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Open Monumentendag 2016: Iconen en symbolen 

In deze krant:

-  Van Inktpot tot Wolvenplein: 

 Ruim 70 monumenten 

geopend

-  Fietsen door Utrecht Oost: 

Amsterdamse School en 

Nieuwe Bouwen

- De vijf Utrechtse iconen

- Prijsvraag: I AM Dan Brown

-   Wandelroutes door de  

binnenstad

- Gildewandelingen

- Kijken met Juniorgidsen

- Lezingen in monumenten

- Muziekprogramma

- Monumentenmarkt

Zeg Utrecht en je zegt ‘de Dom’! Zeg ‘de Dom’ 

en je zegt Utrecht! De Dom is zo’n sterk beeld 

dat het zowel een icoon als een symbool 

is van de stad. Een icoon omdat het een 

bijzonder gebouw is, dat iedere Utrechter een 

warm gevoel bezorgt zodra het aan de horizon 

opdoemt; een symbool omdat de Dom voor 

de hele stad staat, niet voor niets spreken we 

over ‘de Domstad’.  

M
aar Utrecht kent natuurlijk meer 

monumenten met een iconische 

of symbolische waarde. Denk 

aan het Academiegebouw op 

het Domplein. Het staat symbool voor de 

hele universiteit, waarvan op deze Open 

Monumentendag weer vele monumentale 

gebouwen zijn opengesteld. Het is tegelijk 

een icoon voor de stad, als centrum van 

geleerdheid. Het gebouw werd een eeuw 

geleden niet voor niets door de Utrechtse 

burgerij aan de universiteit geschonken!

Ook het derde hoofdkantoor van de NS, 

bekend als De Inktpot en tegenwoordig zetel 

van Prorail, heeft deze sterke eigenschappen. 

Het staat symbool voor de spoorwegen, 

die vanaf het midden van de negentiende 

eeuw grote invloed hebben gehad op onze 

stad. De Inktpot is tevens een icoon van de 

moderne bouwkunst, die aan het begin van 

de twintigste eeuw opkwam met belangrijke 

stromingen als de Amsterdamse School en het 

Nieuwe Bouwen. 

Even iconisch voor de nieuwe architectuur-

stroming is het Hoofdpostkantoor op de 

Neude, een gebouw dat op zich weer volop 

is gedecoreerd met symbolen en iconen. 

Juniorgidsen zullen u daar op wijzen en er 

meer over kunnen vertellen. 

Juweeltjes

Dit jaar viert Nederland 100 jaar Amsterdamse 

School. Liefhebbers van deze architectuur 

zullen aan hun trekken komen tijdens een 

bijzondere fietstocht door Utrecht Oost. 

Onder leiding van deskundige gidsen 

worden de deelnemers langs verschillende 

Amsterdamse School-juweeltjes geleid, 

waaronder de Koningin Wilhelminaschool en 

de Wilhelminakerk. Maar ook woonhuizen in 

de stijl van Frank Lloyd Wright en Rietveld, 

en neogotische gebouwen als de Holy Trinity 

Church komen voorbij.

Symbolen van religie zijn er vele in Utrecht. 

Op de Open Monumentendag zijn weer vele 

kerken, gasthuizen, weeshuizen en kameren 

voor armen en ouderen opengesteld. Ook 

symbolen van weerbaarheid openen hun 

deuren, waaronder twee bastions die deel 

uitmaakten van de gordel van steen die 

Utrecht in de 16e eeuw opwierp om zich tegen 

vijanden te beschermen. U kunt niet alleen het 

technisch vernuft waarmee ze zijn gebouwd 

bewonderen, maar ook de sterrenwacht en het 

beeldhouwersatelier die in deze bolwerken 

onderdak hebben gevonden. 

Romeins schip

Ook buiten de binnenstad zijn inspirerende 

bezoeken te brengen. Aan de oostkant van 

de stad is het 19e-eeuwse fort De Bilt te 

bezoeken en aan de westzijde in Lombok, aan 

de Leidsche Vaart, staat zaagmolen De Ster. In 

deze werkende houtzaagmolen - een van de 

weinige in Nederland - kunt u zien hoe dikke 

boomstammen worden verzaagd tot planken. 

In Leidsche Rijn zijn in de dorpskern van 

Vleuten de Broederschapshuisjes te bezoeken 

en in De Meern is de Mariakerk geopend. 

Op de Hoge Woerd houdt het Romeinse 

Castellum open huis: het nieuwe icoon van 

hoe het allemaal begon in onze streken! Bij de 

bouw van Leidsche Rijn zijn talrijke Romeinse 

sporen aangetroffen. In en rond het onlangs 

geopende museum krijgt de bezoeker een 

bijzondere kijk op het leven rond Utrecht van 

twintig eeuwen geleden. 

Vind de 
monumenten, 
kraak de code 
en win een 
trip voor twee 
personen naar 
een Europese 
stad!

Zie pag. 11 en 12 in deze krant

De Inktpot



perspectief voor ieder kind

PROGRAMMA

SPREKERS:

Swanet Woldhuis
Dagvoorzi� er
Directeur Balans en NVA

Ilse Krabben
Dagvoorzi� er en spreker
Actrice en columniste Balans Magazine 

Prof. Dr. Bram Orobio de Castro
Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Universiteit 
Utrecht: “Omgaan met probleemgedrag:
Time-out als Time-in?”

Dr. Jacqueline J.A.M. Schenk
Associate Professor Ontwikkelingspsychologie
en Orthopedagogiek, Dept. Of Psychology,
Education & Child Studies Erasmus Universiteit
Ro� erdam: “Zelfvertrouwen? Daar is moed voor nodig.”
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VRIJDAG 14 OKTOBER 2016 • BEATRIXTHEATER UTRECHT

Omgaan met ontwikkelingsproblematiek is taai. Concrete tools, nieuwe invalshoeken,
inspirerende inzichten en slagvaardige samenwerkingsvormen zijn meer dan welkom. Dat is 
waar het Balans Kennissymposium met onderstaande sprekers voor staat. En dat geldt ook 
voor de informatiemarkt waar u anderen ontmoet en volop inspiratie opdoet.

STOEIEN MET ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN.
THUIS, OP SCHOOL EN BIJ DE THERAPEUT

BALANS KENNISSYMPOSIUM 2016

3 4 5 6 721

Dr. Nick Goddard
Geneesheer Directeur, Kinder- en Jeugdpsychiater 
Intermetzo: “Smeed het ijzer als het koud is.”

MSc Renée Meppelink
Promovenda Universiteit Amsterdam op het
onderzoek “ADHD: Meditatie of Medicatie?” Hoe 
krijg je meer rust bij drukke kinderen, thuis en in
de klas, en wat kan mindfulness hierbij betekenen:
“ADHD: Meditatie of Medicatie?” 

Marcel van Herpen
Medeoprichter NIVOZ en Hetkind, Oprichter
Expertisecentra Duurzaam Opvoeden en
Ontwikkelen en  ErvaringsGericht Onderwijs
Nederland, Hoofdcoach bij de Ruud van Nistelrooy 
Academy: “Pedagogische Tact als antwoord op
uitval en buitensluiten.”
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BALANS - landelijke vereniging  voor ouders van kinderen met ontwikkelings-

stoornissen bij leren en/of gedrag. Weltevreden 4A • 3731 AL De Bilt •

T +31 (0)30 225 50 50 • E info@balansdigitaal.nl • W Balansdigitaal.nl

AANMELDEN
Meld u nu aan via Balansdigitaal.nl/symposium

TARIEVEN
Particuliere leden Balans en/of NVA: € 75,-
U neemt iemand mee? U kunt als lid maximaal 4 kaarten
bestellen van € 75,- per stuk.

Organisatielidmaatschap Balans en/of NVA: €150,-
Let op: u komt met collega’s?
Pro� teer dan van de teamkorting 4 = 3 en u betaalt
voor 4 personen € 112,50 per kaart.
 
Niet-leden: € 245,-

ACCREDITATIE
Goedgekeurd
Registerleraar: 7 RU
LBRT: 8 uur

Nog in aanvraag
(voor actuele informatie ga naar balansdigitaal.nl)
• NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) 
• NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
• Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT

KENNISMARKT : VANAF 8.30 UUR
START PROGRAMMA : 9.30 UUR
AFSLUITENDE BORREL : 16.00 - 16.30 UUR

Problemen met je financiën?

Je bent niet de enige. Ruim 36.000 
mensen in Utrecht hebben schulden of 
een betalingsachterstand. Dat gaat vaak 
om een hoog bedrag. Laat schulden niet 
steeds hoger worden. Het buurtteam 
kan je helpen! Meer informatie? 
www.geldwijzer030.nl

ProRail werkt aan de spoor
verdubbeling tussen station Utrecht 
Centraal en station Leidsche Rijn, 
inclusief de bouw van een nieuwe 
spoorbrug over het Amsterdam
Rijnkanaal. Voor uit lopend wordt er 
gewerkt aan kabels en leidingen ter 
hoogte van het viaduct Cartesius
 weg. Dit is nodig om de spoor
verdubbeling te kunnen uitvoeren. 
De werkzaamheden aan de oost
zijde van het viaduct zijn gereed. 

Vanaf maandag 12 september 
veroorzaken de werkzaamheden 
verkeershinder voor het verkeer 
richting de Vleutenseweg.

De rijstrook voor autoverkeer richting 
het Thomas à Kempisplantsoen is 
afgesloten. Autoverkeer wordt 
omgeleid via de Vleutenseweg. 
Voetgangers en fietsers worden met 
een aparte rijstrook over de weg 
geleid. Deze werkzaamheden duren 
tot uiterlijk 1 november. Daarna 
start aannemersbedrijf BAM met de 
bouw van een tweede spoorviaduct 
voor de spoorverdubbeling.

Meer informatie over de  
spoor verdubbeling vindt u op:  
www.prorail.nl/utrechtcentraal 
leidscherijn, of bel 0800  7767 245

Spoorverdubbeling 
Utrecht Centraal - Leidsche Rijn
Verleggen kabels en leidingen
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Domplein: kloppend hart van de  
Open Monumentendag

Op het Domplein staat zoals altijd de 
centrale tent met informatie over de 
activiteiten van deze dag. Ook kunt u 
hier een extra monumentenkrant ophalen 
en de (gratis) kaartjes bestellen voor de 
Gildewandelingen en de fietstocht met 
gids door Utrecht Oost (zie elders in deze 
krant). Domplein is ook het vertrekpunt 
van de Gildewandelingen en het 
beginpunt van de wandelroutes in deze 
krant (zie pag. 6).

U kunt ook kiezen voor een ‘Tour 
Domplein’ en virtueel onderduiken in deze 
historische omgeving met een VR-bril. 
In de aangrenzende Pandhof vindt weer 
de Monumentenmarkt plaats. Tidbits is 
aanwezig met een kraam met lekkernijen, 
drankjes en een terras. Om 13.30 treedt 
hier de vocal group Juice op. Na 16.00 
uur vindt in de informatietent de trekking 
plaats van de winnaar van de ‘I AM Dan 
Brown-route’.
 

Langs grachten en werven  
met Het Gilde

De populaire wandelingen met Gilde-gidsen 
voeren dit jaar langs de Oudegracht.  
De Oude- en Nieuwegracht met hun unieke 
werven en kelders be horen tot de absolute 
Iconen van de stad. 

