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In deze krant:

Utrecht in Europa, Europa in Utrecht
Dat Utrecht in Europa ligt is veel meer dan 

alleen een geografisch feitje. De historie van 

onze stad is al 2000 jaar verbonden met die 

van ons continent. Vanaf het moment dat 

de Romeinen op deze plek hun legerforten 

bouwden tot de dag van vandaag zijn in 

Utrecht vele monumenten verrezen die door 

hun gebruik, stijl of ontstaansgeschiedenis 

een breder, Europees verhaal vertellen. 

Sporen van Europese geschiedenis

Vandaag zult u in tal van monumenten de 

sporen van deze Europese geschiedenis te-

genkomen. Neem bijvoorbeeld de Romeinse 

restanten in Leidsche Rijn. Of wat te denken 

van keizer Karel V, die verbleef in wat nu 

Grand Hotel Karel V is en in wiens opdracht 

de bastions Sterrenburg, Manenburg en Son-

nenburg werden gebouwd. Of Paushuize, dat 

het verhaal vertelt van Paus Adrianus, een 

‘Utrechter in Rome’. Ook diens geboorteplek 

aan de Oudegracht is vandaag te bezoeken. 

Het zijn allemaal monumenten die karakte-

ristiek zijn voor Utrecht en tegelijkertijd laten 

zien hoe de stad onlosmakelijk verbonden is 

met Europa. 

Stad van wetenschap

Een instituut dat als geen ander gestalte geeft 

aan die verbintenis is de Universiteit Utrecht. 

De oprichting in 1636 gaf een impuls aan de 

ontwikkeling van de stad. Sindsdien zijn vele 

studenten en hoogleraren vanuit heel Europa 

naar Utrecht getrokken. Vandaag kunt u ont-

dekken hoe het begon rond de Domkerk, de 

Pandhof en de Kapittelzaal, en hoe de univer-

siteit daarna tal van andere monumenten in de 

binnenstad betrok en soms ook weer verliet.

Vanaf de 19e eeuw liet de universiteit langs 

de toenmalige randen van de stad steeds va-

ker zelf nieuwe panden bouwen: een Hygië-

nisch Laboratorium aan de Catharijnesingel 

(nu onderdeel van het Gerechtsgebouw), een 

Physiologisch Laboratorium aan de Vondellaan 

(tegenwoordig het bedrijvencentrum Rudolf 

Magnus) en diverse gebouwen voor de Rijks 

Veeartsenijschool aan de oostkant van het 

centrum. Het zijn bijzondere monumenten die 

bovendien illustreren hoe de ontwikkeling van 

de wetenschap soms ook de groei van de stad 

bepaalde. 

Beladen Erfgoed

De Europese geschiedenis heeft ook z’n donke-

re kanten gekend. Verschillende monumenten 

die u vandaag kunt bezoeken zijn hiervan de 

stille getuigen. De voormalige gevangenis aan 

het Wolvenplein was tijdens de Tweede Wereld-

oorlog in gebruik als Deutsche Untersuchungs- 

und Strafgefängnis en ‘Het Gele Kasteel’ aan 

het Janskerkhof fungeerde als hoofdkwartier 

van het 88ste Duitse Armeekorps. Veel panden 

aan de Maliebaan werden gebruikt door de be-

zetter en door de NSB, terwijl een paar panden 

verderop het verzet actief was. Hier organise-

ren we vandaag een speciaal programma dat 

dieper ingaat op deze Utrechtse oorlogsjaren. 

Sommige panden hebben een beladen verle-

den vanwege hun connectie met kolonialisme 

en slavernij. 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Soms wilden we ons juist beschermen tegen 

‘Europa’. Daarom werd vanaf de negentiende 

eeuw de Nieuwe Hollandse Waterlinie aange-

legd. Een ingenieuze militaire verdedigingsli-

nie, die echter voortdurend aangepast moest 

worden aan de snelle ontwikkelingen in de 

oorlogsindustrie. Acht Utrechtse forten die tot 

deze linie behoren zijn vandaag te bezoeken. 

Pak de fiets en ervaar zelf waarom de waterli-

nie in 2020 op de UNESCO-werelderfgoedlijst 

zou moeten komen. 

Welke van de 74 monumenten u vandaag 

ook bezoekt, u zult ontdekken hoe Utrecht en 

Europa op tal van manieren met elkaar ver-

bonden zijn. En misschien dat u zich daarna 

afvraagt of u vandaag in Utrecht was of toch 

ook een beetje In Europa.

Kromhoutkazerne/University College Utrecht

Tuin Grand Hotel Karel V

en veel meer…
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De oprichting van de Universiteit Utrecht in 

1636 gaf een sterke impuls aan de ontwik-

keling van de stad. Bijna vier eeuwen later 

trekt zij wetenschappers en studenten aan 

uit heel Europa en is de universiteit overal in 

de stad aanwezig.

In de loop van de 19e eeuw, toen de stads-

wallen door David Zocher waren omgetoverd 

in een riant wandelpark, verrezen langs de 

buitenranden van de singel meerdere mo-

numentale universiteitspanden, waaronder 

enkele grote laboratoriumgebouwen. In 1893 

ontwierp Rijksbouwmeester J. van Lokhorst 

aan de Catharijnesingel het ‘Hygiënisch La-

boratorium’. De lijfspreuk van de universiteit 

- Sol Iustitia Illustra Nos - prijkt boven de 

hoofdentree en in de Neorenaissance-gevels 

zijn de beeltenissen en namen van belangrij-

ke wetenschappers verwerkt. Het interieur is 

sober en statig, verbonden door gangen met 

gemetselde kruisgewelven.  

Tegenwoordig maakt het monument deel uit 

van het Gerechtsgebouw, waarin de Recht-

bank Midden-Nederland en de Centrale Raad 

van Beroep zijn gevestigd. Het vm. laboratori-

um (monument) is op de Open Monumenten-

dag te bezoeken via de moderne ingang aan 

het Vrouwe Justitiaplein. Om 13.00 uur geeft 

architectuurhistoricus Bettina van Santen in 

de Kortgedingzaal een lezing over de  univer-

siteitsgebouwen die eind 19e eeuw aan de 

singel verrezen.

Ook dit jaar zijn er weer gratis themale-

zingen van deskundigen, gegeven in een 

passende omgeving. 

Het thema Europa wordt belicht door 

stadsconservator René de Kam in Museum 

Catharijneconvent (12.00 en 14.00 uur). 

De Kam gaat terug naar de tijd 1520-1540, 

waar we naast Karel V ook Paus Adrianus, 

Luther en Erasmus tegenkomen. De lezing 

is tevens onderdeel van het Kloosterweek-

end van het Catharijneconvent, dat in deze 

periode naar deze locatie verhuisde. 

Architectuurhistoricus van de gemeente 

Utrecht Bettina van Santen vertelt in de 

Kortgedingzaal van het Gerechtsgebouw 

over de 19e-eeuwse uitbreidingen van de 

Universiteit aan de toenmalige stadsrand. 

In haar lezing ‘Naar de stadsrand’ zal zij 

ingaan op de monumentale bouwstijlen en 

de moderne laboratoria die toen verrezen in 

het singelgebied (13.00 uur). 

Over het thema ‘Beladen erfgoed’ weet 

niemand beter te vertellen dan de Utrechtse 

journalist en televisiemaker Ad van Liempt. 

Als geen ander weet hij wat er in de Twee-

de Wereldoorlog allemaal op de Maliebaan 

gebeurde (zie het artikel op pag. 3). De 

lezingen vinden plaats in Maliebaan 15 

(12.30 en 13.30 uur). Vanaf dit adres vinden 

ook rondleidingen plaats over de geschie-

denis van de Maliebaan tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, met bezoek aan enkele mo-

numenten (10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 14.30 

en 15.00 uur). Voor deze rondleidingen is 

wel een (gratis) kaartje nodig, verkrijgbaar 

op het Domplein.

Naast deze themalezingen zijn er nog 

verschillende andere interessante lezingen 

in monumenten te bezoeken. Deze zijn 

vermeld in het monumentenoverzicht in 

deze krant.

Een unieke gelegenheid doet zich dit jaar 

voor in Leidsche Rijn, waar nabij de Metaal 

Kathedraal nieuwe delen van de Romeinse 

weg zijn opgegraven. ‘We hebben een mooi 

stuk weg met een grinddek te pakken!’, 

vertelt stadsarcheoloog Herre Wynia en-

thousiast, ‘tijdens de Open Monumentendag 

is het voor het eerst in 2000 jaar mogelijk 

over de Romeinse weg te lopen en zo 

letterlijk in de voetsporen van Romeinse 

soldaten te treden!’

De hele dag geven archeologen van de 

gemeente Utrecht uitleg over het onderzoek 

naar de Romeinse weg, waarvan een deel 

wordt gemarkeerd en toegankelijk gemaakt 

voor bezoekers. Uiteraard zijn er ook Ro-

meinse soldaten aanwezig en liefhebbers 

kunnen een zakje grind van de Romeinse 

weg mee naar huis nemen. De opgraving 

is van 10.00 – 16.00 uur toegankelijk. De 

toegang is via Metaal Kathedraal - overi-

gens zelf ook een bijzonder monument: 

Rijksstraatweg 20, Utrecht.

Iets verderop presenteert Museum Castel-

lum Hoge Woerd een uitgebreid program-

ma. Het museumcomplex, met theater, 

stadsboerderij en horeca, is gebouwd op 

de resten van een Romeins fort. Het eerder 

opgegraven Romeinse schip heeft er een 

markante plek gekregen. Een replica van 

een Romeinse wachttoren markeert een 

ander deel van de Romeinse weg. Het 

museum organiseert een aantal bijzondere 

rondleidingen, waarbij  allerlei onverwach-

te relaties met andere delen van Europa 

aan de orde komen. Niet zo gek, want het 

Romeinse rijk omvatte half Europa en de 

legionairs kwamen uit alle windstreken. 

Voor details over de rondleidingen zie de 

monumentengalerij in het hart van deze 

krant.

Van Laboratorium tot Gerechtsgebouw 

Wegens succes geprolongeerd: de themalezingen 

In de voetsporen van Romeinen!

De normaal hermetisch gesloten (nieuwe) 

Kromhoutkazerne opent voor een dag haar 

poorten. Ook de ‘oude’ Kromhoutkazerne is 

te bezoeken (nu University College) en op 

Open Monumentendag kan je zomaar van 

de ene naar de andere kant lopen. Beide 

ingangen liggen aan een fietsroute. Mensen 

worden ontvangen bij de poort en krijgen 

een toegangsbewijs. Kazerne en universiteit 

hebben samen een activiteitenprogramma 

opgesteld. Voor beide terreinen wordt een 

boekje samengesteld en voor kinderen zijn 

er speurtochten met een leuk presentje. Om 

10.30 uur opent Generaal Majoor de Jong op 

de kazerne de Open Monumentendag! 

Activiteiten kazerneterrein: 

• Speurtocht voor kleinere kinderen

• Springkussen, mini hindernisbaan 

en schminken

• Voor de grotere kinderen: 

speurtocht naar de schat

• Gidsen in de Bomvrije wachtruimte 

• Korte films over oude tijden 

van de kazerne 

• Expositie en soldaten in historische 

militaire tenuen

• Fototentoonstelling over forten 

in de Waterlinie

• Bezoek bomvrijewachtruimte, 

brug met 12 gaten en Tamboershut

Activiteiten terrein University College:

• Routeboekje voor de historische 

gebouwen

• Exercitiepeloton 48 voert manoeuvres 

uit (beide terreinen)

• Re-enactmentgroepen uit WOII 

(beide terreinen)

• Oude en nieuwe voertuigen van de 

technische troepen op middenterrein

Twee lezingen:

• 12.00 uur: oud-decaan Rob van der Vaart: 

‘Erfgoed rond de Waterlinieweg’ 

• 15.00 uur: universitair docent 

Jos van der Linden: ‘Waarom verloor 

Duitsland de Tweede Wereldoorlog?’

In 1713 werd in deze stad de Vrede 

van Utrecht gesloten. Dit was een 

belangrijk internationaal vredesverdrag. 

De onderhandelingsdelegaties met hun 

gevolg zetten Utrecht volledig op zijn kop. 

De Gildegidsen nemen u mee langs de 

plekken waar de verschillende delegaties 

verbleven, onderhandelden en feesten 

gaven. De rondleidingen beginnen ieder 

uur vanaf het Domplein. De eerste vertrekt 

om 10:30 uur, de laatste om 15:30 uur. 

Een (gratis) kaartje kunt u afhalen bij de 

informatiepost.

Ook de juniorgidsen zijn weer present. 

Dit jaar geven leerlingen van de 

Montessorischool Buiten Wittevrouwen 

rondleidingen in het Academiegebouw van 

de Universiteit. Dit werd in 1896 geopend 

en staat in direct contact met de gebouwen 

van de Domkerk. Hoogtepunten zijn de 

15e-eeuwse Kapittelzaal, nu de aula van 

het Academiegebouw, en de Senaatszaal 

met de portrettengalerij van hoogleraren.  

De juniorgidsen zullen er op hun eigen 

charmante wijze over vertellen: ieder half 

uur van 10.30-16.30 uur. 

Kromhoutkazerne opent eenmalig 
haar poorten 

Gildewandeling 

Juniorgidsen  

Het klooster van Museum Catharijneconvent 

bestaat 550 jaar. Dit wordt gevierd met een 

feestelijke monumentendag vol activiteiten. 

