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In deze krant:

900 jaar Utrechts erfgoed
Utrecht bestaat dit jaar precies 900 jaar. 
Een bijzondere mijlpaal waar we vandaag 
tijdens deze Open Monumentendag uitge-
breid aandacht aan besteden. Als geen an-
der vertellen onze monumenten het verhaal 
van de negen eeuwen die sinds 1122 zijn 
verstreken. Ook kijken we vooruit, want het 
is niet alleen belangrijk om de verhalen uit 
het verleden te vertellen, maar juist ook om 
de monumenten zelf te bewaren voor toe-
komstige generaties. Zo ontstaat een stad 
die, voortbouwend op het verleden, een 
duurzame toekomst tegemoet gaat.

900 jaar Utrecht
Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten 
en daarom staat dit jaar de 900ste 
verjaardag van de stad centraal. Aan de 
hand van 40 iconische monumenten reizen 
we door 900 jaar Utrechtse geschiedenis! 
Ontdek het begin van dit verhaal in Paleis 
Lofen, de nieuwste historische attractie 
rond het Domplein, waar keizer Hendrik 
V de stadsrechten aan Utrecht verleende. 
Bezoek de stadskastelen Drakenburg en 
Huis Rodenburg met één van de oudste 
werfkelders van de stad; loop binnen bij 
de Domkerk of -toren en ontdek waarom 
de kerk zo’n belangrijke rol heeft gespeeld 
in de ontwikkeling van Utrecht; fiets langs 

de Utrechtse forten van de Hollandse 
Waterlinie; bezoek het wereldberoemde 
Rietveld Schröderhuis of zie hoe de 
voormalige meubelfabriek van Pastoe 
een nieuw leven heeft gekregen. Al deze 
monumenten samen laten zien hoe Utrecht 
zich gedurende die negen eeuwen tot op de 
dag van vandaag ontwikkelde. 

Duurzaamheid
Die verandering stopt niet bij vandaag, 
Utrecht blijft zich in rap tempo ontwikkelen. 
Nieuwe monumenten worden toegevoegd 
en ook de oude(re) monumenten veranderen 
mee. Sommige zijn al honderden jaren oud. 
De uitdaging is om ze op een duurzame 
manier te behouden, te beheren of te 
restaureren. 
In het recent geopende Slachtstraat 
Filmtheater, of de duurzaam gerenoveerde 
‘vrijwoning’ aan de Wulpstraat, zie je hoe 
dit soort uitdagingen in de praktijk zijn 
aangepakt. En in de voormalige Lubro-
fabriek, of de industriële panden van 
Rotsoord, ontdek je hoe industrieel erfgoed 
op een duurzame manier een nieuw leven 
heeft gekregen. Op die manier blijft erfgoed 
behouden voor toekomstige generaties en 
worden nieuwe bladzijden toegevoegd aan 
het verhaal van 900 jaar Utrechts erfgoed.

Utrechtse Singel
Er is één monument dat door zijn ontwik-
keling en gebruik bij uitstek bijdraagt aan 
een duurzame toekomst: de Singel. De 
aanleg ervan was een direct gevolg van de 
verleende stadsrechten in 1122, die de in-
woners onder meer het recht gaven om een 
verdedigingslinie rondom de stad aan te leg-
gen. Die functie heeft de Singel al lang niet 
meer; tegenwoordig is zij onderdeel van een 
kilometerslang, groen stadspark. Sinds 2020 
stroomt het water van de singel weer hele-
maal rond en om dat te vieren zijn vandaag, 
in samenwerking met het UIT-feest, optre-

dens van jonge makers geprogrammeerd in 
diverse monumenten langs de singel, zoals 
de Stadsschouwburg, Gasthuis Leeuwen-
bergh, Sonnenborgh en andere. 

Vandaag zijn in totaal zo’n 80 monumenten 
gratis te bezoeken en elk daarvan vertelt een 
deel van het verhaal van Utrecht. Ze brengen 
het verleden tot leven en zullen dat ook in 
de toekomst blijven doen. Zo wordt op een 
duurzame manier het stokje doorgegeven 
aan volgende generaties, zodat in 2122 het 
verhaal van duizend jaar Utrechts erfgoed nóg 
rijker zal zijn.

Domtoren-Domplein. Foto: Erfgoed Drone Crew
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900 jaar Utrechts erfgoed

Tolsteegsingel met Sonnenborgh
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De Domtoren staat tot en met 2024 in de 
steigers voor restauratie. Dat is eens in de 
zoveel tijd nodig, omdat ook een monument als 
de Domtoren aan slijtage onderhevig is. Denk 
aan de invloeden van regen en wind op het 
voegwerk of op de zandstenen ornamenten, of 
aan de belasting die de duizenden bezoekers 
van de Domtoren met zich meebrengt. Bij 
de restauratie worden sommige onderdelen 
vervangen en komt er allerlei restmateriaal 
vrij. De vraag rees of dat restmateriaal niet op 
een duurzame wijze kon worden hergebruikt. 
Er werd een prijsvraag uitgeschreven en daar 
kwam het project 'Van Dom tot Steengoed' uit 
naar voren. 

Het idee van het project is om uit de 
vrijgekomen stukjes Domtoren circulaire 
producten te ontwikkelen die te koop zijn 
via een webshop of in de VVV-winkel: 
tastbare en zichtbare resultaten van hoe we 
het restmateriaal kunnen doorgeven aan 
de volgende generatie. Dat varieert van een 
blok zandsteen of een complete pinakel 
tot Domtorengruis. Zo gebruikt kunstenaar 
Niels Janszen restmateriaal om er kleine 
Domtorentjes van te gieten en maakt Imme 
Huetink artistieke Dom-prints met 'inkt' van 
gruis. De opbrengsten van het project komen 
ten goede aan het terugbrengen van een 
lichtkunstwerk in de Domtoren.