De Oude Gracht werd in de 12e eeuw 
 gegraven omdat de oude handelsroute,  
de Rijn, werd afgedamd en niet meer 
bevaarbaar was. Door het hoogteverschil 
tussen gracht en straatniveau konden 
werfkelders ontstaan. De wandelingen van het 
Gilde gaan langs de Oudegracht en de gidsen 
zullen u alle bijzonderheden vertellen over het 
ontstaan en gebruik van werven en kelders en 
over de handel langs dit unieke stukje Utrecht.  
De rondleidingen zijn gratis, maar u moet wel 
een kaartje afhalen bij de informatietent op 
het  Domplein. De wandelingen vertrekken hier 
ieder uur: de eerste om 10:30 en de laatste 
om 15:30 uur. 

Utrechtse iconen uitgelicht 

Lezingencyclus in de Big Five

Utrecht telt honderden monumenten, waar-

onder een flink aantal toppers. Sommige daar-

van zijn zo bijzonder, en zo met de stad Utrecht 

verbonden, dat zij als iconen beschouwd kun-

nen worden. Op Open  Monumentendag staan 

vijf van deze Utrechtse iconen in het centrum 

van de belangstelling: de Domtoren, De Inkt-

pot, de Utrechtse grachten en werven, Paus-

huize en het Postkantoor. 

De Utrechtse iconen vormen het centrale 

onderwerp van de Monumenten-lezingen 

die ook dit jaar gegeven zullen worden. 

De lezingenreeks is inmiddels een vast 

en zeer gewaardeerd onderdeel van de 

Open Monumentendag geworden. De 

voordrachten zijn vrij toegankelijk en vinden 

doorgaans in het monument zelf plaats; de 

verhalen kunnen meteen aan de praktijk 

worden getoetst door een bezoek aan het 

monument of deel te nemen aan een speciale 

rondleiding. De lezingen worden gegeven 

door gezaghebbende specialisten op steeds 

verschillende tijdstippen, zodat u er altijd 

meerdere kunt bijwonen: vol is vol! 

Inktpot: De aftrap wordt gegeven om 11.00 uur 

in de Nieuweroordzaal in De Inktpot. Hier zal 

hoogleraar Erfgoed en Architectuur Paul Meurs 

ingaan op het cultuurhistorisch onderzoek dat 

is uitgevoerd naar De Inktpot, waar nu ProRail 

haar hoofdkantoor heeft.

Domtoren: Om 12.00 uur geeft historicus Pierre 

Cuypers een lezing in de Michaëlskapel van 

de Domtoren over ‘Cuypers en zijn iconen’. 

Centraal staat de architect Pierre Cuypers 

en de gebouwen waaraan hij heeft gewerkt, 

waaronder veel kerken, station Amsterdam 

Centraal, het Rijksmuseum, kasteel De 

Haar én de Domtoren. Historicus Cuypers is 

‘achterkleinzoon van’ en tevens beheerder van 

het familiearchief.

Werven en werfkelders: Om 13.00 uur is 

het de beurt aan historicus René de Kam. 

In zijn lezing ‘De Utrechtse werven - een 

middeleeuwse haven dwars door de stad’ 

gaat hij in op de geschiedenis van de unieke 

Utrechtse werven en werfkelders. De lezing 

vindt plaats in de hal van het (oude) Stadhuis.

Postkantoor: Om 14.00 uur kunt u terecht 

in het oude postkantoor aan de Neude, 

waar architectuurhistorica Mascha van 

Damme een lezing geeft met als titel ‘Het 

hoofdpostkantoor - een mooie kolos aan de 

Neude’. Van Damme deed onderzoek naar de 

monumentale waarden van het gebouw en 

adviseerde over de herbestemmingsplannen. 

De lezing vindt plaats in Meetingroom B. 

Paushuize: De vijfde lezing vindt plaats 

om 15.00 uur in Paushuize. De Utrechtse 

kerkhistoricus Ton van Schaik heeft zijn lezing 

als titel meegegeven ‘Adriaan. Paus in het oog 

van de storm’. Deze lezing vindt plaats in de 

Beelaerts van Bloklandzaal, die u bereikt via 

de ingang Pausdam.

Geschiedenis 
ter plekke! 
Over historische plekken is veel te vertellen. 

Leden van Sociëteit de Constructieve willen 

die verhalen graag met u delen. Zij doen 

dat in een aantal bijzondere monumenten. 

In de toren van de Jacobikerk vertelt 

Bram van der Wees over de symboliek 

van St. Jacob. Theo Poort verhaalt over 

de renovatie van het torenuurwerk. In 

het St. Eloyen Gasthuis (Boterstraat 22) 

vertelt Wim Smit over symbolen en het 

St.Eloyen gilde. In de Pandhof van de Dom 

gaat Peter Haars in op het streven naar 

een solide en complete Domkerk. In het 

Academiegebouw (Domplein 29) zijn drie 

vertellers te beluisteren: in de Aula vertelt 

Rendel de Jong over de symboliek van de 

wandkleden; in de Senaatszaal gaat Joost 

van Sonsbeeck in op de portretten, en Louis 

Akkermans vertelt over de gedenktekens, 

ramen en symbolen in de diverse gangen. 

De verhalen beginnen om 14.00, 15.00 en 

16.00 uur en duren ongeveer een kwartier.

Zie ook www.constructieve.nl.

Ameide 0183 - 60 66 00

info@koninklijkewoudenberg.nl

koninklijkewoudenberg.nl

De grote renovatie heeft ervoor gezorgd dat 

de Stadsschouwburg Utrecht weer voldoet 

aan de eisen van deze tijd en gasten beter kan 

ontvangen en van dienst zijn. Het gebouw 

van architect Dudok is effi ciënter ingericht en 

waar mogelijk is de monumentale waarde in 

ere hersteld.

VANDAAG 
BOUWEN 
AAN DE 
HISTORIE 
VAN MORGEN

VANDAAG 
BOUWEN 
AAN DE 
HISTORIE 
VAN MORGEN

VANDAAG VANDAAG VANDAAG 

“Trots op de toekomst voor 

de Stadsschouwburg Utrecht”

Michael Bruinsma

Timmerman
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Alle monumenten op een rij 
Dit jaar bent u welkom in meer dan 70 
monumenten, die we hieronder verdeeld 
hebben over 68 kijkpunten. In de binnenstad 
zijn twee routes uitgezet: een iconen- en 
een symbolenwandeling. Daarnaast leidt een 
fietsroute langs symbolen in Utrecht Oost. 
Monumenten buiten de routes zijn apart 
beschreven.
 
NB: Een tiental van deze monumenten is 
ook opgenomen in de raadselachtige 
Dan Brown-route! Kijk op pag. 11 en 
misschien wint u die prachtige stedentrip!

De monumenten zijn open van 10.00
tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld. 
Uiteraard zijn de panden ook los van de 
routes te bezoeken. De beschrijvingen
in deze krant zijn beknopt gehouden.
De beschrijvingen op onze website
www.openmonumentendagutrecht.nl zijn 
meestal wat ruimer en anders vindt u meer 
informatie in het monument.

nieuw in 2016
extra activiteit

 

*
+

4. Domplein 31, Domkerk

In 1253 verwoestte een brand de toenmalige 
romaanse kathedrale kerk. Tussen 1254 en 1517 
werd een nieuwe kerk gebouwd in gotische stijl. 
Na 1580 namen de gereformeerden de Domkerk 
over en werd de inrichting aangepast. Het midden-
schip is ingestort bij een orkaan in 1674. 
Na opruiming van de ruïne (na 150 jaar)  
ontstond het Domplein. 
+ Speciale route langs Symbolen & Iconen en 
themarondleidingen over dit onderwerp om 10.30, 
11.00 en 11.30 uur
+ Rondleidingen door de kerk 
+ 15.30 uur: Orgelconcert door studenten van 
het conservatorium ihkv Orgelvoettocht zuidelijke 
binnenstad/Nationale Orgeldag

5. Domplein 29, Academiegebouw
Rijk versierd pand uit 1891-1894 in Hollandse 
Renaissancestijl naar ontwerp van E. Gugel. De hui-
dige aula was de 15e-eeuwse kapittelzaal van de 
Domkerk. In deze zaal werd in 1579 de Unie van 
Utrecht gesloten, de aanzet voor de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. In 1634 kwam hij in 
gebruik bij de Illustre School, de latere universiteit. 
Bijzonder is de Senaatszaal met portretten van 
Utrechtse hoogleraren.
+ Rondleidingen
+ Sociëteit De Constructieve presenteert 
‘Geschiedenis ter plekke’: lezingen over o.m. de 
geschiedenis en symbolen van de wandkleden om 
14.00, 15.00 en 16.00 uur

Ga via het Pandhof (Monumentenmarkt) naar 
Achter de Dom, dan rechts en scherp links de 
Achter Sint Pieter in: 

6. Achter St. Pieter 200, Universiteit Utrecht
Deze voorname patriciërswoning is rond 1650 
gebouwd op de plek van een claustraal huis van 
het kapittel van St. Pieter. Het interieur (lambrise-
ringen, plafonds, schouwen) stamt uit de periode 
1750-1830. In 1914 is het pand aangepast (o.a. aan 
de achterzijde) als onderdeel van het voormalige 
provinciehuis, Paushuize. Het pand deed lange tijd 
dienst als antichambre van Paushuize.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

Loop terug en dan links tot:

7. Kromme Nieuwegracht 49, Paushuize
In 1517 gaf kardinaal Adriaan Florisz. opdracht tot 
de bouw van dit huis in laatgotische stijl. In 1522 
werd hij in Rome tot paus gekozen. Hij stief ech-
ter korte tijd later zonder het huis ooit gezien te 
hebben. Het deel met de poort en de brug is van 
1633. Bij de restauratie kwamen onlangs unieke 
19e-eeuwse ‘Pompeiiaanse’ muurschilderingen 
tevoorschijn. Het standbeeld van paus Adrianus  
is vorig jaar geplaatst en is van Anno Dijkstra.
+ Elke 15 minuten start een rondleiding door de 
salons en de balzaal
+ 15.00 uur, Beelaerts van Bloklandzaal (ingang 
Pausdam): Utrechtse Big Five icoonlezing door 
Ton van Schaik (zie pag. 3)
+ Koffie-bakfiets met heerlijke cappuccino 

Vervolg de Kromme Nieuwegracht 

8. Kromme Nieuwegracht 43,  
De Truttige Tuyl
Oorspronkelijk een huis van het kapittel van 
Sint-Pieter. Begin 18e eeuw tot een statig grachten-
pand verbouwd, met een fraai gebeeldhouwde 
deur en een tuinhuis. De initialen SBBS van de 
deftige bewoners zijn nog boven het middelste 
raam zichtbaar. In de jaren 70 van de twintigste 
eeuw vernoemden krakers het pand naar de toen-
malige burgemeester Van Tuyll van Serooskerken.
+ Iconische home made taarten

Verder langs Kromme Nieuwegracht, naar links 
buigen en dan linksaf de Pieterstraat in tot:

9. Pieterskerkhof 5, Pieterskerk
De romaanse Pieterskerk uit 1048 heeft een 
bijzonder interieur met rode zandstenen zuilen, 
een crypte met gebeeldhouwde zuilen onder het 
hoogkoor en 12e-eeuwse reliëfs naast de trap. 
De barokke kapittelzaal stamt uit 1649. Er hangt 
een schilderij van A. Willaerts, in opdracht van het 
kapittel gemaakt. In de pandhof (te bereiken van-
uit de kerk) staat een grote vijgenboom.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ 14.00 en 15.30 uur: optreden door Capella con 
Sensus

Ga dan rechts en via Achter Sint Pieter de 
Keistraat in. Hier rechtdoor, de Drift op.  
Links op de hoek: 