Er is de hele dag wat te beleven en alles is 

gratis: een unieke gelegenheid om kennis te 

maken met dit bijzondere museum!

Het gebouw van Museum Catharijneconvent 

is een van de best bewaarde middeleeuwse 

kloostercomplexen van Nederland. De karme-

lieten, een middeleeuwse bedelorde, startten 

in 1468 met de bouw. In de zeventiende en 

achttiende eeuw deed het dienst als zie-

kenhuis, het was de voorloper van het UMC 

Utrecht. Sinds 1979 is Museum Catharijnecon-

vent in het klooster gevestigd. Wie vandaag 

de dag door de gangen wandelt, wacht een 

bijzondere ervaring; de tijd lijkt er stil te heb-

ben gestaan en de lichtinval is er prachtig. 

Tussen 12.00 en 17.00 zijn er elk half uur 

‘flitslezingen’ door prominente sprekers, 

zoals stadsconservator René de Kam en 

museumconservator Mischa Leeflang. On-

derwerpen zijn de geschiedenis van het 

klooster, de expositie over Rembrandt, de 

middeleeuwse kunstschatten van het muse-

um en oude handschriften. Voor details zie 

www.catharijneconvent.nl onder ‘klooster-

weekend’. Verder zijn er rondleidingen door 

de tentoonstelling ‘Shelter’, kunt u mee met 

een korte kloosterwandeling in de omgeving 

van het Catharijneconvent, of in het museum 

genieten van kloostermuziek, kloosterhapjes 

en kloosterbier.

Bruisend kloosterweekend bij Museum Catharijneconvent



Monumentendag
Open 38 september 2018

Maliebaan was ‘Unter den Linden’
Loop met Ad van Liempt over de Maliebaan 

en de hele Tweede Wereldoorlog komt voor-

bij. Dat kan ook niet anders, want bijna iede-

re Duitse of pro-Duitse organisatie die toen in 

Nederland actief was, had hier zijn burelen. 

In de oorlog werd een groot deel van de sta-

tige stadsvilla’s in de lommerrijke Maliebaan 

betrokken door de Wehrmacht, de Nazi’s en 

de NSB. Utrechts mooiste laan werd door de 

Duitsers liefkozend ‘Unter den Linden’ ge-

noemd, naar de deftige allee in Berlijn. Tege-

lijk echter was ook het verzet zeer actief op 

de Maliebaan. 

We spreken af voor het Jodenmonument 

bij station Maliebaan. Hier zijn in de oorlog 

veel joden weggevoerd. Alle namen staan 

vermeld, met leeftijd, datum en plaats van 

overlijden: Sobibor en Auschwitz vooral, wat 

weinig twijfel laat hoe ze aan hun einde zijn 

gekomen. Hoe kon dit gebeuren? Wie waren 

er voor verantwoordelijk? 

Mussert

Ze zaten om de hoek, op de Maliebaan! Kijk, 

daar op nummer 35, dat was het hoofdbureau 

van de NSB, op dat balkonnetje stond Mussert 

parades af te nemen. Heinrich Himmler was er 

op bezoek. Van Liempt begint te vertellen en 

zal dat de hele wandeling blijven doen. Zijn 

kennis blijkt onuitputtelijk.

‘Een spannende straat’ noemt journalist en 

televisiemaker Ad van Liempt de Maliebaan in 

zijn boek ‘Aan de Maliebaan’. Nee, geen foute 

Op (en under) 
het Domplein
Op het Domplein staat zoals altijd de 

centrale tent met informatie over alle 

activiteiten. Ook kunt u hier een extra 

monumentenkrant ophalen. Bij de 

tent kunnen (gratis) kaartjes worden 

gehaald voor de Gildewandelingen en 

de themawandeling over de Maliebaan 

tijdens de Tweede Wereldoorlog  (zie 

elders in deze krant). Domplein is ook 

het vertrekpunt van de Gildewandelingen 

en het beginpunt van de wandel- en 

fietsroutes in deze krant. In de Pandhof 

van de Dom vindt de Monumentenmarkt 

plaats. ‘Vive le Vin’ is aanwezig met 

drankjes en een terras.

Exact 124 bij 152 meter meet het gebied 

waar Utrecht begon. Wil je weten hoe het 

daarna verder ging? Doe dan mee aan 

een van de programmaonderdelen die 

DOMunder op het Domplein organiseert. 

Tussen 11.30 en 16.30 uur is er elk half 

uur een verkenning, rondleiding of een 

presentatie, bijv. over het leven van de 

bisschoppen en hoe het Domplein er 

vroeger uitzag. Of speel het Domplein-

spel bij de stand van DOMunder en zie 

tegelijk hoe het Domplein in de loop der 

tijd is veranderd.

Kijk voor het volledige programma

op domunder.nl/omd

www.nicodebont.nl

Nico de Bont is al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming 
en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. Met liefde voor het vak en kennis van de nieuwste  
technieken werken onze medewerkers dagelijks aan een grote variëteit aan historische werken, zoals  
de Domkerk in Utrecht. Door continue ontwikkeling creëren wij duurzame waarde voor monumenten en 
erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst. MAAK DE TOEKOMST

VOOR DE TOEKOMST 
VAN ONS VERLEDEN

Ad van Liempt schreef het boek ‘Aan de Maliebaan’

straat: ‘Goed of fout, dat zal je mij nooit horen 

zeggen’, benadrukt de geboren Utrechter, ‘Ik 

ben altijd vooral geïnteresseerd geweest in 

de situatie en de omstandigheden waaronder 

mensen zich gedragen en dingen doen. Wat 

mij fascineert aan de Maliebaan is dat goed 

en kwaad hier naast elkaar bestonden: SS, 

NSB, Wehrmacht, maar ook het verzet en 

de moedige bisschop Jan de Jong, toch een 

beetje een held van mij. Hoe kon dat?’ 

Voorbeelden te over aan de Maliebaan. 

‘Kijk’, wijst van Liempt bij nr. 71: ‘Daar zat 

de garage van Grund, een van de weinige 

plaatsen waar je in de oorlog nog benzine 

kon krijgen. Dus daar kwamen al die Duitsers 

benzine tanken. En ondertussen werd in de 

kelders het illegale Vrij Nederland gedrukt!’ En 

meteen daarna: ‘Wist je dat op de Maliebaan 

vier kranten werden gedrukt? De NSB maakte 

er Volk en Vaderland, de SS had Storm-SS en 

de WA De Zwarte Soldaat. Maar dus ook Vrij 

Nederland; in de oorlog was dit het Utrechtse 

Fleet Street!’

Dr. Max

En daar aan de overkant, de nrs. 72 en 

74: ‘Op nr. 74 zat de Sicherheitspolizei, 

de Duitse Geheime Dienst. In de kelders 

werden mensen gemarteld, in de tuin zijn 

verzetsmensen geëxecuteerd. Maar op nr. 

72, op de bovenverdieping, woonde Dr. Max. 

Dat was Marie Anne van Tellegen. Max was 

haar codenaam, van Marie Anne en X, de 

onbekende. Die Duitsers zochten een man, 

maar het was dus hun buurvrouw! Vanuit dat 

huis is zo’n beetje de hele Spoorwegstaking 

gefinancierd: duizenden mannen die 

opeens moesten onderduiken en gezinnen 

achterlieten zonder inkomen.’ 

Van Liempt vertelt, werkelijk alles heeft hij 

uitgezocht. Alles? Van Liempt lacht, maar 

een beetje als een boer met kiespijn. ‘Ja, 

dat denk je dan hè, maar dan is dat boek 

uit en dan krijg je dus reacties: wist je dat 

ook? En dan blijkt er dus recht tegenover 

de Sicherheitspolizei twee jaar lang een 

heel Joods gezin ondergedoken te hebben 

gezeten!’ Goed, voor de volgende druk, 

Ad van Liempt geeft op Open Monumentendag twee lezingen over de Maliebaan 

in oorlogstijd. Tijd: 12.30 en 13.30 uur. Locatie: Maliebaan 15. Zie vooral ook de 

website: aandemaliebaan.nl. Hier is ook een mooi kaartje te zien van alle ‘beladen 

panden’ aan de Maliebaan. De lezingen zijn vrij toegankelijk.

Vooraf of aansluitend zijn er rondleidingen over de geschiedenis van de Maliebaan 

tijdens de Tweede Wereldoorlog (10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 14.30 en 15.00 uur). 

Vertrekpunt Maliebaan 15; (gratis) kaartjes verkrijgbaar op het Domplein.

belooft Van Liempt: ‘Maar het staat al wel op 

de website!’
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Alle monumenten op een rij 
nieuw in 2018
extra activiteit
afwijkende openingstijden
beladen erfgoed

*
+
>
#

‘I       European’: sporen
van Europese geschiedenis 

Deze route legt de nadruk op monumenten 
waar u sporen van de Europese geschiedenis 
zult tegenkomen. In deze route zijn ook de 
themapanden opgenomen met een ‘beladen 
verleden’. Deze monumenten zijn aangeduid 
met #. 

STARTPUNT: DOMPLEIN

LOOP ONDER DE DOMTOREN DOOR. 

DIRECT LINKS VINDT U:

1. Flora’s Hof en restauratieatelier van 
Museum Speelklok
In de tuin van het bisschoppelijk paleis begon 
tuinarchitect Hendrik van Lunteren in 1803 een 
kwekerij. De ‘wimbergen’ die in de tuin zijn 
opgesteld - sculpturen die boven vensters werden 
geplaatst - zijn ontworpen door P.J.H. Cuypers 
voor de Pandhof van de Dom. Maar de steensoort 
bleek ondeugdelijk, waarna ze zijn verplaatst naar 
Flora’s Hof. Op de sculpturen zijn allerlei scenes 
uit het leven van Sint Maarten afgebeeld. In 
Flora’s Hof staat een oud veilinggebouw, waarin 
nu het restauratieatelier van Museum Speelklok is 
gevestigd.
+ Vanaf 12.00 uur: restauratieatelier opengesteld

LOOP OM DE DOMTOREN HEEN. AAN UW LINKERHAND:

2. Domplein 9, VVV Utrecht
Dit pand werd in 1909 gebouwd als pakhuis met 
bovenwoningen, maar staat op de resten van een 
kanunnikenhuis van het Domkapittel, die nog te 
zien zijn door een glazen plaat in de vloer.

LOOP LINKS VAN DE DOM OM DE KERK HEEN. LOOP 

DE STRAAT UIT EN STEEK SCHUIN LINKS OVER DE 

KROMME NIEUWEGRACHT OP. 

3. Kromme Nieuwegracht 80*

Dit grote grachtenpand werd in 1936 voorzien van 
een modern interieur en een extra zij-ingang door 
de eigenzinnige architect Sybold van Ravesteijn. 
Het interieur van extravagante krullen en bogen 
is vooral zichtbaar in de lambriseringen en 
trapleuningen. Van Ravesteijn was een moderne 
architect, maar raakte in Italië onder de indruk van 
de barok, die hij toepaste in zijn eigen ontwerpen.
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

LINKS TEGENOVER HET PAND, DE BRUG OVER NAAR

4. Kromme Nieuwegracht 49, Paushuize
De in Utrecht geboren Adriaan Boeyens hield in 
1522 als Adrianus VI zijn intocht in Rome, als eerste 
en enige Nederlandse paus. Het huis in Utrecht, 
dat hij in 1571 had gekocht en grondig had laten 
verbouwen, heeft hij nooit gezien: hij overleed een 

jaar nadat hij in Rome aankwam. In 1672 vestigde 
de Franse bezetter enige tijd haar hoofdkwartier in 
Paushuize en in 1712 trok een afgezant van Karel 
VI, Graaf von Sinzendorf und Thanhausen in het 
gebouw. 
+ 10.00-16.15 uur elk kwartier rondleidingen 
van 45 minuten
+ Muziek van het Provinciekoor
+ Piaggio met verse koffie
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Wybo Heere over: ‘De geschiedenis van Paushuize 
van 1360 tot 1996’ om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND RECHTSAF EN DIRECT 

RECHTS ACHTER SINT PIETER IN. BIJ DE KRUISING 

RECHTS HET PIETERSKERKHOF OP, MET AAN UW 

RECHTERHAND

5. Pieterskerkhof 3, Pieterskerk
De romaanse Pieterskerk uit 1048 is de oudste 
nog bestaande kerk van Utrecht. De crypte 
(ondergrondse ruimte) heeft gebeeldhouwde zuilen 
onder het hoogkoor en 12e-eeuwse reliëfs naast 
de trap. In 1076 was de Pieterskerk voor even het 
toneel van de wereldpolitiek. Tijdens een strijd 
tussen paus Gregorius VII en koning Hendrik IV 
sprak bisschop Willem voor het altaar de banvloek 
uit over de paus, waarop nog diezelfde avond de 
bliksem insloeg in de kerk. 
+ 11.00-11.15 en 11.30-11.45 uur: korte lezing over 
Keizer Hendrik IV en paus Gregorius VII in de groot 
kapittelzaal 
+ 12.15-13.45 uur: openbare repetitie in de 
Dekenkapel door de Gregoriaanse Kring 
+ 14.15-15.15 uur: optreden Capella con sensus 
+ 15.40-16.00 uur: optreden Gregoriaanse Kring