‘Van Dom tot steengoed’ zorgt er dus voor dat 
zoveel mogelijk stukjes van de Domtoren, hoe 
klein ook, hergebruikt worden. Zo draagt een 
historisch icoon op duurzame wijze bij aan de 
toekomst van de stad. En hoe leuk is het niet 
om een eigen stukje Dom in je huis te hebben? 
Een certificaat van echtheid is bij de producten 
inbegrepen. Zie ook de website van utrecht-
winkel.nl/collections/domtoren-restmateriaal. 
Of beter nog: bezoek tussen 12.00 en 16.00 
uur de steenopslag van de restauratie op 
Gansstraat 170, entree rechts van Pieter 
Baancentrum! 

Domplein 16 is al jaren lang regelmatig 
deelnemer aan de Open Monumentendag 
Utrecht. Het bijzondere van dit horecapand 
was vooral de (feest)kelder, waar twee zware 
zuilen van het voormalige keizerlijke paleis 
Lofen zijn te zien: 1000 jaar oude tastbare 
geschiedenis! 

Paleis Lofen stond in de noordwesthoek 
van de burcht Trecht, op de fundamenten 
van het Romeinse castellum. Utrecht maakte 
deel uit van een groot keizerrijk, Lofen was 
bedoeld als onderkomen voor de keizer als hij 
Utrecht bezocht. Hij sprak er recht, ontving er 
gasten en gaf er feesten. In de andere hoek 
van de burcht, waar nu het Wed is, stond 
het bisschoppelijk paleis. De Utrechtse kerk 

had een speciale band met de keizer, die 
dan ook vaak in Utrecht op bezoek was. In 
1122 bevestigde keizer Hendrik V in Lofen het 
Utrechtse stadsrecht. 

Wat wel bekend was, maar altijd verborgen 
is gebleven, is dat onder de huizen tussen 
de Vismarkt en het Domplein nog veel 
meer tufstenen muren en zandstenen zuilen 
van Lofen aanwezig waren. Het moet een 
indrukwekkend paleis zijn geweest, gebouwd 
rond 1020 en mogelijk verwoest door dezelfde 
brand die in 1253 de Romaanse voorganger 
van de Domkerk in de as legde. In 2020 
verwierf Stadsherstel Utrecht een deel van 
de kelders met de restanten van het paleis. 
Met DOMunder is overeengekomen om deze 

toegankelijk te maken en bij de viering van 
900 jaar stadsrechten te openen voor publiek. 
Dat is gelukt. Op Open Monumentendag kan 
iedereen gratis een kijkje komen nemen in 
Lofen via de poort naast Vismarkt 17.

Aan de Cartesiusweg staat het Centraal Auto-
herstel Bedrijf Utrecht (CAB), gebouwd in 1949 
naar ontwerp van spoorwegarchitect Sybold 
van Ravesteyn. Het CAB was de busremise en 
werkplaats voor de autobussen van de Neder-

landse Spoorwegen. Ook trein- en elektromo-
toren werden hier onderhouden. Met de be-
perkte naoorlogse middelen wist de architect 
het grote gebouw toch enige allure te geven in 
een typische Van Ravesteyn-stijl. 
In 2013 is het CAB een gemeentelijk monu-
ment geworden. Het was toen al geen spoor-
wegpand meer, het pand kreeg onder meer 
een opslagfunctie en ook bierbrouwerij Oproer 
en muziekcafé met oefenruimtes van dB's von-
den hier onderdak. 

Wie dit bijzondere pand nog in originele staat 
wil bekijken moet dit jaar zijn slag slaan, want 
de komende jaren zal hier veel gaan veran-
deren. Achter het CAB-gebouw strekt zich een 
groot terrein uit dat vroeger ook van de spoor-

wegen was. Hier zal de nieuwe woonwijk Car-
tesius verrijzen, opgezet als een autoluwe wijk 
volgens het Healthy Urban Living concept. Dat 
betekent dus veel aandacht voor een gezon-
de en groene leefomgeving met veel aandacht 
voor duurzaamheid. 

Van het CAB-gebouw zal in ieder geval de mo-
numentale schil bewaard blijven, daarboven is 
een appartementencomplex gepland. Het CAB 
moet in deze nieuwe wijk een centrale 'huis-
kamerfunctie' gaan vervullen. Op Open Monu-
mentendag is een laatste blik in het CAB-ge-
bouw mogelijk. Ook is er veel aandacht voor 
de historie van het pand en de toekomstige 
Cartesiuswijk.

Haal een duurzaam stukje Dom in huis!

Lofen: een keizerlijk paleis ontsloten

CAB: historisch hart in wijk van de toekomst

Rotsoord is een oud industrieel gebied 
langs de Vaartse Rijn, dat zich de laatste 
jaren heeft ontwikkeld tot een hip woon- 
en uitgaansgebied met hergebruik van het 
monumentale industriële erfgoed. Op Open 
Monumentendag kunnen we naar binnen bij 
de watertoren en de Pastoe-fabriek. 