10. Janskerkhof 12, Universiteit Utrecht 
Dit grote statige hoekpand is omstreeks 1640 
gebouwd. De Régence-ingangspartij stamt uit 1725, 
net als de hal met stucwerk en grisailles. Op de 
begane grond bevinden zich schouwen en betimme-
ringen in Lodewijk XV stijl. Het voormalige koets-
huis met traptoren uit 1627 staat aan de Jansdam.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

Ga verder links tot:

11. Janskerkhof 3, Universiteit Utrecht *

Achter de natuurstenen poort uit 1643 is het Law 
College gevestigd. In 1247 werd hier een Minder-
broederklooster gebouwd. In 1581, na de reformatie, 
werd de kapel afgebroken en de refter (eetzaal) in 
gebruik genomen als Statenkamer van de Staten 
van Utrecht. De refter is tegenwoordig een college-
zaal. Tijdens de renovatie in 2013-2015 werden 
 middeleeuwse beschilderde grafkelders aangetrof-
fen, die met glazen wanden zichtbaar zijn gemaakt. 
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

Steek de straat over naar: 

12. Janskerkhof 26, Janskerk
De bouw van de Janskerk begon in de 11e eeuw. 
De 13e-eeuwse kap en het beschilderd houten 
 tongewelf bleven bewaard. Het westkoor met 
torens is in 1682 (wegens schade van de orkaan  
in 1674) vervangen door een nieuwe voorgevel.  
De kapittelkamer heeft een stucplafond uit 1755  
en is bekleed met goudleerbehang.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ 10.45-11.15 uur: dubbelconcert door organisten 
Laurens de Man en Bas Groenewoud ihkv 
Orgelvoettocht ‘De Kwintencirkel’ 

Ga via Lange Jansstraat naar de Neude en daar 
rechts de Predikherenstraat in. Aan het eind 
van de straat links, de Jacobijnenstraat in. 
Steek hier de gracht over, en ga rechtsaf tot:

13. Oudegracht 17, Die Vergulde Craen *

In dit 15e-eeuwse pand woonde vanaf 1555 Trijn 
van Leemput, brouwersvrouw en aanvoerster van 
een groep Utrechtse vrouwen die volgens de over-
levering een begin maakte met de afbraak van het 
Spaanse kasteel Vredenburg. Vanaf 1558 was hier 

Monumentenmarkt in de Pandhof

In de Pandhof staan veertien kramen van 
verenigingen, stichtingen en erfgoedpartijen. 

Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
Is onder meer gespecialiseerd in de wand-
tegelfabricage van Utrecht en publiceert daar 
regelmatig over, zoals in het boek ‘Utrechtse 
Tegels 1600 - 1900’. 

Vereniging Oud-Utrecht
Heeft als doel de geschiedenis van stad en 
provincie Utrecht levend te houden en ons 
cultureel erfgoed te bewaken. Dit doet ze 
door uitgave van een tijdschrift en jaarboek, 
en het organiseren van lezingen e.d.

Sint Maartensberaad Utrecht
Wil de rol van Sint Maarten in het verleden en 
heden van de Stad Utrecht onder de aandacht 
brengen. Extra aandacht voor het Kroonjaar 
2016, toen Sint Maarten 1700 jaar geleden 
(in 316) werd geboren in Szombathely in 
Hongarije.

Provinciaal Utrechts Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen (PUG)
Richt zich op uitingen van wetenschap en 
kunst die van belang zijn voor de provincie 
Utrecht, met name door geldelijke onder-
steuning en toekennen van prijzen.

Charlotte J.C. Broer 
Doet onderzoek naar en publiceert over de 
middeleeuwse (monastieke) geschiedenis 
van Utrecht (bisdom en stad).

Stichting De Plantage 
Geeft boeken uit over geschiedenis en 
 cultuur van de stad Utrecht. 

Gilde Utrecht 
Stichting van ruim 200 vrijwilligers voor het 
verlenen van allerlei soorten diensten in en 
rondom de stad Utrecht. Richt zich in het 
bijzonder op personen van vijftig jaar en 
ouder, die hun kennis, kundigheid en erva-
ring willen overdragen.

Dienst StadsOntwikkeling, Afdeling Erfgoed 
Voert het gemeentelijk erfgoedbeleid uit, 
zoals monumentenzorg, archeologie,  
bouw- en architectuurhistorie en historische 
fotografie. 

Salon Saffier 
Laat ‘literair erfgoed leven’ via voorstellingen,  
voordrachten, wandelingen, tijdschrift- en 
boekuitgaven. Onder meer gericht op 
Utrechts literair erfgoed (www.salonsaffier.nl). 

Monumentenwacht Utrecht 
Stelt zich ten doel het verval van cultuur-
historische bouwwerken in de provincie te 
voorkomen door o.a. inspecties en onder-
houdsadviezen. Zonder winstoogmerk.

Stichting Voorbereiding Herbouw Schip 
Domkerk 
Streeft naar herbouw van het schip van de 
Domkerk; Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur: 
 sociëteit De Constructieve presenteert 
‘Geschiedenis ter plekke’: lezing ‘Streven 
naar complete en solide Domkerk’ door 
Peter Haars.

Utrechts Klokkenluiders Gilde
Luidt de klokken van de Domtoren en andere 
oude binnenstadtorens en vraagt aandacht 
voor het handmatig luiden van de klokken. 

Utrechts Monumentenfonds
Draagt bij aan het behoud en herstel van de 
oude binnenstad van Utrecht door aankoop 
van panden en geven van informatie en het 
organiseren van excursies en lezingen.

Sieraden van Utrecht
Heeft als doel het goud- en zilversmidsam-
bacht in de gemeente Utrecht te promoten. 
Dit doet zij onder andere door het uitgeven 
van publicaties. Op Open Monumentendag 
2016 verschijnt de stadswandeling ‘Langs 
oude en nieuwe goudsmederijen’.

Route 1 
Iconen van de stad

Start: Domplein

1. Domplein 21, Domtoren

De bouw van het meest iconische Utrechtse bouw-
werk begon in 1321. De 112 meter hoge toren was 
tot de storm in 1674 met de Domkerk verbonden. 
(Geopend tot 16.00. De toren is uitsluitend vrij 
toegankelijk voor de speciale OMD-rondleidingen 
en OMD-lezing.) 
+ OMD-rondleidingen (start om 10:15, 11:15, 13:15, 
14:15 en 15:15 uur). Duur 30 min; max 25 personen. 
+ 12.00 uur, Michaëlskapel: Utrechtse Big Five 
icoonlezing door historicus Pierre Cuypers over de 
architect Pierre Cuypers (zie pag. 3)

2. Domplein 9, VVV
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (sinds 
1885) is in Utrecht gevestigd in een pand uit 1909, 
ontworpen als pakhuis met bovenwoningen, waar 
vroeger een kanunnikenhuis van het Domkapittel 
stond. Binnen ziet u door de glazen plaat bij de lin-
ker entree een restant van dit middeleeuwse huis.

3. DOMunder, Domplein 4
Onder het Domplein liggen de restanten van het 
Romeinse castellum, het bisschoppelijke paleis 
Lofen, Middeleeuwse huizen en de poeren van  
het ingestorte middenschip van de Dom. 
DOMunder heeft dit via een ondergrondse route 
zichtbaar en tastbaar gemaakt. (DOMunder is niet 
gratis toegankelijk)
+ ‘Tour Domplein’ en virtuele DOMunder-duik
+ Presentaties van Aannemingsbedrijf Van Zoelen, 
Domkerk, DOMunder en Bumos Photography



Monumentendag
Open 10 september 2016

5

brouwerij Die Vergulde Craen gevestigd (zie ook 
daklijst). De gevelsteen met de biertonnen in een 
werfkelder, een bierpul en hop is recent geplaatst. 

Ga terug over de Oudegracht, tot aan uw 
rechterhand:

14. St. Jacobsstraat 171, Jacobikerk en -toren
Utrechts grootste parochiekerk werd gesticht rond 
1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk 
14e/15e-eeuws. Onder de witlaag zijn 15e-eeuwse 
schilderingen teruggevonden, waaronder de oudste 
afbeelding van de stad (in omtrek zichtbaar). Naast 
de Andreaskapel bevindt zich nog de cel van klui-
zenares Alyt Ponciaens, die hier een groot deel van 
haar leven woonde.
+ 14.15-14.45 uur: dubbelconcert door organisten 
Gerrit Christiaan de Gier en Paul van der Woude 
ihkv Orgelvoettocht ‘De Kwintencirkel’ 
+ Rondleidingen Utrechts Klokkenluiders Gilde met 
bezoek aan de klokken
+ Sociëteit De Constructieve presenteert 
‘Geschiedenis ter plekke’: lezingen over o.m. 
geschiedenis en renovatie van het toren uurwerk 
om 14.00, 15.00 en 16.00 uur
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

Keer terug naar de Oudegracht en  
sla rechtsaf, tot:

15. Oudegracht 69, St. Augustinuskerk
In 1839 bouwde architect K. Zocher deze eerste 
’grote’ katholieke kerk in Nederland sinds de 
Reformatie, toen de openbare uitoefening van het 
katholieke geloof werd verboden. Opvallend zijn 
de Dorische zuilen en het driehoekig fronton, type-
rend voor de neoklassieke bouwstijl. Verbonden 
aan de kerk waren de Zusters Augustinessen van 
St. Monica, die vele sociaal werk verrichtten in 
volksbuurt ‘Wijk C’.
+ Informatie over de in gang zijnde restauratie van 
de St. Augustinuskerk
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig 

Vervolg de Oudegracht, steek de Lange 
Viestraat over en dan links tot Neude: 

16. Neude 11, Hoofdpostkantoor
Tussen 1917 en 1924 werd het postkantoor gebouwd 
naar een ontwerp in Amsterdamse Schoolstijl van 
J. Crouwel jr. De imposante, paraboolvormige hal 
van gele verglaasde bakstenen wordt aangevuld 
met beeldhouwwerken van H.A. van den Eynde, 
geïnspireerd op Egyptische en Assyrische kunst. Ze 
verbeelden de vijf wereld delen, de handel en wel-
vaart en deugden als voorzichtigheid en hoop. De 
ruimte wordt verlicht door banen van geslepen glas.
+ Rondleidingen van Juniorgidsen: ieder half uur 
van 10.30-16.00 uur
+ Informatiekraam Centrale Bibliotheek over de 
a.s. verbouwing
+ 14.00 uur Meetingroom B: Utrechtse Big Five 
icoonlezing door Mascha van Damme (zie pag. 3)

Via Vinkenburgstraat weer naar de Oudegracht 
tot:

17. Oudegracht 158, Winkel van Sinkel
De Winkel van Sinkel is een van de oudste 
 Nederlandse warenhuizen, in 1837-39 gebouwd 
naar ontwerp van P. Adams, met een fraai gedeco-
reerde centrale lichthal. Vier in Engeland gegoten 
ijzeren vrouwenbeelden ondersteunen de neo-
classicistische gevel. 
+ 12.00, 14.00 en 15.00 uur: Historische 
rondleiding door directeur Maryse François, 
verzamelen in Anton’s Bar, max. 25 personen 

Er schuin links tegenover:

18. Korte Minrebroederstraat 2, Stadhuis
Reeds in 1343 verhuisden de schepenen van 
Utrecht, de stadsrechtbank, naar de Stadhuisbrug. 
Twee eeuwen later trokken de leden van de Raad 
in het naastliggende huis. Onder keizer Karel V wer-
den de panden in de 16e eeuw samengevoegd tot 
een nieuw Stadhuis. De huidige neoclassicistische 
voorgevel is uit 1824. In 2000 is het Stadhuis deels 
verbouwd door architect Miralles.
+ Rondleidingen door Aorta, starttijden: 11.00, 
12.30 en 14.00 uur. Graag vooraf opgeven via 
aorta@aorta.nu
+ 13.00 uur in de hal: Utrechtse Big Five 
icoonlezing door René de Kam over de Utrechtse 
werven (zie pag. 3)