LINKS TERUG NAAR DE KRUISING EN RECHTS DE 

ACHTER SINT PIETER IN, RECHTS AANHOUDEN DE 

KEISTRAAT IN, DIE OVERGAAT IN DE DRIFT. HET WATER 

VOLGEN TOT AAN

6. Drift 27, Universiteitsbibliotheek# 
Van 1781 tot 1789 woonde hier Joan Gideon 
Loten, gouverneur van Celebes en Ceylon. Na een 
succesvolle loopbaan van 25 jaar bij de VOC keerde 
hij terug in Nederland om op de Drift 27 te gaan 
wonen. In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten 
had Loten had veel respect voor de inwoners van 
Makassar, Java en Ceylon; van een vorst uit Celebes 
had hij een slavin cadeau gekregen, die hij echter 
als vrije bediende beschouwde. Loten is begraven 
in de Jacobikerk.
+ Rondleidingen op verzoek
+ Hand-out voor bezoekers

HET WATER BLIJVEN VOLGEN, DE DRIFT GAAT OVER IN 

DE PLOMPETORENGRACHT. HALVERWEGE RECHTS DE 

MOLENSTRAAT INSLAAN. AAN HET EINDE VINDT U HET 

TOEGANGSHEK NAAR

7. Wolvenplein 27, Gevangenis#

Utrechts stadsgevangenis tot 2014 was tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in gebruik door de 
Duitsers als Untersuchungs- und Strafgefängnis. 
Mishandelingen en lijfstraffen vonden hier 
veelvuldig plaats. Verzet was er ook: zo weigerde 
de arts Kalthoven psychiatrisch onderzoek te doen 
naar de gevangenen. Na de bevrijding werden hier 
NSB-leden en Nederlandse collaborateurs vastgezet. 
+ Tour met informatiepanelen over het 
gevangeniswezen van 1856 tot 2014
+ Horecapunt
 
TERUG NAAR DE MOLENSTRAAT, LINKS 

PLOMPETORENGRACHT EN DAN RECHTSAF DE 

VOORSTRAAT IN. BIJ DE SMALLE BEGIJNESTRAAT 

RECHTSAF EN METEEN WEER LINKS DE BREEDSTRAAT 

OP. HELEMAAL RECHTDOOR LOPEN, OUDEGRACHT 

OVERSTEKEN, EN RECHTDOOR NAAR

8. St. Jacobsstraat 171, Jacobikerk- en toren# 
Utrechts grootste parochiekerk werd gesticht rond 
1170. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk 
14e/15e-eeuws. Naast de Andreaskapel bevindt 
zich de kluis van kluizenares Alyt Ponciaens. Johan 
Gideon Loten (zie Drift 27), ligt begraven in deze 
kerk. Zijn grafsteen is hier te zien. Daarop is het 
familiewapen met zogenaamd ‘morenhoofd’ te zien.
+ Optreden door koor van het Jacobsgezelschap, 
beantwoord tevens vragen over pelgrimages 
+ Rondleiding langs kerkgraven van naar Utrecht 
geëmigreerde Europeanen
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ Rondleidingen door het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde met bezoek aan de klokken

VANAF DE JACOBIKERK: LOOP TERUG NAAR DE 

OUDEGRACHT EN SLA RECHTSAF. GA OP DE 

POTTERSTRAAT NAAR LINKS EN LOOP DOOR NAAR HET 

JANSKERKHOF. METEEN RECHTS 

9. Janskerkhof 3, Universiteit Utrecht

Achter de natuurstenen poort uit 1643 is het Law 
College te vinden. In 1247 werd op deze plek een 
Minrebroederklooster gebouwd. In 1581, na de 
reformatie, werd de kapel afgebroken en de refter 
in gebruik genomen als Statenkamer van Utrecht. 
Boven de ingang is het provinciewapen te zien. 
Sinds 1816 is het een universiteitspand. Tijdens 
de renovatie in 2013-2015 zijn middeleeuwse 
beschilderde grafkelders aangetroffen, die met 
glazen wanden zichtbaar zijn gemaakt.
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur: rondleidingen
+ 15.00 uur: lezing over Janskerkhof 3, ‘Pax et 
bonum’ door Dries Berendsen 

BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND RECHTS AANHOUDEN 

NAAR DE KORTE JANSSTRAAT. DIRECT RECHTS AFSLAAN 

NAAR DE MINREBROEDERSTRAAT. AAN DE OVERKANT 

VAN DE STRAAT VINDT U

10. Minrebroederstraat 21, 
St. Willibrordkerk
De bouw van de Willibrordkerk startte in 1895 naar 
neogotisch ontwerp van Alfred Tepe. Het sobere 
exterieur vormt een groot contrast met het rijk 
gedecoreerde interieur. Verschillende kunstenaars 
van het St. Bernulphusgilde werkten samen en 
creëerden een waar Gesammtkunstwerk. De 
kleurrijke beschilderingen vormen een eenheid met 
de verschillende andere onderdelen van de kerk, 
waaronder de houtsnijwerken en glas-in-loodramen 
over het leven van St. Willibrord.
> Geopend vanaf 11.00 uur

DE MINREBROERDERSTRAAT UITLOPEN RICHTING 

GANZEMARKT EN OUDEGRACHT. AAN HET EIND LINKS 

VINDT U

11. Korte Minrebroederstraat 2, Stadhuis
Vanaf de Middeleeuwen heeft in dit complex 
het Utrechtse stadsbestuur gezeteld, vele 
internationale gasten en beroemdheden hebben 
hier hun voetsporen nagelaten: van Karel V tot 
Napoleon en Henk Westbroek. Ook na de opening 
van het nieuwe stadskantoor vergadert het 
gemeentebestuur hier nog steeds. Het stadhuis 
krijgt momenteel een grote opknapbeurt. 
+ Toelichting op restauratie in de Trouwzaal en de 
Raadszaal door Burgy Bouwbedrijf
+ Hard Hat-tour op de steiger 

VERDER LOPEN TOT OUDEGRACHT. RECHTS 

12. Oudegracht 158, Winkel van Sinkel#
Beneden op de werf stond de Stadskraan,  
waar ook handelswaren uit Azie en Amerika 
werden gelost, zoals suiker, koffie, thee, tabak, 
kaneel en katoen. De kraan brak in 1839 bij 
het omhoog hijsen van de in Engeland gegoten 
vrouwenbeelden, die de Winkel van Sinkel nog 

In de Pandhof kunt u kennis maken met 
de volgende verenigingen, stichtingen en 
erfgoedpartijen.

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, het organiseren van lezingen etc.

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 
ondersteuning en toekennen van prijzen.

Broer en De Bruyn
Doet historisch onderzoek en geeft 
(in eigen beheer) publicaties uit 
over regionaal- en lokaal-historische 
onderwerpen, met name de kerkelijke en 
monastieke geschiedenis van Utrecht en de 
Middeleeuwen. 

Stichting De Plantage
Geeft boeken uit over geschiedenis en 
cultuur van de stad Utrecht.
 
Gemeente Utrecht, Afdeling Erfgoed
Voert het gemeentelijk erfgoedbeleid uit, 
zoals monumentenzorg, archeologie, bouw- 
en architectuurhistorie en historische 
fotografie. 

Monumentenwacht Utrecht
Zet zich in voor de instandhouding van 
cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken 
door het uitvoeren van inspecties en het 
uitbrengen van adviezen. Zo helpen zij 
eigenaren op tijd preventieve maatregelen 
te nemen en hoge herstelkosten te 
voorkomen.

Stichting Voorbereiding Herbouw 
Schip Domkerk
Streeft naar herbouw van het schip van de 
Domkerk. 

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

Martin Minjon (fotograaf)
Presenteert zijn Utrechtse fietsposters, 
t-shirts en ansichtkaarten. Martin 
had exposities in het Stadskantoor, 
Provinciehuis en Utrechts Archief. 

Gilde Utrecht
Stichting van ruim 200 vrijwilligers voor het 
verlenen van allerlei diensten in en rondom 
de stad Utrecht. Richt zich in het bijzonder 
op vijftig-plussers, die hun kennis, 
kundigheid en ervaring willen overdragen.

Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
Is o.a. gespecialiseerd in de 
wandtegelfabricage van Utrecht en 
publiceert daar regelmatig over, zoals in 
het boek ‘Utrechtse Tegels 1600 - 1900’. 

Historische plekken zitten vol verhalen. 
Leden van Sociëteit de Constructieve 
vinden het leuk om die verhalen 
te vertellen. Ook dit jaar heeft de 
Constructieve weer bijzondere verhalen 
over bijzondere panden voorbereid. U 
kunt ze dit jaar beluisteren in Paushuize, 
St. Eloyen Gasthuis, Geertekerk, 
Catharinakathedraal, Academiegebouw en 
Faculty Club, Janskerk, Drift 17 (Channable), 
het voormalige Fysiologisch lab aan de 
Van Asch van Wijjckskade en het Rudolf 
Magnus-gebouw. Voor details en tijdstippen 
zie de lijst van monumenten in het hart 
van deze krant.

Monumentenmarkt in de Pandhof  

Bijzondere verhalen over 
bijzondere panden
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altijd sieren. De Winkel van Sinkel was een van 
de eerste warenhuizen van Nederland, waar onder 
meer koloniale waren werden verkocht. 
+ 12.00, 14.00 en 16.00 uur: rondleidingen door 
directeur Maryse Francois

VANUIT DE WINKEL VAN SINKEL LINKS VOORLANGS HET 

STADHUIS EN DAN SCHUIN RECHTS DE CHOORSTRAAT 

IN. VLAK VOOR HET EINDE VAN DE CHOORSTRAAT 

RECHTS HET PLEINTJE VAN HET BUURKERKHOF OP. 

13. Buurkerkhof 12, Buurtoren
De 55 meter hoge toren, behorende bij de 
Buurkerk, stamt uit 1388. In de toren hangen 
twee ‘ongewijde’ klokken: de banklok, die de 
bevolking bijeen riep voor de bekendmaking van 
vonnissen en raadsbesluiten, en de waakklok, 
die aangaf wanneer de stadspoorten werden 
gesloten. Deze klok wordt tegenwoordig nog elke 
ochtend en avond geluid rond het tijdstip van 
de oorspronkelijke opening en sluiting van de 
stadspoorten.
+ Rondleidingen door het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde met bezoek aan de klokken

TERUG NAAR DE CHOORSTRAAT, DAN RECHTSAF 

DE LIJNMARKT IN. HIER EERSTE STRAAT RECHTS, 

BOTERSTRAAT; AAN HET EINDE LINKS

14. Boterstraat 22, St. Eloyen Gasthuis
St. Eloyen was de beschermheilige van het Utrechtse 
Smedengilde. In 1440 betrok het gilde dit pand om 
er haar behoeftige gildebroeders te verzorgen. Het 
gilde was befaamd om de productie van wapens, die 
over heel Europa werden geëxporteerd. De vergulde 
gekroonde hamer boven de voordeur is het symbool 
van het gilde. De stenen poort is uit 1644 en werd 
vervaardigd door steenhouwer Peter Franszoon. De 
fraaie overdekte kolfbaan stamt uit 1730 en wordt 
nog steeds gebruikt.
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Rudolf Boswijk over: ‘De Utrechtse ambachtsgilden, 
in het bijzonder het Utrechtse smedengildt’ om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur

BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND LINKSAF HET PLEIN 

OP. DAARNA RECHTS LANGS DE TERRASJES EN MET DE 

BOCHT MEE NAAR LINKS. AAN UW RECHTERHAND

15. Mariaplaats 14, 
Herensociëteit De Vereeniging
Op de plek van de huidige herensociëteit stond 
een middeleeuws huis van het kapittel van de 
tegenoverliggende St. Mariekerk. In het pand 
bevinden zich nog tufstenen resten uit de twaalfde 
eeuw, maar het eigenlijke gebouw was uit de 
14e-eeuw. In 1530 was schilder en kanunnik Jan 
van Scorel een van de bewoners. Hij werd door de 
Nederlandse paus Adrianus in Rome aangesteld als 
bewaarder van de pauselijk kunstcollectie. In 1859 
werd hier een herensociëteit opgericht.
+ Rondleidingen

DE STRAAT VERDER UITLOPEN EN AAN HET EIND 

LINKSAF, LANGS HET FIETSPAD TOT AAN PLANTSOENTJE

16. Willemsplantsoen 2, 
St. Gertrudiskathedraal en -kapel
Na de Reformatie werd de openlijke viering van de 
katholieke mis verboden. De katholieken kwamen 
bijeen in schuilkerken. De mooiste 17e-eeuwse 
schuilkerk van Nederland was de Gertrudiskapel 
(ingang naast kathedraal). De kathedraal zelf is de 
zetel van de oudkatholieke aartsbisschop en kwam 
gereed in 1914, toen de Gertrudiskapel te klein 
werd. De neoromaanse kerk is ontworpen door E.G. 
Wentink.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

LINKSAF HET PLANTSOENTJE UITLOPEN EN VOOR HET 

HOTEL LINKSAF DE STEEG IN. AAN HET EINDE RECHTS 

(SPRINGWEG) LANGS DE MUUR TOT AAN DE POORT NAAR

17. Springweg 25, Duitse Huis*

De Duitse Ridderorde Balije van Utrecht is in de 
13e eeuw ontstaan toen Katholieke ridders tijdens 
de kruistochten een hospitaal oprichtten. In de 
17e eeuw scheidde de protestantse Utrechtse orde 
zich af van de Katholieke Duitsers. Nog steeds zet 
de orde zich in voor mensen met een beperking, 
maar ook voor zieken, daklozen en verslaafden. De 
hoofdzetel is dit gebouw aan de Springweg. 