In 1913 werd aan de Oosterkade de 
Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek 
(UMS) opgericht. Na vijf jaar verhuisde de 
fabriek naar de panden van een voormalige 
steenfabriek aan de Vaartse Rijn. Na de 
oorlog werd de fabriek bekend onder de 
naam Pastoe. Het bedrijf werkte samen met 
bekende ontwerpers en was zeer succesvol. 
In 2016 verhuisde de fabriek naar Houten. 
Aan de Vaartse Rijn vinden we nu een 
complex met meerdere fabriekshallen, die 

samen een curieus beeld geven van de 
geschiedenis van de fabrieksarchitectuur. 
De oudste onderdelen stammen nog uit de 
tijd van de steenfabriek. Daarnaast staat 
het UMS gebouw, een mooi voorbeeld van 
betonbouw met bakstenen gevelvullingen. 
In 1929 breidde de fabriek uit met een hal 
in Amsterdamse Schoolstijl. Na de oorlog 
volgden andere gebouwen, waaronder het 
ketelhuis met de glazen wand langs het 
water. Het complex is nu in gebruik bij 
creatieve bedrijven, horeca en Hogeschool 
Utrecht. Ketelhuis en zagerij zijn te bezoeken. 

De watertoren is ouder. Ze is in 1907 
gebouwd door de Utrechtsche Waterleiding 
Maatschappij toen de stad zich aan deze 
kant uitbreidde. Het was al de derde 
watertoren van de stad. In de jaren '70 

werd de toren omhuld met kunststofplaten. 
In 1996 is de toren gerestaureerd, waarbij 
die zijn oorspronkelijke uiterlijk heeft 
teruggekregen. Sinds 2015 bevindt zich in 
een glazen opbouw een restaurant in het 
bovenste deel, bereikbaar met lift, met fraai 
uitzicht op de omgeving. Het waterreservoir 
is nog aanwezig. Er zijn rondleidingen voor 
kleine groepen.

Industrieel erfgoed op Rotsoord: Pastoe en Watertoren

Monumentenmarkt Pandhof

Centraal punt Domplein

Maak kennis met de volgende verenigingen, 
stichtingen en erfgoedpartijen:

Vereniging Oud-Utrecht - heeft als doel de 
geschiedenis van stad en provincie Utrecht 
levend te houden en ons cultureel erfgoed te 
bewaken. Dit doet ze door uitgave van een 
tijdschrift en jaarboek, het organiseren van 
lezingen etc. en via het wakend oog van de 
Cultureel Erfgoed Commissie. 
Broer en De Bruijn - doen historisch 
onderzoek, geven lezingen en brengen 
publicaties uit over met name de kerkelijke 
en monastieke geschiedenis van Utrecht 
en de Middeleeuwen, waaronder de 
geschiedenis van het Domplein en het 
Utrechts Stadsrecht. 
Monumentenwacht Utrecht - zet zich in voor 
de instandhouding van cultuurhistorisch 
waardevolle bouwwerken door het uitvoeren 
van inspecties en het uitbrengen van 
adviezen. Zo helpen zij eigenaren op tijd 
preventieve maatregelen te nemen en hoge 
herstelkosten te voorkomen.
Martin Minjon (fotograaf) - presenteert posters, 
t-shirts en ansichtkaarten, waaronder Vuelta-
posters en -wielershirts, alles in het thema 
van Utrecht en Fietsen. 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 
de traditie van het handmatig luiden van de 
klokken. 
Stichting De Plantage - geeft boeken uit over 
geschiedenis en cultuur van de stad Utrecht. 
Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Erfgoed 

- voert het gemeentelijk erfgoedbeleid 
uit, zoals monumentenzorg, archeologie, 
bouw- en architectuurhistorie en historische 
fotografie en adviseert bij verbouwen, 
restaureren en verduurzamen van 
monumenten. 
Gilde Utrecht - stichting van ruim 200 
vrijwilligers voor het verlenen van allerlei 
diensten in en rondom de stad Utrecht. Richt 
zich in het bijzonder op vijftigplussers, die 
hun kennis, kundigheid en ervaring willen 
overdragen aan geïnteresseerden.
Stichting Vlam - geeft een historische kaart 
van Utrecht uit waarop je locaties op aan 
kunt geven waarmee je een bepaalde band 
hebt (familie, beroep, hobby, favorieten). 
Maak zo een persoonlijke route door de 
stad of een wanddecoratie die leuke reacties 
losmaakt (www.stichtingvlam.nl).
Juniorgidsen Utrecht - startpunt van de 
rondleiding (tussen 10.30 en 16.00 uur, 
duur een half uur) door leerlingen van 
Montessorischool Buiten Wittevrouwen over 
de geschiedenis van het Domplein en 900 
jaar Utrecht. Zie ook elders in de krant.

Op het Domplein staat weer de centrale tent 
met informatie over alle activiteiten. Ook kun 
je hier een extra monumentenkrant ophalen. 
Bij de tent kunnen (gratis) kaartjes worden 
verkregen voor de Gildewandelingen en de 
Singelwandeling langs Open Monumenten. 
Domplein is tevens het vertrekpunt van de 
Gildewandelingen. In de Pandhof van de 
Dom vindt de Monumentenmarkt plaats. 
CoffeeMood - een mobiele koffiebar met 
terras - staat ook op het plein. 