Via Stadhuisbrug en de Choorstraat rechtsaf 
naar:

19. Buurkerkhof 10, Buurtoren
De 55 meter hoge toren van de Buurkerk is uit 
1388. Utrechts oudste parochiekerk is diverse 
malen door brand getroffen en herbouwd. In de 
toren hingen ook twee ongewijde klokken: de ban-
klok riep de bevolking bijeen voor de bekendma-
king van onder meer vonnissen en raadsbesluiten, 
de waakklok gaf aan wanneer de stadspoorten 
gesloten moesten worden. In deze kerk hadden 
de ambachtslieden en kooplieden van Utrecht hun 
eigen altaren.
+ Rondleidingen door Utrechts Klokkenluiders 
Gilde, met bezoek aan de klokken

Sla linksaf de Donkerstraat in, die uitkomt op 
de Zadelstraat. Volg deze tot de Mariaplaats 
en sla linksaf de Springweg in tot: 

20. Springweg 25, 
Duitse Huis en Grand Hotel Karel V *
In 1348 bouwden de Ridders van de Duitse Orde, 
voortgekomen uit de kruisvaarders, hier een 
klooster annex hospitaal. Vanaf 1811 tot 1990 
functioneerde dit als Militair Hospitaal. Sinds 
1993 is de Duitse Orde hier weer gevestigd en 
verricht zij charitatief werk vanuit het 15e-eeuwse 
 Commandeurshuis. In de rest van het complex 
is een hotel- en congrescentrum ondergebracht, 
waarbij de 14e-eeuwse trapgevel is herbouwd. 
(Ingang Springweg 25, via binnenplaats naar  
Grand Hotel Karel V, Maria van Hongarijezaal)
+ Toelichting beschikbaar

Vervolg de Springweg en bezoek 
achtereenvolgens: 

21. Springweg 102c (via de poort), 
Regentenzaal Burgerweeshuis

Na de Reformatie werden delen van het Regulieren-
klooster in gebruik genomen door het weeshuis 
St. Elisabeth, later Burgerweeshuis. De 18e-eeuwse 
Regentenzaal hoorde bij het weeshuis. Bij het ver-
trek van de regenten in 1925 werd het 18e-eeuwse 
goudleerbehang meegenomen. De nieuwe gebrui-
kers, de NV Spoor- en Tramwegpersoneel, bekleed-
den de wanden met ‘nepgoudleer’, wat inmiddels 
ook weer een bijzonderheid is. 
+ Toelichting door gids

22. Springweg 162, Het Broodhuis
Sinds 1793 maakte de joodse gemeenschap 
gebruik van een oude schuilkerk op deze plek. 
In 1849 werd hier een ‘echte’ synagoge gebouwd, 
ingrijpend verbouwd in 1926 met een art deco- 
interieur van architect H. Elte. In 1983 aangekocht 
door een evangelische gemeente. Bij restauratie 
is het oorspronkelijke interieur zoveel mogelijk 
behouden, met o.a. de centrale lamp en kleinere 
lampen boven de galerij en de glas-in-lood-
vensters. (Geopend van 12.30 tot 16.15 uur)
+ 17.15 uur: pianorecital door Karel Asberg met 
werken van o.a. W.A. Mozart, F. Mendelssohn-
Bartholdy, F. Chopin 

23. Geertekerkhof 23, Geertekerk en -toren
De 13e-eeuwse Geertekerk was een van de 
parochie kerken van Utrecht. Na de Reformatie  
werd zij gebruikt door protestanten. Na een 
 periode als paardenstal en kazerne werd het 
gebouw opnieuw een kerk, maar raakte zwaar  
in verval. De  Remonstrantse Broederschap heeft  
de kerk gerestaureerd.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ Rondleidingen door Utrechts Klokkenluiders 
Gilde, met bezoek aan de klokken

Steek via de Geertestraat de Oudegracht 
over en dan rechts Twijnstraat. Linksaf 
Doelenstraat in:

24. Doelenstraat 12-46, Doelenhuis

In 1337 woonden hier een aantal begijnen, religi-
euze vrouwen zonder kloostergelofte, bijeen. Later 
sloten ze zich aan bij de Franciscanen. Na een peri-
ode als gevangenis en bejaardentehuis is het nu 
een complex van bedrijfsruimten en appartemen-
ten. De fraaie 15e-eeuwse gang met bogen over het 
groene binnenterrein was oorspronkelijk langer en 
verbond het klooster met een kapel. De classicisti-
sche toegangspoort hoort bij de oude gevangenis. 
Nu eigendom van de Utrechtse Mij. tot Stadsherstel.

Ga rechtsaf, Schutterstraat, tot aan:

25. Wijde Doelen 27, Bastion Manenburg 
In de 16e eeuw werd Utrecht omgeven door een 
aantal bastions, waarvan Manenburg er een was. 
Het vijfhoekige bastion stak vroeger een heel stuk 
uit in de stadsbuitengracht. Bovenop stond een 
huisje waarin kruit werd bewaard. Bij de aanleg 
van het Zocherplantsoen in de 19e eeuw is het ver-
dedigingswerk grotendeels verdwenen. In wat vroe-
ger de open ruimte binnen het bastion was is nu 
een atelier gevestigd. Er staat veel werk van beeld-
houwer Pieter d’Hont. (Geopend vanaf 12.00 uur) 
+ Beeldententoonstelling thema iconen en 
symbolen

Ga terug over de Nicolaasdwarsstraat en sla 
rechtsaf naar:

26. Nicolaaskerkhof 9, Nicolaikerk

De rond 1100 gebouwde Klaaskerk was oorspron-
kelijk een voorname kerk met galerijen, die later 
parochiekerk en vervolgens kloosterkerk werd. In 
de 15e eeuw volgde een ingrijpende uitbreiding 
en verbouwing, waarbij oudere sporen, zoals de 
13e-eeuwse gewelfschildering, bewaard bleven. De 
zuidtoren (de strepen zijn geschilderd) stamt uit 
1586. De beroemde Hemony-beiaard is geplaatst 
in 1649.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ 13.00 uur: Concert door Ko Zwanenburg, orgel en 
Frederike de Winter, slagwerk ihkv Orgelvoettocht 
zuidelijke binnenstad/Nationale Orgeldag
+ 17.00 uur: presentatie CD ‘Bird & Beyond’ door 
HOT: bestaande uit organist Berry van Berkum, 
rietblazer Steven Kamperman en jazzbassist Dion 
Nijland

Terug naar Nicolaaskerkhof, hier rechts 
en dan links door de Lange en Korte 
Nieuwstraat terug naar het Domplein. Bezoek 
achtereenvolgens:

27. Lange Nieuwstraat 106, 
museumtuin De Oude Hortus
Het Universiteitsmuseum is gevestigd in de gebou-
wen van het Botanisch Laboratorium (1902-1920) 
met een nieuwe glazen pui va n Koen van Velzen 
(1995). De Oude Hortus - de oude botanische tuin 
van de universiteit - werd hier in 1723 ingericht. 
In de Hortus staan ook de Oranjerie (1726) en het 
Zaadhuis (1768, nu museumcafé). (Alleen museum-
tuin gratis toegankelijk) 
+ Rondleidingen door de Hortus

Muziek in monumenten

11.00, 13.00 en 14.30 uur
Van Limburg Stirumplein, Holy Trinity 
Church
Korte concerten door het Holy Trinity 
Church-koor

12.30 uur
Pandhof van de Dom
Vocal Group Juice

13.00 - 14.00 uur
Vleuten, Torenplein, Torenpleinkerk
Beiaardbespeling

13.30 uur
Domplein
Vocal Group Juice

13.30 en 14.30 uur
ABC-straat tussen 18 en 20, Zuylenspiegel
Klassiek gitarist Ludwig Rondón 

14.00 en 15.30 uur
Pieterskerkhof 5, Pieterskerk
Capella con Sensus

14.00 - 17.00 uur
Hobbemastraat 35, Wilhelminakerk
Korte concerten door Wilfred Folmer op
het De Koff-orgel

14.30 uur
Hamburgerstraat 28, plein Utrechts 
Archief
Vocal Group Juice (plein)

15.30 uur
Drift 21
Vocal Group Juice 

17.00 uur
Nicolaaskerkhof 9, Nicolaikerk
Presentatie nieuwe CD van HOT: ‘Bird & 
Beyond’ met bewerkingen van Charlie Parker 
klassiekers. HOT bestaat uit organist Berry 
van Berkum, rietblazer Steven Kamperman 
en jazzbassist Dion Nijland

17.15 uur
Springweg 162, Het Broodhuis
Pianorecital door Karel Asberg met werken 
van o.a. W.A. Mozart, F. Mendelssohn-
Bartholdy, F. Chopin 

13.00 uur
Nicolaaskerkhof 9, Nicolaikerk
Concert door Ko Zwanenburg, orgel en 
 Frederike de Winter, slagwerk 

14.00 uur
Lange Nieuwstraat 53,  
Catharina kathedraal
Orgelconcert door Wouter van Belle 

15.30 uur
Domplein 31, Domkerk
Orgelconcert door studenten van het 
 conservatorium 

Orgelvoettocht ‘Kwintencirkel’ 

10.45 - 11.15 uur
Janskerkhof 26, Janskerk
Dubbelconcert door Laurens de Man en  
Bas Groenewoud 

11.45 - 12.15 uur
Minrebroederstraat 21, Willibrordkerk
Dubbelconcert door Laurens de Man 
en Bas Groenewoud 

13.15 - 13.45 uur
Bergstraat 54, Westerkerk
Orgelconcert door Frans Kuijt 

14.15 - 14.45 uur
St. Jacobsstraat 171, Jacobikerk en -toren
Dubbelconcert door Gerrit Christiaan de Gier 
en Paul van der Woude

Orgelvoettocht zuidelijke binnenstad/
Nationale Orgeldag
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Legenda 
S  Start wandelroutes en Centraal Informatiepunt

F  Start fietsroute 

• Overige monumenten
1.
2.  Beschreven monumenten

Route 1: Iconen van de stad

Route 2: Symbolen in de stad

Route 3: Fietsroute Utrecht Oost

S

F

F
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28. ABC-straat tussen 18 en 20 (steeg), 
Zuylenspiegel
Het rijke interieur van deze notariswoning uit 
1860 is vrijwel gaaf bewaard gebleven. Typisch 
19e-eeuwse bijzonderheden zijn de plafonds van 
papier-maché op textielbespanning en de ijzeren 
dakgoot. De grote stadstuin is in de loop der jaren 
uitgebreid met aangrenzende tuinen. Zo is een 
langgerekte tuin ontstaan met een pergola, priëlen, 
speelhuisjes en een lange vijver, met waterspu-
wende koppen van kunstenaar Rob Birza.
+ 13.30 en 14.30 uur: optreden van klassiek 
gitarist Ludwig Rondón 

29. Lange Nieuwstraat 53, 
het Utrechts Monumentenfonds
Deze voormalige pastorie van de schuilkerk OLV 
van de H. Rozenkrans is bezit van het Utrechts 
Monumenten Fonds. Een brede centrale gang komt 
uit op de binnenplaats die vroeger naar de schuil-
kerk voerde. De schuilkerk is verdwenen, maar 
rond 1970 werd de bijzondere bebouwing rond de 
binnenplaats, vooral de constructie met de pilaren, 
(her)ontdekt en voor sloop behoed. De contouren 
van de schuilkerk zijn aangegeven door middel 
van beukenhaagjes.
+ Mini-tentoonstelling van symbolen op panden 
van het UMF 