IETS VERDER LANGS DE SPRINGWEG, INGANG 

TEGENOVER THEATERCAFÉ SPRINGHAVER, VINDT U

18. Geertebolwerk 1, Grand Hotel Karel V*

Ooit lag op deze plek een Romeins grafveld en 
later logeerde hier Karel V: hij regeerde op dat 
moment over het grootste Europese rijk ooit. 
In 1807 kocht Lodewijk Napoleon het gebouw 
om er een militair hospitaal te vestigen, dat tot 
1990 is gebruikt. In het hele hotel zijn sporen 
van het verleden terug te vinden: archeologische 
vondsten, exposities, archieffoto´s en historische 
tekeningen.
+ Bekijk het speciale rondleidingsarrangement op 
KarelV.nl/agenda

RECHTSAF SPRINGWEG UITLOPEN. BIJ DE KRUISING 

RECHTSAF DE LANGE SMEESTAAT IN. LINKS ZIET U 

19. Lange Smeestraat 40, 
Bartholomeus Gasthuis
Al vanaf de 14e eeuw worden hier langdurig 
zieken verpleegd. Het is daarmee het oudste 
gasthuis van Nederland dat ononderbroken als 
zodanig functioneert. De regentenzaal uit 1632 
is ingericht met prachtige blauwe gobelins met 
natuurvoorstellingen. Ze zijn in 1642-1648 gemaakt 
door de internationaal vermaarde Maximilliaan van 
der Gucht. Het hondje van Van der Gucht, onderaan 
het wandtapijt, werd in al zijn tapijten afgebeeld. 
+ Rondleidingen
+ Tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’ over 650 jaar 
zorg en naastenliefde in Utrecht

TERUG NAAR DE SPRINGWEG EN BIJ KRUISING 

RECHTSAF. AAN UW LINKERHAND VINDT U

20. Springweg 162, Broodhuis
Sinds 1793 maakte de joodse gemeenschap hier 
gebruik van een oude schuilkerk, maar in 1849 
mocht een ‘echte’ synagoge worden gebouwd. Deze 
is ingrijpend verbouwd in 1926 met een art deco 
interieur van architect H. Elte. Sinds 1983 is het 
gebouw eigendom van een evangelische gemeente. 
Bij restauratie is het oorspronkelijke interieur 
met de originele lampen en glas-in-loodvensters 
behouden gebleven.
> Geopend van 12.30 tot 16.15 uur
+ 17.15 uur: pianorecital door Karel Asberg 
(klassiek) 

SPRINGWEG UITLOPEN, U KOMT UIT BIJ

 
21. Geertekerkhof 23, Geertekerk
De Geertekerk was in de Middeleeuwen een van de 
vier parochiekerken van de stad. In de vijftiende 
eeuw woonde hier de kluizenares Agnes van 
Zantwijck. De kluis waarin zij woonde is in 1943 
gesloopt. Na de oorlog had het gebouw geen dak 
meer en groeiden er planten. De Remonstrantse 
Gemeente kocht de ruïne in 1954 en liet de kerk 
restaureren. 
+ 11.00 uur: Strijkkwartet Puschkin (klassiek)
+ 12.00 uur: orgelconcert Maarten van der Bijl ihkv 
de orgelestafette
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door Jan 
Bergstra over: ‘Geertekerk: geschiedenis van stenen 
en mensen ’ om 13.00, 14.00 en 15.00 uur
+ 15.00-17.00 uur: repetitie popup-koor olv 
Maarten van der Bijl 
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

UIT DE KERK HET PARK INLOPEN EN LINKSAF HET 

VOETPAD LANGS DE SINGEL VOLGEN. AAN HET EINDE 

IN DE BOCHT 

22. Sterrenburg 1, Sterrenburg

Vanaf 1550 werd de Utrechtse stadswal in opdracht 
van keizer Karel V verstevigd met een viertal 
bastions, waaronder Sterrenburg. Het bolwerk had 
een militaire functie maar werd na 1600 steeds meer 
voor andere doeleinden gebruikt. Bij de aanleg van 
het Zocherpark in de 19e eeuw is een groot deel van 
het bouwwerk gesloopt. Het woonhuis en daaronder 
de kazematten - de gewelfde kelders waarin de 
kanonnen stonden - zijn bewaard gebleven. Het 
bastion heeft nu een woonfunctie. 

VOLG HET PAD LANGS DE SINGEL VERDER TOT 

AAN PLEIN MET TERRASSEN. DIT SCHUIN LINKS 

OVERSTEKEN EN DAN RECHTS DE STRAAT IN (WIJDE 

DOELEN). NA NR. 25 RECHTS PAD NEMEN NAAR 

23. Wijde Doelen 27, Atelier Manenburg
Manenburg was één van de bastions die rond 1550 
in opdracht van keizer Karel V werden gebouwd. 
De binnenplaats met de kazematten is goed 
bewaard gebleven en werd vanaf 1940 gebruikt als 
atelier van beeldhouwer Pieter d’Hont. Uit die tijd 
stamt ook de glazen overkapping. Nog steeds is 
Manenburg in gebruik als atelier.
+ Beeldententoonstelling van recent werk en atelier 
collectie
+ 12.00, 14.00 en 16.00 uur: optreden van Sabine 
d’Hont, blokfluit en Remco Jacobs, zang en gitaar 
(renaissance- en barokmuziek) 

TERUG NAAR WIJDE DOELEN EN RECHTSAF. 

STRAAT BUIGT NAAR LINKS EN GAAT OVER IN 

NICOLAASDWARSSTRAAT. AAN HET EINDE RECHTS HET 

NICOLAASKERKHOF OP. 

24. Nicolaaskerkhof 9, Nicolaikerk#
In de Nicolaikerk is een gebrandschilderd raam 
te zien van Piet Kok. Op dit raam zien we Johan 
Brouwer, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. 
Hij werd in juli 1943 geëxecuteerd vanwege de 
aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister. 
In de Nicolaikerk was ook het oudste orgel van 
ons land te vinden, gebouwd in 1479, maar in de 
Tweede Wereldoorlog verdwenen. Er zijn echter nog 
steeds bijzondere orgels in de kerk te bewonderen.
> Geopend tot 14.00 uur
+ 13.00 uur: orgel- en hoboconcert door Ko 
Zwanenburg en Arco van Zon 
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig 

BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK RECHTS DE STRAAT 

IN, BIJ DE VERKEERSLICHTEN RECHTDOOR DE 

AGNIETENSTRAAT IN 

25. Agnietenstraat 28, 
Kameren van Maria van Pallaes*
De kameren van Maria van Pallaes vormden een 
rijtje van twaalf vrijwoningen (vrij van huur) die 
in 1651 werden gebouwd in opdracht van Maria 
van Pallaes. Zij had geen erfgenamen en om 
te voorkomen dat het grote familiekapitaal zou 
vervallen aan de gemeenschap, besloot zij het 
geld te besteden aan de armenzorg. Ze kocht een 
stuk land aan de Agnietenstraat en liet boven 
iedere voordeur van de huisjes de familiewapens 
van Van Pallaes en haar man aanbrengen. De 
kameren zijn sinds 1979 in bezit van het Utrechts 
Monumentenfonds.

TERUG NAAR DE VERKEERSLICHTEN, RECHTSAF DE 

LANGE NIEUWSTRAAT IN. DE TWEEDE STRAAT LINKS, 

DE KORTE SMEESTRAAT. AAN HET EINDE DE BRUG 

OVER EN RECHTS DE GRACHT VOLGEN TOT

Muziek in Monumenten

10.00 - 17.00 uur
Paushuize
Muziek van het Provinciekoor

10.00 - 17.00 uur
St. Jacobsstraat 171, Jacobikerk
Koor van het Jacobsgezelschap

10.00 - 17.00 uur
Lange Nieuwstraat 38, 
Museum Catharijneconvent
Mini-concerten met kloostermuziek in het 
klooster

10.30 - 12.00 uur 
Hogeweide 6, Boerderij De Hoef
Muziek door PKN Leidsche Rijn

11.00 uur 
Geertekerkhof 23, Geertekerk
Strijkkwartet Puschkin speelt o.a. Joseph 
Haydn

11.00-14.00 uur
Agnietenstraat 5, Fundatie van 
Renswoude
Korte concerten (zang) door Meike Veenhoek

12.00 uur 
Geertekerkhof 23, Geertekerk
Orgelconcert Maarten van der Bijl 

12.00 uur
Wijde Doelen 27, Atelier Manenburg
Sabine d’Hont, blokfluit en Remco Jacobs, 
zang en gitaar; Engelse renaissance- en 
barok 

12.00 uur
Kapelweg, kerkje Fort Blauwkapel
Orgelconcert Han van IJcken

12.15 - 13.45 uur
Pieterskerkhof 5, Pieterskerk
Openbare repetitie Gregoriaanse Kring

13.00 uur 
Nicolaaskerkhof 9, Nicolaïkerk
Orgel- en hoboconcert Ko Zwanenburg en 
Arco van Zon 

13.00 - 14.00 uur
Torenplein, Torenpleinkerk
Beiaardbespeling

13.15 uur
Korte Nieuwstraat 6, Huize Molenaar
Capella con sensus

13.30 uur
Maliesingel 28, K.F. Hein Fonds
Cesar Secundino, winnaar Dutch Harp 
Festival 2018

14.00 - 14.30 uur
Oudegracht 270, Doopsgezinde kerk
Trio Movendo brengt Jiddische liederen

14.00 uur
Wijde Doelen 27, Atelier Manenburg
Sabine d’Hont, blokfluit en Remco Jacobs, 
zang en gitaar; Engelse renaissance- en 
barok 

14.00 uur
Kapelweg, kerkje Fort Blauwkapel
Orgelconcert Han van IJcken

14.15 - 15.15 uur
Pieterskerkhof 5, Pieterskerk
Capella con sensus op het hoogkoor

14.30 uur
Maliesingel 28, K.F. Hein Fonds
Cesar Secundino, winnaar Dutch Harp 
Festival 2018

15.00 - 15.30 uur
Oudegracht 270, Doopsgezinde kerk
Trio Movendo brengt Jiddische liederen

15.00 - 17.00 uur 
Geertekerkhof 23, Geertekerk
Repetitie popup-koor o.l.v. 
Maarten van der Bijl 

15.30 uur
Maliesingel 28, K.F. Hein Fonds
Cesar Secundino, winnaar Dutch Harp 
Festival 2018

15.30 uur
Domplein 31, Domkerk
Orgeltalent van het Rotterdams 
Conservatorium: Matthijs van der Wilt, 
Matthijs Breukhoven en Martien de Vos.

15.40 - 16.00 uur: 
Pieterskerkhof 5, Pieterskerk
Gregoriaanse Kring op het hoogkoor

16.00 uur
Wijde Doelen 27, Atelier Manenburg
Sabine d’Hont, blokfluit en Remco Jacobs, 
zang en gitaar; Engelse renaissance- en 
barok

16.00 uur
Kapelweg, kerkje Fort Blauwkapel
Orgelconcert Han van IJcken

16.30 - 19.00 uur
Molenpark 3, Houtzaagmolen de Ster 
Programma Gaudeamus Muziekweek

17.15 uur 
Springweg 162, Broodhuis
Pianorecital door Karel Asberg (klassiek)
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Legenda 
S   Start- en informatiepunt Domplein

Route Europa

Route Wetenschap, wandelroute

Route Wetenschap, fietstoute (inzet)

Route Forten, zie pag. 9 en 11

Fietsroute Wetenschap

De routes
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26. Oudegracht 265*

Het huis op de hoek van de Brandstraat is de 
voormalige RK Paus Adriaanschool uit 1911, nu 
verbouwd tot appartementen. Veel herinnert hier 
aan paus Adrianus, de enige Nederlandse paus. 
Hij werd in de Brandstraat – vroeger Brandsteeg 
– geboren. Hoewel de precieze locatie van zijn 
(verdwenen) geboortehuis onbekend is, wordt 
aangenomen dat het heeft gestaan op de plek waar 
de speelplaats van de school lag.
> Geopend vanaf 12.00 uur
+ 13.00, 14.00 en 15.00 uur: korte lezingen door 
bewoonster Ria Tijmensen over de geschiedenis 
van het pand

DE OUDEGRACHT VERDER AFLOPEN, DE EERSTE BRUG 

OVERSTEKEN EN RECHTS VINDT U

27. Oudegracht 270, Doopsgezinde kerk
Van de buitenkant lijkt dit pand een statig 
herenhuis, aan de binnenkant wordt echter 
duidelijk dat dit een kerk is. Net als de katholieken 
werden doopsgezinden gedoogd, maar ze mochten 
hun geloof niet openlijk belijden, waardoor ze 
gebruik moesten maken van een schuilkerk. Het 
gebouw heeft een vrij streng Lodewijk XVI-karakter. 
Het werd in 1772 aangekocht en verbouwd door de 
Doopsgezinde gemeente. Voorheen was op deze 
plek een bierbrouwerij te vinden.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig 
+ 13.50, 14.30 en 15.30 uur: Gedichten door Jules 
Groenendaal
+ 14.00 en 15.00 uur: Trio Movendo brengt 
Jiddische liederen

BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK LINKS EN METEEN 

WEER LINKS DORSTIGE HARTSTEEG IN. DEZE KOMT UIT 

OP DE LANGE NIEUWSTRAAT. HIER RECHTS

28. Lange Nieuwstraat 53, 
het Utrechts Monumentenfonds
In de vm pastorie van de schuilkerk OLV van de H. 
Rozenkrans is nu het Utrechts Monumentenfonds 
gevestigd. Een brede centrale gang leidt naar de 
binnenplaats waar de schuilkerk was. Deze is nu 
verdwenen, maar rond 1970 werd de binnenplaats 
met bijzondere pilarenconstructie (her)ontdekt 
en voor sloop behoed. Beukenhaagjes geven de 
contouren aan van de kerk. 

