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Kunst & Vermaak
De fontein ‘Feest der Muzen’ op het Lucasbolwerk
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Kunst en Vermaak
Kunst en vermaak spelen een centrale rol
in het verhaal van onze monumenten. Wanneer ze ook gebouwd zijn, monumenten zijn
vaak kunstwerken op zich en brengen ons
alleen daarom al vermaak. Maar panden
kunnen ook expliciet voor kunst en vermaak
ontworpen en gebouwd zijn. Veel vaker nog
zijn het plaatsen geweest van rust, devotie,
(armen)zorg of rechtspraak om pas in latere tijden voor kunst of vermaak gebruikt te
worden.
De Negen Muzen
Al sinds de oudheid vormen de Negen Muzen
de inspiratie voor allerlei vormen van kunst
en vermaak. Op Open Monumentendag zullen ze die rol ook voor het verhaal van de
te bezoeken monumenten vervullen. Zo is
Polyhymnia – de muze van het gewijde lied –
vertegenwoordigd in één van de vele kerken
die vandaag open zijn. Sommige daarvan
hebben tegenwoordig een andere functie,
zoals de eeuwenoude Buurkerk: hier is nu
het Museum Speelklok gevestigd. Kalliope
(muze van filosofie, retorica en wetenschap)
waart rond in de vele universiteitspanden
die te bezoeken zijn, zoals de panden aan de
Drift, het Academiegebouw of het University

College in de voormalige Kromhout Kazerne.
Een monument dat in letterlijke zin gewijd
is aan de muzen is de Stadsschouwburg
Utrecht; onze juniorgidsen zullen u meenemen achter de schermen van dit door Dudok
ontworpen theater. In de monumenten van
de ‘Muzenroute’ ontdekt u alle negen muzen
en hun inspirerende krachten!
Vermaak vroeger en nu
Veel monumenten zijn in de loop der
tijd herbestemd en een deel daarvan is
tegenwoordig in gebruik voor het vermaak
van nu. Daardoor spelen de panden nog altijd
een belangrijke rol in ons dagelijks leven,
soms zelfs zonder dat we het doorhebben.
Wie bijvoorbeeld naar de film gaat in het
Louis Hartlooper Complex betreedt feitelijk
een voormalige politiepost; op de plek waar
nu de snookertafels van O.Z.E.B.I. staan
werd vroeger gezwommen; in de Paardenkathedraal, waar ooit paarden revalideerden,
vinden nu theatervoorstellingen plaats
en in de voormalige Westerkerk kunt u
tegenwoordig eten en slapen. Deze en vele
andere panden die vroeger een andere
functie hadden zijn vandaag te bezoeken.
Ze laten zien hoe allerlei vormen van

hedendaags vermaak nieuwe alinea’s
toevoegen aan het vaak eeuwenoude
verhaal van de monumenten.

veel van dit Utrechtse spoorwegerfgoed
tegenwoordig ook een functie in de sector
kunst en vermaak heeft gekregen!

175 jaar spoorstad
Naast het landelijke thema heeft Utrecht
ook weer een eigen thema, dat dit jaar in
het teken staat van 175 jaar ‘spoorstad’.
Het spoor heeft een heel duidelijk stempel
op de stad gedrukt. Vanaf het moment dat
175 jaar geleden de eerste stoomlocomotief
Utrecht binnenreed is de stad uitgegroeid
tot dé spoorstad van Nederland, met het
drukste treinstation van het land en de
hoofdkantoren van NS en ProRail om de
hoek. Het nog aanwezige spoorwegerfgoed
dat vandaag te bezoeken is, laat de
impact van die ontwikkeling zien. Van de
kleine wachterswoning in Utrecht-Oost,
waar baanwachters het spoor handmatig
moesten controleren, tot De Inktpot – het
iconische, bakstenen hoofdkantoor van
ProRail; en van de statige, 19e-eeuwse
wachtkamers in het Maliebaanstation (nu
Spoorwegmuseum) tot de loodsen en
werkplaatsen in Utrecht Noord, waar tot voor
kort nog spoorwegmaterieel werd gemaakt
of onderhouden. Overigens zult u zien dat

De 77 panden die op Open Monumentendag
hun deuren openen laten zien dat monumenten
en kunst en vermaak vaak hand in hand gaan.
Het maakt dat panden uit vroegere tijden
springlevend zijn en nog altijd een centrale rol
spelen in ons dagelijks leven.

De Inktpot, interieur toren

2

Open 14 september 2019

Monumentendag

Fietsen langs spoorwegerfgoed: met of zonder gids
In 1843 werd de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht geopend. Sinds die tijd
is Utrecht uitgegroeid tot het centrum van
de Nederlandse spoorwegen. Er verrezen
niet alleen stations, maar ook kantoren,
werkplaatsen, fabrieken en woningen voor
spoorwegpersoneel. Een deel daarvan zal op
Open Monumentendag te bezoeken zijn.
Verheugend is dat ook De Inktpot meedoet.
Dit spoorwegkasteel werd in 1921 in gebruik
genomen en stond lange tijd bekend als
Hoofdgebouw III van de Nederlandse
Spoorwegen. Nu heeft ProRail hier haar
hoofdzetel. De Inktpot is het grootste
bakstenen gebouw van Nederland. Het is
een ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van
spoorwegarchitect G.W. van Heukelom.
Ook het interieur is zeer indrukwekkend!

Overigens is ook Hoofdgebouw II uit 1985
te bezoeken, via de onderaardse verbinding
met De Inktpot.
Ook
het
Maliebaanstation
is
een
topmonument, dat weer te bezoeken is.
Maar zeker zo interessant is de opening van
een aantal spoorwegmonumenten in Zuilen
(Werkspoorfabriek) en langs de Daalsedijk
(Wagenmakerij en Telegraafwerkplaats).
Langs de spoorwegmonumenten is een
fietsroute uitgezet, die je ook met een gids
kunt rijden. Vanaf de Burg. Reigerstraat 9,
de Wachterswoning 47a, vertrekt ieder uur
(om 10.30-11.30-12.30-13.30-14.30 en 15.30)
een gids. Duur is 1,5 uur en het eindpunt
is de Werkspoorfabriek. Er kunnen max. 15
personen mee per groep, gratis kaartjes zijn
verkrijgbaar op het Domplein.

Vergeet overigens niet dat ook het
woonhuis van spoorwegarchitect Sybold van
Ravesteyn is opengesteld (Prins Hendriklaan
112) alsmede het Utrechts Archief (Hamburgerstraat), waar de tentoonstelling Utrecht
Spoorstad is te zien. Buiten de fietsroute,
maar zeer de moeite waard!

Gildewandeling: Vermaak
vroeger en nu
De stad Utrecht kent een lange en
bijzondere muziek- en vermaakhistorie.
Deze begint al in de Middeleeuwen. Met de
komst van de Jaarbeurs verschijnen rond het
Vredenburg ook veel uitgaansgelegenheden.
De opening van het nieuwe muziekcentrum
TivoliVredenburg in 2014 voegt een nieuw
hoofdstuk toe. Tijdens de wandeling doen
we verschillende plekken aan die vertellen
over het heden en verleden van muziek en
vermaak in Utrecht.
De rondleidingen beginnen ieder uur vanaf
de informatiepost op het Domplein. De
eerste groep vertrekt om 10:30 uur, de
laatste om 15:30 uur. Een (gratis) kaartje
voor de wandeling kunt u afhalen bij de
informatiepost.

Wachterswoning 47A

Monumentenmarkt
Op de monumentenmarkt in de
Pandhof presenteren zich de volgende
erfgoedpartijen:

Themalezingen op locatie
Ook dit jaar zijn er weer themalezingen in
monumenten. De populaire lezingen zijn
gratis te bezoeken, maar wees er op tijd
bij, want vol is vol.
In het Louis Hartlooper Complex vertelt
architectuurhistoricus Mascha van Damme
over de bouw van het voormalige politiecomplex uit 1929, dat is getransformeerd
in een filmhuis met horeca. Ze gaat in op
de bouwstijl van het complex (Amsterdamse School) en de architect: Johan Izak
Planjer. Tijd en zaal: Das Kabinett, 13.00
en 14.00 uur.

In het Centraal Museum geeft René de
Kam, conservator Stadsgeschiedenis, een
sneak preview van twee op handen zijnde tentoonstellingen. Allereerst Dromen in
beton. Kanaleneiland en Hoog Catharijne
(vanaf 28 september 2019) en daarnaast De
ommuurde stad (vanaf 20 juni 2020). Tijd en
zaal: auditorium, 12.00 en 13.00 uur.
In het Utrechts Archief (Hamburgerstraat
28) zal spoorwegarchivaris Victor Lansink
vertellen over het spoorwegerfgoed in
Utrecht. Victor is samensteller van de
tentoonstelling Utrecht Spoorstad, die u

daar kunt bezoeken, en heeft verschillende
boeken over spoorwegerfgoed geschreven.
Aanvang: 15.00 uur.
Utrecht is rijk aan musea, die vaak in
monumentale gebouwen zitten. Toch zijn er
ook veel verdwenen. Wist u dat het Catharijneconvent ooit een brandweermuseum was?
Publicist Arjan den Boer laat er een aantal
de revue passeren in het Catharijneconvent.
Plaats en tijd: auditorium, 15.00 uur.
Overigens worden naast deze themalezingen
ook op andere locaties presentaties verzorgd.
Zie hiervoor het monumentenoverzicht.

Bijzondere openstellingen: de ‘buitenkansjes’ van 2019
De ‘vaste’ monumenten niet te na gesproken, zijn we natuurlijk ieder jaar benieuwd
welke ‘nieuwe’ monumenten zich op Open
Monumentendag aandienen. Wat zijn dit jaar
de ‘buitenkansjes’?
In het kader van het thema ‘Kunst & Vermaak’ zouden we allereerst de Stadsschouwburg van Dudok willen noemen en het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, dat
nu bij het conservatorium in gebruik is.
De viering van 175 jaar Utrecht Spoorstad
is aangegrepen om een aantal spoorwegmonumenten open te stellen, waaronder
het grootste van Nederland, De Inktpot: indrukwekkend zowel aan de buiten- als de
binnenkant! In contrast daarmee, maar zeker
zo charmant, zijn de spoorwegwerkplaatsen

langs de speciale fietsroute die is uitgezet!
Restauraties en verbouwingen bieden onverwachte kansen voor een bezoek of rondleiding bij het Ooglijdersgasthuis en voormalig
Poppodium Tivoli aan de Oudegracht. Ook
de restauratie van de Domtoren biedt een
unieke gelegenheid om deze eens op een
heel andere manier te ervaren.
Andere buitenkansjes zijn de tot hotel verbouwde Westerkerk, Ozebi, de City Bioscoop en het Anatomiegebouw. Zeker zo
bijzonder is dat enkele musea dit jaar op
Open Monumentendag geheel gratis zijn
te bezoeken, zoals Museum Speelklok,
Centraal Museum en het Catharijneconvent!
Zie voor meer informatie het monumentenoverzicht of de website!

Over ‘vermaak’ gesproken: het Uitfeest!
In hetzelfde weekend als de Open Monumentendag vindt ook het Uitfeest plaats
op 14 en 15 september. Het Uitfeest is dé
gelegenheid waarop de Utrechtse cultuursector zich in de etalage zet.
Op zaterdag ligt het accent op zelf doen en
ervaren. Aanbieders van vrijetijdskunsten
presenteren zichzelf met workshops, optredens, cursussen, proef- en introductielessen.
Op de Mariaplaats kun je dansen, op het
Stadhuisplein kun je (mee)zingen en op de
Stadhuisbrug zijn muziekoptredens. Op het
Domplein verrijst een containerdorp met
als tijdelijke bewoners o.a. De Vrijstaat, de
Kunstnomaden, Taalpodium/Tools voor Taal
en DomUnder.
Op zondag zijn er gezamenlijke presentaties
met theater & dans, beeldende kunst, film,
literatuur en muziek. In de Stadsschouwburg

geven o.a. Het Filiaal theatermakers, Nieuw
Utrechts Toneel en DOX previews van nieuwe voorstellingen. Op het Vredenburgplein
kun je langs 175 kramen struinen tijdens De
Utrechtse Boekenmarkt.
Ontdek dé Utrechtse pop-acts van morgen bij het muziekfestival VOOR//AAN in
de Breedstraatbuurt en Voorstraat. Op het
Domplein zijn presentaties van galeries en
expositieruimtes en in het Academiegebouw
geldt dat voor de Utrechtse musea. Het Uitfeest wordt afgesloten met de Drijf-in openluchtbioscoop van het Nederlands Film Festival en Pathé met de vertoning van de film
‘Baantjer: Het begin’.
Kom kijken, luisteren en beleef het mee! Het
Uitfeest is gratis toegankelijk. Kijk voor het
gehele programma op:
www.culturelezondagen.nl

Entree Museum Speelklok

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.
Broer en De Bruyn - doet historisch
onderzoek en geeft publicaties uit
over regionaal- en lokaal-historische
onderwerpen, met name de kerkelijke en
monastieke geschiedenis van Utrecht.
Dienst StadsOntwikkeling, 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 monumenten
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.
Martin Minjon (fotograaf) - presenteert
Utrechtse fietsposters, t-shirts en
ansichtkaarten. Dit jaar met een nieuw
ontwerp voor de Vuelta 2020 in Utrecht.
Martin had exposities in het Stadskantoor,
Provinciehuis en Utrechts Archief.
Utrechts Klokkenluiders Gilde - luidt de
klokken van de Domtoren en andere oude
binnenstadtorens en vraagt aandacht voor
het handmatig luiden van de klokken.
Gilde Utrecht - stichting van ruim
200 vrijwilligers voor het geven van
rondleidingen en het verrichten van
diensten in en rondom de stad Utrecht.
Richt zich vooral op vijftigplussers, die hun
kennis 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’.