Maak een uitstapje via de Dorstig Hartsteeg 
(links) naar de Oudegracht en dan via volgende 
steeg weer terug (Regulierensteeg). Aan de 
Oudegracht vindt u:

30. Oudegracht 270, Doopsgezindekerk
In 1772 kocht de Doopsgezinde gemeente de 
voormalige bierbrouwerij ‘De Witte Leeuw’ om 
een schuilkerk te bouwen. De voorgevel en het 
interieur werden ingrijpend verbouwd. Net als de 
katholieken mochten de doopsgezinden hun geloof 
niet openlijk belijden. Hier is de suggestie van een 
statig grachtenhuis gewekt.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

31. Lange Nieuwstraat 36, 
Catharinakathedraal
Sinds 1853 de kathedrale kerk van het r.k.-aarts-
bisdom Utrecht. De voormalige kloosterkerk van het 
Catharijneklooster was ca. 1550 gereed, maar stond 
na de Reformatie lang leeg. In 2002 is vanuit de 
kerk sinds eeuwen weer een processie gehouden 
waarbij de reliek van St. Willibrord werd rondgedra-
gen. De schrijn is in de kerk te bezichtigen.
+ 14.00 uur: Orgelconcert door Wouter van Belle 
ihkv Orgelvoettocht zuidelijke binnenstad/Nationale 
Orgeldag
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
 
32. Lange Nieuwstraat 38, 
Catharijneconvent
Kerk, klooster en gasthuis waren eerst van de kar-
melieten, daarna van de johannieters. Na de Refor-
matie zette de stad het gasthuis als hospitaal voort. 
Tot 1811 was het Academisch ziekenhuis, tegenwoor-
dig museum voor Christelijke kunst. In het trappen-
huis een glas-in-loodraam uit 2006 van kunstenaar 
Marc Mulders. (Geopend vanaf 11.00 uur)
+ 14:00 - 15:00 uur: Rondleiding door Jean van 
Tongeren langs fraai uitgewerkte kraagstenen - ook 
wel consoles genoemd- in klooster en pandhof van 
het museum. 

33. Hamburgerstraat 9, Lutherse kerk
In 1745 werd de middeleeuwse St. Ursulakapel van 
het Abraham Doleklooster verbouwd en uitgebreid 
tot Lutherse kerk. Ursula was een heilige uit Enge-
land, die op pelgrimstocht naar Rome vertrok, maar 
op de terugweg jammerlijk aan haar einde kwam. In 
de kerk is een lager tongewelf aangebracht onder 
het nog bewaarde middeleeuwse gewelf. De kansel 
met doophek en het orgel zijn 19e-eeuws.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

34. Hamburgerstraat 28,  
Het Utrechts Archief
Na de Reformatie kwam de 11e-eeuwse Paulusabdij 
in gebruik als gerechtsgebouw. In 1838 verdwenen 
de sporen van de abdij onder een neoclassicistische 
laag. Sinds de verbouwing tot Utrechts Archief 
zijn de gotische spitsboog naar de kapittelzaal en 
gewelfaanzetten in de gangen weer zichtbaar. In de 
kelder zijn cellen te zien van het gerechtshof. Het 
monumentale trappenhuis met muurtekeningen 
van Jan Goeting is uit de jaren 1950.
+ 10:30 - 11:00 uur: Lezing Arjan den Boer: 
‘Gesloten Monumenten’

+ 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 uur: 
‘Symbolenrondleiding’ langs symbolen van de 
rechtspraak in het monument (duur 30 minuten)
+ 11:00 - 17:00 uur: Gelegenheidsexpositie 
‘Gesloten Monumenten’.
+ 14.30 uur: optreden Vocal Group Juice (plein)
 
35. Korte Nieuwstraat 6, Huize Molenaar
Na de afbraak van de Pauluskerk – onderdeel van 
de Paulusabdij – werd in 1707 dit huis gebouwd. 
De schilderachtige tuin ligt gedeeltelijk op de 
plaats van de voormalige abdij: een deel van de 
noordelijke zijbeukmuur is als tuinmuur bewaard 
gebleven (en hersteld).
+ Rondleidingen
+ Koffie, thee en lekkers (tegen betaling)

U bent weer terug op het Domplein.  
Einde route 1.

Route 2 
Symbolen in de stad

Start: Domplein
Ga via de Domstraat en de Korte Janstraat naar:

36. Minrebroederstraat 21, Willibrordkerk
In 1876 werd gestart met de bouw van de 
 Willibrorduskerk, naar een neogotisch ontwerp van 
architect A. Tepe. Het interieur is rijk beschilderd 
door leden van het voormalige St. Bernulphus-
gilde, die zich sterk door de middeleeuwen lieten 
inspireren. De decoratie van het houtsnijwerk 
(F.W. Mengelberg), de glas-in-loodramen (H. Geuer 
en W. van Woerkom) en het smeedwerk (G. en 
J.H. Brom) zit bomvol middeleeuwse symboliek. 
(Geopend vanaf 11.00 uur)
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ Gidsen vertellen over verborgen symbolen. 
Bezoekers kunnen zelf ook op zoek naar  
diverse symbolen. Download informatie via  
www.willibrordkerkutrecht.nl
+ 11.45-12.15 uur: dubbelconcert door organisten 
Laurens de Man en Bas Groenewoud ihkv 
Orgelvoettocht ‘De Kwintencirkel’ 

Vervolg uw weg over de Drift.

37. Janskerkhof 13a, Universiteit Utrecht 

Huis uit 1648 met 18e-eeuws interieur-elementen, 
zoals het stucwerk, het trappenhuis en de stijl-
kamers met Lodewijk XV-kenmerken als damasten 
behang en plafondschilderingen. Let op de putti 
bovenin het timpaan: de kleine jongetjes, afge-
beeld met hoornen des overvloeds, die vrede, 
voorspoed, vrolijkheid en genot verbeelden. Rond 
1800 woonde hier Willem Jan Both Hendriksen, de 
rijkste Utrechter uit zijn tijd.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

38. Drift 15, Universiteit Utrecht
Oorspronkelijk een claustraal huis van het kapittel 
van de Janskerk. Vanaf 1898 betrok de befaamde 
Utrechtse edelsmid Jan Hendrik Brom het huis. De 
door Pieter d’Hont gemaakte gedenksteen op de 
gevel herinnert hier nog aan. Het bijbehorende 
Koetshuis (Keizerstraat 10) was na 1898 in gebruik 
als smederij. De schoorsteen stamt uit deze tijd.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

39. Drift 21, Universiteit Utrecht
Achter de sobere voorgevel van dit oorspronkelijk 
middeleeuwse huis ligt een majestueuze hal met 
zuilengalerij en een glas-in-lood plafond met Art 
Nouveau-motieven. Het interieur is in 1907 gemo-
derniseerd naar ontwerp van P.J. Houtzagers, met 
o.a. centrale verwarming met vloerroosters (in de 
hal) en privaten met spoelinrichting. Vanaf 1929 
was hier het Geografisch Instituut gevestigd, vanaf 
1970 het Instituut voor Muziekwetenschap.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen
+ 15.30 uur: optreden Vocal Group Juice

40. Drift 23, Universiteit Utrecht
In de 19e eeuw werd dit middeleeuwse huis 
grondig verbouwd, waarbij de voorvleugel bleef 
staan en een bouwlaag werd toegevoegd. De 
woning is georganiseerd rond een binnenhof. In 
de achtervleugel bevinden zich twee kamers met 
19e-eeuwse lambriseringen. Het pand, sinds 2003 
in bezit van de Universiteit Utrecht, geeft toegang 
tot een ruime binnenstadstuin.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

41. Drift 25, Universiteit Utrecht
Voordat dit pand deel uitmaakte van de Univer-
siteitsbibliotheek was hier het Kunsthistorisch 
Instituut gevestigd. Achter de 18e-eeuwse hard-
stenen voorgevel zijn nog 16e-eeuwse balklagen 
met consoles en een 14e-eeuwse kelder aanwezig. 
De tuinmuur en het tuinhuisje achterin de tuin zijn 
opgericht in de tijd van Lodewijk Napoleon.
+ Tussen 11.30 en 16.30 uur rondleidingen

42. Drift 27, Universiteitsbibliotheek
In 1807 liet koning Lodewijk Napoleon een reeks 
panden aan de Drift en Wittevrouwenstraat 
 ombouwen tot paleis. Daarachter bouwde J.D. 
Zocher een Grande Galerie met balzaal en hof-
kapel. De balzaal werd in 1820 verbouwd tot 
Universiteitsbibliotheek. De kapel werd in 1858 
ingericht als boekenmagazijn, met galerijen op 
gietijzeren kolommen. (Geopend tot 16.00 uur)
+ Hand-out met aandacht voor Iconen en 
Symbolen
+ Rondleidingen op verzoek 

Vervolg uw weg over de Plompetorengracht 
en sla aan het eind van de straat rechtsaf, de 
Wolvenstraat in. Daar vindt u:

43. Wolvenplein 27, hoofdentree, 
Wolvenpleingevangenis *

De Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, gebouwd 
op het bolwerk Wolvenburg, dateert uit 1856. 
Nieuwe ideeën over straffen leidden tot de bouw 
van nieuwe gevangeniscomplexen met afzonder-
lijke cellen. De gevangenis kreeg een kruisvormig 
plattegrond naar ontwerp van I. Warnsick en 
J. Fijnje. Een uitbreiding volgde in 1877. In 2014 is 
de gevangenis gesloten. Het gebouw heeft nu een 
tijdelijke bestemming. 
+ Bezoek per groep met korte rondleiding door 
een deel van het complex

Ga terug over de Wolvenstraat en sla op 
de Van Asch van Wijckskade linksaf, de Wijde 
Begijnenstraat in. Aan het eind van de straat 
een klein stukje links en dan meteen weer 
rechts, de Boothstraat in. 

44. Boothstraat 8, Strowis *
Huis gebouwd in opdracht van Cornelis Booth 
(1605-1678), arts en burgemeester van Utrecht, 
tevens bibliothecaris van de Academie van Utrecht. 
Als burgemeester realiseerde hij in de dichtbe-
bouwde stad diverse doorbraken. Een verbinding 
van de Voorstraat met het Janskerkhof, nu de 
Boothstraat geheten, was onderdeel hiervan.  
Sinds de jaren ’90 is hier hostel Strowis gevestigd.
+ Koffie en thee

Aan het eind van de straat rechtsaf, via het 
Janskerkhof, naar:

45. Jansveld 4-20, Margarethenhof 
In 1367 werd door een hoge geestelijke hier een 
gasthuis gebouwd. In de 16e eeuw verbouwde 
men het huis tot 20 kameren voor armlastigen, die 
werden verzorgd met turf en aalmoezen. In de 19e 
eeuw woonden er 60 mensen en waren de wonin-
gen sterk vervallen. Het UMF nam het complex 
over en liet het restaureren.