SCHUIN LINKS AAN DE OVERKANT ZIET U 

29. Lange Nieuwstraat 36, 
Catharinakathedraal
Sinds 1853 is dit de kathedrale kerk van het 
Rooms-Katholieke aartsbisdom Utrecht. Deze 
voormalige kloosterkerk van het Catharijneklooster 
was rond 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 
rondgedragen. De schrijn is in de kerk te 
bezichtigen.
+ Gidsen KKU aanwezig
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Casper Staal over: ‘Catharinakathedraal toen en nu’ 
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK TWEEMAAL NAAR 

RECHTS, DE CATHARIJNESTEEG IN. STEEK DE 

NIEUWEGRACHT OVER EN DAN RECHTDOOR; AAN HET 

EINDE RECHTS KEIENSTRAATJE DE BRUNTENHOF IN. 

DE INGANG VAN DE TUIN IS AAN HET EIND VAN HET 

STRAATJE, RECHTS OM DE HOEK. 

30. Schalkwijkstraat, tuin Bruntenhof 
De kameren van de Bruntenhof werden in 1621 
door advocaat Frederik Brunt gesticht op het 
erf van zijn huis Klein Lepelenburg, waarvan de 
14e-eeuwse restanten in het hoofdgebouw bewaard 
zijn. Rooms-katholieke armen konden hier vrij 
wonen en ontvingen levensmiddelen en brandstof. 
Het is nu van het Utrechts Monumentenfonds. 

Achter de Bruntenhof bevindt zich de fraaie 
binnentuin.

TERUG NAAR NIEUWEGRACHT EN DAAR RECHTSAF. DAN 

LINKS BRUG OVER EN DE HAMBURGERSTRAAT IN TOT 

AAN 

31. Hamburgerstraat 28, 
Het Utrechts Archief#

Waar nu het Utrechts Archief te vinden is, huisde 
voorheen de Rechtbank. In de kelder zijn nog de 
cellen te zien van het gerechtshof. In de voormalige 
rechtbank werden tijdens de oorlogsjaren 
verzetslieden ter dood veroordeeld, maar hielden 
ook onderduikers zich schuil.
+ Nazi’s in de rechtszaal, onderduikers op zolder en 
een geheime wapenopslag in de kelder. Originele 
rechtbankstukken, dagboeken en filmbeelden 
vertellen deze beladen geschiedenis 
+ Vanaf 11.00 uur elk heel uur een interactieve 
rondleiding
+ Kleine expositie over het gebouw in de Tweede 
Wereldoorlog

TERUG NAAR DE HAMBURGERSTRAAT, DAAR RECHTS 

EN OVERSTEKEN; LINKS ZIET U HET INGANGSHEK VAN

32. Hamburgerstraat 9, Lutherse kerk
In 1745 werd de middeleeuwse St. Ursulakapel van 
het Abraham Doleklooster verbouwd tot Lutherse 
kerk. Daarbij werd een lager tongewelf aangebracht 
onder het middeleeuwse gewelf. De kansel met 
doophek en het orgel zijn 19e-eeuws. Ursula was 
een heilige uit Engeland die op pelgrimstocht naar 
Rome vertrok, maar op de terugweg jammerlijk 
aan haar einde kwam. Zij zou geweigerd hebben 
om met Atilla, de aanvoerder van de Hunnen, te 
trouwen waarna ze werd doorboord door een pijl.
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

STUKJE TERUG NAAR DE LANGE NIEUWSTRAAT, SLA 

LINKSAF EN AAN UW RECHTERHAND ZIET U

33. Korte Nieuwstraat 6, Huize Molenaar
Na afbraak van de Pauluskerk werd in 1707 dit huis 
gebouwd. De schilderachtige tuin ligt gedeeltelijk 
op de plaats van de voormalige Paulusabdij: een 
deel van de noordelijke zijbeuk is als tuinmuur 
bewaard gebleven en hersteld. In 1892 vestigde 
Jacob Molenaar zich in dit 18e-eeuwse patriciërshuis 
als zelfstandig kok.
> Geopend tot 16.00 uur
+ Koffie, thee met lekkers
+ 13.15 uur: Capella con sensus
+ Informatie over Eeuwdiner in Paushuize 
(www.al500jaar.nl)
 
VANUIT HUIZE MOLENAAR RECHTS TERUG NAAR 

DOMPLEIN.

Route ‘Utrecht: 
stad van wetenschap’

1E DEEL WANDELING; 2E DEEL FIETSTOCHT

Deze wandel- en fietsroute legt de nadruk 
op de betekenis van de universiteit voor 
de ontwikkeling van de stad Utrecht. Sinds 
haar oprichting in 1636 betrok de universiteit 
zowel bestaande als speciaal nieuw 
gebouwde panden. Ook werden panden 
afgestoten die nu een andere functie hebben. 
De universiteit trekt wetenschappers en 
studenten uit heel Europa.

Wandelroute
START: DOMPLEIN

34. Domplein 31, Domkerk
De gotische kerk werd gebouwd tussen 1254 en 
1525 als zetel van de bisschop van Utrecht. Door de 
reformatie kwam de kerk in protestantse handen. 
Na de oprichting van de universiteit in 1636 werd 
het leegstaande koor gebruikt voor o.a. openbare 
promoties. Toenmalig predikant Gisbertus Voetius 
was tevens de eerste rector van de universiteit. 
Nog steeds gebruikt de universiteit de Domkerk bij 
bijzondere gelegenheden, zoals de opening van het 
academisch jaar of de dies natalis op 26 maart. 
+ 15.30 uur: zaterdagmiddagconcert studenten 
Rotterdams Conservatorium: Matthijs van der Wilt, 
Matthijs Breukhoven en Martien de Vos. 

35. Domplein 29, Academiegebouw

Hét ceremoniële hart van de universiteit, naar 
neorenaissance ontwerp van E.H. Gugel en F.J. 
Nieuwenhuis, kwam gereed in 1892. Het was 
een geschenk van de burgerij tgv het 250-jarig 
bestaan van de universiteit. De aula van het 
academiegebouw is de 15e-eeuwse kapittelzaal 
van de Dom. Bij de oprichting van de universiteit 
in 1636 werd de zaal gesplitst in twee collegezalen. 
Anna Maria van Schuurman, de eerste vrouw aan 
de universiteit, mocht hier vanachter een gordijn 
colleges volgen. 
+ Rondleidingen door Juniorgidsen: ieder half uur 
van 10.30 - 16.30 uur
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Rendel de Jong: ‘Geschiedenis van hoogtepunten 
in de Aula van de Universiteit’, Louis Akkermans: 
‘De Utrechtse Nobelprijswinnaars’ Senaatszaal en 
Joost van Sonsbeeck: ‘De Senaatszaal en haar 
professoren’ om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

VIA HET ACADEMIEGEBOUW BEZOEKT U OOK

36. Achter de Dom 7, Faculty Club 

Dit vijftiende-eeuwse claustrale huis staat bekend 
om zijn robuuste toren. Tijdens de Franse bezetting 
aan het begin van de 19e eeuw was dit de woning 
van de prefect van Lodewijk Napoleon. Het 
huis kreeg na een lange ‘carrière’ als woonhuis, 
gevangenis, politiebureau en collegezaal zijn 
huidige functie: ‘huiskamer van de Universiteit 
Utrecht’, ofwel de Faculty Club.
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Peter Ruys over: ‘Achter de Dom 7: van Kapittelhuis 
tot Facultyclub’ om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

NEEM POORT LINKS NAAST HET ACADEMIEGEBOUW EN 

U KOMT IN

37. Domplein 29, Pandhof van de Dom
De 15e-eeuwse kruisgang vormt de verbinding 
tussen de Domkerk en de Kapittelzaal. Na 
oprichting van de universiteit werd de Pandhof een 
ontmoetingsplaats voor studenten. In de Franse tijd 
hebben hier soldaten gebivakkeerd – nog altijd zijn 
in de stenen banken sporen te zien van het slijpen 
van de zwaarden. Eind 19e eeuw werd de Pandhof 
grondig gerestaureerd door Pierre Cuypers. In de 

tuin worden diverse kruiden verbouwd.  
+ Open Monumentenmarkt (zie pagina 4)

VERLAAT PANDHOF AAN ANDERE ZIJDE, LOOP LINKSOM 

DE KERK EN GA AAN DE NOORDZIJDE RECHTS DE 

DOMSTRAAT IN. UITLOPEN EN AAN HET EINDE 

BUSBAAN OVERSTEKEN. LINKSAF KOMT U BIJ 

38. Janskerkhof 26, Janskerk
De bouw van de Janskerk begon in de 11e eeuw. 
De oudste delen zijn de 13e-eeuwse kap en het 
beschilderde houten tongewelf. Bij de orkaan van 
1674 werd het westkoor met de torens ernstig 
beschadigd en kwam er een nieuwe voorgevel. De 
kapittelkamer heeft een stucplafond uit 1755 en is 
bekleed met goudleerbehang. In het koor van de 
Janskerk werd na 1640 de universiteitsbibliotheek 
gehuisvest. 
+ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Frits Broeyer over: ‘De Janskerk: waarom het 
Janskerkhof zo’n mooi plein is’ om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur

LOOP NA HET VERLATEN VAN DE KERK RECHTSOM 

NAAR DE NOORDOOSTHOEK VAN HET PLEIN. HIER 

BEZOEKT U ACHTEREENVOLGENS

39. Janskerkhof 14, Sociëteit PhRM*#
Dit sociëteitsgebouw van het Utrechts Studenten 
Corps werd in 1899 ontworpen door A.H. 
Zinsmeister, geïnspireerd op Berlage. De letters 
PhRM in de voorgevel verwijzen naar de naam 
van de sociëteit: Placet hic Requiescere Musis 
(‘het behaagt de muzen hier te rusten’). Het ‘Gele 
Kasteel’ speelt een belangrijke rol in het Utrechtse 
studentenleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was het pand onder meer hoofdkwartier van het 
88ste Duitse Armeekorps.
> Geopend van 12.00 – 17.00 uur
+ Elk uur korte rondleiding voor max. 20 personen, 
bij grote opkomst elk half uur

40. Janskerkhof 13a, Universiteit Utrecht
In het huis uit 1648 is veel van het 18e-eeuwse 
interieur behouden, zoals het stucwerk, het 
trappenhuis en de stijlkamers met Lodewijk 
XV-elementen, zoals damasten behang en 
plafondschilderingen. Rond 1800 woonde 
hier Willem Jan Both Hendriksen, de rijkste 
Utrechter uit zijn tijd. Sinds 1911 was het pand 
advocatenkantoor, belastingkantoor en museum. 
Nu huist hier het departement Filosofie en 
Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht.
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

VERLAAT PAND EN LOOP LINKS HET BRUGGETJE OVER 

NAAR DE DRIFT. HIER BEZOEKT U ACHTEREENVOLGENS 

DE VOLGENDE VIJF MONUMENTEN

41. Drift 15, Universiteit Utrecht
Oorspronkelijk een claustraal huis van het kapittel 
van de Janskerk. Vanaf 1898 betrok de befaamde 
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, met hoge schoorsteen) was in 
gebruik als smederij. In de jaren 1930 liet Leo Brom 
het huis verbouwen door Gerrit Rietveld. 
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

42. Drift 17, Channable*
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De tekst in de trapgevel - Anno In Integrum 
Restituta 1900 (‘geheel gerestaureerd in 1900’) 
- verraadt dat van het middeleeuwse ‘Huis 
Ledenberch’ weinig meer over is. De restauratie 
gebeurde door P.J. Houtzagers (leermeester 
van Rietveld), in opdracht van de Utrechtsche 
Hypotheekbank. De hal is in Art Nouveau-stijl, 
met prachtig houtsnijwerk, veel detaillering 
en een bijzondere, glas-in-lood-kap. Tot 2011 
in gebruik bij de Universiteit. Nu kantoor van 
feedmanagementbedrijf Channable. 
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Peter Blok over ‘Drift 17: van eeuwenoud woonhuis, 
Utrechtse Hypotheekbank, naar kantoor’ om 13.00, 
14.00 en 15.00 uur

43. Drift 21, Universiteit Utrecht
Achter de sobere voorgevel van dit oorspronkelijk 
middeleeuwse huis ligt een majestueus gebouw. 
Het interieur is in 1907 gemoderniseerd naar 
ontwerp van architect P.J. Houtzagers. Hierbij 
kreeg het huis een imposante zuilengalerij en 
glas-in-loodplafond met Art Nouveau motieven. De 
salon van het huis, de huidige Sweelinckzaal, is 
in Lodewijk XVI stijl. Vanaf 1929 in gebruik bij de 
Universiteit. 
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

44. Drift 23, Universiteit Utrecht

Dit is het laatste perceel aan de Drift dat 
oorspronkelijk behoorde tot het grondgebied 
van de Janskerk. In de 19e eeuw werd het 
middeleeuwse huis grondig verbouwd, waarbij 
de voorgevel bleef staan en een bouwlaag werd 
toegevoegd. Bijzonder is de uitgebouwde kamer 
boven de voordeur. Het pand geeft toegang tot 
een ruime binnenstadstuin. Lange tijd heeft hier 
het Utrechts Nieuwsblad gezeten, sinds 2003 is het 
eigendom van de universiteit.
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

45. Drift 25, Universiteit Utrecht
De hardstenen gevel is uit 1752. In dat jaar kreeg 
het oorspronkelijke, middeleeuwse pand zijn 
huidige uiterlijk. De smeedijzeren lantaarn boven de 
entree is ook uit die tijd. Tussen 1541 en 1668 was 
het pand samengevoegd met nummer 23 tot Huis 
Renesse. Enkele balklagen op de eerste verdieping 
bevatten 16e-eeuwse sleutelstukken waarop het 
wapen van het huis Renesse nog te zien is. Het 
pand is vanaf 1920 in gebruik bij de Universiteit. 
+ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

LOOP VERDER IN NOORDELIJKE RICHTING LANGS HET 

WATER. BIJ STOPLICHTEN ASFALTWEG OVERSTEKEN 

EN WATER RECHTDOOR BLIJVEN VOLGEN. GA OP HET 

EINDE LINKSAF, HIER VINDT U 

46. Van Asch van Wijckskade 28, 
vm. Physiologisch Laboratorium/ 
GZC Binnenstad*

In 1866 werd voor de Utrechtse wetenschapper F.C. 
Donders dit Fysiologisch Laboratorium gebouwd, 
zie de plaquette rechts naast de entree. De 
hoogleraar geneeskunde en fysiologie ontwikkelde 
zelf het plan voor dit laboratorium, dat destijds als 
het beste ter wereld werd beschouwd. De geheel 
gepleisterde voorgevel is qua stijl nogal eclectisch 
van karakter. Het is een romantische, fantasierijke 
interpretatie van het classicisme. 
+ ‘Geschiedenis ter plekke’: korte lezingen door 
Guus Schrijvers: ‘ Van Asch van Wijckskade kade 

28: een pand dat voor de gezondheidszorg 
behouden bleef ‘ om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

LOOP DEZELFDE ROUTE TERUG NAAR DOMPLEIN; 

VANDAAR EVENTUEEL VERDER PER FIETS.