Juniorgidsen in de
Stadsschouwburg
De Juniorgidsen trekken ieder jaar
veel belangstelling. Dit jaar geven ze
rondleidingen in de Stadsschouwburg!
Het gebouw werd opgeleverd in 1941
in de kenmerkende stijl van architect
Willem Dudok. In dit theatericoon nemen
leerlingen van de Montessorischool Buiten
Wittevrouwen u mee naar alle hoeken van
het gebouw: van de entree, de Dudoken de Zocherfoyer, het toneel en de
kleedkamers, tot het beeld van de Muze en
de Muzenfontein. De juniorgidsen zullen er
op hun eigen charmante wijze ongetwijfeld
weer iets moois van maken! De rondleiding
duurt 30 minuten; de eerste start om 10.30
en de laatste om 16.00 uur.
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Museum Speelklok brengt leven in
1000 jaar oude Buurkerk
‘Muziek verbindt, arm en rijk, en dat is wat
wij hier laten zien!’ Marian van Dijk, de
enthousiaste directeur van Museum Speelklok, vat het nog maar eens kort samen.
Maar we waren al overtuigd: de unieke
verzameling speeldozen en pierementen is
een boeiende mix van kunst, ambacht en
techniek, maar laat ook zien hoe de wereld
veranderde.
De privé-rondleiding begint bij een manshoog uurwerk - een machtig stelsel van
tandraderen en gewichten in een ijzeren
frame, gemaakt in de 16e eeuw. Het komt
uit een kerk en zette een carillon in werking.
‘In feite is dit de oervorm van alles wat hier
in het museum staat’, vertelt van Dijk. Het
is mooi om te zien hoe hetzelfde principe in
verfijnde vorm werd toegepast In klokken en
muziekdozen, vaak verrijkt met allerlei bewegende figuren, waarmee de rijken in de
pruikentijd elkaar de ogen probeerden uit te
steken. De stolp met ‘echte’ (opgezette) vliegende kolibries is zo’n topstuk.
Voor het gewone volk was dit dure speelgoed
niet weggelegd. Dat veranderde in de 19e
eeuw met de komst van het buikorgel, waarmee straatmuzikanten de wijk door trokken. In
1892 vond Anselmo Gavioli het orgelboek uit
- kartonnen met gaatjes - en begon de opmars
van de straat-, dans- en kermisorgels die in de
jaren twintig hun hoogtijdagen beleefden.
‘Het was de tijd van vóór de radio en de
grammofoonplaat’, legt van Dijk uit, ‘die
vind je in ons museum dan ook niet’.

Activiteiten
Domplein
Op het Domplein staat de centrale tent
met informatie over alle activiteiten. Je
kunt hier een extra monumentenkrant
ophalen en (gratis) kaartjes bestellen
voor de Gildewandelingen en de fietstocht ‘Utrecht Spoorstad’ met gids.
Domplein is ook het vertrekpunt van de
Gildewandelingen en de overige routes
in deze krant. In de Pandhof van de Dom
vindt de Monumentenmarkt plaats. ‘Vive
le Vin’ is aanwezig met drankjes en een
terras. Het Domplein is ook de centrale
locatie van het Uitfeest met verschillende activiteiten, zie daarvoor pagina 2.

Marian van Dijk: ‘Muziek verbindt’
Uitgangspunt van de collectie is dat er daadwerkelijk instrumenten worden bespeeld:
van orgelpijpen, snaren en trommels tot een
accordeon of saxofoon. In de ‘Violina’, die
opzien baarde op de wereldtentoonstelling
van 1910, zijn zelfs drie spelende violen te
zien! De instrumenten worden in gang gezet
door de puntjes en gaatjes van muziekrollen
of -boeken.
Danspaleis
In het ‘danspaleis’ van Museum Speelklok
staan de mooiste straat- en kermisorgels bij
elkaar. Ze dragen namen als ‘De Arabier’ of
‘De Schuyt’. Met die laatste, een dansorgel
uit 1913 gebouwd door Theophiel Mortier,
is iets bijzonders aan de hand. ‘In dit orgel
hebben we het boek vervangen door een
digitale interface’, verklapt van Dijk, ‘Daar-

mee kan je alle liedjes componeren die
je maar wilt, van oude volksliederen tot
Michael Jackson!’.
Nostalgie en moderne technologie hand in
hand. Met die mix zou de directeur graag wat
meer willen doen. ‘De gaatjes in een orgelboek werken eigenlijk net als de nullen en de
enen bij een computer. Ik denk dat dit voor
met name jongeren in opleiding heel interessant kan zijn, omdat ze hier een goed inzicht
krijgen hoe technische processen in elkaar zitten: hier zie je hoe het werkt, dit is de basis!’
Dat die wisselwerking tussen oude en moderne technologie aanspreekt bleek vorig jaar,
toen in Museum Speelklok een tentoonstelling over robots draaide. ‘Dat was een enorm
succes, met veel internationale belangstelling.
En het is ook logisch: wat je hier ziet zijn de
voorlopers van de robot!’

Buurkerk
Museum Speelklok is gevestigd in hartje
stad, in de 1000 jaar oude Buurkerk. Een
knap staaltje architectenwerk, want het museum is ‘los’ in de kerk gezet, zodat het
monument ongeschonden blijft. In een van
de zijzalen is een expositie ingericht over de
geschiedenis van de Buurkerk. Dat lijkt een
branchevreemde activiteit voor een speelklokmuseum. ‘Klopt’, erkent van Dijk, ‘maar
toen het door iemand werd voorgesteld ging
ik er graag op in. Het is goed om te beseffen
in wat voor gebouw je zit. En de geschiedenis van de Buurkerk is buitengewoon interessant, er gebeurde hier van alles, het was
zo’n beetje de huiskamer van alle Utrechters: rijk en arm. In feite is dat nu weer zo;
we hebben de mensen en de muziek weer
teruggebracht in de kerk: mooi toch?’

VOOR DE TOEKOMST
VAN ONS VERLEDEN

Ook aanwezig op het Domplein is
de Stichting Herbouw Domkerk. Zij
vraagt nadrukkelijk aandacht voor oude
ambachten en bouwtechnieken. Op de
eigen bouwplaats kun je zien hoe
mooi het is om iets te maken met je
handen! Je kunt zelf aan de slag met
geschoolde ambachtslieden.
Met DOMunder maak je een analoge of
virtuele verkenning door 2000 jaar Domplein. Een Kruiwagentour neemt je mee
door het Romeinse castellum Trajectum
en je kunt meedoen met het Dompleinspel. Kunstenaars verbinden verhalen van heden en verleden en met de
DOMunder-app loop je virtueel door de
vroege Middeleeuwen en de Gotische
Dom! Zie ook domunder.nl/omd.

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 en
Domtoren 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

www.nicodebont.nl
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Alle monumenten op een rij
Dit jaar bent u welkom in 77 monumenten!
In de binnenstad zijn twee wandelroutes
uitgezet: ‘De Negen Muzen’ en ‘Vermaak
Vroeger en Nu’. Daarnaast is er een
fietsroute langs monumenten in Utrecht
Oost en een speciale fietsroute langs
spoorwegmonumenten. Monumenten
buiten de routes zijn apart beschreven.
In de Muzenroute is tevens een
puzzelopdracht opgenomen, waarmee een
mooie prijs te winnen valt (zie pag. 11).
De monumenten zijn open van
10.00 tot 17.00 uur, tenzij anders
vermeld. Deze informatie is, soms iets
uitgebreider, ook op onze website
www.openmonumentendagutrecht.nl te
vinden. In de meeste monumenten is
extra informatie aanwezig. Op een aantal
locaties wordt koffie en thee geschonken.
$ nieuw in 2019
// afwijkende openingstijden
@ extra activiteit

♿

rolstoeltoegankelijk

ROUTE 1: De Negen Muzen
In de Griekse mythologie waren de Negen
Muzen de godinnen van de kunst en de
wetenschap. Zij waren de dochters van
de oppergod Zeus en kwamen in de loop
der eeuwen ieder symbool te staan voor
hun eigen kunstvorm, zoals schilderkunst,
beeldhouwkunst, theater, muziek, zang,
dans, letterkunde, wetenschap en filosofie.
Op deze route komen we alle muzen tegen.

In 1876-1896 is de kruisgang door Pierre Cuypers
gerestaureerd. De ‘wimbergen’ boven de vensters
werden toen vervangen, maar in een te zachte
steensoort, waardoor deze nu decoratief in
Flora’s Hof staan. Tegenwoordig worden in de
tuin kruiden verbouwd.
@ Open Monumentendagmarkt
AAN DE ANDERE ZIJDE HET PANDHOF VERLATEN EN
RECHTSAF SLAAN. AAN HET EINDE OVERSTEKEN,
DE GRACHT OP. NA ENKELE METERS AAN UW
RECHTERHAND

4. Kromme Nieuwegracht 80,

Universiteit Utrecht

In 1936 voorzag de eigenzinnige architect
Sybold van Ravesteyn — o.a. bekend van
de oude stations van Utrecht en Rotterdam
— het interieur van dit grote grachtenpand
van extravagante krullen en bogen. Dit is nog
zichtbaar in de lambriseringen en trapleuningen.
In de buitengevel is de zijentree met het ronde
deurtje typerend voor hem. Van Ravesteyn was
in Italië onder de indruk geraakt van de barok
combineerde deze elementen met een moderne
bouwstijl.
@ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen
IETS TERUGLOPEN: AAN OVERZIJDE VAN DE GRACHT:

5. Kromme Nieuwegracht 49, Paushuize

2. Domplein 29, Academiegebouw ♿

Het Academiegebouw is gebouwd in 18911894 in neorenaissance-stijl en geschonken
door de bewoners van Utrecht. Het ontwerp
van E.H. Gugel en F.J. Nieuwenhuis, met rijk
geornamenteerde gevel, volgt de vorm van het
plein. De aula stamt al uit de 15e eeuw. Het was
destijds de kapittelzaal van de Dom en is nu het
ceremoniële hart van de wetenschap.
@ Rondleidingen om 10.30, 11.30 en 12.30 uur
@ Geschiedenis ter plekke: Rendel de
Jong, ‘Hoogtepunten in de Aula van de
Universiteit’ en Joost van Sonsbeek, ‘De
Senaatszaal en haar professoren’, om 13.00,
14.00 en 15.00 uur
BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND, RECHTS DOOR
DE POORT

3. Domplein 29, Pandhof

♿

De Pandhof met rondom de gotische kruisgang
met gedetailleerde venstertraceringen en
kruisribgewelven dateert uit de 15e eeuw. De
kloostertuin vormde de verbinding tussen de
Domkerk en de Kapittelzaal, nu onderdeel van
het Academiegebouw. Hierdoor werd het een
wandelplaats van de wetenschappers.

De Stadsschouwburg (Willem Dudok, 1941) bestaat
uit diverse zalen, café-restaurant met ruim balkon
en een feestzaal. Het gebouw tussen water en
park is een compositie van lijnen en volumes en
opgetrokken in de voor Dudok karakteristieke,
lichtgeel geglazuurde baksteen. Na diverse
verbouwingen nog steeds een drukbezocht theater.
@ Rondleidingen door Juniorgidsen: ieder half
uur van 10.30 - 16.30 uur
TERUG NAAR NOBELSTRAAT EN DERDE STRAAT
LINKS: AMBACHTSTRAAT. AAN UW RECHTERHAND

08. $ Ambachtstraat 12,
Harmonia Utrecht

♿

Het pand is begin 19e eeuw gebouwd als
woonhuis. Kenmerkend voor het neoclassicisme
zijn de gepleisterde gevel, de naar voren
komende kroonlijst en de minimale ornamentatie.
Sinds 1922 in gebruik bij de Nederlandse
Vereniging van Spiritualisten “Harmonia” die er
seances, werkgroepen en lezingen houdt. De
begane grond met de grote zaal, bestuurskamer
en bibliotheek is nog vrijwel onveranderd.
// Geopend tot 16.00 uur
@ Elk half uur rondleidingen over gebruik van
het gebouw en tentoongestelde objecten
TERUG NAAR NOBELSTRAAT EN LINKSAF TOT AAN DE
GRACHT. HIER RECHTS DE DRIFT OP

Oorspronkelijk was dit 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, met hoge
schoorsteenpijp) was in gebruik als smederij. In de
jaren ’30 liet Leo Brom het huis verbouwen door
Gerrit Rietveld. In het pand zijn nog bijzondere
stucplafonds, trappenhuis en schouw aanwezig.
@ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

1. Domplein 31, Domkerk ♿

BIJ VERLATEN VAN DE DOMKERK, LINKS IN DE HOEK
VAN HET PLEIN NAAR

7.

