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SIMON DEWILDE
UTRECHT •Waar hebben Amerika-
nen het over aan de borreltafel? Er
is een kans dat de glijbaan bij het
Utrechts station Overvecht het on-
derwerp van gesprek is.
Het is raar maar waar, de glijbaan

- of transferversneller zoals de glij-
baan officieel heet - vormt interna-
tionale gespreksstof. De glijbaan
werd op 6 juli geplaatst bij station
Overvecht en het nieuwtje ver-
spreidt zich sindsdien razendsnel
over het internet via sociale media
als Facebook en Twitter.
Zo werd het nieuws onder andere

op 19 juli gebracht door The Huf-
fington Post, een Amerikaanse
nieuwssite en blog, die enkele mil-
joenen unieke bezoekers per maand
heeft. ‘Dutch Railway Station In-
stalls Slide For Busy Passengers’,
luidt de kop boven het artikel. Naast
het artikel kunnen de Amerikanen
ook kijken naar het filmpje dat de
NOS maakte van de glijbaan voor

het journaal. De auteur van de Huff
Post waarschuwt zijn lezers wel, dat
zij misschien eerst hun Nederlands
moeten ophalen. Gelukkig is er al-
tijd nog de YouTube-variant waarin
niet gesproken wordt.
De internationale aandacht voor

de glijbaan is ook niet onopgemerkt
gebleven door HIK-Ontwerpers, dat
de glijbaan bedacht als onderdeel
van het ontwerp voor de renovatie
van station Overvecht. Klaas Scho-
tanus vindt het ‘helemaal te gek’ en
zegt dat hij en zijn twee partners
Henk Verhagen en Marije van Bork
‘onder de indruk zijn van de aan-
dacht’. De BBC heeft de Utrechtse
ontwerpers gebeld voor een filmpje
dat binnenkort in hun wekelijks
reisprogramma te zien is. ‘Wij zijn
ook benaderd door Vodafone die
voor een campagne in Lissabon een
rode glijbaan wil’, aldus Schotanus.
De Amerikanen tonen in ieder

geval behalve verbazing ook enthou-
siasme over de glijbaan getuige de

vele reacties op het internet. De te-
neur is dat zoiets alleen kan in het
liberale Nederland. Eén van de reac-
ties luidt dat dit in de Verenigde Sta-

ten niet mogelijk is zonder dat er
een bordje bij geplaatst moet wor-
den dat het glijden op eigen risico
is.

De Straatweg had in 1952 met veel
tamtam afscheid genomen van de
hobbelige keien waarmee de Am-
sterdamsestraatweg was bekleed.
Padvinders haalden in aanwezig-
heid van duizenden Zuilenaren de
laatste twaalf exemplaren uit de
grond, nadat mevrouw Norbruis, de
vrouw van de burgemeester, op een
fluitje had geblazen. Zuilen was blij
verlost te zijn van die gladde kolos-
sen.
En nu is dus - een piepklein stukje

weliswaar - van de stenen geschie-
denis teruggehaald. Zuilen-histori-
cus Wim van Scharenburg vond op
internet een partijtje Napoleon-
keien - die behoorlijk zelfdzaam zijn
- en zorgde ervoor dat ze naar
Utrecht kwamen.
Nog geen veertien dagen geleden

zijn ze door Utrechtse stratenma-
kers in alle stilte neergelegd in het
trottoir voor het Museum van Zui-
len aan de Straatweg. Niks geen
burgemeestersvrouw. Alleen de stra-
tenmakers waren getuige van de te-
rugkeer.
Fred Nieuwenhuis van Stadswer-

ken zorgde voor een stratenmaker
die wist hóe een Napoleon te leggen.
,,Een speciaal klusje,’’ zegt Nieuwen-
huis. Hij loopt taps toe, je moet goed
onderdoor steken.’’

VIERING
Voor Van Scharenburg een mooi
moment. Hij is bezig met de voorbe-
reidingen van de viering van het
200-jarig bestaan van de Amster-
damsestraatweg. Volgens hem staat
de Straatweg - met zijn karakteris-
tieke keien - aan de wieg van Zuilen.
,,Vaak wordt de komst van Werk-
spoor en Demka gezien als de basis

van het nieuwe Zuilen,’’ zegt Van
Scharenburg. ,,Maar waarom kwa-
men die fabrieken naar deze plek?
Vanwege de aanwezigheid van een
geschikte vaarroute (Merwedeka-
naal), een goede spoorweg (Utrecht-
Amsterdam) en ... de grote weg naar
Amsterdam: de Amsterdamsestraat-
weg.’’
Van Scharenburg ziet de jubile-

rende Straatweg dan ook als één van

de grondleggers van Nieuw-Zuilen.
Napoleon die in maart 1811 te paard
van Parijs naar Amsterdam trok,
was not amused over de slecht be-
gaanbare weg die hij langs de Vecht
moest afleggen. Naar verluidt vaar-
digde hij met een armgebaar een de-
creet uit waarmee hij verordon-
neerde dat de zogeheten Route Im-
periale moest worden doorgetrok-
ken naar Amsterdam. Parijs-Am-