Fietsroute
FIETS ONDER DOMTOREN DOOR. GRACHT OVERSTEKEN 

EN RECHTDOOR. OP HET EIND RECHTS-LINKS OM 

HET GELE GEBOUW (CONSERVATORIUM) FIETSEN. BIJ 

STOPLICHTEN WEG OVERSTEKEN EN LINKSAF HET 

FIETSPAD LANGS DE CATHARIJNESINGEL NEMEN. NA 

CA. 300 METER RECHTS STERRENBOS IN. LINKS KOMT 

U DAN OP 

47. Vrouwe Justitiaplein 1, 
vm. Hygienisch Lab/Gerechtsgebouw*#

Dit gebouw werd in 1893 voor de universiteit 
ontworpen door Rijksbouwmeester J. van Lokhorst 
als Hygiënisch Laboratorium. De lijfspreuk van de 
universiteit, Sol Iustitia Illustra Nos, prijkt boven 
de hoofdentree. Boven langs de gevels, die in 
een zuivere Hollandse Neorenaissancestijl zijn 
uitgewerkt, zijn de beeltenissen en namen van 
belangrijke wetenschappers te zien. Het interieur is 
sober maar statig. De gangen hebben gemetselde 
kruisgewelven en betegelde lambrisering. 
+ Rondwandeling met flyer
+ Toelichting door medewerkers van het 
Gerechtsgebouw over de huidige functie
+ 13.00 uur: lezing ‘Naar de stadsrand’ over de 
uitbreiding van de universiteit aan de stadsrand, 
door architectuurhistoricus Bettina van Santen, in 
de Kortgedingzaal

TERUG NAAR CATHARIJNESINGEL EN DEZE AF FIETSEN 

TOT HET EIND. SLA HIER BIJ STOPLICHTEN RECHTS 

DE BLEEKSTRAAT IN, VIADUCT ONDERDOOR EN BIJ 

STOPLICHTEN OVERSTEKEN. DAAR VINDT U

48. Vondellaan 6, vm. Pharmacologisch 
Instituut/Bedrijvencentrum Rudolf Magnus*

Het ‘Pharmacologisch Laboratorium 1927’ - zie 
boven de entree - werd gebouwd op initiatief 
van de Utrechtse hoogleraar farmacologie Rudolf 
Magnus. Het ontwerp is van A.A. Kok in de trant 
van de Nieuwe Zakelijkheid met elementen van de 
Amsterdamse School. De gerestaureerde collegezaal 
ademt nog de oorspronkelijke sfeer. De naamgever 
van het pand, Rudolf Magnus, heeft er zelf nooit 
gewerkt; hij overleed in 1927 tijdens zijn vakantie. 
+ ‘Geschiedenis ter plekke’ door Willem Hendrik 
Gispen: ‘Rockefeller en Utrecht: Rudolf Magnus 
Instituut’ om 13.00, 14.00 en 15.00 uur

FIETS IN OOSTELIJKE RICHTING, VOORBIJ DE 

STOPLICHTEN, WATER OVERSTEKEN EN DAARNA DIRECT 

LINKSAF ONDER HET TREINVIADUCT DOOR. BLIJF 

LANGS HET WATER EN STEEK AAN HET EINDE SCHUIN 

RECHTS OVER BIJ DE VERKEERSLICHTEN. DAN LINKS 

TUSSEN CAFÉTERRASSEN DOOR DE TWIJNSTRAAT IN 

FIETSEN. EERSTE STRAAT RECHTS (NICOLAASSTRAAT, 

GAAT OVER IN AGNIETENSTRAAT). DAAR VINDT U AAN 

UW RECHTERHAND

 

49. Agnietenstraat 5, 
Fundatie van Renswoude
Maria Duyst van Voorhout (vrijvrouwe van 
Renswoude) stierf in 1754 en liet een aanzienlijk 
bedrag na om weesjongens te onderwijzen in 
kunstzinnige en technische vakken. Het ontwerp 

van deze Fundatie uit 1756 is van Johan Verkerk. 
Het interieur is rijk en nog grotendeels in originele 
staat, met de rococo-regentenkamer als pronkstuk. 
De fundatie verstrekt tegenwoordig beurzen aan 
jongeren die zelf de financiële middelen ontberen. 
+ Koffie/thee bij goed weer in de tuin
+ Tussen 11.00 en 14.00 uur: korte zangconcerten 
door Meike Veenhoven

MET HET PAND IN UW RUG RECHTDOOR LANGE 

NIEUWSTRAAT IN FIETSEN. HIER BEZOEKT U AAN UW 

RECHTERHAND

50. Lange Nieuwstraat 106, 
Museumtuin De Oude Hortus
Het Universiteitsmuseum is gevestigd in de 
gebouwen van het Botanisch Laboratorium (1902-
1920) met een glazen pui van Koen van Velzen 
(1995), die weer moet verdwijnen voor een nieuwe 
uitbreiding . Achter het museum ligt de Oude 
Hortus, de oude botanische tuin van de Universiteit 
Utrecht uit 1723. In de Hortus staan naast 
bijzondere bomen en planten ook de Oranjerie 
(1726) en het Zaadhuis (1768, nu museumcafé).
> Tuin gratis toegankelijk, museum tegen betaling

LANGE NIEUWSTRAAT IN NOORDELIJKE RICHTING 

VERVOLGEN TOT

51. Lange Nieuwstraat 38, 
Museum Catharijneconvent
Het museum is gevestigd in het voormalige 
Catharijnegasthuis en -klooster, dat dit jaar 550 jaar 
bestaat: zie elders in deze krant. In het gasthuis 
werden vanaf de 13e eeuw zieken verpleegd. Vanaf 
1636 - toen de Universiteit Utrecht werd opgericht 
- tot 1811 was dit het academisch ziekenhuis. Een 
medische kruidentuin werd aangelegd op bolwerk 
Sonnenborgh (de huidige Sterrenwacht). Sinds 1979 
is het een museum voor religieuze kunst. 
+ Flitslezingen door o.a. stadsconservator René de 
Kam en conservator Micha Leeflang
+ Instaprondleidingen door de tentoonstelling 
Shelter
+ Korte kloosterwandelingen vanuit Museum 
Catharijneconvent
+ Muziek, kloosterhapjes- en bier
 
KLEIN STUKJE TERUGFIETSEN EN LINKS DE 

ZUILENSTRAAT IN; GRACHT OVERSTEKEN EN 

RECHTDOOR SCHALKWIJKSTRAAT; DIRECT LINKS 

(NR 56A) ZIET U EEN TEGELTABLEAU DAT HERINNERT 

AAN WILHELM RÖNTGEN, ONTDEKKER VAN DE 

RÖNTGENSTRALING, DIE DRIE JAAR LANG IN HET PAND 

HEEFT GEWOOND.

SCHALKWIJKSTRAAT UITFIETSEN. OP HET EINDE 

RECHTS ZIET U

52. Servaasbolwerk 1a, 
Gasthuis Leeuwenbergh
In 1567 gebouwd als pesthuis uit de nalatenschap 
van Agnes van Leeuwenberch. Het pand bestaat uit 
een tweebeukige ruimte met enkele bijgebouwen. 
De Fransen vorderden het in 1672 en richtten er 
een militair hospitaal in. In 1844 deed het dienst 
als Scheikundig Laboratorium en vanaf 1908 zat 
hier de Faculteit der Farmacologie. Vanaf 2004 is 
het gebouw eigendom van de Stichting Vrienden 
van Leeuwenbergh, die het in 2007 heeft laten 
restaureren.
+ Toelichting op de geschiedenis van het 
monument

FIETS RECHTDOOR (WATER RECHTS) EN STEEK RECHTS 

BRUGGETJE OVER. HIERNA LINKS EN OM DE ROTONDE 

HEEN LINKS AANHOUDEN LANGS DE SINGEL TOT

53. Maliesingel 28, 
Rozenhof, K.F. Hein Fonds 
Na aanleg van het Zocherpark verrezen langs 
de stadsbuitengracht grote herenhuizen. Het 
Huis Rozenhof werd rond 1860 gebouwd. De 
sobere neoclassicistische stijl met de naar voren 
springende entree is typisch voor deze periode. Het 
huis is nu in gebruik bij het K.F. Hein Fonds. 
+ 13.30, 14.30 en 15.30 uur: concert door César 
Secondino, winnaar Dutch Harp Festival 2018

TERUG NAAR HET BRUGGETJE EN DAN RECHTDOOR 

LANGS DE SINGEL TOT SPOORWEGOVERGANG; 

HIER LINKS SPOOR OVERSTEKEN EN RECHTDOOR 

(ZONSTRAAT). AAN HET EIND RECHTS DE 

MECKLENBURGLAAN IN, BIJ T-SPLITSING RECHTS 

AANHOUDEN, BRUGGETJE OVER EN GELIJK LINKS 

REMBRANDTKADE IN. VOLGEN TOT KRUISING 

www.burgy.nl

Burgy_ad Utrecht 60x180 0718.qxp_Opmaak 1  06-07-

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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MET PRINS HENDRIKLAAN. HIER RECHTSAF, BIJ 

STOPLICHTEN OVERSTEKEN EN LAAN UITFIETSEN 

VOORBIJ VIADUCT; NA 100M RECHTS DE POORT VAN 

54. Campuslein 1, 
University College Utrecht*#
Tegenwoordig is dit de campus van het University 
College Utrecht. Internationale studenten studeren 
en wonen hier op het terrein van de voormalige 
Kromhoutkazerne, die in 1910 werd gebouwd voor 
de Nederlandse krijgsmacht. Rond het centrale 
exercitieveld staan diverse monumentale panden, 
zoals het Hoofdgebouw (in neorenaissancestijl), de 
Commandantsvilla en zes manschapspaviljoens. 
Daarachter ligt het terrein van de nieuwe Kromhout 
Kazerne, die in 2010 in gebruik werd genomen 
(zie nr. 64), met o.a. het hoofdkwartier van de 
Koninklijke Landmacht. 
+ Studenten aanwezig voor informatie over de 
campus 
+ Informatieboekje voor rondwandeling over oude 
-en nieuwe Kromhoutkazerne
+ 12.00 uur: lezing door oud-decaan Rob van der 
Vaart: ‘Erfgoed rond de Waterlinieweg’
+ 15.00 uur: lezing door universitair docent Jos van 
der Linden: ‘Waarom verloor Duitsland de Tweede 
Wereldoorlog?’
+ Activiteiten Kromhoutkazerne: zie pand 64 en 
activiteitenbalk in deze krant

IETS VERDER AAN DE PRINS HENDRIKLAAN 

VINDT U LINKS

55. Prins Hendriklaan 112, 
Villa Sybold van Ravesteijn

Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteijn (1889-
1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf in de 
stijl van het Nieuwe Bouwen. Toen de villa in 1996 

werd overgedragen aan Vereniging Hendrick de 
Keyser was de uitdrukkelijke wens van Ravesteyns 
zoon dat het huis en de inrichting onveranderd 
zouden blijven. Van Ravesteijn zou eind jaren 1930 
binnen de beweging van het Nieuwe Bouwen 
worden verguisd omdat hij steeds meer gebruik 
maakte van gebogen lijnen (hier al te zien) en 
verviel in barok. 
+ Leden van Vereniging Hendrick de Keyser 
aanwezig 