$ Lucasbolwerk 24,
Stadsschouwburg

09. Drift 15, Universiteit Utrecht

STARTPUNT DOMPLEIN. HIER VINDT U

De gotische Domkerk werd gebouwd tussen
1254 en 1525 op de plaats van een voorganger.
De 112 mtr hoge toren was in 1382 gereed.
Het middenschip is in 1674 ingestort bij een
orkaan, de ruïne werd pas 150 jaar later
opgeruimd. In de bestrating van het Domplein
is de oorspronkelijke omtrek weergegeven. In
de Domkerk worden nog diensten gehouden en
concerten gegeven.
// Geopend tot 15.30 uur
@ 10.30, 11.00 en 11.30 uur: Korte
groepsrondleidingen
@ Informatiekraam Vrienden van de Domkerk
@ 15.30 uur: Orgelconcert door studenten Victor
Baena, Jas Hutchinson-Bazely en Kasumi
Hamano van het Sweelinck-conservatorium
Amsterdam ihkv de Orgelvoettocht Zuidelijke
Binnenstad

Kromhout Kazerne en
University College Utrecht

In 1517 gaf kardinaal Adriaan Florisz. vanuit
Spanje opdracht tot de bouw van dit huis in
laatgotische stijl. In 1522 werd Adrianus tot
paus verkozen, vandaar de naam Paushuize.
Echter, hij stierf kort daarop in Rome zonder
het huis ooit gezien te hebben. De poort en de
brug zijn in 1633 gebouwd. In 2009-2011 werd
Paushuize gerestaureerd, waarbij 19e-eeuwse
‘Pompeiiaanse’ muurschilderingen tevoorschijn
kwamen. Voor het gebouw staat het standbeeld
van Paus Adrianus, naar ontwerp van Anno
Dijkstra.
@ T/m 16.15 uur elk kwartier rondleidingen
@ Muziekoptredens
@ Geschiedenis ter plekke: Wybo Heere,
‘Paushuize van 1360 tot 1996’, om 13.00,
14.00 en 15.00 uur
BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND 2X RECHTS
ACHTER SINT PIETER IN. BIJ DE KRUISING RECHTS
PIETERSKERKHOF OP

6. Pieterskerkhof 3, Pieterskerk ♿

De romaanse Pieterskerk (1048) is de oudste
bestaande kerk van Utrecht en onderdeel van
het kerkenkruis. Naast de rode zandstenen
zuilen uit één stuk met dobbelsteenkapitelen
zijn ook de gebeeldhouwde zuilen in de crypte,
de 12e-eeuwse reliëfs naast de trap en de
pandhof bijzonder. Net als de Domkerk werd
ook deze kerk beschadigd door de tornado
van 1674: de westelijke beuk en torens zijn
verloren gegaan. De barokke kapittelzaal stamt
uit 1649. Sinds 1656 is de kerk in gebruik bij de
Waalse gemeente en worden er vaak concerten
gehouden.
@ 12.00-13.30 uur: Openbare repetitie door
de Gregoriaanse Kring
@ 14.45-15.30 uur: Capella con Sensus
@ 1 5.30-16.00 uur: Optreden Gregoriaanse
Kring
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
BIJ VERLATEN VAN DE KERK RECHTDOOR
PIETERSTRAAT EN MUNTSTRAAT IN. AAN EINDE
RECHTS NOBELSTRAAT OP. LINKS EEN GRASVELD
MET DE FONTEIN ‘FEEST DER MUZEN’. DAARACHTER

10. Drift 21, Universiteit Utrecht
Achter de sobere voorgevel van dit
middeleeuwse huis ligt een majestueus gebouw
met een rijke geschiedenis. Het interieur is in
1907 gemoderniseerd naar ontwerp van P.J.
Houtzagers, leermeester van Gerrit Rietveld.
Het huis heeft een imposante binnenhal met
zuilengalerij en een indrukwekkende glas-inloodkoepel met Art Nouveau motieven. De salon,
de huidige Sweelinckzaal, is in Lodewijk XVI stijl
geornamenteerd. Sinds 1929 in gebruik bij de
Universiteit Utrecht.
@ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

11. Drift 27, Universiteitsbibliotheek UU ♿

Dit waren oorspronkelijk twee middeleeuwse
huizen die in 1807-1809 door architect J.D. Zocher
Sr. zijn samengevoegd voor het paleis van Lodewijk
Napoleon. De neoclassicistische achtergevel was
oorspronkelijk de voorgevel van het paleis. In het
gebouw bevindt zich een 18de-eeuwse bordestrap
en gietijzeren archiefstellingen. In 1881 werd het
tot Rijksarchief verbouwd, waarbij delen werden
afgebroken, omdat het pand vrijstaand moest zijn.
In 1986 zijn deze traveeën weer aangevuld.
// Geopend tot 16.00 uur
@ Ieder uur rondleidingen
@ Hand-out om individueel rond te lopen
AAN DE OVERKANT VAN DE GRACHT VINDT U

12. $ Voorstraat 89, City Bioscoop

De normaal hermetisch gesloten Kromhout
Kazerne opent wederom haar poorten.
Ook de ‘oude’ Kromhout Kazerne is te
bezoeken (nu University College). Beide
zijn toegankelijk via de Prins Hendriklaan
(zie monumenten 61 en 62) en bieden een
uitgebreid activiteitenprogramma.
Kromhout Kazerne
• 11.00 uur: Opening door de
kazernecommandant
• Ieder uur historische rondleidingen
• Oude en nieuwe militaire voertuigen
•	Foto-expositie forten van de
Waterlinie in K9
• Speurtocht over het kazerneterrein
• Re-enactment: militairen van vroeger
•	13.30 uur, terras Vossegat:
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en
Jagers met DJ Jimmy Ouwens
University College Utrecht
uur: Lezing Tijana Zakula:
De Utrechtse Caravaggisten –
niet Nederlands genoeg? (nav
tentoonstelling in Centraal Museum)
•	14.30 uur: Lezing Mary Bouquet:
The Journeys into Diversity:
view on Utrecht from outside
(nav tentoonstelling over
studentenvluchtelingen en kunst)
•	11.00, 12.30 en 14.00 uur: Campustour
door studenten van University College
•	13.00

Fietstocht met gids langs
spoorwegerfgoed
Vanaf Wachterswoning 47A (Burg.
Reigerstraat 9) start ieder uur (10.3011.30-12.30-13.30-14.30 en 15.30)
een begeleide fietstocht langs
spoorwegerfgoed. De rit eindigt bij de
Werkspoorfabriek. Per groep kunnen
max. 15 mensen mee. Kaartjes zijn
verplicht! Deze zijn gratis verkrijgbaar
op het Domplein.

Colofon
Deze krant is een uitgave van de
Werkgroep Open Monumentendag
i.s.m. DUIC/DDK te Utrecht.
Redactie: Florence Hanselaar,
Werkgroep OMD, Hooghiemstraplein
102, 3514 AX Utrecht, 030-2769174
Bijdragen: Eva Schoonhoven, Justa
Vuister, Teun Bonenkamp
Foto’s: Open Monumentendag Utrecht,
Robert Oosterbroek, Arjan den Boer,
Kerkfotografie, Bas van Setten.
Eindredactie: Kees Volkers
Vormgeving en coördinatie: DDK
Open Monumentendag is een activiteit
van de Stichting Archeologie en
Bouwhistorie Utrecht (STABU).

Fondsen en sponsoren
Open Monumentendag Utrecht is
mede mogelijk gemaakt door:
-G
 emeente Utrecht: Afdeling Erfgoed
en Initiatievenfonds
- Stichting Elise Mathilde Fonds
- AM
- Stadsherstel Utrecht
- Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.
- Synchroon Ontwikkelaars
- Utrechts Monumentenfonds
- Erfgoed Werkspoor Utrecht
- Burgy Bouwbedrijf
- Van Hoogevest Architecten
- Utrecht Marketing
- DUIC
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In 1935 werd het voormalige feestgebouw De
Plompetoren grootschalig verbouwd tot een voor
die tijd zeer moderne bioscoop. Architecten N.
Andriessen en J. van der Weele kozen voor de
stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. Kenmerkend zijn
het geometrische lijnenspel en de wit gestucte
buitenwanden. Bijzonder is dat het exterieur van
1936 nog grotendeels in tact is en het gebouw
nog als bioscoop in gebruik is. Het interieur is
wel diverse malen gerenoveerd.
// Geopend vanaf 12.00 uur
@ Geschiedenis ter plekke: rondleidingen door
Werend Griffioen, ‘Streng van buiten, huiselijk
van binnen’, iedere drie kwartier, laatste om
16.15 uur
TERUGLOPEN OVER DE DRIFT. EERSTE BRUG RECHTS
OVER. METEEN RECHTS:

13. Janskerkhof 13, Universiteit Utrecht
Dit symmetrische woonhuis uit 1648 toont
een sobere classicistische voorgevel. In
het interieur is veel van de 18e-eeuwse
afwerking nog aanwezig; het sierstucwerk, het
trappenhuis en de stijlkamers met Lodewijk
XV-elementen, zoals damasten behang en
plafondschilderingen. Het gebouw is sinds
1911 in gebruik geweest als advocatenkantoor,
belastingkantoor, museum, kantongerecht en
nu door de Universiteit.
@ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen
PLEIN SCHUIN OVERSTEKEN NAAR DE VOORKANT
VAN

14. Janskerkhof 26, Janskerk ♿

De bouw van de Janskerk begon in de 11e
eeuw. De 13e-eeuwse kap en het beschilderde
houten tongewelf zijn bewaard gebleven. Bij
de orkaan van 1674 werden het westkoor met
de torens ernstig beschadigd. Er kwam een
nieuwe voorgevel met classicistische entree. De
kapittelkamer heeft een stucplafond uit 1755 en
is bekleed met goudleerbehang. Het koor dateert
uit 1550 en was van 1636 tot 1821 in gebruik
als universiteitsbibliotheek. Er zijn nog steeds
kerkdiensten, maar er worden ook bijzondere
evenementen georganiseerd.
@ 11.00 uur: Orgelconcert door Daniel Seeger
ihkv de Orgelvoettocht Utrechtse Binnenstad
@ Gidsen Kerk Kijken aanwezig
@ Geschiedenis ter plekke: Frits Broeyer ’Waarom
Janskerkhof zo’n mooi plein is’, om 13.00,
14.00 en 15.00 uur
BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK LINKSAF HET PLEIN
OVERSTEKEN NAAR

15. Janskerkhof 3, Universiteit Utrecht ♿

(rolstoelrijders via achterzijde gebouw)

In de statige gevel valt vooral classicistische
natuurstenen poort uit 1643 op. In 1247 werd
hier het 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. Nadat Lodewijk
Napoleon het aan de stad schonk, betrok in
1816 de Universiteit Utrecht het gebouw. Tijdens
de renovatie in 2013-2015 zijn middeleeuwse
beschilderde grafkelders aangetroffen, die
zichtbaar zijn gemaakt.
@ Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen
BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND RECHTS
AANHOUDEN NAAR DE KORTE JANSSTRAAT EN
METEEN WEER RECHTS DE MINREBROEDERSTRAAT
IN. AAN DE OVERKANT:

16. Minrebroederstraat 21,
St. Willibrordkerk

♿

De bouw van de Willibrordkerk startte in
1895 naar neogotisch ontwerp van architect
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 Gesammtkunstwerk: een samenhangend
geheel van verschillende kunstvormen. De
kleurrijke beschilderingen vormen een eenheid
met de verschillende andere onderdelen van de
kerk, waaronder de houtsnijwerken en glas-inloodramen over het leven van St. Willibrord.
// Geopend vanaf 13.00 uur
@ Bespeling van het monumentale
Maarschalkerweerd orgel

21. $ Mariaplaats 27,

DE STRAAT VERDER VOLGEN TOT

17. $ Minrebroederstraat 11,
Schiller Theater ‘Place Royal’

een imponerende gevel. Het rijke interieur is
goed bewaard gebleven. Typisch 19e-eeuwse
bijzonderheden zijn de plafonds van papiermaché op textielbespanning. De tuin is in de
loop der jaren uitgebreid tot een langgerekte
stadstuin met een pergola, priëlen, speelhuisjes
en een langwerpige vijver.
// Ingang via ABC-straat 18c