Heel leuk dat onze enthousiaste juniorgidsen 
ook weer aanwezig zijn. Leerlingen uit de 
hoogste klassen van Montessorischool Buiten 
Wittevrouwen nemen u mee en vertellen over 
de tweeduizendjarige geschiedenis van dit 
oudste stukje Utrecht, met uiteraard extra 
aandacht voor Utrecht 900 jaar stadsrechten. 
Gratis kaartjes zijn beschikbaar bij de kraam 
van de Juniorgidsen in de pandhof van de 
Dom (Monumentenmarkt)
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Hoe restaureer je een monument op duur-
zame wijze? We vroegen het de directeur 
van het Utrechts Monumenten Fonds (UMF), 
Suzan te Brake. Het UMF is eigenaar van het 
complex waar tot enkele jaren geleden ca-
fé-restaurant en filmzalencomplex 't Hoogt 
was gevestigd. Dit is nu duurzaam geres-
taureerd en een nieuw leven begonnen als 
Slachtstraat Filmtheater.

Menig Utrechter zal goede herinneringen 
hebben aan het oude 't Hoogt, dat sinds 
de jaren '70 in de Slachtstraat was te 
vinden. Toen de uitgeleefde panden door 
de huurder werden verlaten was de vraag: 
wat nu? Aanvankelijk wilde het UMF het 
complex een woonfunctie geven en een 
deel afstoten, legt te Brake uit: 'Het UMF 
achtte het toentertijd niet monumentaal ge-
noeg, want een deel van 't Hoogt is vrijwel 
nieuw gebouwd in de jaren '70. Het ziet er 
wel historisch uit, maar is het dus eigenlijk 
niet. Uiteindelijk is besloten om het toch 
als geheel bij elkaar te houden en naar een 
plan van Jos Stelling er een nieuw filmthea-
ter van te maken'.

Slachtstraat Filmtheater is het derde film-
huisproject van de Utrechtse cineast. Eerder 
realiseerde hij al het Springhavertheater 
aan de Springweg en het Louis Hartlooper-
complex in een oud politiebureau aan de 
Tolsteegbrug. De directeur leidt rond: alle 
ruimtes zijn nu centraal vanuit het café te 
bereiken, waar je vroeger nog via de steeg 
naar zaal 2 moest lopen. Het kruip door 
sluip door-karakter is gelukkig niet hele-
maal verdwenen. Via een trappetje komen 
we in het gedeelte waar vroeger Museum 

Betje Boerhave zat, dat is nu bij het café 
getrokken (Betje Boerhave komt overigens 
terug in Hoogt 10). Een vernieuwd trappen-
huis leidt naar de drie filmzalen, maar er 
is nu ook een lift. Wanden en plafonds zijn 
bedekt met een speciaal geluidsabsorbe-
rend materiaal.

Monumentenglas
Soms zijn de duurzaamheidsingrepen 
duidelijk zichtbaar, al moet je er wel voor 
omhoog kijken. In het café wijst te Brake 
op het nieuwe luchtafzuigsysteem aan 
het plafond, deze werkt vraaggestuurd en 
voert warme lucht af die wordt hergebruikt. 
Het complex is aangesloten op stadsver-
warming. Op de daken zijn zonnepanelen 
aangebracht. Andere ingrepen vallen nau-

welijks op als je er niet op wordt gewezen, 
zoals de dubbele beglazing met monu-
mentenglas, de fijne tochtborsteltjes in de 
vensters, de hergebruikte radiatoren, of 
de led-verlichting die is uitgerust met een 
detectiesysteem, zodat die niet onnodig 
blijft branden.

Verder is het proces vrij eenvoudig, vertelt 
te Brake: 'Je begint met een 'DuMo', een 
duurzaamheidsadvies voor monumenten, 
daar zijn speciale bureaus voor en je kunt 
er via de gemeente subsidie voor krijgen. 
Vervolgens ga je met een restauratie-archi-
tect kijken hoe je dat in het monument kan 
toepassen. Daarna kan de aannemer aan de 
slag, liefst een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in de restauratie van monumenten. Dat was 

bij ons Nico de Bont. Die zijn nu bezig met 
de Domtoren.'

Dat is allemaal heel mooi natuurlijk, 
maar klinkt niet goedkoop. Wie heeft dat 
allemaal betaald? 'Wij zelf', verzekert te 
Brake, 'uit eigen middelen, aangevuld met 
financiering en een restauratiesubsidie van 
de provincie Utrecht; en het Filmtheater 
heeft zelf ook geïnvesteerd. De winst is dat 
je enorm bespaart op energiekosten.'

Na de verleende stadsrechten werd de 
Utrechtse burgerij steeds meer zichtbaar 
in de stad. Adellijke families en rijke 
burgers lieten stenen huizen bouwen met 
kasteelachtige kenmerken als dikke muren 
en kantelen. Deze 'stadskastelen' waren 
de eerste (bak)stenen huizen in Utrecht. 
Er moeten tussen de 20 en 40 van deze 
stadskastelen zijn geweest, de meeste 
stonden aan de Oudegracht. 

In de loop der eeuwen zijn deze huizen 
vaak vernieuwd of verbouwd, maar een 
aantal is nog steeds goed als zodanig te 
herkennen. Van andere stadskastelen zijn 
vaak de kelders en gewelven nog bewaard 
gebleven. 

De oudste stadskastelen dateren uit de 
12e eeuw, dus kort na erkenning van 
de stadsrechten en het graven van de 
Oudegracht. Hiertoe behoren de huizen 
Drakenburg (nr 114) en Rodenburg (nr. 218). 
Het beste voorbeeld is Oudaen (nr 99) dat 
dateert uit de 13e eeuw, net als Blankenburg 
(nr 121) en Fresenburch (nr 113), nog steeds 
indrukwekkende gebouwen in de Gouden 
Bocht van Utrecht. 

