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Overlast doorwerk
Galecopperbrug
In opdracht van Rijkswaterstaat

start een aannemer zaterdag-

ochtend met het verwijderen

van het asfalt van de parallelrij-

banen van de A12 op de Galec-

opperbrug. De werkzaamheden

duren tot uiterlijk dinsdag 14

juli. Om het verkeer zo snel mo-

gelijk weer meer ruimte te bie-

den, gaan de sloopwerkzaamhe-

den 24 uur per dag door en dat

zorgt voor overlast voor bewo-

ners van het meest zuidelijke

deel van Kanaleneiland. Nahet

verwijderen van het asfalt wordt

er net als eerder in de richting

Arnhem is gebeurd, weer een

grote werktent opgebouwd.

UTRECHT

Geen tour op tv
door Ziggo-storing
Abonneehouders van Ziggo in

de Utrechtse wijk Oudwijk heb-

ben gisteren urenlang geen tv

en internet gehad vanwege een

kabelbreuk. Ziggo zegt dat tij-

dens werkzaamheden aan de

Tolsteegbrug er een kabel is ge-

raakt en doorgebroken. Vooral

liefhebbers van de Tour de

France baalden dat ze etappe

niet konden kijken.

UTRECHT

Mondriaan
omdegsm
opteladen
BERNIE VAN UNEN
Elektriciteit winnen uit gekleurd

plastic. Dat is het idee van

Utrechtse wetenschapper Wil-

fried van Sark. Een paneel van

plastic kan op een zonnige dag

drie mobiele telefoons opladen.

De gekleurde panelen wekken

elektriciteit op dankzij zonnecon-

centratoren. De platen absorbe-

ren het zonlicht en dat wordt bij

de zijkanten geconcentreerd. De

platen zijn gekoppeld aan smalle

zonnecellen. De aansluitingen

zijn verborgen in het houten

frame. Het gaat om honderd zon-

necellen.

Wilfried van Sark, onderzoeker

zonne-energie van de Universi-

teit van Utrecht, heeft de plastic

panelen in de kleurvakken in vijf

kleuren in de stijl van de Neder-

landse kunstenaar Piet Mondri-

aan uitgevoerd: rood, roze, groen,

geel en blauw. Vorig jaar bezocht

hij een museum met werken van

Mondriaan. ,,Ik zat wat te spelen

met de kleuren en zo kwam ik op

het idee om de panelen in de stijl

van Mondriaan te maken.’’

Het raam dat de onderzoekers

hebben ontwikkeld zet ongeveer

een half procent zonlicht om in

elektriciteit. Van Sark: ,,Dat is

nog niet zo veel, maar in de toe-

komst kan het groeien naar 5 tot

10 procent. Het zal geen concur-

rent worden voor al die zonnepa-

nelen op de daken. Die leveren

nu 15 tot 20 procent op. Maar

met deze techniek kunnen we ge-

bouwen inmooie kleuren aankle-

den en tegelijkertijd elektriciteit

opwekken.’’

Dat zei advocaat Bernard Tomlow

van de gemeente Utrecht gisteren

bij de Utrechtse rechtbank, waar

twee vergunninghouders van zoge-

noemde fluisterbootjes exclusiviteit

voor de grachten in de binnenstad

opeisten. Dat zou in de vergunning

staan die Greenjoy en Sloepdelen.nl

van de gemeente hebben gekregen.

En dat is volgens de twee onderne-

mers ook terecht, omdat ze voor

deze concessie jaarlijks een flinke

som geld betalen. Sloepdelen.nl, dat

vorige week de wielrenners over de

Utrechtse singel vervoerde, betaalt

voor zes boten 5000 euro.

Uit de exploitatieovereenkomst

blijkt volgens Iwan de Ploeg van

Sloepdelen.nl duidelijk dat zij en

Greenjoy de enigen zijn die met

stille bootjes over de grachten

mogen varen en eisen van de ge-

meente dat ze optreden tegen drie

andere bootverhuurders, die hun

opstapplaats buiten de Oudegracht

hebben, maar er wel varen.