♿

♿

Achter de fraaie pui (uit 1881) ligt een
17e-eeuws huis met houten vloeren en
18e-eeuwse stucplafonds. In de 18e eeuw was
hier een beroemd logement: ‘Plaets-Royale’,
waar Mozart verbleef toen hij 10 jaar was. In
de 20e eeuw was het pand o.a. in gebruik als
feestzaal en dansinstituut en vanaf 1971 als
cabaret-theater (Schiller Theater).
// Geopend vanaf 12.00 uur
@ Vanaf 14.00 uur elk uur rondleiding door
de Minrebroederstraat en omgeving met
muzikale bijdrage van het Schiller Theater
Carrousel
MINREBROEDERSTRAAT UITLOPEN EN DAARNA
LINKS AAN DE OVERKANT VAN HET PLEIN NAAR DE
ENTREE VAN

18. Korte Minrebroerderstraat 2,
Stadhuis

HKU Utrechts Conservatorium

♿

Het stadhuis ontstond in de 16e eeuw door
samenvoeging van middeleeuwse woonhuizen.
Door de eeuwen heen is het complex vele
malen verbouwd en uitgebreid, totdat dit
het gehele bouwblok innam. De zandstenen
neoclassicistische voorgevel is een ontwerp uit
1823 van stadsarchitect J. van Embden. Op de
andere hoek van het complex bevond zich de
Waag, waar handelsgoederen werden gewogen.
In 2000 is het complex verbouwd door architect
Miralles (EMBT Arquitectes) en afgelopen jaar is
het gebouw duurzaam gemaakt.
// Trouwzaal geopend tot 16.00 uur
@ Rondleidingen over duurzaam verbouwen van
monumenten i.s.m. BURGY Bouwbedrijf (bg)
@ Geschiedenis ter plekke: James van Lidt de
Jeude, ‘Regenten en rebellen door de eeuwen
heen’, om 13.00, 14.00 en 15.00 uur (Grote
Trouwzaal)
@ 13.30, 15.00 en 16.30 uur: Stadhuistoneel
ism Uitfeest: ‘De Slag om Hoog Catharijne’
(raadszaal)
@ Expositie Jim Harris, tekeningen
DOOR OF RECHTS OM STADHUIS HEENLOPEN,
OVER DE BRUG EN DAN LINKS CHOORSTRAAT IN.
BIJ KRUISPUNT RECHTS DE STEENWEG OP. LINKS
VINDT U

19. $ Steenweg 6, Museum Speelklok ♿

Het museum is gevestigd in de 10e-eeuwse
Buurkerk: de oudste kerk voor de Utrechtse
burgerij. De kerk is door meerdere branden
getroffen, herbouwd en uitgebreid. In de 16e
eeuw ontstond een grote vijfbeukige hallenkerk.
In 1586 is het koor gesloopt, omdat het verkeer
de gewoonte had om door de kerk te trekken.
Hier is nu de Choorstraat, de vorm van het
koor is zichtbaar in de bestrating. Sinds 1984 in
gebruik als museum, dat zo is opgezet dat de
kerkruimte zelf onaangetast blijft.
@ Museum is gratis toegankelijk
@ Tentoonstelling ‘Thuis in de Buurkerk,
duizend jaar verhalen onder één dak’
@ Elk half uur rondleidingen door museum,
laatste om 15.30 uur
@ Hand-out met route door Buurkerk
DE STEENWEG VERVOLGEN EN DIRECT LINKSAF
SLAAN, HET BUURKERKHOF IS. U ZIET DIRECT

20. Buurkerkhof 12, Buurtoren
De 55 meter hoge toren van de Buurkerk
stamt uit 1388. Het exterieur is sober in
vroeggotische stijl en straalt soliditeit uit. In
de toren hangen van oudsher de ‘stedelijke’
luidklokken. De kerkelijke zijn sinds 1942 niet
meer aanwezig. De belangrijkste stedelijke
klok is de Banklok, die luidde bij brand en
storm en de bevolking bijeen riep voor de
bekendmaking van vonnissen en raadsbesluiten.
De kleine Waakklok luidde dagelijks wanneer de
stadspoorten open en dicht gingen. Onlangs is
die traditie weer in ere hersteld.
@ Rondleidingen door het Utrechts
Klokkenluiders Gilde
TERUG NAAR DE STEENWEG EN LINKSAF, EERSTE
STRAAT LINKS, DONKERSTRAAT. AAN HET EIND
RECHTS EN OVERSTEKEN NAAR

TERUG NAAR LANGE NIEUWSTRAAT EN DEZE
VERVOLGEN TOT AAN

26. Lange Nieuwstraat 106,
Museumtuin De Oude Hortus

Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
werd in 1846 geopend op de plaats van de
gesloopte Mariakerk. Het is een symmetrisch,
neoclassicistisch bouwwerk met een entree
met drie dubbele deuren en een balkon.
Hoogtepunten in het interieur zijn de fraaie
gietijzeren spiltrap, het kunstwerk Sic Transit
Gloria Mundi van Johan Wagenaar en een glazen
vloerplaat die restanten van de Mariakerk laat
zien.
@ Rondleidingen
@ Openstelling van de J.M. Fentener van
Vlissingenzaal met programma; o.a.
documentaire over Steinway-vleugel
HET GEBOUW UIT, LINKS EROMHEEN, MARIAPLAATS,
BIJ VERKEERSLICHTEN LINKS. NA 100 MTR:

22. 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).
Toen de kapel te klein werd, is tussen 1912
en 1914 de kathedraal gebouwd: de zetel van
de oudkatholieke aartsbisschop. Het sobere
neoromaanse gebouw naar ontwerp van E.G.
Wentink heeft een rijk gedecoreerd interieur. Aan
de kathedraal zijn drie koren verbonden en ook
worden er concerten gegeven.
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
@ Elk heel uur van 11.00-16.00 uur: ‘Rondom
Bloemaert’ rondleiding met de Utrechtse
meester door jonge gidsen
STRAAT VERDER UITLOPEN EN EERSTE LINKS DE
WALSTEEG IN. AAN HET EINDE RECHTS SPRINGWEG
OP EN DIRECT LINKSAF DE HAVERSTRAAT DOOR.
AAN HET EINDE RECHTDOOR DE BRUG OVER EN DE
HAMBURGERSTRAAT IN, NAAR

23. Hamburgerstraat 9, Lutherse kerk ♿

In 1412 stichtte de rijke Abraham Dole hier het
St. Ursulaklooster voor vrouwen. In 1745 is
de kapel verbouwd en uitgebreid tot Lutherse
(schuil)kerk met een Lodewijk-XIV gevel en
rijk gedecoreerde kuif. Hierbij is een lager
tongewelf aangebracht, onder het nog bewaarde
middeleeuwse gewelf. Kansel en doophek
zijn 19de-eeuws, het orgel is uit 1880 en nog
geregeld te horen tijdens diensten en concerten.
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

Het Universiteitsmuseum is gevestigd in de
gebouwen van het Botanisch Laboratorium
(1902-1920). De glazen pui van Koen van Velzen
is uit 1995, maar moet weer verdwijnen voor
een nieuwe uitbreiding. Achter het museum ligt
de Oude Hortus, de vm. botanische tuin van de
universiteit 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 VERVOLGEN TOT HET EIND.
U LOOPT AAN TEGEN

27. Agnietenstraat 5,

Fundatie van Renswoude

Maria Duyst van Voorhout (vrijvrouwe van
Renswoude) stierf in 1754 en liet een aanzienlijk
bedrag na om intelligente weesjongens te
onderwijzen in kunstzinnige en technische
vakken. In Utrecht, Delft en Den Haag werden
onder de naam Fundatie van Renswoude drie
weeshuizen gesticht. Het Utrechtse ontwerp
uit 1756 is van Johan Verkerk. Het interieur is
rijk en nog grotendeels intact, met de rococo
regentenkamer als pronkstuk. De fundatie
verstrekt nog steeds beurzen aan jongeren met
weinig financiële middelen.
@ Rustpunt in de historische keuken
@ Doorlopend rondleidingen
BIJ VERLATEN VAN HET PAND LINKS AANHOUDEN.
NA ENKELE METERS LINKS

28. $ Agnietenstraat 3,
Centraal Museum

♿

DE HAMBURGERSTRAAT VERVOLGEN EN DIRECT
RECHTS DE LANGE NIEUWSTRAAT IN TOT AAN

24. Lange Nieuwstraat 36,
St. Catharinakathedraal

♿

De kerk van het Karmelieten- en later
Catharijneklooster was rond 1550 voltooid,
maar stond na de Reformatie lang leeg. Tot
de Catharinakerk in 1853 werd verheven tot
kathedraal van het aartsbisdom Utrecht en zij
in de jaren daarna in neogotische stijl werd
gerestaureerd. In de kerk is tijdens diensten
het Kathedrale Koor Utrecht te horen en vinden
concerten plaats.
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
@ 14.00 uur: Orgelconcert door Wouter van Belle
ihkv de Orgelvoettocht Zuidelijke Binnenstad
BIJ VERLATEN VAN DE KERK LINKS EN DAARNA
EERSTE STRAAT LINKS NAAR

25. $ Zuilenstraat 5/ABC-straat,
Zuylenspiegel

Deze notariswoning is in 1860 gebouwd in
neoclassicistische stijl. De strenge symmetrie
en de nadruk op de middenas zorgen voor

Het Centraal Museum is in 1830 opgericht en
sinds 1921 gevestigd in het vm. Agnietenklooster.
De Agnietenkapel uit 1512 is ingericht als
informatiecentrum en winkel. In 1987 breidde
het museum uit met het oude stallencomplex
van de Cavalerie. De collectie van het museum
bestaat uit historische en hedendaagse kunst.
Het Rietveld-Schröderhuis en het Nijntje Huis zijn
onderdeel van het museum.
// Geopend vanaf 11.00 uur
@ Museum is gratis toegankelijk
@ 12.00 en 13.00 uur: Lezing ‘Kleio en
Utrecht. Stadsgeschiedenis in het Centraal
Museum in 2019-2020’ door conservator
Stadsgeschiedenis René de Kam (auditorium)
BIJ VERLATEN VAN HET PAND LINKS AANHOUDEN NAAR

29. Nicolaaskerkhof 8, Nicolaikerk ♿

De 12e-eeuwse Nicolaikerk was de tweede
parochiekerk van Utrecht. De romaanse kerk
werd in de 15e eeuw verbouwd tot gotische
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De routes
Legenda
S Start- en informatiepunt Domplein
Wandelroute Negen Muzen
Wandel- en fietsroute Vermaak Vroeger en Nu
Fietsroute Utrecht Spoorstad

S
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hallenkerk, waardoor het interieur een mix
tussen de twee stijlen toont. De kerk had het
oudste orgel van Nederland, maar dat is in
WOII verdwenen. In de nu protestantse kerk
zijn meerdere nieuwere orgels, die regelmatig
bespeeld worden. In de kerk zijn ook regelmatig
exposities van het Centraal Museum te zien.
@ 13.00 uur: Orgelconcert door Karel Demoet
ihkv de Orgelvoettocht Zuidelijke Binnenstad
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
ROUTE TERUG NAAR DE AGNIETENSTRAAT EN
LINKSAF DE LANGE NIEUWSTRAAT IN EN DEZE
UITLOPEN TOT DOMPLEIN.

ROUTE 2: Vermaak vroeger
en nu
Deze route bestaat uit een wandeling en een
fietstocht. Centraal staat de veranderende
functie van de monumenten. Het gaat dus
om panden die ooit gebouwd zijn voor kunst
en vermaak, maar nu een andere functie
hebben, of omgekeerd: om panden die ooit
voor een ander doel zijn gebouwd, maar nu
in gebruik zijn voor kunst en vermaak.
Wandelroute
STARTPUNT DOMPLEIN. HIER VINDT U

30. Achter de Dom 7 (ingang via
Domplein 29), Faculty Club

♿

Dit 15e-eeuwse claustrale huis staat bekend om
zijn robuuste toren. In de Franse tijd was dit de
woning van de prefect van Lodewijk Napoleon,
van 1806-1810 koning van ons land. Het pand
heeft ook gediend als woonhuis, gevangenis,
politiebureau en collegezaal en is tegenwoordig
de ‘huiskamer van de Universiteit Utrecht’,
oftewel de Faculty Club.
@ Geschiedenis ter plekke: Peter Ruys, ’Van
Kapittelhuis tot Faculty Club’, om 13.00, 14.00
en 15.00 uur

31. $ Domplein 21, Domtoren

De bouw van het meest iconische Utrechtse
bouwwerk begon in 1321. De ruim 112 meter hoge
toren was tot de storm in 1674 met de Domkerk
verbonden. De komende jaren wordt de toren
gerestaureerd, zodat die weer zo’n 40 tot 50 jaar
is gevrijwaard van groot onderhoud.
@ Bezoek de bouwplaats en maak kennis met
de restaurateurs van Nico de Bont en het
projectteam van de gemeente Utrecht met
rondleidingen om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en
15.30 uur; max. 30 personen, duur 45 minuten.
Er moeten trappen beklommen worden

RECHTDOOR EN NAAST HET HUISJE AAN DE VOET
VAN DE DOMTOREN, DE POORT INLOPEN NAAR

34. Flora’s Hof ♿

In de tuin van het vm. bisschoppelijk paleis begon
tuinarchitect Hendrik van Lunteren in 1803 kwekerij
Flora’s Hof. In het oude veilinggebouw is nu het
restauratieatelier van Museum Speelklok gevestigd.
In de muren rondom zijn sculpturen van P.J.H.
Cuypers gemetseld met scenes uit het leven van
Sint Maarten. Deze waren aanvankelijk aangebracht
boven de vensters van de Pandhof, maar toen de
steensoort van ondeugdelijke kwaliteit bleek te
zijn, werden ze naar deze hof verplaatst.