Op Open Monumentendag zijn de oudste 
huizen van Utrecht, Drakenburg en 
Rodenburg, voor het publiek toegankelijk 
gemaakt. De bovenbouw is uit latere 
tijden, maar de 12-eeuwse kelders zijn nog 
grotendeels origineel.

UMF gaat voor duurzaam

Het nieuwe Slachtstraat Filmtheater

Stadskastelen
De oudste huizen 
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, Complex ‘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

Slachtstraat Filmtheater

Slachtstraat Filmtheater is tijdens de Open 
Monumentendag tussen 10.00 en 12.00 
geopend met om 11.00 uur een lezing door 
Suzan te Brake over de renovatie.
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Alle monumenten op een rij
Zo’n tachtig monumenten openen vandaag 
tussen 10.00 en 17.00 uur, tenzij anders 
vermeld, hun deuren voor het publiek. 
Bij een beperkt aantal activiteiten dient 
een reservering te worden gemaakt, zie 
hiervoor de link bij de activiteit. Er zijn dit 
jaar de volgende thema’s en routes: 

Nrs 1-38:  900 jaar Utrecht
Nrs 39-48: Singelwandeling
Nrs 49-57: Duurzaamheid (fietsroute)
Nrs 58-70: Overige monumenten
Nrs 71-80: Forten (fietsroute)

NB: Voor meer details over activiteiten zie ook 
website openmonumentendagutrecht.nl

Nieuw in 2022

Afwijkende openingstijden

Extra activiteit

Rolstoeltoegankelijk

Jonge makers ihkv Rondje Singel

TIJDREIS 900 JAAR UTRECHT

Precies 900 jaar geleden kreeg Utrecht 
stadsrechten, een gebeurtenis die bepalend 
was voor de verdere ontwikkeling van de stad. 
De tastbare getuigen van de negen eeuwen die 
sindsdien verstreken zijn onze monumenten. 
Aan de hand van hun verhalen volgen we de 
ontwikkeling van Utrecht, vanaf 2 juni 1122 tot nu.

In de middeleeuwen ontwikkelde Utrecht zich tot 
een belangrijk religieus centrum. De Utrechtse 
bisschop had zowel kerkelijke als bestuurlijke 
macht. 

1. Vismarkt 17a, Paleis Lofen
Achter een hek tussen Vismarkt 17 en 18 liggen 
kelders met resten van Paleis Lofen. Toen Utrecht 
onderdeel was van het Heilige Romeinse Rijk was 
dit het onderkomen van de Duitse Keizer. Hier 
bevestigde keizer Hendrik V op 2 juni 1122 het 
stadsrecht van Utrecht. DOMunder werkt hier aan 
een nieuwe historische attractie. 
@   Neem een kijkje in het verdwenen Paleis

Het verkrijgen van stadsrechten, betekende onder 
meer dat de Utrechtse burgers het recht hadden 
hun stad te verdedigen door de aanleg van 
stadswallen omringd door een gracht. 

2. De Utrechtse Singel

De stadsbuitengracht – zoals de singel officieel 
heet – begon kort na 1122 en had primair een 
verdedigingsfunctie. Na eeuwen van versterking en 
uitbreiding raakte de militaire betekenis op de 
achtergrond en werden de wallen en poorten in 
de 19e eeuw gesloopt. In de 20e eeuw werd ook 
de singel deels gedempt. Dit laatste werd in 2020 
hersteld en sinds 2020 is zij weer helemaal rond. 
@   Zie wandelroute: De Utrechtse Singel (ca. 3 

km) en monumenten 39-48.
@   Wandeling Rondje Singel (ca. 6 

km) te downloaden via www.
openmonumentendagutrecht.nl 

@   12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur: 
Singelwandeling langs Open Monumenten olv 
een gids, start bij Villa Orloff, Lucas Bolwerk 
1 (duur 1,5 uur). Kaarten bij infotent op het 
Domplein (max. 15 personen). 

Na de verleende stadsrechten werd de Utrechtse 
burgerij steeds meer zichtbaar in de stad. Rijke 

burgers lieten voor zichzelf stenen huizen – 
stadskastelen – bouwen. 

3.  Oudegracht 218, Huis Rodenburg
Huis Rodenburg was een zg. stadskasteel dat 
vermoedelijk al in de 12e eeuw werd gebouwd. 
Het was een van de eerste bakstenen gebouwen 
in ons land. De (werf)kelders zijn nog grotendeels 
origineel en behoren tot de oudste van de stad. 
De huidige bovenbouw met lijstgevel en laag 
zadeldak dateert uit de 18e eeuw. 
@   Informatiepanelen over de geschiedenis 

4.  Oudegracht 114, Drakenburg ♿

Dit stadskasteel – een verdedigbaar, stenen 
woonhuis – ontstond eveneens in de 12e eeuw. 
In de loop der tijd is het pand meermaals 
uitgebreid en vernieuwd. Restanten van het 
oudste deel zijn zichtbaar in de kelder. Eén 
van de bewoners was Frederik van Drakenburg, 
schepen en schout van Utrecht in de 15e eeuw. 
@   Virtuele tour met QR-code bij kassa 

Om de status van de kerk kracht bij te zetten, 
liet de bisschop de oude Romaanse Domkerk 
vervangen door een veel groter, gotisch 
exemplaar, met als ultiem machtssymbool de

5. Domplein 21, Domtoren
De bouw van Utrechts meest iconische bouwwerk 
begon in 1321. De 112 meter hoge toren was tot 
de storm in 1674 met de Domkerk verbonden. 
Momenteel 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. 
@   Doorlopend of met gids (met gids reserveren 

via www.domtoren.nl) bezoek aan de 
bouwplaats. Ontdek alles over de meest 
bijzondere stenen en ornamenten van de 
Domtoren. 