Tomlow zegt echter dat van exclu-

siviteit op de grachten geen sprake

kan zijn en dat dat ook niet zo in het

contract staat.

‘Vingersteiger’
Sloepdelen.nl wil ook dat de ge-

meente een zogeheten ‘vingerstei-

ger’ aanlegt voor haar boten, waar

de zes boten van het bedrijf dwars

op het water kunnen liggen en er

een fatsoenlijke instap voor klanten

mogelijk is. Dat staat volgens Sloep-

delen.nl ook in het contract.

Volgens Tomlow speelt de boten-

verhuurder met woorden en

daarom deed de advocaat van de ge-

meente dat gisteren ook. ,,Er staat

dat we de zaak zo inrichten dat er

steigers neergelegd kunnen worden,

niet dat wíj ze er neer gaan leggen.

Het bedrijf gedraagt zich als een

rupsje-nooit-genoeg.’’

Al ruim een jaar proberen beide

partijen het verschil van mening bij

te leggen, maar omdat dat niet lukt,

eisten de twee bootverhuurders in

een kort geding een oplossing. Een

poging van de rechter om gisteren

ter plekke tot een ‘minnelijke schik-

king’ te komen, leverde niets op.

,,We komen er niet uit,’’ zei Tomlow.

De rechter beslist daarom binnen-

kort wie gelijk heeft. Daarover doet

ze vrijdag 17 juli uitspraak.

‘Exclusiviteitop
grachtkanniet’
UTRECHT |De grachten van Utrecht zijn niet exclusief
voor een paar bootverhuurders. De twee aanlegplek-
ken voor commercieel gebruik in de Oudegracht zijn
voorlopig wél de enigen, maar ook dat staat niet vast.
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Bootverhuurders eisen alleenrecht

ZHet kleurrijke paneel wekt
energie op. FOTO UNIVERSITEIT

Actietegen ‘onveilige’
busbanenDeMeern
RENÉ CAZANDER
DE MEERN |Een groep veront-

ruste bewoners van De Meern wil

dat de gemeente Utrecht snel iets

doet aan de onveilige situaties

rond de Meernbrug en andere

busbanen in Leidsche Rijn. Hier

vonden de afgelopen jaren meer-

dere ongelukken plaats. De bewo-

ners zijn het zat. Ze willen een ac-

tiecomité oprichten en een petitie

starten om de lokale politiek

onder druk te zetten. Aanleiding

is het dodelijke ongeval bij De

Meernbrug begin deze maand en

de reactie van politie en ge-

meente hierop. Die schoot de be-

woners in het verkeerde keelgat.

Bij het tragische ongeval kwam

de 12-jarige Ilias el Aghzaoui om

het leven, nadat hij in botsing

kwam met een bus van Connex-

xion. Volgens de politie keek de

verongelukte jongen niet goed

uit. De bewoners vinden deze

stelling van de politie ‘meedogen-

loos’ en zijn verontwaardigd over

deze ‘ongepaste uitspraak.’

Woordvoerder Miriam de Kleijn:

,,De politie kan beter stellen dat

de bedenker van dit complexe, le-

vensgevaarlijke kruispunt met de

kruisende busbaan niet goed

heeft uitgekeken. Wij vinden dat

een jong kind zo’n complex kruis-

punt niet goed kan overzien.’’

Het stoort de bewoners dat de ge-

meente na het ongeval overgaat

tot de orde van de dag, terwijl er

volgens hen meedere plekken in

Leidsche Rijn zijn die door de

aanwezigheid van een busbaan

onoverzichtelijk, te onduidelijk en

daardoor onveilig zijn, zoals in

Parkwijk en bij winkelcentrum

Vleuterweide.

ZDeze inwoners van De Meern willen dat de situatie op de Meern-
brug snel veiliger wordt. FOTO MARNIX SCHMIDT