BIJ STOPLICHTEN DE WEG OVER, LINKSAF ONDER
HET NIEUWE HOOG CATHARIJNE DOOR TOT AAN
VERKEERSLICHTEN. HIER LINKS WEG OVERSTEKEN
EN LOOP RECHTDOOR WEER HET OUDE CENTRUM IN.
LINKS KOMT U LANGS

38. Mariaplaats 14,

sociëteit ‘De Vereeniging’

♿

35. Oudegracht 158, Winkel van Sinkel ♿

VERVOLG DE ROUTE LANGS DE GRACHT TOT AAN
BUSBAAN. STEEK OVER, LOOP VERDER LANGS DE
GRACHT EN BIJ EERSTVOLGENDE BRUG LINKS WATER
OVERSTEKEN EN RECHTDOOR NAAR JACOBSKERKHOF

36. St. Jacobsstraat 171,
Jacobikerk en –toren

♿

De Jacobikerk is Utrechts grootste parochiekerk.
Ze is gesticht rond 1170, maar huidige kerk en
toren zijn voornamelijk uit de 14e en 15e eeuw.
De torenspits is pas in 1953 aangebracht, nadat
de oude spits tijdens de orkaan door het kerkdak
was gestort. Onder de stuclaag van het interieur
zijn 15e-eeuwse schilderingen teruggevonden,
waaronder de oudst bekende afbeelding van de
stad. Naast de Andreaskapel bevindt zich nog de
cel van de vrome kluizenares Alyt Ponciaens.
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
@ Rondleidingen door het Utrechts
Klokkenluiders Gilde
@ 14.15 uur: Orgelconcert door Jeehyun Lee ihkv
de Orgelvoettocht Utrechtse Binnenstad
GA BIJ HET VERLATEN VAN DE TOREN LINKS, VOLG
DE HOOFDWEG TOT VOORBIJ DE BUSHALTE, HIER
OVERSTEKEN EN RECHTS STRAATJE IN LOPEN
(VARKENSMARKT). GAAT OVER IN BERGSTRAAT EN
KOMT UIT OP DE SINGEL. HIER LINKS TOT AAN

37. $ Catharijnekade 9, Westerkerk ♿

VERVOLG DE GRACHT, EERSTVOLGENDE BRUG
RECHTS EN LANGE SMEESTRAAT IN TOT

STEEK BIJ VERLATEN VAN HET PAND DE STRAAT
OVER EN LOOP RECHTDOOR DE PANDHOF
SINTE MARIE IN MET RESTANTEN VAN DE
KLOOSTERGANG VAN DE MARIAKERK. VERLAAT
DE PANDHOF LINKS EN STEEK DOOR NAAR DE
MARIAPLAATS. RECHTDOOR PLEIN OVERSTEKEN
EN IN DE RECHTERHOEK RECHTDOOR DE
BOTERSTRAAT IN TOT

IETS TERUG EN DAN EERSTE RECHTS
(SPRINGWEG) TOT

39. 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
kunnen verzorgen. Het gilde was befaamd om
de productie van wapens. De gekroonde hamer
boven de voordeur is het symbool van het gilde.
De stenen poort is uit 1644 en werd vervaardigd
door steenhouwer Peter Franszoon. Uniek is
de fraaie overdekte kolfbaan uit 1730, die nog
steeds wordt gebruikt.
@ Geschiedenis ter plekke: Rudolf Boswijk, ’De
Utrechtse ambachtsgilden, in het bijzonder het
Utrechtse smedengildt’, om 13.00, 14.00 en
15.00 uur
LOOP BOTERSTRAAT VERDER UIT. OP HET EIND
RECHTSAF EN DAN ALSMAAR RECHTDOOR, U LOOPT
VANZELF DE OUDEGRACHT OP. BLIJF DE GRACHT
VOLGEN TOT AAN

40. $ Oudegracht 245,
vm. poppodium Tivoli

32. Domplein 9, VVV Utrecht ♿

33. Domplein 16, Bar Walden
In het souterrain zijn muurresten en fundamenten
te zien van het Keizerlijk Paleis Lofen, dat in de
11e eeuw voor keizer Hendrik III is gebouwd.
De Duitse keizer gebruikte dit paleis als hij in
de stad was. Ook is een deel van de Romeinse
castellummuur te zien. In deze historische
ambiance kunt u tegenwoordig een biertje
drinken of een dansje wagen.
// Geopend vanaf 11.00 uur

41. Oudegracht 270, Doopsgezinde Kerk

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. 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 is hier een herensociëteit
opgericht.
@ Doorlopend rondleidingen
@ Geschiedenis ter plekke: historicus en
sociëteitslid Hans-Peter Lassche over pand,
immuniteit en sociëteit, om 13.00, 14.00 en
15.00 uur

LOOP OM DE DOMTOREN HEEN, AAN UW
RECHTERHAND VINDT U ACHTEREENVOLGENS

Vroeger stond hier een kanunnikenhuis van
het Domkapittel. Restanten daarvan zijn nog
te zien door de glazen plaat in de winkel.
Het huidige pand is in 1909 deels gebouwd
op de middeleeuwse fundamenten als
pakhuis met bovenwoningen. Tegenwoordig
VVV Tourist Info en vertrekpunt van de
Domtorenrondleidingen: hét startpunt voor een
bezoek aan Utrecht!

NEEM DE BRUG DIRECT VOOR HET PAND OVER DE
GRACHT, SLA RECHTSAF EN VOLG DE GRACHT (NU
MET HET WATER AAN UW RECHTERHAND). U KOMT
LANGS

Aanvankelijk was op deze plaats een
bierbrouwerij (De Witte Leeuw) gevestigd. In
1772 kocht de Doopsgezinde Gemeente het
complex om een schuilkerk te bouwen. Net als
de katholieken mochten de doopsgezinden hun
geloof niet openlijk belijden. Aan de grachtzijde
is daarom de suggestie van een statig
grachtenhuis gewekt.
@ 14.00-15.00 uur: Muziek door Trio Movendo
@ 15.30-16.00 uur: Koor ‘Drie bessen en één fis’
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

TERUG DOOR DE POORT EN LINKSAF TOT AAN DE
GRACHT. HIER NAAR RECHTS GRACHT VOLGEN, WATER
LINKS HOUDEN. VOORBIJ STADHUIS ZIET U RECHTS

De Winkel van Sinkel was een van de eerste
Nederlandse warenhuizen, gebouwd in 1837-1839
naar ontwerp van P. Adams. Vier in Engeland
gegoten ijzeren vrouwenbeelden (kariatiden)
ondersteunen de neoclassicistische gevel. Bij
het omhooghijsen van de beelden brak de
Stadskraan op de werf. Het pand heeft jarenlang
dienst gedaan als bankgebouw en heeft nu een
horecabestemming.
@ 12.00, 14.00 en 16.00 uur: Rondleidingen door
directeur Maryse François

@ Grote zaal: presentatie over nieuwe plannen
en verhalen van vroeger

42. 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.

43. Springweg 162,

Het Broodhuis (voormalige Synagoge)

♿

Sinds 1793 maakte de joodse gemeenschap
op deze plek gebruik van een vm. 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 eigendom van een evangelische
gemeente. In het gerestaureerde interieur
vallen vooral de originele lampen en de glas-inloodvensters op.
// Geopend van 12.30 – 16.15 uur
@ 17.15 uur: Pianorecital van Karel Asberg
WEG VERVOLGEN TOT U RECHTS OP HET
GEERTEKERKHOF KOMT.

44. Geertekerkhof 23, Geertekerk ♿

De 13e-eeuwse Geertekerk was een van de vier
parochiekerken van Utrecht. Na de Reformatie
werd de kerk gebruikt als paardenstal en
kazerne, pas in de 19e eeuw weer als kerk. Na
1930 raakte zij in verval, de bomen groeiden
door het dak. De Remonstrantse Gemeente
kocht de ruïne in 1954, liet de kerk restaureren
en houdt er nog altijd dienst. De kerk is een
geliefde concertlocatie door z’n veelgeroemde
akoestiek.
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig
@ 12.00 uur: Orgelconcert door Maarten van
der Bijl ihkv de Orgelvoettocht Zuidelijke
Binnenstad
@ 14.00 uur: Utrechtse Studenten Cantorij met
o.a. muziek uit Litouwen
BIJ VERLATEN VAN DE KERK PLANTSOEN INLOPEN
EN VOETPAD LINKS LANGS WATER NEMEN. PAD
BUIGT NAAR LINKS EN KOMT UIT OP PLEIN MET
TERRASSEN. AAN DE OVERKANT:

In 1891 betrok de Doleantiegemeente de nieuwe
Westerkerk. Het gebouw is in eclectische stijl
ontworpen met neoclassicistische elementen.
Een groot houten tongewelf overkluist de gehele
kerkzaal. Begin jaren ’50 kreeg de voorgevel
z’n huidige uiterlijk. De kerk was tot 2015
in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente.
Een nieuwe eigenaar heeft de kerk onlangs
verbouwd tot hotel, restaurant en cultuurpodium.
Het monumentale Quellhorst-orgel uit 1813 is
behouden gebleven.
@ 13.00 uur: Orgelconcert door Gerrit Christiaan de
Gier ihkv de Orgelvoettocht Utrechtse Binnenstad
BIJ VERLATEN VAN HET PAND LINKSAF, WATER
RECHTS. BIJ KRUISPUNT OVERSTEKEN EN KADE
VOLGEN TOT WATER EINDIGT. HIER RECHTSAF EN

45. $ Tolsteegbrug 1,

Louis Hartlooper Complex (deels

De statige gevel dateert van 1839 maar
daarachter zijn nog delen aanwezig van
het 13e-eeuwse Regulierenklooster. Na de
Reformatie werd dit het Burgerweeshuis en in
de 20e eeuw vakbondshuis van de spoorwegen.
Tot 2014 was poppodium Tivoli hier gevestigd,
waar veel grote namen uit de pophistorie
hebben opgetreden. Komende tijd wordt het
complex verbouwd voor verschillende functies
(hotel, horeca, cultuur en kinderopvang).
@ 11.00-16.00 uur: Ieder uur rondleiding

♿)
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Jouw evenement in een
historisch momument?
Hoewel de fabriek intussen voldoet
aan de moderne standaarden, kost het
geen moeite om de historische
beelden van toen voor je te zien. Hier is
de industriële sfeer nog altijd te
proeven. Een indrukwekkende plek
waar verleden en heden samenkomen.
De Utrechtse kathedraal van staal en
glas motiveert en nodigt uit verder te
kijken dan de standaard. Bij
binnenkomst werkt de hoge hal als een
leeg canvas van bijna 6.000m2 waar je
je wildste dromen in kwijt kunt.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op via:
030 - 3050333 /
info@werkspoorkathedraal.nl
of kijk op:
www.werkspoorkathedraal.nl

Voormalige politiepost uit 1928 naar ontwerp van
J.I. Planjer in Amsterdamse School -stijl. In het
interieur veel oorspronkelijke details, zoals de glasin-loodramen in hal en toren, de deuren en het
trappenhuis. Gebouw vormt met de aangrenzende
Tolsteegbrug, kademuur en vm. tram-abri een
totaalontwerp. Sinds 2004 in gebruik als (arthouse)
bioscoop met horeca.
@ 13.00 en 14.00 uur: Lezing over de Amsterdamse
school, het LHC, Planjer en de nieuwe plannen
door Mascha van Damme (in Das Kabinett)
@ Documentaire van ‘Bajes tot Bios’ in Das
Kabinett
BIJ VERLATEN VAN HET PAND RECHTS EN EERSTE
STRAAT RECHTS (WIJDE DOELEN). TUSSEN HUISNRS.
25 EN 29 VINDT U DE TOEGANG TOT