@   Vandaag is de Domtoren gratis te beklimmen 
met een gids, reservering via www.domtoren.
nl. Ieder uur start een rondleiding. 

@   Tussen 12.00 en 16.00 uur: bezoek de 
steenopslag van de restauratie en koop een 
eigen stukje Domtoren. Adres: Gansstraat 
170 (toegangshek rechts van vm. Pieter Baan 
Centrum)

Het religieuze machtscentrum van Utrecht was 
de Domkerk, het bestuurlijk centrum was de 
kapittelzaal. Ze werden verbonden door

6. Domplein 29, Pandhof ♿

De Pandhof met gotische kruisgang dateert uit 
de 14e en 15e eeuw en vormde de verbinding 
tussen Domkerk en Kapittelzaal, nu onderdeel 
van het Academiegebouw. Eind 19e eeuw is de 
kruisgang door Pierre Cuypers gerestaureerd. Veel 
van de venstertraceringen en kruisribgewelven 
zijn van zijn hand. Ook de wimbergen boven de 
vensters, die het leven van Sint Maarten 
uitbeelden, waren van Cuypers, maar die bleken 
van een te zachte steensoort en moesten 

vervangen worden. Die van Cuypers staan nu in 
Flora’s Hof (zie nr 61). 
@   Monumentenmarkt

De Domkerk was een kapittelkerk, alleen voor 
geestelijken toegankelijk. Burgers konden 
gebruik maken van parochiekerken, zoals de

7. Steenweg 6, Buurkerk ♿

De Buurkerk was tot 1125 de enige kerk voor de 
Utrechtse burgerij. Ze is diverse malen door 
brand getroffen en herbouwd. In de 16e eeuw 
ontstond zo een grote vijfbeukige hallenkerk. In 
1586 werd besloten het koor (nu de Choorstraat) 
te slopen, omdat het verkeer de gewoonte had 
om door de kerk te trekken. De vorm is nog 
zichtbaar in de bestrating. De kerk is sinds 1984 
in gebruik als Museum Speelklok volgens het 
box-in-the-box principe, zodat de kerk zelf 
onaangetast blijft. 
@   Gratis rondleidingen om 10.30, 12.30 en 14.30 

uur, start in museumcafé (max. 20 personen, 
vol=vol)

@   Museum niet gratis toegankelijk

8. 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 hingen 
naast de kerkelijke klokken (in 1942 weggehaald) 
ook de stedelijke luidklokken. De grootste 
was de Banklok, die luidde bij brand en storm 
en voor de bekendmaking van vonnissen en 
raadsbesluiten. De kleine Waak- of Raadsklok 
luidde dagelijks bij het openen en sluiten van de 
stadspoorten. Die traditie is weer in ere hersteld 
door het Utrechts Klokkenluiders Gilde. 
@   Vrije bezichtiging en rondleidingen 

door Utrechts Klokkenluiders Gilde met 
demonstraties handmatig klokkenluiden

9. St. Jacobsstraat 171,  
Jacobikerk ♿ en -toren
De Jacobikerk, Utrechts grootste parochiekerk, is 
gesticht rond 1170. De huidige kerk en toren zijn 
vooral uit de 14e en 15e eeuw. Onder de stuclaag 
zijn 15e-eeuwse schilderingen teruggevonden, 
waaronder de oudst bekende afbeelding van 
de stad. Naast de Andreaskapel bevindt zich 
de cel van één bij twee meter van kluizenares 
Alyt Panciaens, die hier een groot deel van haar 
leven woonde. De torenspits is van 1953; de 
oorspronkelijke spits stortte bij de storm van 
1674 door het kerkdak. 
@   Bezoek met of zonder een rondleiding 
@   12.00 en 14.00 uur: Concert (30 min.) ihkv de 

Nationale Orgeldag
@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig
@   Vrije bezichtiging en rondleidingen in toren 

door Utrechts Klokkenluiders Gilde met 
demonstraties handmatig klokkenluiden

Naast de vele kerken in de stad, kende het 
middeleeuwse Utrecht ook veel kloosters. 

10. Hamburgerstraat 9, Lutherse Kerk ♿

In 1412 stichtte de rijke Utrechter Abraham Dole 
het St. Ursulaklooster voor vrouwen. De kapel 
werd in 1745 verbouwd en uitgebreid tot 
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Colofon

Jonge Makers in Monumenten

Op Open Monumentendag worden ihkv 
Rondje Singel optredens aangeboden van 
jong Utrechts talent in monumenten aan  
de singel (*) of in de binnenstad. Info over 
de Jonge Makers en hun voorstellingen is 
te vinden op  
www.openmonumentendagutrecht.nl