Steek de Lange Janstraat over en ga de 
Slachtstraat in, die doorloopt in de 
Telingstraat. Rechtsaf de Ganzenmarkt op tot 
aan de Stadhuisbrug. Links aan de overzijde:

46. Oudegracht 168, Centrale Bibliotheek
In 1909 werd door de zwagers Vroom en Dreesmann 
opdracht gegeven tot verbouwing en uitbreiding  
van Magazijn de Zon (een neoclassicistisch gebouw 
ontworpen door C. Kramm) door architect  
P.J. Houtzagers. De lambrisering in het trappenhuis 
dateert uit deze tijd. Door architect J. Kuyt kreeg 
het gebouw in 1933 zijn huidige vorm, met een 
vleugel in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Art Deco- 
elementen zoals gevelreliëfs van Albert Termote en 
een kleurrijke glas-in-loodkap in het interieur zijn 
bewaard gebleven.
+ 15.00 uur: rondleiding door monumentenkenner 
Arjan den Boer (reserveren gewenst via  
www.bibliotheekutrecht.nl)
+ 16.00 – 17.00 uur: workshop monumenten 
maken met een 3D printpen (reserveren gewenst 
via www.bibliotheekutrecht.nl)

Loop de Choorstraat uit, de Lijnmarkt op, tot 
aan uw rechterhand de Boterstraat begint. Ga 
deze straat in, tot:

47. Boterstraat 22, St. Eloyen Gasthuis 

In 1440 betrok het Utrechtse Smedengilde, gewijd 
aan St. Eloyen, dit oudste gasthuis van Utrecht om 
behoeftige gildebroeders te verzorgen. Het gilde was 
onder meer befaamd om de productie van wapens. 
Uniek is de fraaie overdekte kolfbaan uit 1730, die 
nog steeds in gebruik is. De stenen poort werd ver-
vaardigd door steenhouwer Peter Franszoon in 1644; 
boven de deur de vergulde gekroonde hamer: het 
symbool van het smedengilde. 
+ Sociëteit De Constructieve presenteert 
‘Geschiedenis ter plekke’: lezingen over ‘Symbolen en 
het St. Eloyen gilde’ om 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Vervolg de Boterstraat en loop verder over de 
Mariaplaats. Steek de Catharijnesingel over en 
bezoek: 

48. Moreelsepark 3, De Inktpot en 
Moreelsepark 2 (Tulpenburgh) *
Het hoofdkantoor van spoorbeheerder ProRail - 
ook wel ‘Inktpot’ genoemd - verrees tussen 1918 
en 1921 naar ontwerp van G.W. van Heukelom. 
Voor het gebouw zijn 22 miljoen bakstenen 
gebruikt. Het interieur is bijzonder fraai, met 
monumentale trappenhuizen en vergaderzalen. 
Kunstig vormgegeven elementen in Art Décostijl 
staan symbool voor de zegeningen van de spoor-
wegen en uiteenlopende menselijke en maatschap-
pelijke waarden. 
+ Doorlopend rondleidingen van een half uur 
+ 11.00 uur, Nieuweroordzaal: Utrechtse Big Five 
icoonlezing door Paul Meurs (zie pag. 3). 

Het buurpand, het voormalige ‘tweede 
 administratiegebouw van de NS’, werd rond 1894 
gebouwd in neorenaissancestijl naar ontwerp van 
J.F.  Klinkhamer; een luchtbrug verbond het nieuwe 
met het oude administratiegebouw. Luchtbrug en 
gevel zijn voorzien van beeldhouwwerken van Van 
den  Bossche en Crevels. Renaissancemotieven zijn 
gecombineerd met spoorwegmotieven. De portret-
ten boven de hoofdingang zijn van de uitvinders 
van de stoommachine en de locomotief.

Steek wederom de Catharijnesingel over en sla 
rechtsaf het Willemplantsoen in, tot:

49. Willemsplantsoen 2, 
Gertrudiskathedraal en -kapel
Na de Reformatie was de openbare viering van de 
katholieke mis verboden. De katholieken kwamen 
bijeen in schuilkerken. De mooiste 17e-eeuwse 
schuilkerk van Nederland was de Gertrudiska-
pel (ingang naast kathedraal). De Ste. Gertrudis 
 Kathedraal is de zetel van de oud-katholieke aarts-
bisschop. Het gebouw verrees tussen 1912 en 1914, 
toen de Gertrudiskapel te klein werd. De kerk is 
ontworpen door E.G. Wentink in een sobere neo-
romaanse stijl.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

Vervolg uw route langs de Catharijnesingel 
over het Geertebolwerk. Ga dan linksaf naar:
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50. Lange Smeestraat 40, 
Bartholomeus Gasthuis
Al vanaf de 14e eeuw worden hier langdurige 
zieken verpleegd. In 1632 werd de regentenzaal 
gebouwd, ingericht met prachtige Delftse gobelins. 
Op de wandtapijten, gemaakt door de internatio-
naal vermaarde tapijtmaker Maximiliaan van der 
Gucht tussen 1642-1648, staan natuurvoorstel-
lingen. Het hondje onderaan het grote tapijt is 
van Van der Gucht, en werd altijd in zijn tapijten 
verbeeld.
+ Tentoonstelling ‘Van Armenpot tot Zorgpakket’
+ Kinderprogramma waarbij kinderen verkleed 
mogen komen en familiewapens gaan maken
+ Binnentuin opengesteld
+ Hapje en/of drankje in Brasserie Zunte

Ga aan het eind van de Lange Smeestraat 
linksaf, de Oudegracht op. Steek met de 
Weesbrug de Oudegracht over en duik de 
Reguliersteeg in. Steek de Lange Nieuwstraat 
over en ga via de Catharijnesteeg naar de 
Nieuwgracht. Ook deze steekt u over, slaat 
rechtsaf en de eerste straat linksaf, naar:

51. Schalkwijkstraat 8, Het Stadshuisje *

Dit 16e-eeuwse huisje maakt deel uit van de 
Kameren van Jan van Campen. In 1574 vermaakte 
Jan van Campen zijn huis met 13 kameren (kleine 
huizen, vaak niets meer dan een kamer met een 
zolder erboven) aan het Leeuwenberggasthuis, 
dat aan de overzijde van de straat ligt. Het gast-
huis beheerde het complex als vrijwoningen, wat 
betekende dat minder bedeelden hier kosteloos 
konden wonen. Achterin het tuintje bevindt zich 
een buitenplee. 

52. Schalkwijkstraat, Bruntenhof

In 1621 stichtte advocaat Frederik Brunt deze 
kameren op het erf van zijn huis Klein Lepe-
lenburg, waarvan de 14e-eeuwse restanten in 
het hoofdgebouw bewaard zijn. Hier is ook de 
Regentenkamer met een rijk gebeeldhouwde 
ingangspoort, geflankeerd door Toscaanse zuilen. 
 Katholieke armen konden in de Bruntenhof vrij 
wonen. Nu bezit van het Utrechts Monumenten-
fonds, dat het complex tussen 1979 en 1981 
 restaureerde. Achter het Bruntenhof bevindt zich 
een geometrische tuin met 17e-eeuws karakter. 

Ga rechtsaf, door het Zocherpark, naar:

53. Zonnenburg 2, 
Sonnenborgh museum & sterrenwacht
In 1551 begon de aanleg van Bastion Sonnenborgh 
ter versterking van de stadsmuren. Van 1639 tot 
1723 bevond zich hier de Hortus Botanicus van 
de Utrechtse Universiteit, daarna werden hier een 
Sterrenwacht en het KNMI gevestigd. In de 19e 
eeuw werd Sonnenborgh opgenomen in het singel-
plantsoen van J.D. Zocher jr. Aan de singelzijde, 
op de ronding van het bolwerk, is een gevelsteen 
met een stralende zon en een tekst in Latijn, die 
op bevel van Karel V zou zijn geplaatst. Vrij ver-
taald: ‘Ik wordt Zonnenburg genoemd, brandend 
met een schitterend vuur, een harde rots voor de 
vijand, een veilige verblijfplaats voor de mijnen.’ 
( Geopend van 12.00 tot 16.00 uur.)
+ Openstelling 16e-eeuwse bastion en 
sterrenwacht
+ Historische rondleidingen door directeur 
Bas Nugteren om 12.30 en 14.30 uur

Op dit punt begint de fietsroute met gids door 
Utrecht Oost (ook zonder gids te fietsen). De 

wandelroute loopt verder naar beneden, kruist 
de Nieuwegracht en dan de Agnietenstraat in:

54. Agnietenstraat 5, 
Fundatie Vrijvrouwe van Renswoude
Het gebouw met de natuurstenen pronkgevel is 
gebouwd in 1756. Het doel van de Fundatie staat 
in een gedicht op een marmeren gevelsteen. Hier 
werden begaafde jongens uit het Stads ambachts-
kinderhuis opgeleid. In de portrettenkamer hangen 
portretten van regenten, die leerlingen als examen-
stuk maakten. De prachtige regentenzaal – een 
hoogtepunt van rococostijl in Nederland naar 
 ontwerp van J. Verkerk – is volledig intact.
+ Rondleidingen
+ Koffie, thee en lekkers in de tuin tegen betaling

Loop via de Lange Nieuwstraat terug naar het 
Domplein, maar vergeet niet nog even onder 
de Domtoren door, te lopen, met aan uw 
linkerhand:

55. Servetstraat tussen 5 en 7: Flora’s Hof, 
Restauratieatelier Museum Speelklok
In 1803 werd hier een kwekerij opgericht door 
 Hendrik van Lunteren, die vele parken van 
Utrechtse buitenplaatsen ontwierp. De Stichting 
Vrienden van Flora’s Hof heeft dit ingericht als 
19e-eeuwse showtuin. Toen de steensoort, die 
architect P.J.H. Cuijpers bij de restauratie van de 
Dompandhof had gebruikt, ondeugdelijk bleek te 
zijn, werden diens kopieën met scènes uit het leven 
van Sint Maarten in de muren van Flora’s Hof inge-
metseld. In het voormalige veilinggebouw is het 
restauratie-atelier van Museum Speelklok gevestigd.
+ Restauratieatelier geopend vanaf 12.00 uur 

Einde route 2.

Fietsroute Utrecht Oost:
Amsterdamse School 
en Nieuwe Bouwen

Start: Sonnenburgh
Via de Abstederbrug gaat u linksaf, de 
Maliesingel op, en rechtsaf, het spoor  
over en de Zonstraat in. Deze fietst u uit  
en gaat rechtsaf, de Mecklenburghlaan in.  
Hier bezoekt u:
 
56. Mecklenburghlaan 3-5, De Wilg *
De voormalige Koningin Wilhelminaschool werd 
gebouwd naar ontwerp van S. Loeb in 1918 in 
een stijl verwant aan het werk van H.P. Berlage. 
Bijzonder zijn de gymzaal met geknikt zadeldak 
en tekens uit de dierenriem en de hal met gegla-
zuurde tegeltjes. Tegenwoordig is hier De Wilg 
gevestigd, een vrijwilligersorganisatie voor mensen 
met een beperking. 
+ Rondleidingen
+ Drankjes verkrijgbaar

U vervolgt uw weg over de Mecklenburghlaan, 
steekt de Minstroom over en ziet aan uw 
linkerhand:

57. Adriaan van Ostadelaan 2, 
St. Aloysiuskerk en pastorie *

De parochie in Abstede werd gesticht in 1906. 
Dit gebied werd toentertijd vooral door tuinders 
en hoveniers bewoond. De huidige kerk werd 
tussen 1922 en 1924 gebouwd, naar een ontwerp 
in neo-Byzantijnse en neo-Romaanse stijl van 
H.W. Valk. De 24 meter hoge koepel wordt onder-
steund door zes pilaren. Veel van de versieringen, 
zoals de mozaïeken van heiligen, glas-in-lood-
ramen en de kruiswegstaties, zijn vervaardigd door 
Willem Wiegmans.
+ Informatiebrochure en uitleg over het gebouw 
+ Gelegenheid kaarsje op te steken