46. Wijde Doelen 27, Atelier Manenburg
Manenburg was één van de bastions die rond
1550 in opdracht van keizer Karel V werden
gebouwd. Bij de aanleg van het Zocherplantsoen
in de 19e eeuw is een deel gesloopt, maar
de binnenplaats met de kazematten (waar
de kanonnen stonden opgesteld) is bewaard
gebleven. In 1940 kreeg de ruimte een glazen
overkapping en nam beeldhouwer Pieter d’Hont
de ruimte in gebruik als atelier, een functie die zij
nog steeds heeft.
// Geopend vanaf 12.00 uur
@ Tentoonstelling bronzen beelden
@ 12.00, 14.00 en 16.00 uur: Duo ‘Upon The Wind’
met Sabine d’Hont, blokfluit en Remco Jacobs,
zang en (barok)gitaar
TERUG NAAR WIJDE DOELEN EN RECHTSAF.
EERSTVOLGENDE WEER RECHTS NAAR VOETPAD
LANGS WATER. HIER LINKS PAD UITLOPEN TOT
EINDE (NIEUWEGRACHT). OP DE HOEK AAN DE
OVERZIJDE:

47. $ Nieuwegracht 205
Dit hoekpand uit 1651 vormde met de
aangrenzende armenhuisjes de Kameren van
Maria van Pallaes: huisjes voor armlastigen. In
het hoekpand bevond zich de bestuurskamer
voor de regenten. Boven de statige ingang is
een
Burgy_adv monumenten Utrecht 0719.qxp_Opmaak
1 gevelsteen met lovende tekst over Maria
van Pallaes. Het complex is eigendom van het
Utrechts Monumentenfonds (UMF).
@ UMF geeft toelichting over de Fundatie Maria
van Pallaes

door advocaat Frederik Brunt gesticht op het
erf van zijn huis Klein Lepelenburg, waarvan
de 14e-eeuwse restanten in het hoofdgebouw
zijn bewaard. Rooms-katholieke armen konden
hier vrij wonen en ontvingen levensmiddelen en
brandstof. De fraaie, geometrische tuin heeft nog
een 17e-eeuws karakter. Het complex is in 1979
aangekocht en daarna gerestaureerd door het
Utrechts Monumentenfonds.
BIJ VERLATEN VAN DE TUIN LINKSAF EN DIRECT
WEER LINKS STRAATJE BRUNTENHOF INLOPEN. OP
HET EINDE ZIET U AAN UW RECHTERHAND HET PARK
LEPELENBURG LIGGEN MET MUZIEKTENT. DE ROUTE
GAAT VERDER LINKS DE BRIGITTENSTRAAT IN.
DEZE UITLOPEN, NIEUWEGRACHT OVERSTEKEN EN
LINKSAF. TUSSEN NRS 63 EN 65 RECHTS DE POORT
INLOPEN NAAR

51. Nieuwegracht 63,

Museum Catharijneconvent

♿

In het vm. Catharijneconvent en
Catharijnegasthuis verzorgden kloosterlingen
al vanaf de 13e eeuw de zieken. Toen in 1636
de Universiteit Utrecht werd opgericht werd het
gasthuis het eerste academische ziekenhuis
met een medische kruidentuin op bolwerk
Sonnenborgh. In 1811 verhuisde het ziekenhuis
en nu is het een museum voor christelijke kunst.
// Geopend vanaf 11.00 uur
@ 12.00, 13.30 en 15.00 uur:
Kloosterrondleidingen
@ 11.30 en 15.30 uur: Instaprondleidingen
tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’
@ 15.00 uur: Lezing Arjan den Boer: Verdwenen
musea in en rond het Catharijneconvent
(auditorium)
@ Museum is gratis toegankelijk
BIJ HET VERLATEN VAN HET MUSEUMCOMPLEX SLAAT
U RECHTSAF EN VOLGT DE WEG IN DE RICHTING VAN
DE DOMTOREN. BIJ DE EERSTVOLGENDE KRUISING
ZIET U RECHTS ACHTER HET HEK

van de Paulusabdij – werd in 1707 dit huis
gebouwd. In 1892 vestigde Jacob Molenaar zich
in dit 18e-eeuwse patriciërshuis als zelfstandig
kok. In de schilderachtige tuin is een deel van de
abdijmuur bewaard gebleven en hersteld.
// Geopend tot 16.00 uur
WEG VERVOLGEN EN EERSTE STRAAT RECHTS
INLOPEN (TRANS). OP HET EINDE NEEMT U DE
EERSTE STRAAT LINKS (ACHTER DE DOM) TOT AAN

54. $ Achter de Dom 14
Tot de Reformatie was dit een claustraal huis,
bewoond door kanunniken van het Domkapittel. In
de 19e eeuw kwam hier het hoofdpostkantoor en
later een groothandel. Daarna hebben het Nationaal
Museum Speelklok tot Pierement, het Nederlands
Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum en het Museum
voor Hedendaagse kunst hier hun intrek gehad.
Deze vermaakfuncties hebben nu plaats gemaakt
voor appartementen en bedrijfsruimtes.
@ Doorlopend rondleidingen
DOOR DE POORT RECHT TEGENOVER HET PAND
KOMT U VIA DE PANDHOF TERUG OP HET DOMPLEIN.

Fietsroute
VOOR PANDEN DIE WAT VERDER UIT ELKAAR LIGGEN
PAKKEN WE DE FIETS. VERLAAT HET DOMPLEIN
DOOR RECHTS OM DE DOMKERK TE FIETSEN EN
NEEM DAARNA DE EERSTE STRAAT LINKS. SLA BIJ
HET RUITERSTANDBEELD RECHTSAF EN BLIJF HET
FIETSPAD LANGS DE BUSBAAN VOLGEN. NEEM
TER HOOGTE VAN DE IJSZAAK HET STRAATJE LINKS
(LANGE JUFFERSTRAAT). DIT UITFIETSEN VOORBIJ
DE TERRASJES EN DAN RECHTS DE BRUG OVER
EN RECHTDOOR DE BILTSTRAAT IN. LINKS AAN DE
OVERZIJDE VAN DE STRAAT VINDT U

55. $ Biltstraat 4,

zwem- en badhuis OZEBI

52. Hamburgerstraat 28,
Het Utrechts Archief

♿

NIEUWEGRACHT OVERSTEKEN EN AAN OVERZIJDE
VOETPAD OMHOOG NEMEN TOT AAN

Nu kun je er lasergamen, snookeren en
poolbiljarten, maar in 1915 werd dit complex
gebouwd als Openbare Zwem en Bad Inrichting
(OZEBI). Het ontwerp van architect J. Ingenohl is
beïnvloed door de stijl van Berlage. Dit is goed
te zien in de voormalige zwemzaal en hal. De
gevel is soberder uitgevoerd.
// Geopend vanaf 10.30 uur
@ Rondleidingen

48. Zonnenburg 2,

Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

Dit 16e-eeuwse bastion kende na haar militaire
functie vele gebruikers. In 1639 stichtte
hoogleraar plantenkunde Henricus Regius
hier een Hortus Botanicus. In 1851 bouwde
natuurkundige Buys Ballot er een sterrenwacht
en ook het KNMI heeft hier in haar beginjaren
gezeten. Nu is dit een publiekssterrenwacht en
museum. Bijzonder zijn de fraaie bibliotheek en
het leslokaal uit 1900.
// Geopend van 10.30 – 13.00 uur
@ Bastion en sterrenwacht vrij te bezichtigen
@ 11.00 en 12.30 uur: Historische lezing met
rondleiding

BILTSTRAAT VERVOLGEN TOT AAN DE BUSBAAN
MET VERKEERSLICHTEN. HIERNA EERSTE LINKS
BEKKERSTRAAT IN (PAS OP BIJ OVERSTEKEN
BUSBAAN!). ALSMAAR RECHTDOOR FIETSEN TOT
VLAK VOOR HET EINDE RECHTS:

56. Bekkerstraat 141,
Anatomiegebouw

VOETPAD VERDER VOLGEN OMLAAG, WATER
RECHTS. WAAR HET PAD BIJ DE WEG KOMT ZIET U
LINKS

49. Servaasbolwerk 1A,
Gasthuis Leeuwenbergh

♿

In 1567 gebouwd als pesthuis uit de
nalatenschap van Agnes van Leeuwenberch.
De tweebeukige ruimte met bijgebouwen
werd door de Fransen in 1672 ingericht als
militair hospitaal. In 1844 deed het dienst
als Scheikundig Laboratorium en vanaf 1908
zat hier de Faculteit der Farmacologie. Sinds
2004 eigendom van de Stichting Vrienden van
Leeuwenbergh, die het lieten restaureren. Er
vinden o.a. concerten en culturele evenementen
plaats.
// Geopend tot 16.00 uur

Wij zijn trots op de revitalisering
van stadhuis Utrecht!

AAN DE OVERKANT VAN DE STRAAT VINDT U HET
POORTJE NAAR

www.burgy.nl

50. Schalkwijkstraat, tuin Bruntenhof ♿

De kameren van de Bruntenhof werden in 1621

Op de plaats van 11e-eeuwse Paulusabdij was
tot 2000 het Utrechtse Gerechtshof gevestigd. In
1838 verdwenen de sporen van de abdij achter
een neoclassicistische gevel. Bij de verbouwing
tot archief zijn de gotische spitsboog van de
kapittelzaal en gewelfaanzetten in de gangen
weer zichtbaar gemaakt. In de kelder zijn nog de
cellen te zien van het gerechtshof.
// Te bezoeken ihkv ‘175 jaar Utrecht Spoorstad’
@ Tentoonstelling ‘Utrecht Spoorstad’
@ 12.00 en 14.00 uur: optreden Werkspoor Opera
@ 13.00 uur: Lezing Leo Boer: Van souvenir tot
monument
@ 15.00 uur: Lezing Victor Lansink, beeld- en
spoorwegarchivaris, over Utrecht Spoorstad
WEG VERVOLGEN TOT

53. Korte Nieuwstraat 6-8,
Huize Molenaar (deels

♿)

Na de afbraak van de Pauluskerk – onderdeel

♿

Het Veterinair Anatomisch Instituut, onderdeel
van de Rijks Veeartsenijschool, dateert uit
1918. Het ontwerp is van Joseph Crouwel (die
ook het postkantoor op de Neude ontwierp).
Beeldhouwer H.A. van den Eijnde gaf vorm aan
de dierenkoppen aan de buiten- en binnenzijde.
De hoge snijzaal was zo ontworpen dat licht en
temperatuur optimaal waren voor het werken
met kadavers.
@ Rondleidingen
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BEKKERSTRAAT KLEIN STUKJE TERUG, EERSTE
LINKS (BOLLENHOFSESTRAAT) EN DEZE HELEMAAL
UITFIETSEN TOT VOORBIJ DE PAALTJES; HIERNA
FIETSPAD EN METEEN LINKS (GILDSTRAAT) TOT DEZE
NA FLAUWE BOCHT NAAR LINKS DOODLOOPT OP DE
VEEARTSENIJSTRAAT. HIER LINKSAF. AAN HET EIND
RECHTS:

57. Veeartsenijstraat 155,
De Paardenkathedraal

♿

De manege voor de revalidatie van paarden
is in 1904 ontworpen door rijksbouwmeester
C.H. Peters. Het was onderdeel van de in 1821
opgerichte Rijks Veeartsenijschool (de huidige
faculteit Diergeneeskunde in De Uithof). Sinds
1993 is de ‘Paardenkathedraal’ in gebruik als
theater, momenteel door ‘Theater Utrecht’.
// Geopend tot 16.00 uur
@ Toelichting op de historie van het pand
BIJ VERLATEN VAN HET PAND NAAR
RECHTS, VEEARTSENIJSTRAAT GAAT OVER IN
VEEARTSENIJPAD. PAD KOMT VIA POORT UIT IN
DE POORTSTRAAT. HIER RECHTS OVER DE BRUG
EN WEER RECHTS (ALEXANDER NUMANKADE).
DEZE BUIGT NAAR RECHTS EN WORDT DAN FC
DONDERSSTRAAT. HIER STAAT LINKS:

58. $ F.C. Dondersstraat 65,
Ooglijdersgasthuis

uitgewerkt, met zorgvuldige detaillering zoals
goed te zien aan de voorgevelzijde. Momenteel
worden er appartementen gerealiseerd.
@ Afgezette looproute binnen het pand
@ Expositie van beeldend kunstenaars Tony Strik
en Anita Kremers
@ Springen en knutselen voor kinderen
FC DONDERSSTRAAT UITFIETSEN, BIJ
VERKEERSLICHTEN RECHTDOOR TOT ROTONDE; HIER
LINKS SPOORWEG OVERSTEKEN (MUSEUMLAAN)
EN DAN TWEEDE STRAAT RECHTS: EMMALAAN.
OP HET EINDE RECHTS OM DE GROTE BEUK EN
RECHTDOOR OP HET WILHELMINAPARK AF. SCHUIN
LINKS VAN HET PARK DE KONINGSLAAN IN. NEEM
DE DERDE STRAAT LINKS (PRINS HENDRIKLAAN)
EN FIETS BIJ VERKEERSLICHTEN RECHTDOOR. VLAK
VOOR HET VIADUCT ZIET U LINKS HET RIETVELD
SCHRODERHUIS (1924, NIET VRIJ TE BEZOEKEN).
VLAK NA HET VIADUCT METEEN LINKS NAAR