Traces – Stadsschouwburg*
10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 en 16:00 
uur (korte optredens bij de rondleiding): 
reserveren via stadsschouwburg-utrecht.nl
Bojonne – Museum Catharijneconvent
11:00 en 12:00 uur  
Mart Oosterhoff – Geertekerk*
11:00 en 12:30 uur 
Pim Lammers – Centraal Museum*
11:30 en 12:30 uur 
Julia Buijs – Winkel van Sinkel
11:30 en 12:30 uur 
Jasmijn Kenselaar – Gasthuis Leeuwenbergh*
12:30 en 13:30 uur 
Studio Figur – Het Utrechts Archief
12:30 en 13:30 uur 
Camiel en Aram – Bibliotheek Utrecht
13:00 en 14:00 uur 
Club Lam – Stadsklooster
13:00 en 14:00 uur 
LOE – Maliebaanstation*
13:30 en 14:30 uur 
Firma Frictie – BUNK Hotels*
13:30 en 14:30 uur   
Dear T – Sonnenborgh - museum en 
sterrenwacht*
13:30 en 15:00 uur
Nalida, Mimi Wiggers en Bram Veldkamp – 
Watertoren/WT Urban Kitchen
13:45, 15:00 en 16:15 uur 
Rosa Falkenburg – Bartholomeus Gasthuis*
15:00 en 16:00 uur in de Smeezaal
Coos Veldpaus – Grand Hotel Karel V*
15:30 en 16:30 uur
FENNE – Nicolaikerk*
16:00 en 17:00 uur
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Lutherse kerk: een schuilkerk met het uiterlijk 
van een woonpand met Lodewijk-XIV gevel en 
rijk gedecoreerde kuif. Onder het nog bewaarde 
middeleeuwse gewelf is toen een lager tongewelf 
aangebracht. Kansel en doophek zijn 19e-eeuws. 
Het orgel met bijzondere ornamenten is uit 1880 
en nog in gebruik tijdens diensten en concerten.
@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig

11. Lange Nieuwstraat 38,
Museum Catharijneconvent ♿
Het museum is gevestigd in het voormalige 
Catharijneconvent en -gasthuis. In het gasthuis, 
dat zijn entree had aan de Nieuwegracht, 
verzorgden de kloosterlingen al vanaf de 13e 
eeuw de zieken. Toen in 1636 de Universiteit 
Utrecht werd opgericht, werd het gasthuis 
academisch ziekenhuis. Een medische 
kruidentuin werd verderop aangelegd op bolwerk 
Sonnenborgh (de huidige Sterrenwacht). In 1811 
verhuisde het ziekenhuis. Tegenwoordig is hier 
het museum voor christelijke kunst. //Geopend 
vanaf 11.00 uur
@   Instaprondleiding om 14.00, 15.00 en 16.00 

uur (duur 30 min.) naar de presentatie ‘Paus 
Adrianus VI. Wereldleider uit Utrecht’, start bij 
kassa (vol=vol)

@   Museum gratis toegankelijk

  11.00 en 12.00 uur: Optreden jonge maker 
Bojonne ihkv Rondje Singel

Met de verdere groei van de stad werd de 
behoefte aan zorg voor armlastigen en zieken 
steeds groter. Dit werd niet alleen opgepakt door 
kloosters maar ook door de burgerij: 

12. Lange Smeestraat 40,
Bartholomeus Gasthuis ♿
Al vanaf de 14e eeuw worden hier langdurige 
zieken verpleegd. In 1632 werd de regentenzaal 
gebouwd, ingericht met prachtige gobelins 
met natuurvoorstellingen. Ze zijn in 1642-1648 
gemaakt door de vermaarde wandtapijtenmaker 
Maximilliaan van der Gucht. Het hondje van Van 
der Gucht, onderaan het tapijt, werd in al zijn 
tapijten afgebeeld. Het is het enige gasthuis 
in Nederland dat al zo lang onafgebroken als 
zodanig functioneert.
@   11.00 uur: Lezing over historie gasthuis en 

de wandtapijten (60 min); reservering via: 
www.bartholomeusgasthuis/ontdek/cultureel-
erfgoed/tentoonstelling 

  15.00 en 16.00 uur Smeezaal: Jonge maker 
Rosa Falkenburg ihkv Rondje Singel 

13. 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, die over heel Europa 
werden geëxporteerd. De vergulde, gekroonde 

hamer boven de voordeur is het symbool van 
het gilde. De stenen poort is uit 1644 en werd 
vervaardigd door steenhouwer Peter Franszoon. 
De fraaie overdekte kolfbaan stamt uit 1730 en 
wordt nog steeds gebruikt. Historie en vermaak 
gaan hier hand in hand. 

Op het hoogtepunt van de kerkelijke macht werd 
in 1522 de Utrechter Adriaan Florisz. tot paus 
gekozen. Het huis dat hij voor zichzelf had laten 
bouwen, herinnert daar nog aan. 

14. 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 hij tot paus Adrianus VI 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. Voor het gebouw staat sinds 2015 het 
standbeeld van Paus Adrianus, naar ontwerp van 
Anno Dijkstra. 
@   Hele dag rondleidingen, laatste om 16.00 uur, 

reserveren noodzakelijk via overpaushuize.
weebly.com/openmonumentendag2022

In 1528 eindigde de wereldlijke macht van de 
bisschop, Utrecht werd door Karel V ingelijfd bij 
het Spaanse Rijk. Karel V gaf opdracht om de 
stadsverdediging te verstevigen. 

15. Sterrenburg 1, Sterrenburg

Vanaf 1550 werd de Utrechtse stadswal verstevigd 
met vier bastions, waaronder Sterrenburg. Het 
bolwerk verloor echter zijn militaire functie en 
werd steeds meer voor andere doeleinden 
gebruikt. Bij de aanleg van het Zocherpark in de 
19e eeuw is een gedeelte gesloopt. Een deel van 
de kazematten (kanonskelders) en het woonhuis 
daar bovenop zijn wel bewaard gebleven. //
Geopend vanaf 12.00 uur

Reformatie (1580): na jaren van onrust en drie 
beeldenstormen vaardigde het stadsbestuur een 
verbod uit op het belijden van het katholieke 
geloof (Reformatie). 