Via de Jan van Scorelstraat, waar u langs 
woningen in Amsterdamse Schoolstijl fietst. 
Met name hoekwoningen van nummer 76 en 
83 zijn de moeite waard om even bij stil te 
staan: met beeldhouwwerk van Hildo Krop van 
allegorische voorstellingen over de arbeid 
van man en vrouw. Vervolgens rechtsaf, de 
Hobbemastraat in. Op nr. 25 en poort met fraai 
metselwerk. Op nummer 35 bezoekt u: 

58. Hobbemastraat 35, Wilhelminakerk * 

De Wilhelminakerk werd in 1930-1931 gebouwd 
naar een ontwerp van H.F. Mertens. Het is een van 
de weinig overgebleven kerken in Amsterdamse 
Schoolstijl. Het kerkgebouw past daarmee naadloos 
in de omringende wijk, die grotendeels in dezelfde 
stijl gebouwd is. Er is veel aandacht besteed aan 
het rondlopende metselwerk aan weerszijden van 
de deur en de afwerking van de houten zoldering 
in het interieur. In 1970 is het interieur vernieuwd. 
+ Rondleidingen 
+ 14.00 - 17.00 uur orgelconcertjes door Wilfred 
Folmer op het De Koff-orgel

Aan het eind van de Hobbemastraat linksaf: 
Jacob van Ruysdaelstraat. Deze fietst u uit 
tot de Prins Hendriklaan. Hier rechtsaf tot 
Rietveld Schröderhuis en, aan de andere kant 
van het viaduct, de door Rietveld ontworpen 
huizen aan de Erasmuslaan. Dan iets terug 
en links Laan van Minsweerd en rechtsaf de 
Frans Halsstraat in. Aan de rechterkant, op de 
nummers 24-32, ziet u een rij woonhuizen met 
twee halfronde torentjes, ontworpen door 
de Utrechtse architecten W.A. Maas en L.J.H. 
Zonneveldt in 1921. Iets verder, op nummer 
22A vindt u de Frans Halsschool, die in 1922 
door L.F.P. Scheffer en A.H. Op ten Noort is 
ontworpen, geïnspireerd door de strakke 
architectuur van Frank Lloyd Wright. 

Aan het eind van de straat linksaf, Rembrandt-
kade. Op de hoek een rij vooroorlogse 
portiekflats in sobere Amsterdamse schoolstijl 
(nummer 51-66). Aan het eind aan de overzijde 
(Waldeck Pyrmontkade 20) passeren we een 
chauffeurswoning (1928) van Gerrit Rietveld 
(alleen toegankelijk met begeleide fietsexcursie). 
Aan het eind van de kade twee keer rechts naar 
het Wilhelminapark. Om rotonde heen en dan 
links van het park tot voorbij tweede rotonde. 
Rechts in het park vindt u:

59. Wilhelminapark 24A, ExBunker 
In het Wilhelminapark (in de Tweede Wereldoor-
log Nassaupark genoemd) staat een bomvrije 
commando bunker, gebouwd in 1943 door de Duitse 
bezetter. De nabijgelegen Maliebaan was uitge-
groeid tot een Duits centrum en de zogenaamde 
Nassauparkbunker was een van de maatregelen die 
de omgeving moesten beschermen. In 2014 is de 
bunker door een groep Utrechtse kunstenaars in 
gebruik genomen als expositieruimte. 
+ Doorlopende korte film over historie van de 
bunker en een kunstexpositie

Terug naar de rotonde, daar rechts en weer 
rechts (Van Limburg Stirumstraat) tot:

60. Van Limburg Stirumplein, 
Holy Trinity Church * 
De Holy Trinity Church is een anglicaanse parochie-
kerk, gebouwd tussen 1911 en 1913 op initiatief 
van twee Britse migrantenehtparen. De families 
Bingham en Twiss vroegen de Utrechtse architect 
P.J. Houtzagers het kerkgebouw en de  pastorie 
te bouwen in een laat-neogotische stijl. De 
glas-in-loodramen zijn van de hand van de Britse 
kunstenaar H.T. Bosdet. De kerk werd een ont-
moetingspunt voor Engelstalige gouvernantes.
+ 11.00, 13.00 en 14.30 uur: korte concerten door 
het Holy Trinity Church-koor
+ Rondleidingen op aanvraag 

www.umf.nu 
www.facebook.com/UtrechtsMonumentenfonds

JANSVELD 4 – 20 
De Margarethenhof

Bezoek onze stand op de informatie-
markt en/of kom langs op ons kantoor. 

Onderstaande UMF-panden en tuinen zijn open! 
 

UTRECHTS 
MONUMENTENFONDS

BRUNTENHOFTUIN 
Ingang aan de 
Schalkwijkstraat

LANGE NIEUWSTRAAT 53
Kantoor Utrechts Monumentenfonds
Bekijk de mini-expositie over Iconen en 
symbolen op ons kantoor.
Bekijk de mini-expositie over Iconen en 

DEZE PANDEN EN TUINENZIJN OPEN!

Foto’s: Daan Verschuur

Een aandeel in elkaar

Kijk voor de locaties en tijden 
op rabobank.nl/utrecht

Tijdens onze inloopspreekuren kun 

je vrijblijvend binnenlopen voor een 

oriënterend gesprek of informatie 

over wonen en hypotheken. Klant of

geen klant, iedereen is welkom.

Het Hypotheek Inloopspreekuur

met je
droomhuis in
gedachten.

Vrijblijvend 
binnenlopen
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Aan het eind van de straat, op Oudwijk 
47-37 vindt u nog een rij Amsterdamse 
Schoolwoonhuizen, ontworpen door A. Kool in 
1928. Let vooral op hoekpand (nummer 37), met 
torentje, glas-in-lood en de voordeur.

U gaat linksaf, de Oudwijkerveldstraat in, 
en aan het einde rechtsaf, de Burgemeester 
Reigerstraat in. Op de Maliebaan gaat u linksaf. 
Aan het eind links aanhouden en via Maliesingel 
terug naar het beginpunt, Sonnenborgh. 

Overige monumenten 
buiten de route

61. Molenpark 3: Houtzaagmolen de Ster 
De 18e-eeuwse houtzaagmolen De Ster is een 
industriemolen, waarvan er vroeger vele buiten 
de toenmalige stad te vinden waren. In 1910 ging 
de molen van windkracht over op elektriciteit en 
 verdwenen de wieken. Molen en molenerf met 
molenaarswoningen en houtloodsen zijn in de 
jaren 1990 gerestaureerd. De oude zagerij is nog 
geheel intact. (Geopend vanaf 12.00 uur)
+ 13.00-16.00 uur rondleidingen gerelateerd aan 
thema Iconen & Symbolen
+ Bij voldoende wind wordt er gezaagd  

62. Bergstraat 54, Westerkerk
In 1891 betrok de Doleantiegemeente de Wester-
kerk. Het gebouw is in eclectische stijl gebouwd 
met neoclassicistische elementen. Een groot hou-
ten tongewelf overkluist de gehele kerkzaal. Begin 
jaren ’50 is de kerk gerestaureerd met ingrijpende 
wijzigingen aan de voorgevel. Vanaf 1966 is de 
gereformeerde gemeente hier gevestigd.
+ 13.15-13.45 uur: Orgelconcert door Frans Kuijt 
ihkv Orgelvoettocht ‘De Kwintencirkel’ 
+ De kerk toont iconen als het kerkzegel, 
wandversiering en de Bijbel aan de bezoekers

63. Biltsestraatweg 160, Fort de Bilt *
Dit fort is aangelegd tussen 1816 en 1819, als 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Rond 1885 konden er 251 mannen en 34 stukken 
geschut geherbergd worden. Rond 1930 is een 

aantal bouwwerken opgeblazen om de Biltsestraat-
weg rechtdoor te kunnen trekken.  
(Geopend van 12.00 tot 16.00 uur.)
+ Interactieve tentoonstelling, kinderprogramma, 
film, mini-tentoonstelling Nieuwe Hollandse Water-
linie, rondleiding, monument fussiladeplaats WOII.

64. Gansstraat, naast 169, Eerste Algemene 
Begraafplaats Soestbergen *

De begraafplaats is in 1830 aangelegd door land-
schapsarchitect Zocher in Engelse landschapsstijl. 
Van oorsprong was het een tuin behorende bij een 
buitenplaats, die door de gemeente werd opge-
kocht. De begraafplaats is ontworpen als wandel-
park, met in het midden een grafheuvel, de ‘taart 
van Zocher’. Hier bevinden zich de graven van 
prominente Utrechters. Op de begraafplaats zijn 
o.a. de graven van Gerrit Rietveld, Nicolaas Beets 
en Buys Ballot te vinden.
+ Diverse wandelingen met gids of individueel. 
Kinderen zijn van harte welkom.
+ Bezoek aan lege grafkelder in de Ring van Zocher 

Monumenten in Leidsche Rijn

65. Dorpsstraat 1, Vleuten-De Meern, 
Broederschapshuisjes
De broederschapshuisjes zijn tussen 1599 en 1624 
gebouwd als armenwoningen. Het Documentatie-
centrum van de Historische Vereniging Vleuten,  
De Meern, Haarzuilens is tegenwoordig in de huis-
jes gevestigd.
+ Tentoonstelling ‘Van Vleuten De Meern naar 
Utrecht’ 

66. Torenplein, Torenpleinkerk
De eerste kerk werd hier rond het jaar 1000 
gebouwd. De huidige kerktoren dateert uit de 13e 
eeuw, het schip werd in 1971 herbouwd. Tegen 
de kerk ligt het gerenoveerde kerkhof. De kerk 
is gewijd aan Willibrord, de monnik die vanuit 
 Engeland grote delen van West-Europa bereisde. 
(Geopend tot 16.00 uur)
+ 13.00 – 14.00 uur: beiaardbespeling
+ Toelichting over het gebouw o.a. aan de hand 
van maquettes vanaf 700 N.C. tot heden 
+ Gelegenheid kaarsje op te steken

67. Pastoor Boelenslaan 9, 
OLV Ten Hemelopneming (Mariakerk) *
In 1797 werd in Oudenrijn een nieuwe kerk opge-
richt voor de katholieken van Oudenrijn en De 
Meern. In 1857 werd een nieuw gebouw neergezet, 
maar dankzij de steeds groeiende bevolking werd 
uiteindelijk een nieuw stuk grond aangekocht om 
een grotere kerk, een kerkhof en een school te bou-
wen. De kerk werd door architect H.C. van de Leur 
in Delftse Schoolstijl uitgevoerd. Dit jaar viert de 
kerk haar 75-jarig jubileum. (Geopend tot 16.00 uur)
+ Rondleidingen en muzikale omlijsting

68. Hoge Woerdplein 1,  
Castellum Hoge Woerd

Van de 1e tot de 3e eeuw na Christus werd de 
noordgrens van het Romeinse rijk gevormd door 
de Rijn. De grens werd bewaakt door forten of 
‘castella’. Op de plek van een van deze leger-
plaatsen is Castellum Hoge Woerd verrezen, een 
moderne interpretatie van een oud Romeins fort. 
Een opgegraven Romeins schip heeft hier een pro-
minente plek gekregen. Bij de ingang is ook een 
replica van een Romeinse wachttoren te bekijken. 
+ Gratis flitsbezoeken van 30 minuten door de 
expositie ‘3000 jaar wonen en werken’
+ Vanaf 11.00 uur ieder half uur rondleidingen.