FIETS IN TEGENGESTELDE RICHTING TERUG. PRINS 

HENDRIKLAAN BLIJVEN VOLGEN TOT AAN HET 

WILHELMINAPARK. NEEM HET BRUGGETJE EN BLIJF HET 

FIETSPAD DOOR HET PARK VOLGEN. BIJ UITKOMEN 

PARK RECHTS AANHOUDEN. GA BIJ DE ROTONDE 

RECHTDOOR (EERSTE AFSLAG) EN NA 50M ZIET 

U RECHTS

 
56. Wilhelminapark 24a, EXbunker#
De bomvrije commandobunker is gebouwd in 1943. 
Verhaal gaat dat de bunker onderaards verbonden 
was met de woning van NSB-burgemeester Van 
Ravenswaay, die aan de overkant woonde op nr. 
26. De bunker diende als nood-onderkomen voor 
Duitse- en NSB-instanties rond de Maliebaan en het 
Wilhelminapark. De bunker van het type 668 is van 
gewapend beton en bood plaats aan zes personen. 
Tegenwoordig is het een expositieruimte.
> Geopend van 13.00 – 18.00 uur
+ Filmvertoning over historie en WOII te Utrecht
+ HKU Vers: afstudeerwerk van studenten HKU 
Utrecht

FIETS VERDER LANGS HET WILHELMINAPARK. WAAR 

HET PARK OPHOUDT SLAAT U LINKSAF (OUDWIJK) EN 

LANGS ROSARIUM RECHTS HOUDEN. PRINSESSELAAN 

HELEMAAL UIT FIETSEN EN BIJ MUSEUMLAAN RECHTS 

AANHOUDEN. BIJ STOPLICHTEN OVERSTEKEN EN 

LINKSAF DE BILTSTRAAT OP. SPOOR OVERSTEKEN, BIJ 

STOPLICHTEN RECHTDOOR EN DAN EERSTE STRAAT 

RECHTS (VEEARTSENIJSTRAAT) TOT AAN

57. Veeartsenijstraat 155, 
De Paardenkathedraal
Dit pand is in 1904 ontworpen door 
rijksbouwmeester C.H. Peters als manege voor 
revaliderende paarden. Het pand, dat door zijn 
neogotische stijl al snel de ‘Paardenkathedraal’ 

werd genoemd, behoorde tot het complex van 
de in 1821 opgerichte Rijks Veeartsenijschool, de 
tegenwoordige faculteit Diergeneeskunde. Sinds 
1993 in gebruik als theater, nu thuishaven van 
Theater Utrecht.
+ Doorlopende toelichting op de geschiedenis van 
het pand en het huidige gebruik

STRAAT VERVOLGEN, GAAT OVER IN VEEARTSENIJPAD. 

OP HET EINDE POORTSTRAAT OVERSTEKEN EN 

HOEFSMEDERIJSTRAAT IN FIETSEN. STRAAT GAAT OVER 

IN HOEFSMEDERIJPAD. OP HET EINDE RIJDT U AAN 

TEGEN

58. Bekkerstraat 141, 
Anatomiegebouw/AST Farma*

Dit Veterinair Anatomisch Instituut, onderdeel 
van de Rijks Veeartsenijschool, is uit 1918 en 
een ontwerp van Joseph Crouwel, die ook het 
postkantoor op de Neude ontwierp. Ook hier 
werkte hij samen met beeldhouwer H.A. van den 
Eijnde; de dierenkoppen aan zowel de buiten- als 
binnenzijde zijn van diens hand. De hoge snijzaal 
op het noorden was zo ontworpen dat licht en 
temperatuur optimaal waren voor het werken met 
kadavers. 
+ Gehele dag rondleidingen
+ Colleges over o.a. de architectuur van het 
gebouw 

OM TERUG TE KEREN NAAR HET CENTRUM: 

BEKKERSTRAAT IN ZUIDELIJKE RICHTING HELEMAAL 

UITFIETSEN TOT AAN DE BILTSTRAAT. DAN RECHTS 

EN BIJ STOPLICHTEN LINKS DE KRUISSTRAAT IN, BIJ 

TWEEDE VERKEERSLICHT, VOORBIJ DE SCHOUWBURG, 

RECHTS DE NOBELSTRAAT. BIJ JANSKERKHOF LINKS 

NAAR DOMPLEIN.

Fietsroute ‘Langs de forten’ 

Rondom onze stad ligt de Stelling van 
Utrecht, een stelsel van kanalen, sluizen en 
forten en onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Acht van deze forten zijn op 
Open Monumentendag opengesteld voor 
bezoekers. De fietsroute langs alle forten is - 
met Domplein als start- en eindpunt - ca. 23 
km lang, maar u kunt de forten uiteraard ook 
apart bezoeken.

START: DOMPLEIN

RIJ DE DOMSTRAAT IN NAAR JANSKERKHOF, STEEK 

BUSBAAN OVER, LINKSAF LANGE JANSSTRAAT/

POTTERSTRAAT TOT OUDEGRACHT; HIER RECHTS EN 

WATER VOLGEN; ALMAAR RECHTDOOR VIA BEMUURDE 

WEERD, LAUWERECHT EN ANTHONIEDIJK. AAN HET 

EIND IETS NAAR LINKS EN VOOR DE RODE BRUG WEER 

RECHTS HET WATER VOLGEN: JAGERSKADE, ZANDPAD, 

VECHTDIJK; BIJ Y-SPLITSING RECHTSAF KLOPDIJK EN 

DIRECT LINKS 1E POLDERWEG 

59. 1e Polderweg 4, Fort aan de Klop*

Fort aan de Klop werd in 1850-1852 gebouwd. Het 
fort beschermde het inundatiekanaal de Klopvaart 
en de inundatiesluis. Later diende het als opslag- 
en bevoorradingspost en verdedigingswerk. De 
vorm van het fort met de omringende gracht, het 
ronde bomvrije wachthuis en de artillerieloodsen 
zijn behouden. Het wachthuis en de traptoren 
bestaan uit 1,30 meter dik metselwerk. Het 
wachthuis huisvest tegenwoordig een brasserie 

met terras. De houten loodsen worden gebruikt als 
vergader- en overnachtingslocatie.
+ Rondleidingen door Gilde Utrecht om 11.00 en 
12.00 uur (duur plm. 1 uur)

TERUG NAAR DE KLOPDIJK EN DAAR LINKS; FIETSPAD 

BLIJVEN VOLGEN, STEEK TWEE WEGEN OVER; EINDE 

FIETSPAD LINKS NAAR DE ROTONDE EN RECHTS 

RONDWEG OVERSTEKEN, AAN OVERZIJDE WEER RECHTS 

EN METEEN LINKS TOT

60. Gageldijk 163, Fort de Gagel*
Fort de Gagel werd tussen 1819 en 1821 aangelegd 
als aarden werk met gracht en halverwege de 
19e eeuw versterkt met een bomvrij wachthuis. 
Omstreeks 1880 werd een de bomvrije kazerne en 
de remise toegevoegd. De kazerne wordt op dit 
moment anti-kraak bewoond. De gemeente Utrecht 
wil het fort restaureren en een nieuwe bestemming 
geven met o.a. horeca. Opening verwacht in 2020.
+ Presentatie toekomstplannen Fort 
+ Koffie/thee, drankjes

VERLAAT HET FORT VIA BRUG EN SLA LINKSAF: 

GAGELDIJK; DEZE HELEMAAL VOLGEN TOT ROTONDE 

BIJ TUINCENTRUM: STEEK RECHTSAF OVER 

BIJ VERKEERSLICHT; AAN OVERKANT LINKSAF: 

DARWINDREEF; VOOR HET SPOOR LINKS DE KAPELWEG 

INSLAAN, NA BOCHT LINKSAF DE BRUG OVER 

61. Kapelweg, Fort Blauwkapel*

Dit fort dankt zijn naam aan het dorpje Blauwkapel 
dat in het fort is opgenomen. Het is in 1818-1821 
gebouwd met een vierhoekige grondvorm met 
in elke hoek een bastion. Aan de noordoostzijde 
ligt een ravelijn (verdedigingseiland). Op het fort 
staan o.a. nog Wachthuis A en een loods uit 1882. 
Zeer bijzonder is het 15e-eeuwse gotische kerkje 
op het fort: de ‘blauwe kapel’. Het fort heeft nu 
verschillende functies: van recreatie tot scouting 
en kleine bedrijven. Ook zijn er enkele nieuwe 
woningen gebouwd. 
+ Openstelling bomvrije kazerne, versnaperingen
+ Kleine expo NHW en Stelling van Utrecht
+ Rondleidingen fort door Anne Holvast om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur, verzamelen bomvrije kazerne, 
Kapeldwarsweg 18C   
+ Openstelling kerkje; orgelconcerten Han van 
IJcken: 12.00, 14.00, 16.00 uur
+ Overhandiging 1e exemplaar boekje over Fort 
Blauwkapel (Fred Gaasbeek) aan wethouder Victor 
Everhardt en provinciaal gedeputeerde Mariette 
Pennarts (12.15 uur, bomvrije kazerne) en officiële 
in gebruik name van kazematten (12.40 uur)

TERUG OVER DE BRUG EN LINKSAF: BASTIONWEG; 

RECHTSAF SPOOR OVER, VOORDORPSEDIJK, ONDER 

VIADUCT DOOR, VOLGENDE SPOOR OVERSTEKEN 

EN DAN RECHTS HET FIETSPAD TUSSEN DE HUIZEN 

OP; LINKS DE AARTSBISSCHOP ROMEROSTRAAT IN 

EN DEZE BLIJVEN VOLGEN; NA CA. 750 MTR LINKSAF 

WEG LANGS HET WATER: SARTREWEG; BIJ ROTONDE 

RECHTDOOR OVERSTEKEN EN LINKSAF FIETSPAD 

TUSSEN DE BOMEN VOLGEN. EINDE FIETSPAD LINKS 

HUIZINGALAAN, DEZE GAAT OVER IN DE KAREL 

DOORMANLAAN; AAN HET EINDE LINKS ONDER 

VERKEERSPLEIN BEREKUIL DOOR, LINKS AANHOUDEN, 

VENTWEG LANGS DE BILTSESTRAATWEG. LINKS LIGT 

62. Biltsestraatweg 160, Fort De Bilt*#
Fort De Bilt is in 1816-1819 gebouwd en kreeg 
daarna nog een groot wachthuis (1850), een 
bomvrije kazerne (1875) en remises. Uit de 20ste 
eeuw dateren de betonnen groepsschuilplaatsen en  
kazematten. In de Tweede Wereldoorlog zijn op het 
fort 140 verzetsstrijders gefusilleerd; na de oorlog 
diende het fort als gevangenkamp voor NSB-
ers. Pro Demos organiseert hier o.a. educatieve 
programma’s voor basisscholieren. 
+ Dwaal over het fort met tablets en de gps 
gestuurde app ‘Ontdek het fort’
+ Panelen met toelichting 
+ Bezoek de Dodenbunker, ‘bloedbaan’ en 
monument voor gefusilleerde verzetstrijders 
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TERUG NAAR VERKEERSPLEIN BERENKUIL, 

ONDERAAN HAAKS NAAR LINKS EN FIETSPAD LANGS 

WATERLINIEWEG BLIJVEN VOLGEN; FIETSPAD NAAR 

LINKS (PYTHAGORASLAAN) EN AAN HET EINDE 

NAAR RECHTS (ARCHIMEDESLAAN); DEZE HELEMAAL 

UITFIETSEN, NA TWEE VIADUCTEN KOMT U OP DE 

UITHOF. RECHTDOOR RIJDEN EN NA HET RODE 

‘MINNAERT-GEBOUW’, LINKS BUDAPESTLAAN OP. 

RECHTS DE TOEGANG TOT

63. Budapestlaan 17, 
Fort Hoofddijk (Botanische Tuinen)*#
Dit fort uit 1877-1879 is onderdeel van de tweede 
fortenring. Het werd gebouwd ter bescherming van 
de Hoofddijk, een doorgang in het inundatiegbied. 
Het fort bestaat uit een bomvrije kazerne en drie 
remises (niet toegankelijk). Op en rondom Fort 
Hoofddijk liggen de Botanische Tuinen met een 
grote collectie planten uit de hele wereld.
> Geopend tot 16.30 uur; alleen tuinen toegankelijk
+ Gratis toegang op vertoon van de OMD-krant 
of Museumjaarkaart
+ Rondwandeling langs informatieborden 
+ Speurtocht voor kinderen

VOLG DE WEG TERUG TOT VIADUCT EN DAAR 

LINKS (SORBONNELAAN) EN BIJ VERKEERSLICHTEN 

RECHTS ONDER DE SNELWEG DOOR: WEG TOT DE 

WETENSCHAP. DEZE UITRIJDEN TOT STADION, DAAR 

RECHTS: HERCULESLAAN. RECHTS DE ENTREE TOT

64. Herculeslaan 1, 
Fort Vossegat en Kromhoutkazerne*#
Fort Vossegat (1817-1819) moest de Kromme Rijn, 
de weg Utrecht-Bunnik en een belangrijke sluis 
verdedigen. Met de komst van de tweede fortenring 
verloor Vossegat zijn functie. Op het terrein zijn 
nog het bomvrije wachthuis, een officiershut uit 
1875 en de ‘Brug met de 12 gaten’ te zien. De 
restanten van het fort liggen op het terrein van de 
nieuwe Kromhoutkazerne, die normaliter niet voor 
publiek toegankelijk is. Tot 1995 vormde het terrein 
een geheel met de oude Kromhoutkazerne (nu 
University College, zie nr. 54).
+ Opening rond 10.30 uur door Generaal-Majoor 
I.M. de Jong op de appelplaats  
+ Veel activiteiten! Zie aparte agendabalk

