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Denise Janmaat, die met haar be-

drijf rolstoeltoegankelijkheid.nl in-

stanties adviseert, geeft het Stati-

onsgebied een vette onvoldoende.

Slechts drie liften te vinden, nau-

welijks verwijzingen, te hoge stoe-

pen en beroerde bestrating. ,,Dan

een kuil, dan een opwippende tegel.

Ik zit te hotsebotsen in mijn rol-

stoel.’’

Janmaat begint de test op het

Jaarbeursplein. ,,Ik kom niet langs

al die fietsen; de stoep staat vol. Dus

moet ik honderden meters om.’’ Ze

kan alleen via de rijbaan, voor de

bussen langs.

Geen verwijzing naar de lift. Een

grondwerker verwijst haar. ,,Zonder

verlichting, achter een bouwhek sta

ik met mijn rug naar de weg te

wachten. Zo voel ik me niet veilig.’’

De lift is schoon, maar stinkt. ,,In-

validenliften worden vaak gebruikt

als urinoir, die stank krijg je er niet

meer uit. Liever probeer ik dan via

de Jaarbeurs naar boven te komen.’’

In de Jaarbeurstraverse is de rol-

stoel-wc buiten gebruik. Dit is één

van de twee gehandicapten-wc’s op

Hoog Catharijne. De andere, aan de

oostkant in de Clarentuin, heeft een

deur-met-dranger die voor een rol-

stoeler niet te openen is.

Dan naar het streekbusstation.

Daar staat de lift duidelijk aangege-

ven. Hij is schoon en doet ’t.

Door naar de kiss&ride op het

Stationsplein. Janmaat kan deze af-

zetplek eerst niet vinden, omdat de

pijlen achter de bushokjes staan.

Hoofdschuddend kijkt ze naar de

stoep langs de parkeerplaatsen: ,,Te

hoog, daar kom ik niet vanaf.’’

Aan de andere zijkant ligt een

strook voor instappers. Ze wijst

naar een geparkeerde lesauto. ,,Zie

je hoe die in het vak staat? Daar kan

ik echt niet meer naast.’’

Gevaarlijk vindt ze de oversteek

van daar naar de stadsbussen. Pa-

rallel aan de rails enorme kieren in

de weg. ,,Een handrolstoel met

kleine wieltjes komt vast te zitten.’’

Op het stadsbusstation raakt ze

de weg kwijt. ,,Zit hier echt geen lift

naar boven?’’ Ze gaat naar de kopse

kant, bij het Smakkelaarsveld.

Daarbij passeert ze een platte-

grond; daarop staat een lift bij Bus-

station Zuid. Janmaat zoekt een

naambord. ,,Is dit het Zuidstation?’’

Dan is er vast een opgang bij de

eindhalte van de tram. Ook niet,

dus. ,,Je moet als rolstoeler veel ge-

duld, tijd en uithoudingsvermogen

hebben als je Hoog Catharijne en

het station wil binnenkomen. Het

zijn honderden meters. Ik vind dat

met mijn elektrische rolstoel al ver.’’

Langs de Media Marktopgangen

(tweemaal zonder lift, nergens een

verwijzing waar dan wel) naar de

ingang van Hoog Catharijne op het

Vredenburg. Denise ligt achterover

in haar stoel als ze de oprit bij de

Prénatal neemt. ,,Veel te steil.’’

In de hal, bij de V&D, vindt ze de

lift zo. Maar op de eerste verdieping

loopt ze in de slurf boven de Xenos

vast. Ze kan niet naar beneden.

,,Snap je nu, waarom ik nooit in

Hoog Catharijne winkel?

UTRECHT • ,,Ik mijd Hoog Catharijne en Utrecht Cen-

traal. Ondoenlijk,’’ vertelt rolstoelster Denise Jan-

maat. Op verzoek van deze krant probeert ze de sta-

tionshal en hét winkelhart van Nederland te berei-

ken. INEKE INKLAAR

Rolstoelgebruikers kunnen geen kant op

Vette onvoldoende
voor Stationsgebied

Geen lift om naar boven te komen. Geen uitzondering, zo concludeert Denise Janmaat tijdens een testrit in haar

rolstoel door het Stationsgebied. FOTO HANS ROGGEN

Dan een kuil, dan een
opwippende tegel. Ik
zit te hotsebotsen in
mijn rolstoel.

Denise Janmaat

UTRECHT • In een appartement

op de zesde verdieping van een

flatgebouw in de Utrechtse wijk

Overvecht heeft de politie een

groot xtc-laboratorium opgerold.

In de woning aan de Tannhäu-

serdreef trof de politie verschil-

lende machines en grondstoffen

aan voor het maken van grote

hoeveelheden van de drugs.

Een buurman tipte het energie-

bedrijf dat er iets mis was met de

elektriciteit.

Tijdens een onderzoek werd ge-

constateerd dat er in de betref-

fende woning veel stroom werd

verbruikt.

Toen het energiebedrijf aanbelde

om het verbruik te controleren,

werd de toegang geweigerd.

Daarop werd de politie ingescha-

keld, die dinsdagmiddag de deur

intrapte toen er niemand open-

deed.

In de woning werd het laborato-

rium aangetroffen, maar de be-

woners leken in eerste instantie

verdwenen. Aan de hand van tips

van omwonenden werd duidelijk

dat ze zich op een balkon aan de

achterkant van de woning pro-

beerden te verstoppen.

De politie vermoedt dat het labo-

ratorium al enige tijd in gebruik

was. Volgens de huismeester

woonden de huidige bewoners er

sinds september vorig jaar. Hoe-

veel pillen er in die periode ge-

maakt zijn, is nog niet duidelijk.

Groot xtc-labontmanteld inflatwoningOvervecht
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