59. $ Erasmuslaan 9
Deze woningen werden zes jaar na het RietveldSchröderhuis door Rietveld ontworpen. Eén
van de huizen richtte hij zelf in om de verkoop
te stimuleren van zowel de huizen als zijn
meubelontwerpen. Deze modelwoning is door het
Centraal Museum teruggebracht in originele staat
met meubelen en replica´s uit eigen collectie.
// Geopend vanaf 11.00 uur

1996 werd overgedragen aan Vereniging Hendrick
de Keyser was de uitdrukkelijke wens dat huis
en inrichting onveranderd zouden blijven. Van
Ravesteyn 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. Tegenwoordig
kun je in dit museumhuis een overnachting boeken.
// Te bezoeken ihkv ‘175 jaar Utrecht Spoorstad’

Spoorwegmuseum in Station Maliebaan.
// Alleen exterieur en tuin te bezoeken
@ Geschiedenis ter plekke: Jan Maas,
‘Geschiedenis spoorwegwoning en veiligheid’,
doorlopend

IETS TERUG OVER DE PRINS HENDRIKLAAN EN U
ZIET LINKS DE POORT NAAR

(Spoorwegmuseum)

61. Campusplein 1,

University College Utrecht

60. Prins Hendriklaan 112,
Museumhuis Van Ravesteyn

Het monumentale pand is in 1892 gebouwd
als oogziekenhuis naar ontwerp van D. Kruyf.
Tot dan toe werden patiënten met oogklachten
behandeld in een kleine kliniek aan de
Begijnehof, maar door internationale bekendheid
van hoogleraar, arts en oogfysioloog F.C.
Donders was een veel groter instituut nodig. Het
gebouw is in een duidelijke neorenaissance stijl

Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (18891983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf in
de stijl van het Nieuwe Bouwen. Toen de villa in

65. $ Maliebaanstation
♿

♿

De campus was vroeger een onderdeel van de
Kromhout Kazerne (zie nr 62). Op de campus werken
en wonen internationale studenten. Het complex is
in 1910 gebouwd naar een ontwerp van P.J. Post
van de Steur voor de Nederlandse krijgsmacht.
Rond het centrale exercitieveld staan diverse
monumentale panden, zoals het Hoofdgebouw, de
Commandantsvilla en zes manschapsgebouwen.
@ Voor het uitgebreide programma zie
activiteitenbalk
IN DE PRINS HENDRIKLAAN, VIA HET HEK NAAST DE
CAMPUS, DOORSTEKEN NAAR

62. Prins Hendriklaan,

hek naast de campus: Kromhout Kazerne

TERUG NAAR PRINS HENDRIKLAAN EN DAN LINKS TOT

SLA LINKSAF EN NOGMAALS LINKS OVER DE
MALIEBAAN. VOORBIJ ROTONDE LINKSAF NAAR

♿

De nieuwe Kromhout Kazerne - het hoofdkwartier
van de Koninklijke Landmacht - is in 2010 in
gebruik genomen. Daarvoor vormde het een
geheel met de oude Kromhout Kazerne (zie
nr. 61). Op het terrein ligt nog Fort Vossegat,
aangelegd tussen 1817-1819 als onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op het terrein zijn
nog het bomvrije wachthuis, een officiershut uit
1875 en de ‘Brug met de 12 gaten’ te zien.
@ Voor het uitgebreide programma zie
activiteitenbalk
TERUG NAAR PRINS HENDRIKLAAN, LINKS ONDER
VIADUCT EN BIJ VERKEERSLICHTEN RECHTDOOR
EN WILHELMINAPARK INFIETSEN. FIETSPAD DOOR
PARK VOLGEN, AAN EIND RECHTS EN NA ROTONDE
RECHTS AANHOUDEN. NA 50M ZIET U RECHTS

63. Wilhelminapark 24A, EXbunker
De bomvrije commandobunker uit 1943 (type 668)
zou via een onderaardse gang verbonden zijn
geweest met de woning van NBS-burgemeester
Van Ravenswaay, die aan de overkant op
nummer 26 woonde. De bunker was toevlucht
voor Duitse instanties rond de Maliebaan en
het Wilhelminapark. De bunker bood plaats aan
maximaal 6 personen. Nu expositieruimte.
// Geopend vanaf 12.00 uur
@ HKU Vers: afstudeerwerk van studenten HKU

Het in 1874 gebouwde en in oude luister
herstelde Maliebaanstation heeft een rijk
beschilderde vestibule met kroonluchters,
wachtkamers voor 1e en 2e klasse, een luxe
eetzaal en klassieke toiletten. Hier waan je je
terug in de 19e eeuw.
// Het stationsgebouw en perron zijn vrij
toegankelijk; voor het eigenlijke museum
moet een kaartje worden gekocht
@ Vanaf 10.30 t/m 15.30 uur: elk uur
rondleidingen over de geschiedenis van het
station (voor deelnemers 20% korting op
toegang tot museum)
VANUIT MUSEUM RECHTDOOR OVER HET
WATER DAN METEEN STRAATJE LINKS; DIT
BUIGT NAAR RECHTS, DAARNA RECHTDOOR
DE SCHALKWIJKSTRAAT IN. ZO VEEL MOGELIJK
RECHTDOOR BLIJVEN RIJDEN. U KRUIST
NIEUWEGRACHT, LANGE NIEUWSTRAAT (HIER
EVT. NAAR RECHTS VOOR EXPOSITIE UTRECHT
SPOORSTAD) EN DE OUDEGRACHT. UITKOMEND
OP CATHARIJNESINGEL RECHTSAF. NA 400 METER
ZIET U LINKS HET MOREELSEPARK LIGGEN, WAAR
DRIE GROTE SPOORWEGKANTOREN STAAN. TWEE
DAARVAN ZIJN TE BEZOEKEN.

66. $ Moreelsepark 3, De Inktpot ♿

TERUG NAAR DE ROTONDE EN RECHTS VIA
BURG. REIGERSTRAAT, NACHTEGAALSTRAAT EN
NOBELSTRAAT TERUG NAAR DOMPLEIN (OF BLIJF
RECHTDOOR FIETSEN VOOR CENTRAAL STATION).

ROUTE 3: 175 jaar Utrecht
Spoorstad (fietsroute)
175 jaar geleden werd de spoorlijn
Amsterdam-Utrecht geopend en reed de
allereerste stoomlocomotief Utrecht binnen.
Al snel zou Utrecht uitgroeien tot hét
spoorwegcentrum van Nederland. De impact
daarvan zie je op vele plekken terug.
Combineer de route met een bezoek aan de
(gratis) expositie ‘Utrecht Spoorstad’ in het
Utrechts Archief (zie monument 52).
DE ROUTEBESCHRIJVING BEGINT BIJ DE
BURGEMEESTER REIGERSTRAAT. U KUNT DE
FIETSROUTE ZELF AFLEGGEN, OF MEERIJDEN MET
EEN VAN ONZE GIDSEN. ZIE ELDERS IN DEZE KRANT.

64. $ Burg. Reigerstraat 9,
ZATERDAG 14 SEPTEMBER VAN 10:00 - 17:00 UUR
LOCATIE: STICHTING THEATERGROEP ALUIN
CONCORDIASTRAAT 67A - UTRECHT
BEKIJK HET ACTUELE WONINGAANBOD OP: WWW.UTRECHTWISSELSPOOR.NL

Wachterswoning 47A

Langs het spoor in Utrecht vind je nog op enkele
plekken een wachterswoning. Ze waren met name
bedoeld voor de baan- en overwegwachters die de
baan moesten ‘schouwen’ en de overweg moesten
bedienen, toen dit nog niet geautomatiseerd
mensenwerk was. Overwegen midden in de stad
zie je bijna niet meer. Deze is nog in gebruik voor
de pendeltrein tussen Utrecht Centraal en het

De ‘Inktpot’ is nu het iconische hoofdkantoor
van ProRail. Het is het grootste bakstenen
gebouw van Nederland. Het pand werd tussen
1919 en 1921 gebouwd als Hoofdgebouw III
van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS
kocht twee steenfabrieken, een houtbedrijf, drie
schepen en een Limburgs bos om dit enorme
project te voltooien. De fundering bestaat uit
rails. In het ontwerp van spoorwegingenieur G.W.
van Heukelom zijn veel elementen behouden
gebleven, zoals het monumentale trappenhuis en
de Art-Deco-klokken in de kantoren.
// Uitgang via Tulpenburgh
@ Bezoek alleen mogelijk met rondleiding
(doorlopend), laatste om 16.00 uur

67. $ Moreelsepark 2, Tulpenburgh ♿

Dit kantoor in neo-renaissancestijl werd in 1894
gebouwd voor de Staatsspoorwegen, later
bekend als hoofdgebouw II van de NS. Dit was
een bloeitijd voor de spoorwegen, waarin grote
nieuwe stations verrezen in dezelfde stijl, zoals
Amsterdam Centraal, Nijmegen en Den Bosch.
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Architect J.F. Klinkhamer verbond het nieuwe
en het oude kantoor (hoofdgebouw I) met een
stenen luchtbrug met elkaar.
// Entree via De Inktpot
OPTIE: LOOP VOOR EEN BLIK OP HET NIEUWE
STATION EVEN DE VOET- EN FIETSBRUG ACHTER
HOOFDGEBOUW I OP.
TERUG NAAR CATHARIJNESINGEL, DAAR LINKSAF
ONDER HOOG CATHARIJNE DOOR EN AAN HET EINDE
RECHTDOOR DE AMSTERDAMSESTRAATWEG INRIJDEN
TOT SPOORVIADUCT. HIERNA METEEN LINKS OVER
DE STOEP DE FABRIEKSSTRAAT IN. DEZE BUIGT
NAAR RECHTS EN WORDT 2E DAALSEDIJK. HIERNA
LINKS DOOR HEK PLANTSOEN INLOPEN. RECHTS, TE
HERKENNEN AAN HET ZAAGTANDDAK:

DRUKKE WEG OVERSTEKEN. AAN OVERZIJDE LINKS
ONDER HET SPOOR DOOR EN SLA DAARNA BIJ DE
LOCOMOTIEF RECHTSAF HET FIETSPAD IN. DAARNA
RECHTS DE VLAMPIJPSTRAAT IN. FIETS TOT HET EINDE,
LANGS DE VLAMPIJPATELIERS, EN SLA DAAR LINKSAF.
DE GROTE, NET GERESTAUREERDE LOODS VOOR U IS

70. $ Schaverijstraat 11,

Werkspoorfabriek/De Stadstuin

♿

68. $ 2e Daalsedijk 6a, Wagenmakerij ♿

De St. Antoniuskerk kwam in 1903 gereed,
naar ontwerp van J. Cuyers en J. Stuyt. De
toren werd in 1924 voltooid. De kerk is
opgetrokken in een sobere, neo-Romaanse
stijl. Van de gebrandschilderde ramen zijn er
enkele van Willem Mengelberg. De kerk- en
communiebanken zijn van Jan Eloy Brom, net
als het koperwerk op het altaar. Toen de kerk
verkocht dreigde te worden sloeg een groep
mensen de handen ineen en kreeg de plek een
tweede leven als Stadsklooster Utrecht.
@ 11.00, 13.00 en 16.00 uur: Rondleiding ‘Kunst
in de Antoniuskerk’
@ 12.00, 14.00 en 16.00 uur: Rondleiding
‘Vermaak & ontspanning in de Antoniuskerk’
@ Optreden Antoniuskoor
@ Stadsklooster pop-up café: met bar en muziek

74. $ Everard Meijsterlaan 1b,
Cereolfabriek

In de wagenmakerij uit 1892 verrichtten de
Staatsspoorwegen onderhoud aan rijtuigen en
wagons. De grote rechthoekige hal met een
zaagtanddak heeft een lange gemetselde voorgevel
met dertien grote boogramen; aan de achterzijde zijn
dertien poorten waar de sporen naar binnen liepen.
In het pand huizen nu verschillende ondernemers
die zich bezighouden met duurzaamheid.
@ Rondleidingen

Meer dan 75 jaar zet het Utrechts
Monumentenfonds zich in voor het
gebouwde erfgoed in Utrecht.
> RESTAURATIE EN HERBESTEMMING
> BEHEER EN VERHUUR

SLA LINKSAF OVER 2E DAALSEDIJK. RECHTS OP
DE BLINDE GEVELS VAN DE ZIJSTRATEN ZIEN WE
EEN VIERTAL BIJZONDERE WANDSCHILDERINGEN
VAN DE VERFDOKTER (ROBERT JAN BRINK,
2014). DE WONINGEN HIER WERDEN EIND 19E
EEUW GEBOUWD VOOR DE ARBEIDERS VAN DE
SPOORWEGWERKPLAATSEN. DE AFGEBEELDE
TREINEN WAREN GEBOUWD BIJ WERKSPOOR EN
WERDEN ONDERHOUDEN AAN DE 2E DAALSEDIJK.
BIJ HET EERSTE ‘KRUISPUNT’ (RECHTS DE
CONCORDIASTRAAT, DIE VROEGER LINKS DOORLIEP)
SLAAT U LINKSAF HET TERREIN OP. OM HET
MODERNE PAND RECHTS HEEN RIJDEN NAAR

Het Werkspoorkwartier verwijst naar de vroegere
fabrieken van Werkspoor, waar tot de jaren
zeventig onder meer treinwagons en spoorbruggen
werden vervaardigd. Enkele gebouwen, zoals de
Werkspoorkathedraal (nu een evenementenlocatie
met plek voor creatieve ondernemers) en de
Werkspoorfabriek zijn bewaard gebleven. De Fabriek
is inmiddels betrokken door een bierbrouwerij, De
Stadstuin en diverse creatieve bedrijven.
// Geopend van 12.00 tot 16.00 uur
@ 13.00 uur: Lezing door Museum van Zuilen
‘Werkspoorfabriek, geen brug te ver’
@ 14.00 en 15.00 uur: Rondleidingen De Stadstuin

Monumenten Hoograven,
West en Leidsche Rijn
Hoograven

modelwoning Rietveld

West

72. Molenpark 3, Houtzaagmolen De Ster

www.umf.nu
Volg ons ook op social media!