Lezing: Gesloten Monumenten

In 30 jaar Open Monumentendag zijn hon-
derden Utrechtse monumenten opengesteld. 
Toch bleven ook veel bijzondere gebouwen 
gesloten, om praktische redenen, of omdat 
ze aan de aandacht zijn ontsnapt. Arjan den 
Boer, bekend van zijn artikelen over ‘vergeten 
gebouwen’ op DUIC, toont zijn selectie van 
onbekende monumenten en kijkt daarbij achter 
gesloten deuren. Plaats: Het Utrechts Archief, 
Hamburgerstraat 28, 10:30 uur - 11:00 uur.
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Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk wijdte
maten systeem

uitneembaar

voetbed

lederkwaliteit

voor bovenleder
en voering

luchtgepolsterde
zool

zachtgepolsterde
tong

zacht gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend 
voorvoetpolster

voorvoetpolster

8,9
530 recensies

Voetklachten?
Bezoek ons
voor advies.

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG Groenekan (Utrecht)

030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Gemeente Utrecht - Utrecht
Postcodegebieden 3452, 3453, 3454, 3512, 3584, 3523, 3531 en 3564.

Vitens werkt aan de waterleiding.

 www.vitens.nl

Periode 22 augustus t /m 16 september tussen 8.00 - 16.30 uur

Tijdens bovenstaande periode verricht Vitens onderhoud aan de waterleiding. 
We werken van wijk naar wijk. Dit betekent dat u hinder kunt ondervinden 
als we bij u in de buurt aan het werk zijn. Kijk op www.waterstoring.nl om te 
weten op welke datum Vitens bij u in de wijk is.

Tijdens de werkzaamheden kan de waterdruk lager zijn en kan het water een 
bruine kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Tips
- Gebruik bij voorkeur niet overdag de wasmachine wanneer we in uw wijk 

aan het werk zijn.
- Waterkraan voor gebruik laten stromen tot het water weer helder is.

Proef de Argentijnse Tango, 
een hobby voor het leven..!

In een  proefles van een uur kunnen deelne-
mers kennismaken met deze dans. De proef-
les voor absolute beginners geeft een eerste 
indruk van de eenvoud van deze dansen het 
plezier dat al snel te beleven valt. Deelnemers 
kunnen tijdens de proeflesweek met of zon-
der een danspartner naar de proefles komen. 
Het hebben van danservaring is niet nodig.

De Argentijnse Tango is een improvisa-
tiedans, waarbij de verbinding tussen de 
danspartners voorop staat. De dans is ge-
varieerd, expressief, speels, ingetogen en 
gepassioneerd. De tango heeft een rijke 
geschiedenis in muziek- en dansstijlen en 
bloeit wereldwijd als nooit tevoren. Op veel 
plekken in de wereld, in Nederland en ook 
in Utrecht(!) wordt er Argentijnse Tango ge-
danst op open dansavonden, soms ook met 
livemuziek.

Anders dan de Europese ballroomvariant 
heeft de Argentijns Tango een sensitief en 
speels karakter. Iedereen (18-80 jaar) kan 
deze prachtige, sociale dans leren. Een hob-
by voor het leven..

De nieuwe cursussen voor beginners (basis 
1) lopen vanaf 11 september tot en met eind 
januari. Er zijn proeflessen voor beginners 
deze week op woensdag 7 sept, donderdag 8 
sept, vrijdag 9 sept (vallende onder de proef-
lesweek) Daarnaast kun je de hele maand 
september nog een proefles volgen bij de 
eerste lessen van de cursus basis 1. 

Voor beginners zijn er komend seizoen 
lessen op zondagmiddag (2x per maand). 
Prettig voor mensen die van buiten de stad 
moeten komen, of mensen met een drukke 
agenda doordeweeks. Daarnaast starten er 

2 groepen voor beginners op dinsdag- en 
woensdagavond in resp. Buurthuis Sterren-
zicht en Buurthuis de Leeuw.

Onze ervaren docenten leren je de princi-
pes van het samen dansen. In onze levendi-
ge lessen, wordt je meegenomen in de vele 
mogelijkheden die deze spannende dans je 
biedt. Gemiste lessen kun je bij Anna Rosa 
inhalen op een andere dag. We bieden stu-
denten- en U-Pas korting.

Voor meer informatie voor het aanbod  
van Argentijnse Tango Anna Rosa, zie  
www.annarosa.nl Voor vragen, aanmelding 
voor een proefles of cursus, mailen naar: 
tango@annarosa.nl. Of bel: 030 – 231 21 51 
(Annelies).

Tangoschool Argentijnse Tango Anna Rosa in Utrecht (sinds 2001) organiseert deze hele 
maand september proeflessen voor beginners tijdens de proeflesweek (2-9 sept) en 
tijdens de eerste lessen van de cursussen voor beginners. De proeflessen vinden plaats 
op hun lichte en ruime leslocaties in Buurthuis Sterrenzicht (Sterrenwijk), Podium Oost 
(Oudwijk) en Buurthuis de Leeuw (Tuinwijk). 

Nu open
Nobelstraat 163 - 3512 EM Utrecht - 

T 030 231 57 19 - utrecht@popo.nl - utrecht.popo.nl

 /popothemexican

 popothemexican - #popothemexican
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I AM Dan Brown:
Kraak de code en win een trip naar een  Europese stad!

Symbolen spelen een grote rol in het werk van schrijver Dan Brown: geheimzinnige boodschap-
pen zijn verpakt in raadsels, die opgelost moeten worden door aanwijzingen te verzamelen. 

I AM Dan Brown is een zoektocht die in samenwer-
king met hoofdsponsor AM voor de bezoekers van 
Open  Monumentendag is uitgezet. Via cryptische 
omschrijvingen probeert u concrete monumenten te 
vinden. De Monumenten krant kan u daarbij helpen. 
Symbolen op straat geven aan of u op de juiste 
weg bent. In de betreffende monumenten is een 
cijferteken aangebracht. Verzamel alle cijfers en vul 
deze in de juiste volgorde in op de antwoordstrook 
op de achterpagina van de krant. Lever de bon vóór 
16.00 uur in bij de informatietent op het  Domplein. 
Om ca. 16.15 uur zal een notaris de trekking ver-
richten en de winnaar van de stedentrip bekend 
worden gemaakt.

De start is bij het Utrechtse symbool bij uitstek: de 
Domtoren. Vanaf het Domplein steekt u de Pandhof 
door en gaat u rechtsaf. Volg verder de volgende 
aanwijzingen:

1. De kleuren van de stad in steen wijzen naar 
een Gotisch huis, waarvan de bouwheer nooit een 
stap over de drempel zette, omdat hij niet ver van 
Pompeï plotseling kwam te overlijden.

2. Achter de gracht van het kapittel ligt een def-
tig kraakpand van een oude burgemeester.

3. Via Jeruzalem en de kampen naar Schalkwijk 
op zoek naar de kameren. In het kleine kamertje 
daarachter gebeurden dingen die het daglicht niet 
konden verdragen.  

4. Over de gracht naar het notarishuis. Zoek de 
letters van het alfabet en treed binnen via de ach-
tertuin, langs waterspuwers, pergola’s en priëlen. 

5. Terug via de lange straat naar het noorden, 
naar het huis van Catharina, op zoek naar resten 
van de eerste christen in Utrecht, die zo schrijnend 
aan zijn einde kwam. 

6. Verder noordwaarts, naar de kapel van de 
Engelse zuster die nooit meer thuiskwam, waarna 
het huis door Maarten werd overgenomen en uit-
gebreid.  

7. Nog verder, langs de gracht, naar het oude 
hart van Utrecht, met sporen van Keizer Karel en 
een Spaanse bouwmeester die bij de verbouwing 
het leven liet. 

8. Steek de markt over en ga op zoek naar de 
hal waar koophandel, zeevaart, voorzichtigheid en 
hoop te vinden zijn. 

9. Op naar het kerkhof, waar op de hoek het 
oude klooster staat, waar eens monniken aten en 
nu aankomende juristen studeren. 

10. Stucplafonds en goudleerbehang lijken sterk 
in strijd met de soberheid van het geloof, maar 
ooit was Jan een deftig heerschap!

Chauffeurswoning van Rietveld

Geprolongeerd: 

Juniorgidsen in het 

postkantoor!

Open Monumentendag Utrecht startte vorig jaar 
met een nieuw project: de Juniorgidsen. Dit was 
een groot succes! Ook dit jaar zullen 28 leerlingen 
van de Kathedrale Koorschool rondleidingen 
geven in het voormalig postkantoor. Het gebouw 
aan de Neude is een ontwerp van J. Crouwel in 
de stijl van de Amsterdamse School en werd in 
1924 in gebruik genomen. Het pand is rijk aan 
iconen en symbolen en vooral de centrale hal 
is imposant. De rondleidingen starten elk half 
uur tussen 10.30 en 16.00 uur. Juniorgidsen zijn 
jongens en meiden uit groep 6, 7 en 8. Vergis u 
niet: zij zijn goed voorbereid op hun bijzondere 
taak! De jonge gidsen weten veel te vertellen 
over de vele decoraties, het glas-in-loodwerk en 
andere architectonische details, zo bleek vorig 
jaar. Voor het publiek is het de laatste kans om 
het postkantoor in zijn oude gedaante te bekijken. 
Daarna begint de verbouwing. In het pand komt 
de nieuwe stadsbibliotheek met horeca, winkels, 
een food market en een grote fietsenstalling. 

Ook de bajes is open!

Twee jaar geleden werd de beruchte  
gevangenis aan het Wolvenplein gesloten.  
Het uit 1856 daterende complex was sterk 
verouderd. Toen het werd gebouwd, was het 
echter een modern complex, gebaseerd op 
nieuwe ideeën over de behandeling van 
criminelen. In plaats van de booswichten  
bij elkaar te stoppen in tucht huizen, moesten  
zij voortaan in aparte cellen worden onder-
gebracht. Hierdoor zouden zij eerder tot  
inkeer komen en weer op het juiste pad 
geraken. ‘Wolvenplein’ staat symbool voor  
deze nieuwe inzichten. In meerdere steden 
verrezen complexen met uitgestrekte cellen-
blokken. De gevangenis op Wolvenburg heeft 
meerdere  vleugels in een kruisvorm; andere 
werden gebouwd als koepelgevangenis.  
De ‘Penitentiaire Inrichting Wolvenplein’  
heeft nu een sociaal- culturele bestemming  
en in een van de vleugels bevindt zich een 
modern café-restaurant. Maar de celblokken,  
de hoge muren, de tralies en de luchtplaats  
met prikkeldraad zijn nog allemaal aanwezig.  
Ga er dus vooral kijken, nu het kan!

Utrecht Oost per fiets: 

van Amsterdamse School tot Rietveld 

Utrecht Oost is grotendeels ontstaan in de 
 periode 1900-1940. Voor Open Monumentendag  
is een fietstocht uitgezet die aandacht besteedt 
aan twee belangrijke bouwstijlen uit deze 
 periode: de Amsterdamse School en het  
Nieuwe Bouwen. De route kunt u zelf fietsen, 
maar u kunt ook inschrijven voor een fietstocht 
met gids. 

Langs de route zijn in totaal vijf monumenten  
voor het publiek geopend (zie route in deze 
krant). Met de gids brengt u een kort bezoek  
aan twee monumenten: De Wilg (Amsterdamse 

School) en de chauffeurswoning van Rietveld 
(Nieuwe  Bouwen). Onderweg zal de gids u wijzen 
op meer voorbeelden van beide architectuur-
stijlen. Vooral de openstelling van de chauffeurs-
woning uit 1928 is bijzonder! NB: deze is alleen 
voor deelnemers met gids toegankelijk
 
De route start op Sonnenborgh. De route met 
gids is gratis, maar aanmelding is verplicht. 
Kaartjes kunnen gehaald worden bij de informatie-
tent op het Domplein. Per gids is plaats voor 
maximaal 15 deelnemers. Vertrek: ieder uur vanaf 
11.00 uur. De laatste tocht start om 16.00 uur. 
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