sterdam was nummer 2.
De Napoleonkeien die nu op de

Straatweg liggen, komen van een
handelaar in Nijmegen. In de ‘keien-
wereld’ gelden de exemplaren als
bijzonder.
,,Ik kom ze soms wel een jaar niet

tegen,’’ zegt Sebastiaan Koppenrade
van de Oude Stenen Winkel in Am-
sterdam. ,,In Amsterdam vind je ze
nog wel eens onder de weg, dan
komen er ineens een paar tevoor-
schijn. Het is zandsteen, afkomstig
uit de groeven van België.’’
Van Scharenburg heeft 2,50 euro

per stuk betaald, een goede prijs. Hij
wil dit najaar nog meer Napoleon-
attributen toevoegen aan zijn mu-
seum dat dan helemaal aan de Am-
sterdamsestraatweg is gewijd.
Napoleon krijgt dan - als mede-

grondlegger van Zuilen - voor even
een ereplaats. Hij mag achter het
bureau zitten dat nog afkomstig is
van het oude gemeentehuis van Zui-
len. Een hele eer voor de kleine ge-
neraal, want aan datzelfde bureau
zit nu nog (in de vorm van een goed
gelijkende houten pop) de heer van
Zwet, de laatste directeur vanWerk-
spoor.

Bijzondere straatstenen fleuren jubileum op

KeivanNapoleonisterug
UTRECHT • Napoleon is
terug op de Amsterdam-
sestraatweg. Tweehon-
derd jaar nadat de Franse
generaal opdracht had
gegeven de Straatweg
aan te leggen, zijn dertien
naar hem vernoemde
keien (zogenoemde
Napoleonkeien) weer
‘thuis’.
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Zuilen-historicusWim van Scharenburg haalde de keien weer naar zíjn Straatweg. FOTO RUUD VOEST

Bart van den Dikkenberg glijdt van de glijbaan op station Overvecht.
De baan trekt internationaal de aandacht. FOTO SHODY CAREMAN

Glijbaan Overvecht internationaal in de spotlights
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UniversiteitUtrecht
weer topwerkgever
De Universiteit Utrecht is voor
het vierde jaar op rij de meest
favoriete werkgever onder jonge
hoogopgeleiden in de categorie
onderwijs. Dat blijkt uit het In-
termediair Imago Onderzoek
2011. De universiteit heeft in
vergelijking met afgelopen jaren
ook in de totale ranking een
flink hogere plek behaald; te
weten plek 28 in de top 50 van
alle werkgevers. De Rabobank
staat in de totale ranking net als
vorig jaar op de eerste plek, ge-
volgd door Philips en Shell.INKLAA000

Reisinformatie op
digitale borden
Sinds gisteren laat Rijkswater-
staat op digitale grafische infor-
matieborden langs de snelwe-
gen in de provincie Utrecht zien
waar de boel vaststaat. Tot nu
toe stond er reistijdeninformatie
op de stippeltjesborden. De
nieuwe informatieborden laten
in één oogopslag zien waar op
de wegen in Utrecht vertraging
is. De borden staan langs de A2
richting Utrecht en de A27 voor
knooppunt Everdingen, richting
Utrecht. Een kaart van de ring
Utrecht staat op de informatie-
borden langs de A12 en A27
voor knooppunt Lunetten, de
A28 voor knooppunt Rijnsweerd
en de A27 voor Utrecht Noord.INKLAA000

Dronken rijder
schamptauto’s
Een stomdronken automobilist
heeft donderdagavond meerdere
geparkeerde auto’s aangereden.
Rond 22.40 uur kreeg de politie
de melding over een zwalkende
automobilist op de Vleutense-
weg. Even later bleek dat de au-
tomobilist meerdere auto’s op
de Louis Couperusstraat had
aangereden. Toen agenten de
automobilist, een 46-jarige
Vleutenaar, daar wilden aan-
houden verzette de man zich en
werd met geweld onder controle
gebracht en geboeid.INKLAA000

Drie inbraken
in één straat
Woensdag zijn aan de Muske-
tierlaan drie inbraken op één
dag gepleegd. Woensdag tegen
14.00 uur kreeg de politie een
melding dat een buurtbewoner
iets verdachts had gezien bij een
woning aan de Musketierlaan.
Agenten zagen dat er was inge-
broken. De dader of daders
waren al gevlogen. Ook bij twee
buren bleek op vrijwel dezelfde
manier te zijn ingebroken. INKLAA000

Vijfmannen
krakenauto’s
Agenten hebben in de nacht van
donderdag op vrijdag, na een
korte achtervolging, vijf jonge-
mannen aangehouden op ver-
denking van twee autokraken.
Rond 00.50 uur kreeg de politie
de melding dat de inzittenden
van een auto vijf tot tien minu-
ten eerder bij parkeergarage La
Vie in een auto hadden ingebro-
ken. Zij zouden daarvoor ook
een autokraak hebben gepleegd
bij parkeergarage Vredenburg.
Ze werden aangehouden op de
hoek Rooseveltlaan-Amerika-
laan na te zijn klemgereden.
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Met een heuse ceremonie werd in 1952 afscheid genomen van de
laatste Napoleonkeien. BRONWIM VAN SCHARENBURG