Deze werkplaats uit 1905 maakte deel uit van
het complex van de Bovenbouwwerkplaats. In
de voorgevel zijn nog de poorten met dubbele
houten deuren te zien, waar de wagens naar
binnen werden gereden. Het gebouw heeft
meerdere functies gehad. In de jaren zestig
was er de afdeling Elektriciteit en Seinwezen
ondergebracht. Nu is het de thuishaven van
theaterwerkgroep Aluin.
@ Toelichting over het pand
@ Presentatie door Synchroon over de
toekomstige wijk Wisselspoor: ‘Wonen en
werken in een stoer stukkie stad’
@ Bar geopend
GA TERUG NAAR 2E DAALSEDIJK EN DAN LINKS DEZE
STRAAT VOLGEN TOT AAN DE WATERTOREN. HIER
LINKSAF DE WIJK IN (KORENBLOEMSTRAAT); AAN
HET EINDE RECHTS (SERINGSTRAAT) UITRIJDEN EN
DAN KLEIN STUKJE LINKS EN BIJ OVERSTEEKPLAATS

75. Hoge Woerdplein 1,
Castellum Hoge Woerd

♿

NB: IN HET KADER VAN ‘175 JAAR SPOORSTAD’ ZIJN
NOG TWEE MONUMENTEN TE BEZOEKEN DIE BUITEN
DEZE ROUTE VALLEN (ZIE MONUMENTEN 52 EN 60).

In de jaren ’50 hield Rietveld zich bezig met sociale
woningbouw, waaronder enkele bouwblokken in
Hoograven. Bij de Robijnhof ligt de nadruk op een
efficiënt gebruik van ruimte en maximale lichtinval.
Zo is de bebouwing aan de zuidkant lager zodat
ook de woningen aan de noordkant zonlicht
vangen. De clustering van diverse woningblokken
rond een open ruimte kon meerder keren worden
herhaald (stempels). De modelwoning geeft een
beeld van hoe destijds werd gewoond.
// Geopend vanaf 11.00 uur

Word
donateur of
help mee als
vrijwilliger!

Leidsche Rijn

LINKS OM DE HAL HEENRIJDEN EN RECHTS
DE TRACTIEWEG IN. LINKS STAAT DE
WERKSPOORKATHEDRAAL MET VOORMALIGE
CENTRALE EN WERKSPOORHAVEN (MET CAFÉ EN
TERRAS). EINDE ROUTE.

69. $ Concordiastraat 67a, Villa Concordia 71. $ Robijnhof 13,

> KENNISDELING

♿

In 1908 gebouwd als Stichtsche Olie- en
Lijnkoekenfabriek op initiatief van boeren uit
de omgeving. De fabriek is een echt ‘chateau
d’industrie’ met een rijke baksteenornamentiek.
Na een overname kwam de fabriek bekend te
staan onder de naam Cereol. In 2002 werd de
fabriek gesloten en in 2008 brandde zij bijna
geheel uit. In het gerestaureerde complex huizen
nu diverse culturele functies en horeca

Het complex omvat een erf met houtzaagmolen,
molenaars- en knechtwoning, houtloodsen,
scheepshelling, smalspoor en balkenhaven. De
onderbouw van de molen (uit 1739) bevat nog een
historische zagerij. De bovenbouw werd in 1911
ontmanteld toen de zagerij overging op elektrische
aandrijving. In 1999 is de molen gerestaureerd.
@R
 ondleidingen; zagen bij voldoende wind
@S
 peurtochten voor jong en oud

73. $ Kanaalstraat 200, Stadsklooster ♿

Van de 1e tot de 3e eeuw lag de grens van het
Romeinse Rijk (de limes) in deze streken langs
de Rijn, bewaakt door 20 castella (forten). Een
daarvan lag op de Hoge Woerd bij De Meern.
Op de resten daarvan is Castellum Hoge Woerd
verrezen: een complex met museum, theater,
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.
@ Vanaf 11.00 t/m 16.30 uur: 3D-Duik in het
badhuis (ieder half uur, duur 30 minuten).
Max 10 deelnemers per rondleiding.
Gratis tickets verkrijgbaar aan de balie

76. Dorpsstraat 1,

Broederschapshuisjes

♿

De onlangs geheel opgeknapte
broederschapshuisjes zijn tussen 1599 en 1624
gebouwd als armenwoningen. Tegenwoordig
is de Historische Vereniging Vleuten, De
Meern, Haarzuilens in de huisjes gevestigd.
De vereniging heeft een speciale fietsroute
samengesteld langs historische panden en
punten in de omgeving.
@ Route te krijgen bij Broederschapshuisjes of
aanvragen via activiteiten@histvervdmh.nl

77. Hoge Weide 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.
@ 10.30, 11.30, 12.30 en 13.30 uur: Historische
rondleidingen
@ Vanaf 14.00 uur: Verhalen door oud-bewoners
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De Negen Muzen puzzeltocht
Vind de oplossing en maak kans op een mooie prijs!
In samenwerking met hoofdsponsor
AM is een leerzame puzzeltocht uitgezet rond de Negen Muzen. Voor de
winnaar stelt AM een prijs ter waarde
van 250 euro beschikbaar!
Uitleg: in de Griekse mythologie waren de Negen Muzen de godinnen van
de kunst en de wetenschap. Zij waren
de dochters van de oppergod Zeus en
iedere muze was de inspiratie voor
haar eigen kunstvorm. Deze kunstvormen zien we terug in alle monumenten uit de Negen Muzen-route.
Maar in slechts negen panden zult u
de Muzen zelf tegenkomen! In deze
panden dragen zij één of meer letters
bij zich; deze letters vormen samen
de oplossing van de puzzel.
Opdracht: verzamel met behulp van
nevenstaande aanwijzingen alle letters en vul deze in op de antwoordstrook op de achterzijde van de krant.
Lever de bon voor 16.00 uur in bij
de informatietent op het Domplein.
Een notaris zal hier rond 16.15 uur de
trekking verrichten.
Aanwijzingen: nevenstaande omschrijvingen verwijzen naar de monumentenwaar u de Negen Muzen zult aantreffen. De omschrijvingen staan in
volgorde van de wandelroute!

1. Clio

Clio is de muze van de geschiedenis,
zij is te vinden in het oudste woonhuis
uit de wandelroute. De opdrachtgever
tot de bouw van dit imposante gebouw
staat nog op de uitkijk.

2. Terpischore

Zoek Terpischore, de muze van de dans
en poëzie, in het gebouw waar zij al
sinds 1941 inspireert voor het bezoeken
van theater- en dansvoorstellingen.

3. Kalliope

Kalliope, de muze van de filosofie en
retorica, bevindt zich in een gebouw
waar de Geesteswetenschappen worden
onderwezen. Om te filosoferen kan
Kalliope onder het kleurrijke glazen ‘dak’
plaatsnemen, waar ze vanaf de begane
grond naar kan opkijken.

4. Erato

Erato is de muze van het lied en de lyriek.
De lyriek – de letterkunst van gedichten
en liedteksten – staat sinds de 18e eeuw
opgeborgen in een geornamenteerde
gietijzeren bibliotheek.

5. Thaleia

In dit royale woonhuis is sinds 1971,
dus redelijk recent, Thaleia, de muze
van de komedie, te vinden.

Domtoren in de
steigers: bezoek
de bouwplaats!

6. Urania

Urania staat op het hoogste punt van
deze wandelroute, waar zij het dichts
bij de sterren kan zijn, aangezien zij
de muze van de sterrenkunde is.
Ondertussen heeft ze uitzicht over de
stad en kan zij waken over de inwoners.

7. Euterpe

In het gebouw waar sinds het midden
van negentiende eeuw de muziek
wordt beoefend, wandelt Euterpe, de
muze van het fluitspel, nog dagelijks
rond.

8. Polyhymnia

Polyhymnia is de muze van de retoriek
en het gewijde lied. Zij is in vele kerken
en kathedralen de muze ter inspiratie.
Vandaag bevindt zij zich in de jongste
kathedraal uit de wandelroute.

9. Melpomene

Melpomene is de muze van de
tragedie, die in diverse vormen kan
voorkomen. Zo kan zij een arme
weesjongen inspireren tot een leven
met een kunstzinnige toekomst.

De Domtoren staat in de
steigers! Het hoogste monument
van Utrecht ondergaat een
grote restauratie. Op Open
Monumentendag kunnen we
rondkijken op de bouwplaats.
Restaurateurs van Nico de
Bont en projectteamleden van
de Gemeente Utrecht zullen
aanwezig zijn om vragen
over de werkzaamheden te
beantwoorden. De toren kwam
in 1382 gereed. De rondleidingen
gaan terug tot de tijd van de
bouw, maar ook naar eerdere
restauraties: wat is er veranderd
door de eeuwen heen en wat
niet? Welke technieken zijn
gebleven en welke moderne
snufjes worden nu toegepast?
Uiteraard wordt de toren
bezocht, dus er moeten trappen
beklommen worden. Als bonus
mag u op de bouwplaats een
selfie maken bij een van de
wijzerplaten van de Domtoren.
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“Kunst & Vermaak is het thema van de Open Monumentendag 2019. De negen Muzen
leiden u in Utrecht langs bijzondere monumenten die nu of in het verleden functioneren
als plekken van plezier. Plezier in een stad met prachtige monumentale gebouwen en
bijzondere openbare ruimtes. Een stad die ook moet omgaan met de druk van stedelijke
behoeftes en ontwikkelingen. En juist die beleving van de openbare ruimte in de stad is in
hoge mate van invloed op ons gevoel van een Gelukkig leven, één van de vijf kernthema’s
van gebiedsontwikkelaar AM. Dit inspireert ons om als hoofdsponsor van de Open
Monumentendag Utrecht een bijdrage te leveren aan de toekomst van deze prachtige stad.
Met de ontwikkeling van Merwede draagt AM bij aan aantrekkelijke openbare ruimte in
Utrecht: waar eerst een in zichzelf gekeerd bedrijventerrein was, werken wij aan een
levendige stadswijk met meer openbare ruimte als stimulans voor een Gelukkig leven.
Er ontstaan nieuwe routes in de stad en nieuwe plekken, zoals aan de oever van het
Merwedekanaal met het nog aan te leggen Merwedepark. AM zorgt hiermee voor kwaliteit
van ruimte én kwaliteit van leven.”
Marien Kleinjan, directie AM Midden
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NEGEN MUZEN ROUTE - ANTWOORDFORMULIER
Open Monumentendag Utrecht – Kunst & Vermaak
Vind de negen Muzen en win een belevenis ter waarde van € 250,-.
De route
Volg de aanwijzingen in de Open Monumentendagkrant en vind de monumenten. Eenmaal aangekomen bij het monument,
ga dan op zoek naar de letter (s). De oplossing gevonden? Lever dan de bon vóór 16.00 uur in bij de informatietent op het Domplein.
Om circa 16.15 uur zal de trekking plaatsvinden en wordt de winnaar bekend gemaakt.
Voor- en achternaam:
Telefoonnummer:

