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In deze krant:

Leren & Herwaarderen
Monumenten leren ons over het verleden. Zo-
als de middeleeuwse kathedraal een stenen 
boek was voor de ongeletterde gelovige, zo 
vertellen gebouwen uit vroegere tijden iets 
over een periode die wij niet kennen. Dat be-
perkt zich niet tot alleen die periode waarin 
een pand gebouwd is. De manier waarop een 
monument sindsdien gebruikt is en hoe het 
in de loop der tijd gewaardeerd werd (of juist 
niet), vertelt iets over de periode tussen de 
bouwtijd en onze tijd.

Rondje Singel
Dat gegeven komt bij geen ander monu-
ment zo nadrukkelijk naar voren als bij de 
Utrechtse singel. Wellicht denkt niemand bij 
de singel direct aan een monument. Toch is 
de stadsbuitengracht – zoals de singel eigen-
lijk heet – een rijksmonument, misschien wel 
het grootste van Utrecht. Langs de zes kilo-
meter lange singel komt bijna negenhonderd 
jaar stadsgeschiedenis samen. De bolwerken 
bijvoorbeeld, zoals Sonnenborgh en Manen-
borgh, tonen hoe de stad verdedigd werd. De 
Stadsschouwburg en de voormalige gevange-
nis Wolvenplein laten juist zien hoe er invul-
ling werd gegeven aan die bolwerken toen ze 
hun militaire functie verloren. Het Zocherpark 

illustreert hoe de stad in de 19e eeuw groeide 
en veranderde, zoals ook de stedelijke ver-
nieuwing uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige 
eeuw, met de gedeeltelijke demping van de 
singel en de bouw van Hoog Catharijne, een 
duidelijke stempel heeft gedrukt op het ver-
haal van de singel. 
Dit jaar wordt een nieuwe bladzijde toege-
voegd aan dat verhaal, nu na jaren van voor-
bereiding en werkzaamheden de singel weer 
helemaal rond is. De veranderende opvatting 
over wat gezond stedelijk leven is, heeft ge-
leid tot een herwaardering van de singel. De 
speciaal voor vandaag uitgezette wandeling 
gaat niet alleen over de aanleg, maar mis-
schien nog wel meer over het veranderende 
gebruik en de waardering van de singel. 

Herwaarderen
Herwaardering komt ook tot uiting in het ver-
haal van de forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Deze is ooit aangelegd als onder-
deel van een ingenieus uitgedachte, militaire 
verdedigingslinie die west-Nederland moest 
beschermen tegen invallen vanuit het oosten. 
Veel van de Utrechtse forten stonden decen-
nialang leeg en soms zelf op instorten, totdat 
herbestemming in veel gevallen leidde tot 

restaureren. Inmiddels zijn de meeste forten 
weer in gebruik. De nominatie van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie voor de UNESCO- 
Werelderfgoedlijst is hiervan het ultieme voor-
beeld. Een fietstocht leidt u vandaag langs 
negen Utrechtse forten. 

Leren
De begrippen leren en herwaarderen komen 
ook terug in de vele andere monumenten die 
vandaag te bezoeken zijn. Zoals de dit jaar 
geopende Post Utrecht, de bibliotheek in het 
voormalige postkantoor op de Neude. Of de 
gebouwen van de voormalige Rijks Veeart-
senijschool, zoals het Anatomiegebouw, de 
Paardenkathedraal of het Ooglijdersgasthuis. 
Waar eens geleerd werd, heeft herwaardering 
van deze monumentale panden geleid tot een 
nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis. 

Reserveren
Vandaag zijn er 45 monumenten te bezoeken. 
Wie de Utrechtse Monumentendag kent, zal 
merken dat de dag vandaag een beetje anders 
gaat dan anders. Er zijn minder monumenten 
geopend dan gebruikelijk en elk monument is 
alleen te bezoeken met een (gratis) reserve-
ring. Ook zijn er in mindere mate activiteiten 

georganiseerd zodat de aandacht primair ligt 
op een voor iedereen verantwoord bezoek 
aan de verschillende panden. Desalniettemin 
zijn we blij dat Open Monumentendag 2020 
vandaag doorgaat. De monumenten zelf zijn 
onveranderd en we hopen dat hun verhalen, 
ondanks de omstandigheden rondom het 
 coronavirus, vandaag zullen verrassen.

Post Utrecht, het voormalige postkantoor op de Neude

De singel is weer rond

en veel meer…

Leren & Herwaarderen

Plan uw bezoek
Vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus geldt voor alle bezoeken aan 
monumenten of deelname aan activiteiten 
dat reserveren noodzakelijk is. Het is aan 
te raden om uw bezoek goed te plannen 
op www.openmonumentendagutrecht.nl. 
Zie ook pagina 2 in deze krant.

RESERVEREN NOODZAKELIJK 
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De singel is weer rond, ruim dertig jaar na de 
eerste plannen voor het herstel en ruim zes-
tig jaar na professor Feuchtingers idee om 
het singelwater van toen te vervangen door 
asfalt. Verkeer stond vroeger voor vooruit-
gang. De stadbuitengracht belemmerde die 
vooruitgang maar. 

Het perspectief kantelde gelukkig, mede 
dankzij cultuurminister Marga Klompé. Eind 
jaren zestig bepaalde zij dat de Utrechtse 
singels rijksmonumenten waren. Daarmee 
voorkwam ze dat de hele stadsbuitengracht 
een drukke vierbaansweg werd. ‘Je mag haar 
gerust een engeltje noemen,’ zegt Kees van 
Leeuwen, programmamanager Realisatie Cen-
trum bij de gemeente Utrecht. Utrecht eert 
Marga Klompé door de singelbrug bij het Mo-
reelsepark naar haar te vernoemen. Het is een 
plek waar veel verhalen samenkomen, perfect 
voor een interview. Kees laat zijn wijsvinger 
een cirkel maken: rechts de vernieuwing van 
steen, links het Zocherpark, achter ons de 
historische binnenstad. ‘Je kijkt hier overal de 
ruimte in, een prachtige, open plek.’

Zorgvuldig en duurzaam
Hier lag ooit een gigantische betonnen bak, 
gefundeerd op ruim zeshonderd palen. Het 
slopen van die bak vond Kees een van de 
grootste uitdagingen van het singelproject. 
‘We wilden het zo zorgvuldig en duurzaam 
mogelijk doen, dus zonder de grondwater-
stand te verlagen. Dat vereiste slim werken, 
zowel in als onder water.’
Het singelherstel maakt de stad mooier en 
groener. Maar ook wat je niet direct ziet is 
waardevol. Water en bomen dragen namelijk 
bij aan het welzijn van Utrechters, die meer 
verkoeling en ontspanning kunnen vinden. 
‘We brengen de historie van Utrecht weer 
tot leven en dragen ook nog bij aan de ge-
zondheid van de bewoners. Die combinatie 
maakt het project extra bijzonder.’
Ook binnenstadsbewoner en ‘beroepsvrijwil-
liger’ Ben Nijssen - pas nog onderscheiden 
met de Stadsspeld vanwege zijn vele ver-
diensten - is tevreden over het resultaat. Als 
oprichter van de werkgroep ‘Utrecht weer 
omsingeld’ volgde hij de gang van zaken 
vanaf het begin met haviksogen. En wanneer 

de situatie er volgens hem om vroeg, trok hij 
bij de gemeente aan de bel. ‘Ja, ik beschouw 
mijn bijdragen via “Utrecht weer omsingeld” 
wel als mijn levenswerk. We waren het niet 
altijd eens met de gemeente, maar onze 
kracht was dat we altijd positief bleven.’

Eindeloos gepraat
De in 1989 opgerichte werkgroep was vol-
gens Ben de aanjager van alle plannen. ‘Er 
werd eindeloos gepraat, maar wij stapten 
gewoon bij het college naar binnen met de 
boodschap dat het tijd was voor daden. 
Toen zei het college: goed, we gaan het 
doen!’
Het Weerdsingel-deel werd als eerste vol-
tooid en ook hierbij had de werkgroep een 
belangrijke rol. ‘Het idee was een deel ter 
hoogte van Hoog Catharijne te herstellen. 
Maar dat doe je dan voornamelijk voor be-
zoekers van het winkelcentrum, wij vonden 
de bewoners in Pijlsweerd en Wijk C belang-
rijker. Zij hadden last van het tekort aan 
groen en veel te veel verkeer.’
Ben zal niet ophouden zijn stem te laten ho-

ren, bijvoorbeeld bij het verder inrichten van 
de singel tot ecologische hoofdroute rond 
de binnenstad. ‘Maar de officiële opening 
is een gebeurtenis waar ik van geniet. Het 
geeft een goed gevoel dat iedereen de bin-
nenstad weer als één geheel kan ervaren… 
Eindelijk!’

Meer informatie op www.cu2030.nl en 
www.bezoek-utrecht.nl.

Een postkantoor wordt bibliotheek, een ge-
dempt stuk singel wordt in ere hersteld, forten 
worden UNESCO-werelderfgoed. Het waarde-
ren van erfgoed lijkt zo vanzelfsprekend, maar 
dat is het niet. We hebben als samenleving 
soms de tijd nodig om iets opnieuw te ont-
dekken en op waarde te schatten. Liefde voor 
neogotische kerken was lange tijd niet van-
zelfsprekend. Fabrieksgebouwen werden na 
sluiting snel gesloopt. Waarom bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog behouden? En dat wes-
telijke deel van de singel leek niet zo bijzonder 
dat er geen verkeersweg kon komen.
Gelukkig maar dat inzichten met het verstrijken 
van de tijd veranderen en dat we (soms) ook 
leren van gemaakte fouten. En gelukkig zijn er 
altijd mensen die voor de troepen uitlopen, die 
nu een lans breken voor naoorlogse wijken en 
schoolgebouwen, die zich inzetten voor herge-
bruik van bijzondere gebouwen en die nieuws-
gierig zijn naar de recente geschiedenis van de 

stadsvernieuwing. Zoals eens een generatie zich 
met hart en ziel inzette voor de historische bin-
nenstad, tegen de heersende tijdgeest in.
Open Monumentendag in Utrecht met al zijn 
grote verscheidenheid aan bijzondere monu-
menten is te danken aan ons leren en her-
waarderen. Menig monument was er wellicht 
niet meer geweest als de herwaardering als 
erfgoed niet had plaatsgevonden en we niet 
steeds bereid waren bij te leren over de rijke 
(bouw)geschiedenis van onze stad. Dát ver-
haal staat deze keer centraal.
  
Lezing om 13.30 uur in Post Utrecht door 
Bettina van Santen, adviseur Erfgoed 
gemeente Utrecht. Reserveren noodzakelijk via  
www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen.
Om 12.00, 15.00 en 16.30 uur zijn er bovendien 
lezingen door interieurontwerpers en architec-
ten over de verbouwing van Post Utrecht. Re-
serveren kan via bovenstaande link.

Misschien fantaseert u er wel eens over als 
u langs de singel slentert: hoe zou het zijn 
om hier te wonen en elke ochtend wakker 
te worden met dit bijzondere uitzicht? De 
Utrechtse fotograaf en journalist Iris Tasse-
ron trok de stoute schoenen aan en belde 
drie jaar lang spontaan aan bij singelbewo-
ners. Ze maakte in totaal veertig portretten 
van bewoners bij hun voordeur en verzamel-
de verhalen over hun band met de singel. 
Aanleiding voor het bijzondere project is het 

herstel van de stadsbuitengracht rond Utrecht. 
Om de heropening van de singel te vieren, 
brengt Het Utrechts Archief het verleden en 
heden van de singel samen in de kleinschali-
ge tentoonstelling ‘Utrecht aan de singel’. Met 
bewonersportretten van Iris Tasseron, een his-
torisch panorama van de singel uit 1859 én een 
digitale applicatie met historisch beeldmateriaal. 

De expo is te bezoeken via een reservering 
voor Het Utrechts Archief.

Dit jaar bent u welkom in 45 monumenten. Van-
wege de maatregelen rondom het coronavirus 
geldt dat voor alle bezoeken aan monumenten 
of deelname aan activiteiten reserveren noodza-
kelijk is. Het is aan te raden om uw bezoek dus 
goed te plannen. Monumenten zijn open van 
10.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld, en 
in de regel zijn er tijdsloten met een maximum 
aantal deelnemers beschikbaar van één uur. 
Dat uur is voldoende voor zowel het bezoek 
aan een monument zelf en om van A naar B 
te gaan. Indien rondleidingen worden aangebo-
den, starten deze altijd op vaste tijdstippen. Let 

bij het maken van een reservering op het on-
derscheid tussen tijdslot en starttijd rondleidin-
gen. Op de website  www.openmonumenten-
dagutrecht.nl vindt u onder Openstellingen 
vier themaroutes. Maak binnen deze routes 
keuze voor één van de te bezoeken monumen-
ten. Via Activiteiten kunt u reserveren voor ex-
tra rondleidingen of een voorstelling.

Coronarichtlijnen
Naast deze reserveringsverplichting gelden  
de inmiddels bekende maatregelen:

-  Blijf thuis bij klachten (hoesten, koorts, 

loopneus, keelpijn) of benauwdheids-
klachten binnen uw gezin

-  Hoest en nies uitsluitend in de elleboog 
en gebruik alleen papieren zakdoekjes

-  Houd afstand (1.5 meter) en rekening 
met elkaar 

-  Volg instructies van medewerker en/of 
vrijwilliger 

-  Kinderen onder 12 jaar uitsluitend onder 
begeleiding van meerderjarig gezinslid 

-  Bij groepsbezoek bestaat de groep uit 
maximaal twee personen. Gezinnen zijn 
hierop een uitzondering

-  Maak uw handen schoon bij binnen-
komst en vertrek 

- Schud geen handen 
-  Raak niks aan wat niet aangeraakt  
hoeft te worden 

Wanneer alle deelnemers aan de dag deze 
regels in acht nemen, kan de Open Monu-
mentendag op een veilige en verantwoorde 
manier plaatsvinden. Indien blijkt dat deze 
veiligheid in het geding komt, zullen wij 
hierop actie nemen (bijvoorbeeld door een 
monument te sluiten). 

Plan uw bezoek: reserveren noodzakelijk!

Utrecht weer omsingeld

Themalezing Leren & Herwaarderen

Bezoek de tentoonstelling ‘Utrecht aan de singel’

Op het Domplein staat ook dit jaar de 
centrale tent met informatie over alle 
opengestelde monumenten en activiteiten. 
Het informatiepunt is coronaproof ingericht. 
U kunt u hier een extra monumentenkrant 
ophalen. Mocht u problemen ondervinden 
met uw reservering dan kunt u hier terecht 
voor nadere informatie en hulp. Het 
Domplein is ook het vertrekpunt van de 
Gildewandelingen en het beginpunt van de 
route ’Fietsen langs forten’ in deze krant.

De stad Utrecht heeft een eeuwenoude 
onderwijsgeschiedenis, niet in de 
laatste plaats door de oprichting 
van de universiteit in 1636. De 
gildewandeling gaat langs veel van deze 
‘leermonumenten’. De rondleider vertelt u 
over de geschiedenis van de panden, voor 
wie ze bedoeld waren en wat voor soort 
onderwijs er gegeven werd.
De rondleidingen beginnen ieder uur vanaf 
het standbeeld van Jan van Nassau op het 
Domplein. De eerste groep vertrekt om 
10.30 uur, de laatste om 15.30 uur, de duur 
is ongeveer een uur. Het maximum aantal 
deelnemers is zes. Ieder uur zijn er twee 
rondleiders beschikbaar. 
Een kaartje is kosteloos, maar reserveer wel via  
www.openmonumentendagutrecht.nl/activiteiten. 

Op het Domplein

Gildewandeling langs 
leermonumenten

De St. Willibrordkerk

Werkzaamheden tijdens het terugbrengen 
van de singel 

Portretten van bewoners langs de singel
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Nu de singel rondom de binnenstad weer 
hersteld is, kunnen we er op Open Monu-
mentendag voor het eerst een wandeling 
langs maken. Het is lastig in te beelden dat 
dit groene stadspark ooit een militaire stads-
verdediging was, met hoge torens en dikke 
muren. Toch is op veel plekken deze ge-
schiedenis nog terug te zien. De tentoonstel-
ling in het Centraal Museum De ommuurde 
stad. Geschiedenis van een stadsverdediging 
die op 12 september voor het publiek opent, 
gaat over het verhaal van de stadsverdedi-
ging van Utrecht. René de Kam, conservator 
Stadsgeschiedenis van het Centraal Muse-
um, samensteller van de tentoonstelling en 
auteur van het gelijknamige boek, vertelt.

‘Ik dacht altijd dat de Dom het grootste 
bouwwerk in Utrecht geweest moet zijn, 
totdat ik me in dit onderwerp ging verdie-
pen. De stadsverdediging, gebouwd nadat 
Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg, was een 
immens project: een vijf kilometer lange 
aarden wal met daarbij al snel tufstenen 
torens en muren en een singel van 100.000 
kubieke meter die met de hand gegraven 
werd. Op het hoogtepunt in de 15de eeuw 
waren er tien meter hoge bakstenen muren 
en zo’n vijftig torens. De bouw, maar ook 
het onderhoud en het bewaken ervan, moet 
een enorme klus zijn geweest.’
De bewaking van de stadsverdediging was 
een taak van de burgers, die bij toerbeurt 
nachtdienst hadden. Dat zo’n gevaarlijke 
en risicovolle taak toeviel aan burgers, 
kunnen wij ons nu niet meer voorstellen. 

Dat wil niet zeggen dat het er onprofessio-
neel aan toe ging: het stadsleger werd goed 
getraind in de Doelen. Door continue veran-
dering in oorlogsvoering werd de stadsver-
dediging voortdurend aangepast, totdat de 
muren en torens in de negentiende eeuw 
overbodig raakten en uit het stadsgezicht 
verdwenen.
De singel bleef wel: het enige wat nog over 
is van de middeleeuwse stadsverdediging. 
Dat maakt het juist zo bijzonder, vindt René: 
‘Het is een verwijzing naar hoe Utrecht als 
stad begon. Nu kun je je de haren uit het 
hoofd trekken dat alles gesloopt is in de 
negentiende eeuw: al die bijzondere mar-
keringspunten, zoals de 25 meter hoge Bijl-
houwerstoren, zijn zomaar weg. Maar met 
de blik van die tijd is het heel begrijpelijk: 
mensen hadden behoefte aan lucht en licht 
in de dicht opeengepakte stad.’ 

Dat maakt wel dat het nu lastig voor te 
stellen is hoe de ommuurde stad eruit heeft 
gezien. Afbeeldingen zijn er voornamelijk 
van losse elementen, zoals de zeventien-
de-eeuwse tekeningen van Herman Saftle-
ven die voor de tentoonstelling bijeenge-
bracht zijn. Ook is er een animatie te zien 
van de geschiedenis van de stadsmuren, 
waarvoor schitterende 3D-reconstructies 
gemaakt zijn op basis van archeologisch 
en bouwhistorisch onderzoek en beeld-
materiaal.
‘De stadsverdediging van Utrecht heb ik 
altijd fascinerend gevonden,’ vertelt René. 
‘De geschiedenis daarvan gaat over de 
zoektocht van mensen naar veiligheid, naar 
bescherming tegen de ander. De tentoon-
stelling opent met een reliëf uit de Dom-
kerk van Kaïn en Abel: de eerste mens op 
aarde die zijn broer vermoordde. Het is een 

heftig thema: geweld en de strijd van de 
mens tegen de mens. Door muren te bou-
wen, wordt ook een lijn getrokken: wie 
hoort erbij, en wie niet?’ De tentoonstelling 
laat ook hedendaagse specialisten aan het 
woord, die de verbinding tussen het heden 
en het verleden leggen. 
Wat denkt René over de toekomst van de 
singel? ‘Ik denk dat we ons lesje wel geleerd 
hebben: de heftige reacties op de demping 
van de singel in de jaren zeventig, en de 
blijdschap dat de singel nu weer open gaat, 
maakt dat ik denk dat de singel niet opnieuw 
gedempt zal worden. Naast de Oudegracht 
en de Domtoren is de singel echt onderdeel 
van de Utrechtse identiteit geworden.’ 

Bezoek aan de tentoonstelling is mogelijk 
door een ticket in het Centraal Museum  
te kopen.

Muren met betekenis:  
de stadsommuring van Utrecht

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. Oók  
in Utrecht. Mooie voorbeelden zijn de Domtoren, de Domkerk, Fort Hoofddijk, ‘t Hoogt en de Universiteits
bibliotheek. 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

3D-reconstructie van de Tolsteegpoort
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Alle monumenten op een rij 
Dit jaar bent u welkom in 45 monumen-
ten. Vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus geldt dat voor alle bezoeken aan 
monumenten of deelname aan activiteiten 
reserveren via www.openmonumenten-
dagutrecht.nl noodzakelijk is. Het is daarom 
aan te raden uw bezoek goed te plannen. 
Monumenten zijn open van 10.00 tot 17.00 
uur, tenzij anders vermeld, en in de regel 
zijn er tijdsloten beschikbaar van één uur. 
Dat uur is voldoende voor zowel het bezoek 
aan een monument en om van A naar B te 
gaan. Indien rondleidingen worden aangebo-
den, starten deze altijd op vaste tijdstippen. 

Er is een wandelroute rondom het centrum 
langs de singel. Hier zijn twaalf monumen-
ten te bezoeken, maar de wandeling kan 
ook prima gelopen worden zonder bezoek 
aan een monument. Datzelfde geldt voor 
de fietsroute langs de negen deelnemende 
Utrechtse forten. Beide routes zijn een 
goede suggestie indien u liever buiten blijft 
of wanneer het onvoldoende gelukt is om 
te reserveren. Daarnaast is er een korte 
fietsroute vanaf de Neude richting Witte-
vrouwen langs vijf monumenten rond het 
thema  Leren & Herwaarderen. De overige 
monumenten, zowel in het centrum als 
daarbuiten, zijn niet aan een route  
gebonden en worden apart beschreven.

* nieuw in 2020
// afwijkende openingstijden
@ extra activiteit

♿ rolstoeltoegankelijk

Route 1: Rondje Singel

Deze wandeling voert u langs én door mis-
schien wel het grootste monument van de 
stad Utrecht: de singel. Het verhaal van 
de singel, waarmee we hier niet alleen (de 
loop van) het water zelf bedoelen maar ook 
de bruggen, het aangrenzend groen en de 
monumenten en historische resten die zich 
aan weerszijden van de oevers bevinden, 
bestrijkt bijna 900 jaar. Er is geen ander 
monument in Utrecht waaraan de bewogen 
geschiedenis van onze stad zo duidelijk is  
af te lezen. Dit jaar is er een nieuw hoofd-
stuk aan dat verhaal toegevoegd: na jaren 
van voorbereidingen en werkzaamheden is 
de singel weer rond. Reden genoeg om de  
singel centraal te stellen. In de route wordt 
stilgestaan bij de kenmerkende elementen 
van de singel (aangegeven met een hoofd-
letter). Ook is er een aantal monumenten 
opgenomen in de wandeling. Deze zijn 
tijdens Open Monumentendag gratis te 
bezoeken. De wandeling kan echter ook als 
zelfstandige route worden gelopen, dus zon-
der een bezoek aan de monumenten. 

WANDELROUTE (CA. 6 KM). 

STARTPUNT VREDENBURGKNOOP /  

TIVOLIVREDENBURG

A. Catharijnepoort
Utrecht begon met het uitgraven van de 
singel in de 12e eeuw, nadat de stad in 1122 
stadsrechten had gekregen. Deze stadsbui-
tengracht, zoals de singel officieel heet, had 
primair een verdedigingsfunctie. Bovendien 
was het een duidelijke markering van de 
stadsgrens: iedereen die zich binnen het 
water bevond viel onder Utrechtse rechten 
en plichten. 
Weinig van wat u hier momenteel om u 
heen ziet herinnert aan het Utrecht van 
toen. Toch is dit een toepasselijke plek om 
de wandeling te beginnen. Toen de singel 
eenmaal was uitgegraven, kon Utrecht alleen 
nog binnen gegaan worden via een van de 
vier stadspoorten en bijbehorende bruggen, 
waarvan er op elke windrichting een was 
aangelegd. In tijden van vijandelijke dreiging 
konden deze poorten worden gesloten en de 
bruggen worden opgetrokken. Op deze plek, 
aan de westkant van de stad, bevond zich 

de Catharijnepoort. Gedurende de wandeling 
zullen we ook de andere drie toegangspoor-
ten ook tegenkomen. 

STEEK MET HET WATER AAN UW LINKERHAND DE 

STRAAT OVER EN LOOP RECHTDOOR LANGS HET 

WATER. U KOMT LANGS:

1. Catharijnekade 9,  
Westerkerk (Bunk Hotels) ♿ 

Deze voormalige kerk werd in 1891 gebouwd met 
het gezicht naar de singel. Het gebouw is in eclec-
tische stijl ontworpen en heeft neoclassicistische 
elementen. Een groot houten tongewelf overkluist de 
gehele kerkzaal. Begin jaren ’50 werd de kerk geres-
taureerd en kreeg de voorgevel z’n huidige uiterlijk. 
De kerk werd vanaf 1966 gebruikt door de Gerefor-
meerde Gemeente die het gebouw in 2015 verkocht. 
Na een grote verbouwing is het gebouw in gebruik 
als hotel, restaurant en cultuurpodium. Onder meer 
het monumentale orgel uit 1813 is behouden.
Reserveren via de website, bezoek enkel  
mogelijk op basis van rondleidingen
@ Ieder half uur start een rondleiding

WEG VERVOLGEN. BIJ DE EERSTE BRUG HET WATER 

OVERSTEKEN. NEEM NA DE BRUG DIRECT RECHTS 

HET TRAPPETJE NAAR DE WATERKANT EN LOOP 

DOOR TOT IN DE BOCHT (ACHTER DE FONTEIN). 

B. Paardenveld
Dit is de meest noordwestelijke punt van 
de singel. Het heet hier Paardenveld, een 
verwijzing naar de paardenmarkt die er in 
de 16e eeuw werd gehouden. Maar het 
bijzondere karakter van deze plek schuilt 
in meer recente tijden. Dit is namelijk dé 
plek waar u het gehele deel van de singel 
kunt zien dat zo’n vijftig jaar geleden werd 
gedempt om ruimte te geven aan de auto 
en de ‘stad van de toekomst’. Het deel van 
de singel in de richting van waaruit u gelo-
pen bent, werd over een lengte van ca. 1 
kilometer veranderd in een (deels verdiepte) 
autoweg. Het gedeelte in de looprichting 
tot aan de brug in de verte werd ingericht 
onder meer als parkeerplaats. Het water 
stroomt hier weer sinds 2015.

BLIJF HET WATER VOLGEN TOT AAN BLAUW 

VERKEERSBORD MET DE TEKST ‘PIJLSWEERD / 

VOGELENBUURT’.

C. Wachttoren
In de loop der eeuwen werden steeds meer 
elementen aan de singel toegevoegd om 
haar beschermende functie verder vorm 
te geven, zoals stadsmuren, bolwerken en 
wachttorens. Tijdens deze wandeling zullen 
we daar verschillende van tegenkomen. 
Aan de overkant ziet u de restanten van de 
fundering van één van die wachttorens: de 
toren Het Paard. Volgens een kaart uit de 
17e eeuw stonden er toen meer dan dertig 
wachttorens rondom de stad. Waarschijnlijk 
zijn het er iets minder geweest. Indien de 
stad werd aangevallen, kon de vijand vanaf 
deze torens worden belaagd. De torens wer-
den beheerd door de verschillende gilden. 

BLIJF HET WATER VOLGEN TOT AAN  

EERSTVOLGENDE BRUG.

D. Monicabrug

Deze kenmerkende, bolle brug werd 
ontworpen door Wiek Röling en in 2001 
in gebruik genomen. Daarvoor bevond 
zich op deze plek een verkeersrotonde, 
aangelegd eind jaren ’60 toen dit gedeelte 
van de singel werd gedempt. Terugkijkend 
naar het water waarlangs u zojuist gelopen 
bent, zou u toentertijd een grote parkeer-
plaats hebben gezien. De aanleg van de 
Monicabrug, nu bijna twintig jaar gelden, 
is zo’n beetje de eerste fase in het project 
om de Utrechtse singel weer te herstellen. 

MET DE BRUG HET WATER OVERSTEKEN EN DIRECT 

LINKSAF LANGS HET WATER LOPEN. GA MET HET 

WATER MEE RECHTSAF EN NEEM VERDEROP DE 

EERSTE BRUG LINKSAF. LOOP NA DE BRUG DIRECT 

LINKS NAAR HET HALFRONDE MUURTJE BIJ DE 

OPGANG NAAR DE WITTE BRUG. 

E. Weerdpoort
Dit is de tweede stadspoort en toegang 
tot het middeleeuwse Utrecht, aan de 
noordzijde van de stad: de Weerdpoort. 
De poort met (wacht)torens vormde 
samen met de Weertbrug één geheel. 
Dit was een belangrijk kruispunt van 
waterwegen, want hier komen de singel, 
de Oudegracht (vanuit de stad) en de 
Vecht (vanuit Amsterdam) samen. De 
Weerdpoort werd, zoals veel onderdelen 
van de stadsomwalling, gesloopt in het 
midden van de 19e eeuw. Aan beide zij-
den van de brug ziet u nog delen van de 
ronde hoektorens.

NEEM DE WITTE BRUG EN LOOP RECHTDOOR. NA 50 

METER KOMT U LANGS:

2. * Bemuurde Weerd Oostzijde 3,  
De Gruyterpand ♿

De Gruyter was een winkelketen die aan het 
einde van de negentiende eeuw werd opgericht 
en tot 1976 bestond. Op het hoogtepunt had de 
keten meer dan 550 winkels. De winkels waren 
te herkennen aan opvallende, luxueuze in- en 
exterieurs, met veel koper, kristallen kroonluch-
ters en tegeltableaus. In Utrecht zaten maar liefst 
twintig De Gruyter-winkels. De Jugendstilletters 
op de voorgevel zijn gereconstrueerd en binnen 
zijn nog de bijzondere originele tegeltableaus 
te zien. Tegenwoordig is de Vrijwilligerscentrale 
Utrecht hier gehuisvest. 
Reserveren via de website, tijdslot van een uur

LOOP TERUG, OVER DE WITTE BRUG, EN SLA DIRECT 

LINKSAF. LOOP LANGS HET WATER TOT AAN DE 

EERSTVOLGENDE BRUG.

F. Van Asch van Wijcksbrug
Deze brug komt uit 1939 en is, net als 
de straat waar we straks onze weg ver-
volgen, vernoemd naar burgemeester 

Van Asch van Wijck. Gedurende vele 
eeuwen was de stad slechts toeganke-
lijk over vier bruggen. Dat aantal is de 
laatste ca. 150 jaar gegroeid tot zo’n 
15 bruggen. Toch bestaat nog altijd de 
wens voor meer verbindingen over de 
singel. 

WEG VERVOLGEN MET HET WATER AAN UW 

LINKERHAND. STOP TER HOOGTE VAN HUISNUMMER 14.

G. Begijnebolwerk
U ziet hier dat de singel naar links 
afbuigt terwijl wij zo onze weg rechtdoor 
vervolgen. Even verderop zal het water 
weer terugbuigen. Het water maakt hier 
als het ware een omweg. Op de oude 
stadsplattegrond is te zien dat hier vroe-
ger een bastion gelegen was, het Begij-
nebolwerk, aangelegd in de 16e eeuw 
om de verdedigingsfunctie van de singel 
verder te verstevigen. De puntige vorm 
aan de buitenzijde van de stadsommu-
ring zorgde ervoor dat een eventuele 
vijand onder een hoek van meer dan 180 
graden kon worden bestookt. Utrecht 
had negen van zulke bastions en een 
aantal daarvan zullen we tijdens deze 
wandeling nog tegenkomen. 

WEG VERVOLGEN TOT AAN HUISNUMMER 23.

H. Van Asch van Wijckkade
De naamgever van deze straat en eerder-
genoemde brug (Van Asch van Wijck, 
burgemeester van Utrecht tussen 1827 
en 1839) speelt een belangrijke rol in het 
verhaal van de singel. Hij nam het initia-
tief om de middeleeuwse stadsomwalling 
af te breken. De stad barstte binnen de 
muren uit haar voegen en de hygiëne was 
slecht. Door de omwalling grotendeels om 
te vormen tot park kon de stad enerzijds 
verder uitbreiden en anderzijds moesten 
het groen en de ontstane ruimte de leef-
omstandigheden in de stad verbeteren. 
De belangrijkste architect die vormgaf aan 
deze vernieuwing was de landschapsar-
chitect J.D. Zocher. 
Veel van de panden aan deze straat zijn 
uit die tijd, zoals bijvoorbeeld de witge-
pleisterde panden aan de rechterkant van 
de straat. Deze grote panden in neoklas-
sieke stijl waren een grote breuk met de 
middeleeuwse vestingwerken die ervoor 
gesloopt werden: een duidelijk signaal 
dat er een andere tijd was aangebroken. 

WEG VERVOLGEN, STEEDS RECHTDOOR, TOT U AAN UW 

RECHTERHAND EEN GRACHTJE ZIET. STOP OP DE BRUG. 

I. Plompetoren
Het water rechts is de Plompetoren-
gracht, vernoemd naar de toren die hier 
tot 1832 als onderdeel van de stadsom-
muring stond. De gracht sluit hier aan op 
de singel (vanaf de brug links nog net 
te zien) en via de Plompetoren kon o.a. 
die watertoegang worden bewaakt. Het 
water van de singel is in dit stukje van 
de stad nauwelijks te zien en dat maakt 
dat deze plek een aardig beeld geeft 
van de middeleeuwse situatie. Vóór de 
afbraak van de stadsomwalling was het 
water vrijwel overal aan het zicht ont-
trokken. Logisch ook, want het water en 
de bijbehorende ommuring moesten de 
stad juist beschermen tegen aanvallen 
van buiten. 

LOOP VERDER, NEEM HET FIETSPAD LINKSVOOR U. 

NADAT HET FIETSPAD EEN BOCHT NAAR RECHTS 

HEEFT GEMAAKT, BLIJFT U RECHTDOOR LOPEN TOT-

DAT U AAN UW LINKERHAND DE TOEGANG ZIET TOT 

DE VOORMALIGE GEVANGENIS WOLVENPLEIN. 
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J. Wolvenburg
Al eerder hebben we gezien dat er op 
diverse plekken in de singel bastions 
waren aangelegd. We staan hier voor het 
meest noordoostelijke bastion, waarop 
na de afbraak van de stadsomwalling (en 
dus de bastions) in 1856 dit gevangenis-
complex werd gebouwd.

3. * Wolvenplein 27,  
Wolvenpleingevangenis ♿

De Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, gebouwd 
op het bolwerk Wolvenburg, dateert uit 1856. 
Voorheen werden gevangenen opgesloten in de 
verschillende stadspoorten en -torens, zoals de 
Plompetoren. Nieuwe ideeën over straffen, waarbij 
isolatie de misdadigers tot inkeer zou moeten 
brengen, leidden tot een nieuw soort gevangenis-
bouw met afzonderlijke cellen. Deze gevangenis 
kreeg een kruisvormig plattegrond naar ontwerp 
van I. Warnsick en de ingenieur van Waterstaat 
J. Fijnje. Een uitbreiding volgde in 1877. In 2014 
is de gevangenis gesloten en sindsdien heeft het 
gebouw diverse, tijdelijke gebruikers. 
Reserveren via de website, bezoek enkel moge-
lijk op basis van rondleidingen 
@  Ieder half uur start een rondwandeling aan de 

hand van informatieborden

@ Kunst van Brianna Leatherbury

 
WEG VERVOLGEN, GA MET DE WEG MEE NAAR LINKS 

EN DIRECT WEER RECHTS. U LOOPT NU WEER LANGS 

HET WATER VAN DE SINGEL. LOOP DOOR TOT AAN 

DE EERSTVOLGENDE BRUG. 

K. Wittevrouwenpoort
Hier is de derde stads- en toegangs-
poort tot middeleeuwse Utrecht: de 
Wittevrouwenpoort, vernoemd naar het 
naastgelegen Wittevrouwenklooster. De 
poort werd halverwege de 19e eeuw 
gesloopt om plaats te maken voor het 
neoclassicistische pand aan de rechter-
hand. Alleen de in 1554 gegoten klok 
van de poort werd bewaard en opge-
hangen in het torentje van het pand. 

NEEM DE BRUG OVER HET WATER, EN NEEM BIJ DE 

VERKEERSLICHTEN RECHTS HET TROTTOIR LANGS DE 

WITTE GEVELS. NA EEN HALVE BOCHT NAAR RECHTS 

KOMT U TER HOOGTE VAN HUISNUMMER 28 BIJ DE 

TOEGANG TOT:

4. * Wittevrouwensingel 28,  
Singelkerk ♿
In 1893 werd deze kerk gebouwd op een 
beschikbaar stuk grond direct achter de eerste 
singelbebouwing. Het gebouw, naar een ont-
werp van H.V. van Benthem, was aanvankelijk 
alleen toegankelijk via een poortonderdoorgang 
in de gevelwand aan de singelzijde. De pastorie 
van de kerk bevond zich met de voorkant aan 
de singel, tegenwoordig huisnummer 31. De 
kerk wordt gebruikt door de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk Utrecht, maar is ook te huur als 
onder meer vergader- en concertlocatie.  
Reserveren via de website, tijdslot van een uur

TERUGLOPEN TOT AAN VERKEERSLICHTEN, 

WATER OVERSTEKEN EN STOP DIRECT LINKS 

BIJ HET (ONVERHARDE) VOETPAD TUSSEN DE 

STRAAT EN HET WATER.

 

L. Zocherpark
Vanaf deze plek loopt u door het Zocher-
park. De landschapsarchitect J.D. Zocher 
ontwierp een park in Engelse stijl dat 
ogenschijnlijk oneindig doorloopt, wat het 
park destijds de bijnaam ‘de Wandelinge’ 
opleverde. Zo’n zestig procent van het hui-
dige Zocherpark is nog min of meer in de 
staat zoals de architect het bedoeld had. 
Zocher sloopte niet alles van de middel-
eeuwse ommuring: op een aantal plekken 
zijn nog restanten van de oorspronkelijke 
omwalling te zien.  

VOLG HET VOETPAD RECHTDOOR, BLIJF ZO DICHT MO-

GELIJK LANGS HET WATER LOPEN. NA EEN HEUVELTJE 

KOMT U VANZELF BIJ DE STADSSCHOUWBURG. 

M. Lucasbolwerk
Op het Lucasbolwerk werd vanaf 1937 de 
Stadsschouwburg Utrecht gebouwd. Op 
de huidige stadsplattegrond is de vorm 
van het oorspronkelijke bolwerk nog 
altijd goed te zien. 

5. Lucasbolwerk 24, Stadsschouwburg ♿
De schouwburg, gebouwd naar een ontwerp van 
Willem Dudok, toont diens voorkeur voor het 
gebruik van stalen raampartijen en geelwit gegla-
zuurde stenen. De schouwburg is in de loop der 
jaren meerdere keren verbouwd. Het meest in 

het oog springend is de transparante toneeltoren 
uit 1995. Aan de buitenzijde is uiterst links een 
verguld beeld uit 1941 te zien van Leo Brom. De 
figuur met olijftak in haar linker- en toneelmasker 
in de rechterhand stelt een muze voor. 
Reserveren via de website, bezoek enkel  
mogelijk op basis van rondleidingen 
@  Vanaf 10.30 uur start ieder uur een rondleiding 

door leerlingen van X11, laatste om 15.30 uur

  
NA HET VERLATEN VAN DE STADSSCHOUWBURG 

STEEKT U DE BUSBAAN OVER EN VERVOLGT U 

UW WEG VIA HET ONVERHARDE VOETPAD. AL VRIJ 

SNEL ZIET U AAN UW RECHTERHAND EEN PAD 

NAAR BOVEN. 

N. Stadsmuur
Hier ziet u een deel van de originele 
stadsmuur. Het geeft een aardig beeld 
van hoe hoog de middeleeuwse ommu-
ring was. De omwalling van Utrecht, die 
aanvankelijk vooral bestond uit aarde, 
werd vanaf de 13e eeuw opgetrokken 
uit baksteen. De stadsmuur, inclusief de 
al genoemde wachttorens en stadspoor-
ten, moet een enorme constructie zijn 
geweest bestaande uit vele miljoenen 
bakstenen. 

VERVOLG HET PAD LANGS HET WATER. DE 

EERSTVOLGENDE STRAAT OVERSTEKEN EN VOETPAD 

VERVOLGEN. U KOMT NU BIJ EEN GROOT GRASVELD. 

O. Lepelenburg

Park Lepelenburg is aangelegd op en 
vernoemd naar de restanten van het 
voormalige aarden bolwerk. Ook hier is, 
wanneer u de loop van het water volgt, 
de oorspronkelijke vorm van het bolwerk 
nog goed te zien. Het bolwerk was op 
zijn beurt weer vernoemd naar het huis 
Lepelenburg dat even verderop rond 
1500 was gebouwd. Het park was onder-
deel van het ontwerp van Zocher en is 
tegenwoordig een populair stadspark. 
Karakteristiek is de muziektent die in 
1982 aan de stad werd aangeboden door 
Sociëteit De Constructieve. Op de plint 
zijn twee stadspanorama’s te zien.

VOLG HET VOETPAD LINKS LANGS HET GRASVELD (DIRECT 

LANGS HET WATER). HET PAD MAAKT EEN GELEIDELIJKE 

BOCHT NAAR RECHTS. LOOP TOT AAN DE VOLGENDE 

BRUG. NEEM DE BRUG OVER HET WATER, STEEK DE 

STRAAT OVER EN LOOP RECHTDOOR. U KOMT BIJ: 

6. Maliebaanstation, (Spoorwegmuseum) ♿

Dit Utrechtse station aan de Maliebaan is 
volledig in oude luister hersteld. Het station 
uit 1874 vormt tegenwoordig de ingang 
vormt van het Spoorwegmuseum. Bij binnen-
komst vallen de rijk beschilderde vestibule 
met kroonluchters, een wachtkamer voor 
de 1e en 2e klasse en een luxe eetzaal op. 
Het spoortracé waarlangs dit station werd 
gebouwd zou aanvankelijk door een deel van 

het toen splinternieuwe Zocherpark lopen. Na 
hevige protesten werd het tracé een stukje 
oostelijker gelegd. Opvallend genoeg is een 
deel van het spoor inmiddels omgevormd tot 
stadspark. // Het stationsgebouw en perron 
zijn op basis van een reservering vrij toegan-
kelijk; voor het museum moet een kaartje 
worden gekocht.
Reserveren via de website, bezoek enkel  
mogelijk op basis van rondleidingen
@  Iedere 20 minuten start een rondleiding door het 

Maliebaanstation, laatste om 16.40 uur

LOOP TERUG NAAR DE SINGEL, NEEM WEER HET 

BRUGGETJE OVER HET WATER EN SLA LINKSAF. 

STOP HIER. 

P. Lievendaal
De hoger gelegen villa Lievendaal werd 
in 1862 gebouwd en vormde met de bij-
behorende tuin een integraal onderdeel 
van het ontwerp van het Zocherplant-
soen. De villa is opgetrokken in een 
eclectische stijl (een vrije mix van diverse 
architectuurstijlen) en is een goed voor-
beeld van hoe de omvorming van de 
stadswallen in de 19e eeuw een duide-
lijke stijlbreuk vormde met het karakter 
van de middeleeuwse stad. De kunst-
matige heuvel waarop de villa staat, 
en waarin delen van de stadsmuur zijn 
opgenomen, moest de achterliggende 
Bruntenhof aan het zicht onttrekken. 

LOOP LINKSOM DE VILLA. U KOMT ACHTEREENVOLGENS 

BIJ DE VOLGENDE TWEE MONUMENTEN:

7. 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. De fraaie, geometrische tuin heeft nog 
een 17e-eeuws karakter. Het complex is nu in het 
bezit van het Utrechts Monumentenfonds, dat het 
complex tussen 1979 en 1981 restaureerde. 
Reserveren niet nodig, looproute door tuin,  
maximaal 20 bezoekers tegelijk 

8. Servaasbolwerk 1A,  
Gasthuis Leeuwenbergh ♿

In 1567 werd dit pesthuis gebouwd met geld 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 tijdelijk dienst als Schei-
kundig Laboratorium en vanaf 1908 werd het 
pand in gebruik genomen door de Faculteit der 
Farmacologie van de universiteit. Vervolgens is 
het onder andere gebruikt als kerkgebouw en 
concertgebouw.  
Sinds kort is Gasthuis Leeuwenbergh de vaste 
uitvalsbasis van ConcertLab, een bedrijf dat als 
doel heeft klassieke muziek een gezicht te geven 
en wereldwijd te distribueren. Het interieur is 
gerenoveerd naar een ontwerp van Studio Merkx. 
Stadsherstel Utrecht heeft het pand vorig jaar 
aangekocht.
Reserveren via de website, tijdslot van een uur

LOOP TERUG NAAR DE SINGEL EN VERVOLG HET 

VOETPAD MET HET WATER AAN UW LINKERHAND. 

STOP TER HOOGTE VAN EEN MODERN APPARTEMEN-

TENBLOK AAN UW RECHTERHAND. 

Op 12 september 2020 
is de 

Utrechtse 
singel 

weer 
rond

Voor singelnieuws: 
CU2030.nl en 
bezoek-utrecht.nl
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Q. Militaire ontwikkeling
De primaire functie van de singel en 
bijbehorende stadsomwalling was 
het beschermen van de stad tegen 
aanvallen van buiten. Naarmate de 
manier van oorlogsvoering veranderde, 
veranderde de stadsomwalling mee. 
De grootschalige toepassing van 
het kanon vanaf ca. 1500 vereiste 
een aanzienlijke verandering in 
de ommuring. Enerzijds moest de 
omwalling verstevigd worden tegen 
kanonaanvallen van buiten, anderzijds 
moet de ommuring aangepast worden 
zodat deze ook met kanonnen 
verdedigd kon worden. 
Rond 1550 werden in opdracht van 
Karel V, toenmalig heerser over een 
groot deel van Europa waaronder de 
Lage Landen, onder leiding van stads-
bouwmeester Willem van Noort vier 
stenen bastions aangelegd: Morgen-
ster, Sonnenborgh, Manenborgh en 
Sterrenburg. Van die laatste drie zijn 
nog altijd restanten zichtbaar.   

NEEM HET VOETPAD OMHOOG. U KOMT BIJ:

9. Zonnenburg 2, Sonnenborgh: 
Museum & Sterrenwacht

Dit is het best bewaarde 16e-eeuwse bas-
tion, mede omdat het, nadat het haar mili-
taire functie als verdedigingswerk verloor, 
voor veel andere doeleinden is gebruikt. 
In 1639 stichtte hoogleraar plantenkunde 
Henricus Regius hier een Hortus Botanicus. 
Later, in 1851, vestigde de natuurkundige 
Buys Ballot er een sterrenwacht. Ook het 
KNMI heeft hier in haar beginjaren gevestigd 
gezeten. Tegenwoordig is het een publieks-
sterrenwacht en museum. Bijzonder zijn de 
fraaie bibliotheek en het leslokaal uit 1900. 
// Geopend vanaf 11.00 uur
Reserveren via de website, bezoek enkel 
mogelijk op basis van rondleidingen
@  Historische rondleiding door directeur Bas 

Nugteren om 11.00, 12.00 en 13.00 uur

@  14.00 - 17.00 uur Historische vossenjacht voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar

   

NA HET VERLATEN VAN SONNENBORGH, 

LINKSAF VOETPAD OMLAAG VOLGEN. STRAAT 

OVERSTEKEN EN VOETPAD LANGS DE  

SINGEL VERVOLGEN. STOP TER HOOGTE  

VAN DE SPEELTUIN. 

R. Manenborgh
Recht voor u zien we het tweede, nog 
zichtbare stenen bastion: Manenborgh. 
In dit bastion is nog altijd goed te zien 
hoe deze bouwwerken ingericht waren 
voor de toepassing van het kanon. 
Ze stonden opgesteld in zogeheten 
kazematten, gewelfde kelders op alle 
richtingen van het bastion. Deze kaze-
matten stonden in open verbinding met 
een binnenplaats zodat de kruitdampen 
gemakkelijk konden vervliegen. Daar-
bovenop bevonden zich de dienstge-
bouwen. 

OM HET BASTION TE BEZOEKEN, SLAAT U BIJ DE 

SPEELTUIN RECHTS EN DAARNA DIRECT LINKS 

DE ASFALT WEG VOLGEN. NET VOORBIJ HUIS-

NUMMER 29 ZIT DE TOEGANG TOT:

10. Wijde Doelen 27,  
Atelier Manenborgh
Manenborgh verloor in de loop der tijd zijn 
militaire functie en bij de aanleg van het 
Zocherplantsoen in de 19e eeuw werd een 
groot deel gesloopt. De binnenplaats met de 
kazematten (de plek waar de kanonnen ston-
den opgesteld) 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 
Manenborgh in gebruik als atelier.
Reserveren via de website, tijdslot van een uur
 
TERUG BIJ DE WEG SLAAT U LINKSAF. STEEK 

BIJ HET KRUISPUNT SCHUIN LINKS DE STRAAT 

OVER EN LOOP NAAR DE BRUG (ACHTER HET 

BUSHOKJE). 

S. Tolsteegpoort
Dit is de vierde en laatste toegang tot 
het middeleeuwse Utrecht: de Tolsteeg-
poort, aan de zuidzijde van de stad. Ook 
deze poort werd destijds beheerd door 
gildeleden. In de eerste helft van de 20e 
eeuw werd op een aantal plekken in 
het Zocherpark gebouwd. Het pand hier 
tegenover, waar nu het Louis Hartlooper 
Complex gevestigd is, werd in 1928 in 
het park gebouwd als politiepost. Het 
gebouw was een totaalontwerp met de 
aangrenzende Tolsteegbrug, de kade-
muur en de bushalte aan de andere zijde 
van het water. In de voetgangersonder-
doorgang zit een gevelsteen ingemetseld 
met een reliëf van de middeleeuwse 
situatie. 

NEEM HET VOETPAD LANGS DE SINGEL MET 

HET WATER AAN UW LINKERHAND. NEEM 

VERVOLGENS HET PAD OMHOOG TOT U AAN UW 

LINKERHAND EEN HUIS ZIET. 

T. Sterrenburg
Dit is het restant van het derde en laat-
ste nog zichtbare stenen bastion: Ster-
renburg. Toen het militaire belang van 
de bastions vanaf ca. 1600 geleidelijk 
afnam, werden ze meer en meer voor 
andere doeleinden gebruikt. Bastion 
Sterrenburg werd onder meer lange tijd 
gebruikt voor mestopslag. 
De sloop van de bastions, onderdeel 
van het hele Zocherplan, is exempla-
risch voor de veranderende functie van 
de singel. De middeleeuwse omwalling 
had zijn oorspronkelijke functie in de 
loop der tijd verloren. De stad was al 
uitgebreid in een aantal richtingen en de 
voor die tijd moderne Nieuwe Hollandse 
Waterlinie enkele kilometers verderop, 
aangelegd in de 19e eeuw, nam de ver-
dedigingsfunctie over. De ommuring zat 
de groei van de stad in de weg. Afbraak 
en herinrichting gaven de stad ruimte en 
nieuw elan.

PAD VERVOLGEN OMLAAG RICHTING HET WA-

TER. SLA RECHTS EN VERVOLG HET PAD LANGS 

HET WATER. HET PAD LOOPT OMHOOG, STOP 

BIJ DE OPGANG NAAR EEN VOETGANGERSBRUG. 

U. Sint Martinusbrug
Deze voetgangersburg over de singel 
werd in 1997 gebouwd naar een ont-
werp van Wiek Röling, waarvan we al 
eerder de ‘bolle’ Monicabrug zagen. De 
Sint Martinusbrug is vernoemd naar de 
nabijgelegen Sint Martinuskerk (in de 
jaren ’80 omgebouwd tot appartemen-
ten). De aanleg van deze brug voorzag 
in een duidelijke behoefte als verbin-
ding tussen het centrum en de tegen-
overliggende wijk.

PAD VERVOLGEN OMLAAG MET HET WATER AAN 

UW LINKERHAND. OP HET LAAGSTE PUNT SLAAT 

U RECHTSAF EN KOMT U BIJ: 

11. Geertekerkhof 23, Geertekerk ♿

De 13e-eeuwse Geertekerk was een van de 
vier parochiekerken van Utrecht. Na een peri-
ode als paardenstal en kazerne te hebben 
gediend, raakte het gebouw zwaar in verval. 
Het had geen dak meer en er groeiden plan-
ten. De Remonstrantse Gemeente kocht de 
ruïne in 1954, liet het restaureren en houdt 
er nog altijd dienst. Daarnaast is het gebouw 
inmiddels ook een geliefde concertlocatie 
door onder meer de prachtige akoestiek en 
kunnen er culturele evenementen worden 
gehouden.
Reserveren via de website, tijdslot van een uur
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

LOOP TERUG NAAR HET WATER EN VERVOLG DE WEG. 

LOOP TOT AAN DE VOLGENDE BRUG EN STOP TER 

HOOGTE VAN DE ONDERGRONDSE VUILCONTAINERS.

V. Smeetoren
In het plaveisel zijn de contouren aan-
gebracht van de Smeetoren, één van 
de eerste torens die werden gebouwd 
als onderdeel van de stadsomwalling. 
De Smeetoren groeide in de loop der 
eeuwen ook uit tot één van de hoogste 
waltorens en was als zodanig duidelijk 
herkenbaar voor wie de stad vanuit het 
westen naderde. Vanaf het midden van 
de 17e eeuw werd de toren gebruikt als 
sterrenwacht, totdat de toren rond 1855 
werd afgebroken.
In 1902 werd op deze plek voor het eerst 
een brugverbinding over het water aan-
gelegd: de Bartholomeusbrug. Deze werd 
in 1952 vervangen door de huidige brug. 

WEG OVERSTEKEN EN PAD VERVOLGEN LANGS HET 

WATER. STOP TER HOOGTE VAN DE INGANG TOT 

GRAND HOTEL KAREL V (AAN RECHTERHAND).

W. Demping
Zo’n honderd jaar nadat de middeleeuwse 
omwalling grotendeels was afgebroken om 
de stad ruimte en nieuw elan te geven, 
bleek de singel in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw opnieuw een beperkende 
schakel te zijn in de modernisering van 
Utrecht. De groei van de wijken buiten 
de singel en de opkomst van de auto 
maakten hervormingen nodig. In opdracht 
van de gemeente presenteerde de ver-
keerskundige M.E. Feuchtinger in 1958 
een verkeersplan dat Utrecht de moderne 
tijd in moest brengen. In zijn plan zou de 
volledige singel omgevormd worden tot 
een ringweg om de stad, met grote ver-
keersknoop. Ook zou het middeleeuwse 
stratenplan binnen de singel op een aantal 
plekken doorbroken worden om ruimte te 
maken voor bredere autowegen. 
Weerstand onder de bevolking, geharre-
war in de politiek en de plaatsing van de 
bolwerken en restanten van de stadsmuur 
op de lijst van monumenten, leidden in de 
jaren erna tot aanpassing van de plannen. 
Uiteindelijk werd in 1965 besloten tot een 
gedeeltelijke demping van de singel. Op 
deze plek werd een verdiepte snelweg 
aangelegd (de kortste van Nederland). Aan 
het begin van de wandeling hebben we 
gezien hoe een deel van het water plaats-
maakte voor een parkeerplaats.

WEG LANGS HET WATER VERVOLGEN TOT  

AAN DE RECHTERHAND:

12. 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 Gertrudiskapel te klein werd, is tussen 1912 
en 1914 de naastgelegen kathedraal gebouwd, 
nu de zetel van de oudkatholieke aartsbisschop. 
Het ontwerp is van E.G. Wentink in een sobere 
neoromaanse stijl, maar met een rijk gedecoreerd 
interieur. De voorgevel van de kerk kijkt inmid-
dels weer uit over het water, zoals het destijds 
vóór de singeldemping ook bedoeld was. 
Reserveren via de website, tijdslot van een uur
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig 

WEG LANGS HET WATER VERVOLGEN TOT AAN 

DE EERSTVOLGENDE BRUG (MARIAPLAATS).

X. Tot slot
Vanaf het begin was er kritiek op de singel-
demping en vanaf de jaren ’90 van de vorige 
eeuw werden de geluiden steeds sterker 
om de veranderingen terug te draaien. Ruim 
twintig jaar geleden werd er uiteindelijk mee 
begonnen en nu, in 2020, is de gedeeltelijke 
demping van de singel teruggedraaid. De 
Utrechtse singel is weer rond!

De demping van vijftig jaar geleden 
mag in onze ogen wellicht onbegrijpelijk 
lijken, toch is die aanpassing van de 
singel net zo te verklaren vanuit die tijd 
als alle andere aanpassingen ervoor. 
De ommuring van de stad en de latere 
aanleg van de bastions waren forse 
aanpassingen in de singel, maar waren 
noodzakelijk om de veranderingen in de 
oorlogsvoering het hoofd te bieden. De 
sloop van de middeleeuwse ommuring 
en de aanleg van het Zocherpark – 
nodig om het 19e-eeuwse Utrecht weer 
ruimte en toekomst te geven – hadden 
een gigantische impact op het aanzien 
van de singel en de stad. Op eenzelfde 
manier was de demping van het noord-
westelijke deel van de singel vijftig jaar 
geleden een grote ingreep, maar wel één 
die paste in die tijd. 

Zo zijn ook de werkzaamheden van de 
afgelopen twintig jaar een afspiegeling 
van de huidige tijd. De auto is niet meer 
per definitie hét vervoersmiddel van de 
toekomst en een leefbare en gezonde 
stad moet tegenwoordig ruimte en groen 
bieden. De Utrechtse singel weerspiegelt 
bij uitstek dit soort veranderingen. De 
singel laat zien hoe de functie en het 
gebruik van de stad gedurende 900 jaar 
veranderde en zal dat ongetwijfeld ook 
in de toekomst blijven doen. De singel 
kan daardoor, niet alleen vanwege de 
omvang maar ook vanwege de rijke bron 
aan verhalen die het weerspiegelt, met 
recht het grootste monument van Utrecht 
worden genoemd.

OM TERUG TE KEREN NAAR HET BEGINPUNT VAN 

DE WANDELING, BLIJF LANGS HET WATER LOPEN 

(RIJNKADE), STEEK DE GLAZEN VERBINDING VAN 

HOOG CATHARIJNE (WINKELCENTRUM) DOOR, 

NEEM DE UITGANG AAN DE ANDERE KANT EN 

VERVOLG DE WEG LANGS HET WATER.



Monumentendag
Open8 12 september 2020

ROUTE 2: De Stelling  
van Utrecht

Deze fietsroute leidt u langs negen forten  
rond Utrecht die behoren tot de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Deze 85 kilometer lange 
verdedigingslinie, aangelegd vanaf 1815 en tot 
1940 gebruikt, loopt van het huidige IJsselmeer 
tot de Biesbosch en verving de (Oude) 
Hollandse Waterlinie uit de 17e en 18e eeuw. 
De linie moest de belangrijkste steden in west 
Nederland beschermen tegen vijandelijke 
aanvallen uit het oosten. Met de aanleg van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie viel ook Utrecht 
binnen het beschermde gebied.

FIETSROUTE (CA. 25 KM).

STARTPUNT DOMPLEIN

De Waterlinie
De forten zijn het meest zichtbare deel van de 
linie, maar speelden in feite een kleinere rol in 
de verdediging dan hun vaak imposante uitstra-
ling en omvang doet vermoeden. De kern van de 
Waterlinie was een ingenieus uitgedacht systeem 
van sluizen, dijken en kanalen waardoor een 
strook land van zo’n 3 tot 5 kilometer breed tot 
kniehoogte onder water gezet kon worden (inun-
datie); te ondiep voor vaartuigen om te bevaren 
maar diep genoeg om doorgang van soldaten 
met paarden en kanonnen te bemoeilijken. De 
forten moesten de linie extra beschermen op 
plekken waar inundatie moeilijk was of waar 
belangrijke wegen de linie doorkruisten. Toen de 
linie in mei 1940 voor de derde keer in stelling 
werd gebracht, vlogen de Duitsers er over heen 
en bombardeerden Rotterdam. De linie bleek 
ingehaald door de tijd en verloor z’n functie.

Stelling van Utrecht
Rond Utrecht liggen twee kringen van forten die 
samen met alle kanalen, sluizen, dijken en inun-
datiekommen de Stelling van Utrecht vormen. De 
binnenste ring dateert uit het begin van de aanleg 
(ca. 1820). Toen in de decennia daarna Utrecht 
verder uitbreidde en de kracht van het geschut 
toenam, waardoor de vijand over de forten heen 
alsnog de stad kon beschieten, werd rond 1870 
een tweede ring forten aangelegd.
Deze fietsroute brengt u langs een aantal forten 
van zowel de binnenste als de buitenste kring. 
U proeft er nog de sfeer van hun militaire ver-
leden. Maar u zult ook zien hoe de forten in 
de loop der tijd zijn opgeslokt door de stad en 
haar omgeving. Nieuwe eigenaren, waaronder 
de gemeente Utrecht, bliezen de forten vanaf 
het einde van de 20e eeuw nieuw leven in: een 
herwaardering bij uitstek voor monumenten die 
vanaf 1940 letterlijk en figuurlijk uit het zicht 
waren geraakt. 
De verschillende gebruikers en eigenaren van de 
forten zijn verenigd in de Stichting Stelling van 
Utrecht en zetten zich gezamenlijk in voor behoud 
van de forten en het delen van hun bijzondere 
geschiedenis. De gehele Nieuwe Hollandse Water-
linie is met zijn water als verdedigingsmiddel 
uniek in de wereld en daarom genomineerd 
als UNESCO Werelderfgoed. In juli 2020 zou de 
UNESCO een besluit nemen over de voordracht, 
maar de bijeenkomst is uitgesteld vanwege het 
coronavirus.  

FIETS DE DOMSTRAAT IN NAAR JANSKERKHOF, 

STEEK BUSBAAN OVER, LINKSAF LANGE JANS-

STRAAT/POTTERSTRAAT TOT OUDEGRACHT; 

HIER RECHTS EN WATER VOLGEN. FIETS STEEDS 

RECHTDOOR MET HET WATER AAN UW LINKERHAND: 

VIA BEMUURDE WEERD, LAUWERECHT EN ANTHO-

NIEDIJK. SLA BIJ DE LOEVENHOUTSEDIJK LINKS EN 

VOOR DE RODE BRUG DIRECT RECHTS, BLIJF WEER 

LANGS HET WATER FIETSEN: JAGERSKADE, ZANDPAD 

EN VECHTDIJK. BIJ Y-SPLITSING RECHTSAF KLOPDIJK 

IN FIETSEN EN DAARNA DIRECT LINKS DE 1E POL-

DERWEG. U KOMT BIJ:

13. * 1e Polderweg 4, Fort aan de Klop 

Dit fort werd in 1850-1852 gebouwd op een 
belangrijk kruispunt van water- en verkeerswe-
gen waarover de stad Utrecht bereikbaar was. 
Het meest in het oog springend is het bomvrije 
wachthuis in het midden van het terrein. De 
muren van dit ronde gebouw bestaan uit 1,30 
meter dik metselwerk. Toen het fort zijn ver-
dedigingsfunctie verloor, werd het gebruikt als 
opslag- en bevoorradingspost. De vorm van het 

fort met de gracht, het bomvrije wachthuis, de 
houten artillerieloodsen en de garageloods zijn 
behouden. Tegenwoordig huisvest het fort een 
restaurant met terras en wordt het gebruikt als 
vergader- en overnachtingslocatie met o.a. hotel-
kamers, appartementen en een camping. 
Reserveren niet nodig
@  De gebouwen op het fort zijn niet te 

bezoeken, op het pad naar het wachthuis  
is een informatietafel met een korte 
wandeling met toelichting over het fort

FIETS TERUG NAAR DE KLOPDIJK EN SLA LINKSAF. 

FIETSPAD STEEDS BLIJVEN VOLGEN (U STEEKT 

ACHTEREENVOLGENS DE ORINCODREEF EN DE RIO 

BRANCODREEF OVER). OP HET EIND BIJ VIERBAANS-

WEG LINKSAF SLAAN EN DAARNA BIJ STOPLICHTEN 

RECHTSAF. NEEM NA OVERSTEKEN VAN DE GROTE 

WEG DIRECT RECHTS HET FIETSPAD. DAARNA 

RECHTDOOR HET BRUGGETJE OVERSTEKEN.  

U KOMT BIJ:

14. * Gageldijk 167, Fort de Gagel

Fort de Gagel bestond al vanaf ca. 1820 als 
aarden verdedigingswerk om de Klopvaart en 
de Gageldijk te beschermen. Rond 1850 werd 
het ingrijpend gewijzigd met de bouw van 
een vierkant bomvrij wachthuis, en in 1879-
1880 werd daar nog een twee verdiepingen 
hoge kazerne aan toegevoegd. In aanloop 
naar de Tweede Wereldoorlog werden op de 
wallen van het fort drie groepsschuilplaatsen 
van gewapend beton aangelegd. Hier konden 
zo’n tien tot dertien personen schuilen. De 
gemeente Utrecht heeft een plan ontwikkeld 
voor de restauratie en nieuwe bestemming 
van het fort als ‘Poort tot het Noorderpark‘ 
met horeca, vergaderaccommodatie en een 
infocentrum. 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur 
@  Tijdens de Open Monumentendag worden 

de hekken opengezet en kan een kijkje 
genomen worden op het terrein. Toelichting 
op de restauratie en toekomstige bestem-
ming met behulp van informatiepanelen.

TERUG NAAR GAGELDIJK EN LINKSAF DE WEG 

VERVOLGEN. STEEDS RECHTDOOR FIETSEN (DE 

WEG MAAKT EEN SLINGER VAN RECHTS NAAR 

LINKS) EN WEER RECHTDOOR FIETSEN TOT 

AAN EEN GROTE VERKEERSROTONDE (AAN UW 

LINKERHAND IS EEN TUINCENTRUM). SLA HIER 

BIJ DE TWEEDE STOPLICHTEN RECHTSAF, WEG 

OVERSTEKEN EN DAARNA LINKSAF HET FIETSPAD 

VOLGEN TOT AAN DE KRUISING MET DE BASTION-

WEG. HIER RECHTSAF HET FIETSPAD NEMEN EN U 

KOMT BIJ:

Stelling van Utrecht omstreeks 1885

1313

1414

1515
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1717
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Legenda 
S   Start- en informatiepunt Domplein

• Route 2: De Stelling van Utrecht
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15. * Kapelweg, Fort Blauwkapel 
Dit fort, gebouwd vanaf de periode 
1818-1821, dankt zijn naam aan het 
15e-eeuwse kerkje (met blauw plafond) 
dat nog middenin het oude dorpje 
staat. Op het fort bevinden zich o.a. 
een bomvrij wachthuis (1852), een bom-
vrije kazerne (1874), een militaire loods 
(1883), een fortwachterswoning, groeps-
schuilplaatsen en een mitrailleurkaze-
mat uit diverse perioden. De bomvrije 
kazerne, ten noorden van kapel, is in 
gebruik bij verschillende kleine bedrijf-
jes. Het bomvrij wachthuis aan de zuid-
zijde van het fort wordt gebruikt door 
scoutinggroep Willem de Zwijger. De 
hele westzijde van het fort is recreatie-
terrein en overdag vrij toegankelijk (via 
klaphekken). Het dorpje is aangevuld 
met nieuwbouw.
Reserveren niet nodig
@  De gebouwen op het fort zijn niet voor  

publiek toegankelijk 

@  Koffie/thee/limonade verkrijgbaar op het 

pleintje vóór de bomvrije kazerne (na 

kerkje linksaf)

WEG DOOR HET FORT VERVOLGEN EN 

NA HET FORT LINKSAF SLAAN. NA EEN 

SLINGER IN DE WEG RECHTSAF HET SPOOR 

OVERSTEKEN, VOORDORPSEDIJK, ONDER 

HET VIADUCT DOOR, HET VOLGENDE SPOOR 

OVERSTEKEN EN RECHTDOOR DE WEG HE-

LEMAAL UITFIETSEN TOT AAN DE T-SPLIT-

SING; HIER RECHTSAF SLAAN. U FIETST 

EEN KLEIN STUKJE OM FORT VOORDORP, 

NEEM NA DE BOCHT HET EERSTE FIETSPAD 

RECHTS (RICHTING UTRECHT-CENTRUM). 

FIETSPAD HELEMAAL UITFIETSEN TOT AAN 

DE VERKEERSLICHTEN. WEG OVERSTEKEN, 

RECHTSAF HET VIADUCT ONDERDOOR EN 

VERVOLGENS HET FIETSPAD LANGS DE 

GROTE WEG RECHTDOOR VOLGEN TOT 

AAN MANEGELAAN. HIER LINKSAF EN BIJ 

 ARIËNSLAAN RECHTSAF. NEEM NA DE 

BOCHT HET FIETSPAD LINKS (LO BRUNT-

PAD) EN DAARNA HET EERSTE FIETSPAD 

RECHTSAF. UITFIETSEN TOT AAN GROTE 

WEG, RECHTSAF SLAAN. U KOMT LANGS:

16. * Biltsestraatweg 160,  
Herdenkingsmonument Fort de Bilt ♿

Dit fort werd gebouwd in de jaren 1816-
1819 op de uitvalsweg vanuit Utrecht 
richting de Bilt. Aanvankelijk liep deze 
weg met bijbehorende tramlijn om het 
fort heen, maar toen het verkeer in de 
loop der tijd aanzienlijk toenam, werd 
in 1929 de Biltsestraatweg dwars door 
het fort heen gelegd. Sindsdien is het 
fort in tweeën gesplitst en het zuidelijke 
deel is tegenwoordig in gebruik door de 
Koninklijke Marechaussee. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn op het fort 
140 verzetsstrijders gefusilleerd – het 
aanwezige monument herinnert hier nog 
aan – en na de oorlog werden er enige 
tijd NSB’ers gevangen gezet. 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur 
@  Tijdens de Open Monumentendag wordt 

door Stichting Herdenkingsmonument 
Fort De Bilt en ProDemos- Huis voor 
democratie en rechtstaat- toelichting 
gegeven  

WEG VERVOLGEN TOT WAAR HET FIETSPAD 

ONDER EEN VERKEERSROTONDE DOOR-

GAAT, HIER LINKSAF. FIETSPAD LANGS 

VIERBAANSWEG EN BUSBAAN BLIJVEN 

VOLGEN, MET DE BOCHT MEE NAAR LINKS, 

BUSBAAN BLIJVEN VOLGEN. MET DE BOCHT 

MEE NAAR RECHTS, VIADUCT ONDERDOOR, 

BUSBAAN BLIJVEN VOLGEN EN NA EEN   

TWEEDE VIADUCT WEDEROM RECHTDOOR. 

NA HET RODE GEBOUW (MINNAERT- 

GEBOUW) LINKS DE BUDAPESTLAAN OP. 

AAN DE RECHTERKANT VINDT U:

17. * Budapestlaan 17, Botanische  
Tuinen Utrecht en Fort Hoofddijk 
Dit fort uit 1877-1879 is onderdeel van 
de tweede fortenring. Het werd gebouwd 
ter bescherming van de Hoofddijk, een 
doorgang die midden door inundatiege-
bied liep. Het fort bestaat uit een bom-
vrije kazerne en drie (momenteel niet 
toegankelijke) remises. Op en rondom 
het Fort Hoofddijk liggen de Botanische 
Tuinen van de Universiteit Utrecht met 
een grote collectie planten uit de hele 
wereld. // Geopend tot 16.00 uur
Reserveren via de website, tijdslot van  
twee uur
@  Vaste looproute door de Botanische 

Tuinen en langs het fort

FIETS DEZELFDE WEG TERUG TOT VLAK 

VOOR HET VIADUCT. HIER LINKSAF DE 

WEG OVERSTEKEN EN DOORFIETSEN TOT 

VOLGENDE GROTE KRUISING MET STOP-

LICHTEN. HIER OVERSTEKEN, DIRECT 

RECHTSAF EN HET VIADUCT ONDERDOOR 

(WEG TOT DE WETENSCHAP). FIETSPAD 

LANGS SNELTRAMBAAN STEEDS BLIJVEN 

VOLGEN TOT VOORBIJ DE HOCKEYVELDEN. 

BIJ DE  TRAMBAANOVERGANG RECHTSAF DE 

KONINGSWEG OP FIETSEN. ZO’N 50 METER 

VÓÓR HET VIADUCT ZIET U AAN WEERS-

ZIJDEN VAN DE WEG DE TOEGANG TOT DE 

VOLGENDE TWEE FORTEN:

18. * Koningsweg 290, Lunet I
Dit fort is een van de ‘Vier Lunetten op 
de Houtense vlakte’, een hoger gelegen 
deel dat niet onder water gezet kon 
worden. De vier forten zijn wat kleinere 
forten dan de andere en hebben de 
vorm van een halve maan (lunet). Samen 
vormen ze één verdedigingswerk. Lunet I 
(1819-1821) bestaat uit twee zogenaamde 
flankkazematten, aan de punten van de 
halve maan. Eind jaren ‘30 van de vorige 
eeuw werden nog een mitrailleurkazemat 
en groepsschuilplaatsen van gewapend 
beton aangelegd, omdat de bakstenen 
flankkazematten niet meer voldeden. Tij-
dens de Koude Oorlog is er een atoom-
schuilbunker gebouwd die in gebruik 
was als commandocentrum van de 
organisatie Bescherming Bevolking (BB). 
Lunet I is op dit moment in gebruik door 
muzikanten van BUI, het Platform for 
Improvised Arts. Tevens is er een buiten-
schoolse opvang gehuisvest. 
Reserveren via de website, tijdslot van 
een uur 
@  Extra bezoekoptie: rondleidingen 

door Gilde Utrecht langs/over de vier 
Lunetten. Start vanaf Lunet I om 
11.00, 13.00 en 15.00 uur, duur ruim 
een uur (apart reserveren)

19. * Koningsweg 133C, Lunet II

Lunet II (1819-1921) is in opzet en vorm 
vrijwel identiek aan Lunet I. In aanloop naar 
de Tweede Wereldoorlog werd begonnen 
met de aanleg van groepsschuilplaatsen, 
maar die zijn nooit voltooid. Tussen dit 
fort en Lunet III werd de spoorlijn vanuit 
Utrecht richting Den Bosch en Arnhem 
aangelegd die beschermd werd door beide 
Lunetten. Lunet II is momenteel in gebruik 
door Monumentenwacht Utrecht.
Reserveren via de website, tijdslot van 
een uur

@  Tijdens de Open Monumentendag 

kunnen bezoekers een uitgezette 

wandeling maken over het fort, als 

voorproefje voor de Utrechtse Waterlinie 

Wandeltocht (31/10), met een verrassing 

bij de finish. Er is muziek. En er is 

informatie over de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, een nieuw fiets- en 

wandelpad en het Lunettenpark waaraan 

de gemeente werkt. De fortenrondleiding 

van ‘t Gilde gaat ook langs Lunet II.

GA TERUG NAAR DE KONINGSWEG, SLA 

LINKSAF, EN NEEM NA HET VIADUCT 

DIRECT LINKS HET FIETSPAD OMHOOG. 

NA HET OVERSTEKEN VAN HET SPOOR 

HET FIETSPAD OMLAAG VOLGEN MET 

EEN SCHERPE BOCHT NAAR RECHTS. 

ONDERAAN WEER RECHTS, VIADUCT ON-

DERDOOR EN MET DE BOCHT MEE NAAR 

RECHTS. LINKS ZIET U DE TOEGANG TOT:

20. * Houtensepad 150,  
Lunet III
Dit fort (1819-1821) maakt tegenwoor-
dig, samen met Lunet IV, deel uit van 
het Beatrixpark in de wijk Lunetten 
(vernoemd naar de vier forten). Het 
driehoekige fort met gracht, stenen 
bekledingsmuren en twee 19e-eeuwse 
kazematten werd in dezelfde periode 
gebouwd als de andere Lunetten. Vóór 
de Tweede Wereldoorlog werden er 
nog een mitrailleurkazemat en twee 
groepsschuilplaatsen in gewapend 
beton opgetrokken. Tegenwoordig is 
het fort in gebruik door een scouting 
en een buitenschoolse opvang.
Reserveren via de website, tijdslot van 
een uur

TERUG NAAR HET HOUTENSEPAD, WEG 

VERVOLGEN EN NA DE BOCHT (VLAK 

VÓÓR DE BRUG) RECHTSAF DE OUDE 

LIESBOSWEG IN FIETSEN, TOT U LINKS DE 

TOEGANG ZIET TOT:

21. * Oude Liesbosweg 68, 
Lunet IV

Lunet IV (1824-1826) heeft aan de 
noord- en zuidzijdeflank kazematten 
en wordt omringd door een gracht met 
toegangsbrug. In de 20e eeuw werden 
nog kazematten en een groepsschuil-
plaats in gewapend beton gebouwd. 
Nu is Lunet IV in gebruik als zorgfort 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking, die er een restaurant en 
vergaderruimtes runnen. 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur
@  Reserveren voor De Smaak van 

Lunet kan telefonisch: 030-3660637 
@  Extra bezoekoptie: rondleidingen 

door Gilde Utrecht langs/over de vier 

Lunetten. Start vanaf Lunet IV om 

11.00, 13.00 en 15.00 uur, duur ruim 

een uur (apart reserveren) 

TERUG NAAR DOMPLEIN: VOLG OUDE 

LIESBOSWEG TERUG NAAR HET HOUT-

SENSEPAD. LINKSAF, TOT ONDER HET 

VIADUCT EN NU HELEMAAL RECHT-

DOOR FIETSEN TOT VERKEERSLICHTEN. 

OVERSTEKEN, RECHTDOOR DE BRUG 

OVER (VONDELLAAN) EN DE TWEEDE 

WEG RECHTS ONDER DE TUNNEL DOOR 

(BLEEKSTRAAT). BIJ DE VERKEERSLICH-

TEN LINKS DE CATHARIJNESINGEL OP 

EN BIJ TWEEDE BRUG RECHTS (LANGE 

SMEESTRAAT). U KRUIST DE OUDE-

GRACHT, RECHTDOOR TOT AAN LANGE 

NIEUWSTRAAT. HIER LINKS EN UITRIJDEN 

TOT AAN DOMPLEIN.

ROUTE 3:  
Leren & Herwaarderen 

Op deze fietsroute bezoekt u een aantal 
monumenten waaruit blijkt hoezeer 
de begrippen leren en herwaarderen 
met elkaar én met onze monumenten 
verbonden zijn. Of het nu gaat om 
panden die ontworpen zijn om in te 
leren, of die nu in gebruik zijn voor 
leerdoeleinden, in alle gevallen heeft 
herbestemming in de afgelopen jaren 
geleid tot een herwaardering van het 
monument. 

FIETSROUTE (CA. 5 KM).

STARTPUNT DE NEUDE

22. * Neude 11, Post Utrecht ♿
Het dit jaar geopende Post Utrecht, 
gevestigd in het voormalige postkantoor 
op de Neude, heeft een nieuwe impuls 
gegeven aan de herwaardering van het 
monumentale pand in Amsterdamse 
Schoolstijl. Het werd tussen 1917 en 
1924 gebouwd naar een ontwerp van 
J. Crouwel. Lange tijd waren met name 
de zij- en achterkant van het gebouw 
ontoegankelijk en onaantrekkelijk. 
Nu is het pand aan alle kanten 
opengebroken en de nieuwbouw aan 
de Oudegrachtzijde heeft het pand 
een nieuwe dimensie gegeven. De 
imposante, paraboolvormige hal van 
gele verglaasde bakstenen, aangevuld 
met beeldhouwwerken (van H.A. van 
den Eijnde) geïnspireerd op Egyptische 
en Assyrische kunst, is het centrale deel 
van de bibliotheek.     
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur 
@  Extra bezoekoptie: ieder uur start een 

rondleiding (apart reserveren)

@  Lezingen om 12.00, 13.30, 15.00 en 

16.30 uur waaronder om 13.30 uur de 

themalezing ‘Leren & Herwaarderen’ 

door Bettina van Santen, adviseur 

Erfgoed gemeente Utrecht, reserveren via  

www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/

volwassenen 

VERLAAT DE NEUDE VIA DE LANGE 

JANSSTRAAT, DEZE HELEMAAL UITFIETSEN 

(GAAT OVER IN NOBELSTRAAT) 

TOT AAN DE STOPLICHTEN BIJ DE 

STADSSCHOUWBURG. HIER LINKSAF, DE 

WITTEVROUWENSINGEL OP, HET WATER 

VOLGEN TOT AAN DE BILTSTRAAT, HIER 

RECHTSAF, DE BILTSTRAAT IN FIETSEN 

TOT AAN DE VOLGENDE STOPLICHTEN. 

EERST RECHTDOOR DE BUSBAAN 

OVERSTEKEN, DAARNA DIRECT LINKSAF 

WEER DE BUSBAAN OVERSTEKEN. FIETS 

HIER RECHTDOOR DE BEKKERSTRAAT IN. 

STEEDS RECHTDOOR FIETSEN TOT U VLAK 

VOOR HET EINDE AAN UW RECHTERHAND 

KOMT BIJ:

23. Bekkerstraat 141,  
Het Anatomiegebouw ♿

Dit Veterinair Anatomisch Instituut, 
onderdeel van de Rijks Veeartsenijschool 
die op dit terrein gevestigd zat, werd in 
1918 ontworpen door J. Crouwel. Het toont 
grote overeenkomsten met het voormalig 
postkantoor op de Neude. Ook hier werkte 
hij samen met de 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 
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het werken met kadavers. Het wat vergeten 
gebouw is enkele jaren geleden grondig 
gerestaureerd en is nu te gebruiken voor 
nascholing, workshops en trainingen.  
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur

BEKKERSTRAAT KLEIN STUKJE TERUGFIETSEN 

TOT AAN EERSTE KRUISING MET DE 

BOLLENHOFSESTRAAT, SLA HIER LINKSAF. 

BOLLENHOFSESTRAAT HELEMAAL UITFIETSEN 

TOT DE PAALTJES DE DOORGANG VOOR AUTO’S 

BLOKKEREN. NEEM HET FIETSPAD (KORT STUKJE) 

EN SLA DAARNA DIRECT LINKS (GILDSTRAAT) 

TOT DEZE NA EEN FLAUWE BOCHT NAAR LINKS 

DOODLOOPT OP DE VEEARTSENIJSTRAAT. HIER 

LINKSAF TOT AAN:

24. Veeartsenijstraat 155,  
De Paardenkathedraal ♿
Dit pand is in 1904 ontworpen door Cornelis 
Hendrik Peters (1847-1932) als manege voor 
de revalidatie van paarden. Het pand, dat 
door zijn vorm en neogotische stijl al snel 
de ‘Paardenkathedraal’ werd genoemd, 
behoorde tot het complex van de 1821 
opgerichte Rijks Veeartsenijschool, de 
tegenwoordige faculteit Diergeneeskunde. 
Sinds 1993 is het in gebruik als theater, 
tegenwoordig door het Utrechtse gezelschap 
Theater Utrecht.
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur

BIJ HET VERLATEN VAN HET PAND NAAR 

RECHTS, VEEARTSENIJSTRAAT GAAT OVER IN 

VEEARTSENIJPAD. DOORFIETSEN TOT AAN EERSTE 

GROTE WEG (POORTSTRAAT), HIER RECHTS EN NA 

DE BRUG WEER RECHTS (ALEXANDER NUMANKADE). 

FIETS RECHTDOOR TUSSEN DE AUTOBLOKKADES EN 

WEG BLIJVEN VOLGEN. OP HET EINDE ZIET U AAN 

UW LINKERHAND:

25. F.C. Donderstraat 65,  
Het Ooglijdersgasthuis
Dit monumentale pand werd in 1892 gebouwd 
als oogziekenhuis naar een ontwerp van D. Kruyf. 
Tot dan toe werden patiënten met oogklachten 
behandeld in een veel kleinere kliniek aan de 
Begijnehof, maar door internationale bekendheid 
van hoogleraar, arts en oogfysioloog F.C. 
Donders, naar wie de straat genoemd is, was 
een veel groter instituut nodig. Het gebouw is 
in een duidelijke neorenaissancestijl uitgewerkt, 
met zorgvuldige detaillering zoals goed te zien 
is aan de voorgevel. Momenteel worden er 
appartementen gerealiseerd.  
Reserveren via de website, tijdslot  
van een uur
@ Springkussen voor de kinderen

F.C. DONDERSTRAAT VERDER VOLGEN TOT AAN 

KRUISING MET VERKEERSLICHTEN. HIER LINKSAF 

SLAAN. U KOMT LANGS:

26. Biltstraat 166,  
Theaterhuis de Berenkuil ♿

De tekst hoog boven de entree verraadt de 
oorspronkelijke functie van dit monument: het 
Pathologisch Instituut. Het was onderdeel van de 
Rijks Veeartsenijschool; centraal stond de leer 
naar dierenziektes. Het pand, naar een ontwerp 
van rijksbouwmeester C.H. Peters, werd in 1908 
in gebruik genomen en werd op initiatief van 
professor Markus gebouwd en ingericht als 
het eerste moderne instituut van het Utrechtse 
veterinaire onderwijs. Tegenwoordig is hier 
Theaterhuis De Berenkuil gevestigd.
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur

TERUG NAAR DE NEUDE: BILTSTRAAT VERVOLGEN, 

SLA VÓÓR DE SINGEL LINKSAF OVER DE 

WITTENVROUWENSINGEL, RECHTSAF LANGS DE 

SCHOUWBURG DE NOBELSTRAAT UITFIETSEN, DIE 

UITKOMT OP DE NEUDE.

Overige monumenten 

27. Domplein 31, Domkerk ♿
De gotische Domkerk werd gebouwd tussen 
1254 en 1525, nadat een brand delen van de 
hier gelegen romaanse kerk verwoeste. De 
hoge Domtoren was al in 1382 gereed. Het 
middenschip is tijdens een grote orkaan in 
1674 ingestort, waarna de ruïne er nog 150 jaar 
stond. De bestrating van het Domplein geeft het 
formaat van de oorspronkelijke kerk weer.
De kerk is nu in gebruik door de protestantse 
gemeente en er vinden geregeld concerten 
plaats. // Geopend tot 14.00 uur
Reserveren via de website, tijdslot van een uur 

28. Domplein 21, Domtoren

De bouw van Utrechts meest iconische 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 
waarbij zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal 
behouden blijft. Na de restauratie moet de toren 
zo’n 40 tot 50 jaar gevrijwaard zijn van groot 
onderhoud zodat ook toekomstige generaties 
kunnen genieten van het gotische meesterwerk. 
Reserveren via de website, bezoek enkel 
mogelijk op basis van rondleidingen
@  Duik met de restaurateurs van Nico de Bont, 

het projectteam van de gemeente en gidsen van 

de Domtoren in het verhaal van de restauratie 

van de Domtoren, inclusief toelichting op de 

bouwplaats en bezoek aan een deel van de toren. 

 
29. Domplein 29, Pandhof ♿
De Pandhof met gotische kruisgang dateert uit 
de 14e en 15e eeuw. Het vormde de verbinding 
tussen de Domkerk en de Kapittelzaal, nu 
onderdeel van het Academiegebouw. Eind 
19e eeuw is de kruisgang door Pierre Cuypers 
gerestaureerd. Veel van de gedetailleerde 
venstertraceringen en kruisribgewelven zijn van 
zijn hand. Ook de wimbergen boven de vensters, 
waarin het leven van Sint Maarten uitgebeeld is, 
werden door hem onder handen genomen. De 
exemplaren van Cuypers bleken echter van een 
te zachte steensoort en werden verplaatst naar 
Flora’s Hof. 
Reserveren niet nodig

30. Flora’s Hof ♿
In de tuin van het voormalig bisschoppelijk 
paleis begon tuinarchitect Hendrik van 
Lunteren in 1803 een kwekerij, waaraan de 
tuin nu zijn naam ontleent. Achterin bevindt 
zich nog het oude veilinggebouw. Daarin 
zit nu het restauratieatelier van Museum 
Speelklok gevestigd. In de muren rondom 
zijn de sculpturen van Cuypers ingemetseld, 
die aanvankelijk aangebracht waren boven de 
vensters van de Pandhof. 
Reserveren niet nodig

31. Lange Nieuwstraat 36, 
Catharinakathedraal ♿
De bouw van de voormalige kerk van het 
Karmelieten- en later Catharijneklooster was 
rond 1550 voltooid. Na de Reformatie stond de 
kerk lang leeg, totdat de Catharinakerk werd 
verheven tot kathedraal van het aartsbisdom 
Utrecht na het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in 1853. In de tweede helft van 
de negentiende eeuw werd de kathedraal in 
neogotische stijl gerestaureerd, onder  
andere door architect Alfred Tepe. 

Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur 
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

32. Lange Nieuwstraat 38,  
Museum Catharijneconvent ♿
Het museum is gevestigd in het voormalige 
kloostercomplex van het Catharijneconvent en 
het Catharijnegasthuis. In het gasthuis, dat 
zijn entree had aan de Nieuwegracht, werden 
al vanaf de 13e eeuw zieken verzorgd door de 
kloosterlingen. Toen in 1636 de Universiteit 
Utrecht werd opgericht, werd het gasthuis ter 
beschikking gesteld als academisch ziekenhuis. 
Een medische kruidentuin werd iets verderop 
aangelegd op bolwerk Sonneborgh. In 1811 
verhuisde het ziekenhuis vanwege ruimtegebrek. 
Tegenwoordig is het een museum voor 
christelijke kunst.  
// Rondleidingen zijn gratis, voor een bezoek aan 
het museum moet een kaartje worden gekocht.
Reserveren via de website, bezoek enkel 
mogelijk op basis van rondleidingen
@  Slow-art rondleidingen om 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30 en 15.30 uur langs het schilderij ‘De 

kruisiging van de Meester van de Bewening 

van Christus’. Deze verborgen parel is al 

deels gerestaureerd en wordt tijdens de Open 

Monumentendag tentoongesteld in de Refter.

33. Pieterskerkhof 3,  
Pieterskerk ♿ 

De romaanse Pieterskerk uit 1048 is de oudste 
nog bestaande kerk van Utrecht. Bijzonder 
zijn onder meer de rode zandstenen zuilen 
uit één stuk met dobbelsteenkapitelen, 
de gebeeldhouwde zuilen in de crypte, de 
12e-eeuwse reliëfs naast de trap en de pandhof. 
Ook deze kerk was zwaar 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 
door de Waalse gemeente. 
Reserveren via de website, tijdslot van een uur 
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

34. St. Jacobsstraat 171, Jacobikerk ♿
De Jacobikerk is Utrechts grootste parochiekerk 
en werd gesticht rond 1170. De huidige kerk 
en toren zijn voornamelijk uit de 14e en 15e 
eeuw. Onder de stuclaag van het interieur 
zijn 15e-eeuwse schilderingen teruggevonden, 
waaronder de oudst bekende afbeelding van de 
stad. Naast de Andreaskapel bevindt zich de cel 
van de vrome kluizenares Alyt Panciaens, die 
hier een groot deel van haar leven woonde. De 
huidige torenspits werd pas in 1953 aangebracht, 
nadat de oorspronkelijke spits tijdens de grote 
storm van 1674 door het dak van de kerk stortte.
Reserveren via de website, tijdslot van een uur 
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

@ Orgelbespelingen

 
35. Hamburgerstraat 28,  
Het Utrechts Archief ♿
Het Utrechts Archief zit in het voormalige 
gerechtsgebouw van Utrecht, dat op haar 
beurt intrek had genomen in wat ooit de 
11e-eeuwse Paulusabdij was geweest. In 
1838 verdwenen de sporen van de abdij 
onder een neoclassicistische laag, maar 
sinds de verbouwing tot Utrechts Archief zijn 
de gotische spitsboog naar de kapittelzaal 
en gewelfaanzetten in de gangen weer 
zichtbaar. In de kelder zijn cellen te zien van 
het gerechtshof. 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur
@  Theatervoorstelling Aluin over het Rampjaar 

(Hollandse Waterlinie) om 13.00, 14.00, 15.00 en 

16.00 uur (apart reserveren)

@ Expositie ‘Utrecht aan de singel’

www.umf.nu 

>  RESTAURATIE EN HERBESTEMMING

> BEHEER EN VERHUUR
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36. Hamburgerstraat 9,  
Lutherse kerk ♿
In 1412 stichtte Abraham Dole, een rijke 
Utrechter, hier het St. Ursulaklooster voor 
vrouwen met bijbehorende kapel. In 1745 
is die kapel verbouwd en uitgebreid tot 
de huidige Lutherse kerk: een schuilkerk 
met het uiterlijk van een grachtenpand met 
Lodewijk XIV-gevel. Bij de verbouwing is een 
lager tongewelf aangebracht, onder het nog 
bewaarde middeleeuwse gewelf. De kansel 
en doophek zijn 19e-eeuws. Het orgel is uit 
1880 met bijzondere ornamentatie, zoals de 
zwaan en engelen. 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig  

 
37. Mariaplaats 14,  
Sociëteit 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 de schilder en 
kanunnik Jan van Scorel korte tijd een 
van de bewoners. In 1859 werd hier een 
herensociëteit opgericht.
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur

38. Nicolaaskerkhof 8,  
Nicolaikerk ♿
De 12e-eeuwse Nicolaikerk was de tweede 
parochiekerk van Utrecht (na de Buurkerk). 
De romaanse kerk werd in de 15e eeuw 
verbouwd tot een gotische hallenkerk, 
waardoor het huidige interieur een mix 
tussen die twee stijlen is. Ooit was hier het 
oudste orgel van Nederland, maar nadat 
deze tijdens de Tweede Wereldoorlog 
elders werd opgeslagen is deze niet meer 
teruggekomen.
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

@ 13.00 uur Orgelconcert 

41. Kromme Nieuwegracht 49, Paushuize 

In 1517 gaf de in Utrecht geboren kardinaal Adriaan 
Florisz. vanuit Spanje opdracht tot de bouw van 
dit huis in laatgotische stijl. In 1522 werd Adrianus 
tot paus verkozen, maar hij overleed al in 1523, 
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; uniek in Nederland. Voor het gebouw 
staat sinds 2015 het standbeeld van Paus Adrianus, 
naar ontwerp van Anno Dijkstra. 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een half uur
@  Gidsen geven toelichting, alleen de Balzaal 

toegankelijk

42. Prins Hendriklaan 112,  
Huis Van Ravesteyn
Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-
1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf. 
Uitgangspunt was de stijl van het Nieuwe Bouwen, 
maar het gebruik van onder meer de gebogen 
lijn maakte dat hij eind jaren ’30 verguisd werd 
binnen de beweging. 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. Het huis is recent gerestaureerd 
en tegenwoordig in gebruik als museumhuis en te 
boeken als overnachtingsplek.
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur

43. Molenpark 3,  
Houtzaagmolen De Ster
Het complex omvat een erf met houtzaag molen, 
molenaars- en knechtwoning, houtloodsen, 

39. Pandhof St. Marie

Deze tuin met bijbehorende kloostergang in 
Romaanse stijl behoorde tot de middeleeuwse 
Mariakerk. De kerk werd op initiatief van 
Napoleon gesloopt vanaf 1813. In 1844 
moest ook het overgebleven gotische koor 
wijken voor het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen (nu conservatorium). De 
kloostergang, waarvan een deel nog dateert 
uit de 11e eeuw, heeft de sloop overleeft. 
De tuin heeft veel verschillende planten 
en kruiden en wordt onderhouden door 
vrijwilligers.  
Reserveren niet nodig, looproute in de tuin
@  Informatie over o.m. de herinrichting van de 

Pandhof

@  Optreden folkgroep Lemonaki en open 

podium voor studenten van het Utrechts 

conservatorium

40. Minrebroederstraat 21,  
St. Willibrordkerk ♿
De bouw van de Willibrordkerk startte in 1895 
naar neogotisch ontwerp van de architect 
Alfred Tepe. Het sobere exterieur vormt een 
groot contrast met het zeer rijk gedecoreerde 
interieur. Verschillende kunstenaars van 
het St. Bernulphusgilde werkten samen 
en creëerden een Gesammtkunstwerk: 
de kleurrijke beschilderingen vormen 
een eenheid met de verschillende andere 
onderdelen van de kerk, waaronder de 
houtsnijwerken en glas-in-loodramen met 
scenes uit het leven van St. Willibrord.  
// Geopend vanaf 13.00 uur 
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur
@ Gidsen Kerken Kijken aanwezig

scheepshelling, 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. 
Reserveren via de website, bezoek enkel 
mogelijk op basis van rondleidingen
@  Iedere 20 minuten start een rondleiding door de 

molen voor 2 volwassenen (met kinderen)

44. Dorpsstraat 1,  
Broederschapshuisjes ♿
De onlangs geheel opgeknapte broeder-
schapshuisjes zijn tussen 1599 en 1624 gebouwd 
als armenwoningen. Tegenwoordig is de Histori-
sche Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens in 
de huisjes gevestigd. // Geopend vanaf 11.00 uur
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur

45. Hoge Woerdplein 1,  
Castellum Hoge Woerd ♿

Van de 1e tot de 3e eeuw werd de grens van het 
Romeinse Rijk (de limes) in deze streken gevormd 
door de Rijn. Deze grens werd bewaakt door 20 
castella (forten). Eén daarvan lag op deze plek. 
Op de resten van dit fort is enkele jaren terug 
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.
Reserveren via de website, tijdslot van  
een uur
@  Extra bezoekoptie: openlucht-rondleidingen over 

de minder bekende verhalen en vondsten van de 

Hoge Woerd om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur, 

duur 1 uur (apart reserveren) 