VANAF HOOFDINGANG RECHTS HERCULESLAAN EN 

BIJ VERKEERSLICHTEN LINKSAF EN FIETSPAD NAAR 

ACHTERZIJDE STADION VOLGEN; DAAR RECHTS 

GALGENWAARDSEPAD OP; PAD BUIGT NAAR LINKS 

OVER HET WATER; IETS VERDEROP BIJ HOUTEN HUIS 

LINKS HET PAADJE AF NAAR DE INGANG VAN

65. Koningsweg 290, 
Lunet I, Fort van de Democratie*
Lunet I is een van de ‘Vier Lunetten op de 
Houtense vlakte’: een hoger gelegen deel dat niet 
onder water kon worden gezet. De vier kleine 
forten in de vorm van een halve maan (lunet) 
vormen samen één verdedigingswerk. Op Lunet I 
(1825-1828) werd eind jaren 1930 een kazemat van 
gewapend beton gebouwd, omdat de bakstenen 
kazematten niet meer voldeden. Tijdens de Koude 
Oorlog is er een atoomschuilbunker gebouwd. 
Lunet I is tegenwoordig in gebruik bij de Stichting 
Vredeseducatie - met het Fort van de Democratie - 
en als buitenschoolse opvang. 
+ 1e startpunt rondleidingen (11.00 en 14.00 uur) 
door Gilde Utrecht langs de Lunetten 
(duur ca. 1,15 uur) 
+ Fort van de Democratie: interactieve 
tentoonstelling gericht op jongeren
+ Koffie en thee gratis

NA UITGANG LINKS TOT AAN KONINGSWEG, DAAR 

RECHTS EN NA VIADUCT METEEN LINKS EN FIETSPAD 

OMHOOG NEMEN; AAN OVERKANT SPOOR MET 

SCHERPE BOCHT RECHTS WEER NAAR BENEDEN, 

ONDERAAN RECHTS ONDER VIADUCT DOOR HET 

HOUTENSEPAD OP. LINKS PASSEERT U LUNET III. PAD 

BUIGT NAAR LINKS, VLAK VOOR DE BRUG RECHTSAF 

DE OUDE LIESBOSWEG OP, TOT U LINKS DE OPGANG 

ZIET NAAR

66. Oude Liesbosweg 68, Fort Lunet IV*
Lunet IV (1824-1826) heeft aan de noord- en 
zuidzijdeflankkazematten en wordt omringd door 
een gracht met toegangsbrug. In de 20ste eeuw 
werden nog kazematten en een groepsschuilplaats 
in gewapend beton gebouwd. Nu is Lunet IV 
in gebruik als zorgfort voor mensen met een 
verstandelijke beperking die er een restaurant en 
vergaderruimtes uitbaten.

Kijk voor meer informatie op
rabobank.nl/inloopspreekuur

Elke donderdag en vrijdag van 17:00
tot 20:00 uur inloopspreekuur op onze
vestigingen. Maak je liever een afspraak?
Neem dan contact met ons op.

Loop binnen voor 
al je woonvragen

We adviseren
je graag!

Droomhuis
op het oog?

+ Openstelling Waterlinieloods met restaurant ‘De 
Smaak van Lunet’
+ 2e startpunt rondleidingen om 11.00 en 14.00 uur 
door Gilde Utrecht langs de Lunetten (duur plm. 
1,15 uur)

TERUG NAAR DOMPLEIN: VOLG OUDE LIESBOSWEG 

TERUG NAAR HET HOUTENSEPAD: LINKSAF ONDER 

VIADUCT EN NU HELEMAAL RECHTDOOR TOT 

VERKEERSLICHTEN. OVERSTEKEN RECHTDOOR BRUG 

OVER (VONDELLAAN) EN TWEEDE WEG RECHTS ONDER 

TUNNEL DOOR: BLEEKSTRAAT. BIJ VERKEERSLICHTEN 

LINKS DE CATHARIJNESINGEL OP; BIJ TWEEDE BRUG 

RECHTS LANGE SMEESTRAAT, OUDEGRACHT KRUISEN 

EN RECHTDOOR (KORTE SMEESTRAAT) TOT AAN LANGE 

NIEUWSTRAAT. HIER LINKS EN UITRIJDEN TOT AAN 

DOMPLEIN.

Maliebaan 

In de Tweede Wereldoorlog werden veel 
panden aan de Maliebaan aangekocht 
door de NSB of gevorderd door de Duitse 
autoriteiten. Hierover schreef Ad van Liempt 
het boek ‘Aan de Maliebaan’. Zie ook de zeer 
informatieve site www.aandemaliebaan.nl. 
Ad Van Liempt zal twee publiekslezingen 
geven over dit onderwerp. Aanvullend zijn er 
Maliebaan-rondleidingen door studenten (zie 
pand 68). Lees ook het artikel op pag. 3 van 
deze krant.

67. Maliebaan 12, 
Stichting Beheer SNS Reaal*#
Maliebaan 12 was de ambtswoning van de 
‘Beauftragte’, die in Utrecht namens Rijks-
commissaris Seyss-Inquart toezicht hield op het 
provinciale en lokale bestuur. Gebrandschilderde 
wapens in de glas-in-loodramen herinneren aan 
eerdere bewoners. Momenteel huist hier Stichting 
Beheer SNS Reaal.
> Geopend tot 16.00 uur 
+ Hand-out met geschiedenis van het pand

68. Maliebaan 15, Rabobank*#

De Beauftragte hoefde niet vroeg van huis om naar 
zijn werk te gaan: van zijn ambtswoning aan de 
Maliebaan 12 liep hij zo naar nummer 15, waar hij 
zijn kantoor had. De eerdere bewoner van het huis 
moest plots een ander onderkomen zoeken, hij kon 
nog net op tijd zijn schilderijenverzameling bij het 
Centraal Museum onderbrengen. Maar er gingen 
ook retourzendingen van het Centraal Museum naar 
de Maliebaan om de grote panden te vullen met 
schilderijen voor de Duitsers. 
+ 12.30 en 13.30 uur: lezingen door journalist en 
historicus Ad van Liempt over de geschiedenis van 
de Maliebaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
(gratis, geen kaartje nodig)
+ 10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 14.30 en 15.00 uur: 
rondleidingen door studenten (duur 1 uur) over 
de Maliebaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
inclusief bezoek aan enkele monumenten. Kaartjes 
(gratis maar wel verplicht) verkrijgbaar op het 
Domplein, start op Maliebaan 15. 

69. Maliebaan 70a, 
Logegebouw Vrijmetselarij*
De vrijmetselaars vormen een wereldwijde 
broederschap die streeft naar geestelijke 
en morele verheffing en onderlinge hulp. 
In de Tweede Wereldoorlog verboden de 
Duitsers de vrijmetselarij. Hermannus van 
Tongeren, grootmeester van de orde, werd 
al in 1941 weggevoerd en omgebracht in het 
concentratiekamp Sachsenhausen. Zijn dochter 
Jacoba was een sleutelfiguur in het Nederlandse 
verzet, mede dankzij financiering en contacten 
via de vrijmetselarij. Symbolen en rituelen zijn 
belangrijk binnen de beweging, wat binnen en 
buiten het pand duidelijk zichtbaar is. 
+ Rondleidingen

Utrecht West en Leidsche Rijn

70. Molenpark 3, Houtzaagmolen De Ster
Het complex omvat een erf met zaagmolen, 
molenaars- en knechtenwoning, houtloodsen, 
sleephelling, smalspoor en balkenhaven. De 
onderbouw van de molen dateert uit 1721 en 
bevat nog de historische zagerij. De bovenbouw 
werd in 1911 ontmanteld toen de zagerij overging 
op elektrische aandrijving. In 1999 is de molen 
gerestaureerd.
> Geopend vanaf 11.00 uur
+ Rondleidingen; bij voldoende wind wordt 
gezaagd
+ Kraampjes op het molenerf
+ 16.30-19.00 uur: programma Gaudeamus 
Muziekweek 
 
71. Dorpsstraat 1, Vleuten-De Meern, 
Broederschapshuisjes
De broederschapshuisjes zijn tussen 1599 
en 1624 gebouwd als armenwoningen. Het 
Documentatiecentrum van de Historische Vereniging 
Vleuten, De Meern, Haarzuilens is tegenwoordig in 
de huisjes gevestigd.

72. 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 van 11.00 tot 16.00 uur
+ 13.00-14.00 uur: beiaardbespeling
+ Korte bespelingen op het orgel 

73. Hogeweide 6, Boerderij De Hoef 
De boerderij is gebouwd in 1900 en sindsdien 
nauwelijks veranderd. Alleen de stalvensters en 
het woongedeelte zijn enigszins gemoderniseerd. 
De voorgevel is uitgevoerd met sierankers en 
kunststeen. Op het erf staan ook een wagenschuur 
en een hooiberg. Boerderij De Hoef kent nu diverse 
gebruikers. 
+ Oud-medewerkers van de boerderij aanwezig
+ 10.30-12.00 uur: muziek in De Hoef door de PKN 
Leidsche Rijn

74. Hoge Woerdplein 1, 
Castellum Hoge Woerd 

Van de 1e tot de 3e eeuw werd de grens van het 
Romeinse rijk (limes) in deze streken gevormd door 
de Rijn. De grens werd bewaakt door 20 castella 
(forten). Een daarvan lag op de Hoge Woerd bij 
de Meern. Op de resten van dit fort is onlangs 
Castellum Hoge Woerd verrezen: een complex met 
een museum, een theater, een restaurant en een 
stadsboerderij. Het opgegraven Romeinse schip 
heeft er een markante plek gekregen. Een replica 
van een Romeinse wachttoren markeert de loop 
van de vroegere Romeinse weg. 
+ Rondleidingen door de collectie en over het 
terrein, waarbij onverwachte relaties met Europa 
aan de orde komen. Tijd: 14.00, 15.00 en 16.00 uur; 
melden bij de balie van het museum. Of reserveer 
vooraf een plekje via www.museumhogewoerd.nl/
rondleidingen.
+ De ‘Limes-audiotour’ is via de app izi.Travel te 
downloaden, om per fiets of te voet de Romeinse 
Limes Castellum-route af te leggen
+ Zie ook artikel op pag. 2 over bezoek opgraving 
Romeinse weg

UTRECHTS MONUMENTENFONDS

Dwaal mee door de 
Utrechtse binnenstad 

Met De Dwaalgids van Utrecht, een 
stripboek over tijd aan de hand van 
UMF–panden in de binnenstad. Een 
unieke samenwerking tussen het UMF 
en De Inktpot. Teken nu in om een 
exemplaar te bestellen! 
www.de-inktpot.nl

www.umf.nu 
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Het westen van ons land, met de steden 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, kon 
tot aan Tweede Wereldoorlog worden verdedigd 
door grote gebieden onder water te zetten. Van 
de Zuiderzee tot aan de Biesbosch werden bij 
oorlogsdreiging dijken doorgestoken en sluizen 
opengezet, zodat een strook van zo’n 85 km lang 
en 3 tot 5 km breed onder water kwam te staan. 
Tot kniehoogte, zodat de vijand met z’n paarden 
en kanonnen in de modder vastliep. Op locaties 

die te hoog lagen om onder water te zetten, 
werden forten gebouwd. De 19e-eeuwse Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is uniek in de wereld en is 
voorgedragen als UNESCO-werelderfgoed. 

Stelling van Utrecht
Rondom onze stad ligt de Stelling van Utrecht 
met speciaal voor de Waterlinie gegraven kana-
len, sluizen en 16 forten. Deze forten liggen in 
twee halve cirkels rondom de oostelijke helft van 

de stad. De eerste groep werd 
rond 1820 gebouwd, dichtbij de 
toenmalige bebouwing. Toen in 
de tweede helft van de 19e eeuw 
de kracht van het geschut toenam 
en de vijand over de forten heen 
de stad kon beschieten, werd een 
tweede halve cirkel van forten aan-
gelegd op grotere afstand. 
Tegenwoordig zijn de forten 
eigendom van onder andere de 
gemeente Utrecht, de Universiteit 
Utrecht en Defensie. Ze zijn zoveel 
mogelijk gerestaureerd en hebben 
een nieuwe bestemming gekregen. 
Ondernemers, eigenaren, huurders 
en gebruikers van de forten heb-
ben zich verenigd in de Stichting 
Stelling van Utrecht die kennis uit-
wisselt, evenementen coördineert 
en er alles aan doet om dit bijzon-
der cultureel erfgoed te behouden 
en toegankelijk te maken. 

Tijdens de Open Monumentendag 
op zaterdag 8 september zijn acht 
(!) van deze forten voor het publiek 
geopend. Tijden, programma en 
activiteiten vindt u in het hart van 
deze krant.

De Domkerk wordt momenteel gerestaureerd. 
Door verwering van natuursteen en corrosie 
van verankeringen treedt breuk op, met kans 
op grote schade. De restauratie wordt geleid 
door Nico de Bont, die dit werk ook heeft 
gedaan aan de St. Jan in Den Bosch en de 
Eusebiuskerk in Arnhem. De restaurateur wil 
er graag alles over vertellen en daarom is 
er de BouwApp! Met deze app zijn de werk-
zaamheden op de voet te volgen; ook kunt 
u met de BouwApp vragen stellen aan Nico. 
De Bouwapp is te downloaden via:
www.debouwapp.nl/download

Volg restauratie 
Domkerk met 
de BouwApp!

Open Monumentendag Utrecht is 

mede mogelijk gemaakt door:

- Gemeente Utrecht: Afdeling 
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De Stelling van Utrecht rond 1885; de omcirkelde forten zijn open

Fort Lunet I

Nieuwe Hollandse Waterlinie: 
Unieke verdediging van ons land
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