16. Domplein 31, Domkerk ♿
De gotische Domkerk is gebouwd tussen 1254 
en 1525, nadat een brand de oude romaanse 
kerk had verwoest. De toren was al in 1382 
gereed. Het middenschip is tijdens een orkaan 
in 1674 ingestort, de ruïne werd pas na 150 jaar 
opgeruimd. Zo is het Domplein ontstaan, in de 
bestrating is de omtrek van de oorspronkelijke 
kerk zichtbaar gemaakt. Op het altaar in de 
Van Arkel-kapel is te zien hoe de hoofden van 
vrijwel alle figuren bij de beeldenstorm zijn 
weggehakt. //Geopend tot 15.15 uur
@   Korte rondleidingen met aandacht voor 

keizer Hendrik V in de ochtend
@   Informatiekraam Stichting Vrienden van de 

Domkerk en Domshop
@   15.30 uur: Orgelconcert door Niels de Klerck, 

Jan Hoegee, Marc Schippers en studenten 
van het Fontys Conservatorium Tilburg

Naast katholieken konden ook andersgezinden 
als Lutheranen en Doopsgezinden hun 
geloof niet meer openlijk belijden. Zij waren 
gedwongen samen te komen in huis- of 
schuilkerken. 

17. Oudegracht 270, Doopsgezinde kerk
Op de plek waar aanvankelijk bierbrouwerij 
‘De Witte Leeuw’ was gevestigd liet de 
Doopsgezinde Gemeente in 1772 een schuilkerk 
bouwen. Net als katholieken mochten 
doopsgezinden hun geloof niet openlijk 
belijden, daarom werd aan de grachtzijde de 
suggestie van een statig grachtenhuis gewekt.
@   15.00 en 16.00 uur: Dwarsfluit ensemble DGU 
@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig

Na de Reformatie zijn veel kerken afgebroken 
of hergebruikt. Klooster- en kapittelterreinen 
werden onteigend en nieuwe straten en 
verbindingen aangelegd. 

18. 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. Het 
koor is uit 1550 en was tot 1821 in gebruik 
als universiteitsbibliotheek. Bij de orkaan van 
1674 verloor de kerk zijn torens. Er kwam een 
nieuwe westgevel met classicistische entree. De 
kapittelkamer heeft een stucplafond uit 1755 en 
is bekleed met goudleerbehang 
@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig

1636: oprichting Universiteit Utrecht. Deze 
concentreerde zich in het centrum, waar zij 
nog altijd goed vertegenwoordigd is in deftige 
panden.

19. Janskerkhof 13a, Universiteit Utrecht
Dit symmetrische huis uit 1648 toont een sober 
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. 
Na 1911 is het voormalige woonhuis 
achtereenvolgens gebruikt als advocaten- en 
belastingkantoor, museum, kantongerecht en – 
nu – universiteitsgebouw. 
@   Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen 

20. Drift 15, Universiteit Utrecht 
Dit grote pand was in de 16e eeuw nog een 
claustraal huis van het kapittel van de Janskerk, 
bestemd voor een kanunnik (rijke geestelijke). 
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 architect Houtzager. In het gebouw zijn 
nog bijzondere stucplafonds, trappenhuis en 
schouw aanwezig.
@   Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen door 

Casper Staal (Constructieve)

Na de Reformatie bleef de zorg voor armen 
aanwezig, óók door (rijke) katholieke patriciërs. 

21. Nieuwegracht 205, Refectiekamer

Dit hoekpand uit 1651 vormde samen met de 
aangrenzende armenhuisjes de Kameren van 
Maria van Pallaes. In dit grotere pand bevond 
zich de bestuurskamer voor de regenten (de 
refectiekamer). Boven de statige ingang bevindt 
zich een gevelsteen met een lovende tekst over 
Maria van Pallaes. Het hele complex, met 
binnentuin, is in 1979 overgenomen door het 
Utrechts Monumentenfonds.

In 1674 woedde er een allesvernietigende storm 
over Utrecht. Het middenschip van de Domkerk 
stortte in, net als vele andere torens, gebouwen 
en huizen.

22. Pieterskerkhof 5, Pieterskerk ♿

De romaanse Pieterskerk uit 1048 is de oudste 
nog bestaande kerk van het Utrechtse 
kerkenkruis. Bijzonder zijn de rode zandstenen 
zuilen met dobbelsteenkapitelen, de 
gebeeldhouwde zuilen in de crypte, de 
12e-eeuwse reliëfs naast de trap en de pandhof. 
Tijdens de tornado van 1674 zijn de westelijke 
beuk en torens verloren gegaan. De barokke 
kapittelzaal stamt uit 1649. Sinds 1656 is de kerk 
in gebruik bij de Waalse gemeente. Er worden 
diverse concerten gehouden.
@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig

In 1713 werd de Vrede van Utrecht gesloten. 
Diplomaten uit heel Europa onderhandelden 
weken lang in het stadhuis om tot een nieuw 
machtsevenwicht te komen. 

23. Stadhuisbrug 1, Stadhuis ♿

Het stadhuis is in de 16e eeuw ontstaan door 
samenvoeging van middeleeuwse woonhuizen. 
Door de eeuwen heen is het complex vele malen 
verbouwd en uitgebreid, totdat dit het gehele 
bouwblok innam. De neoclassicistische gevel aan 
de stadhuisbrug is van stadsarchitect J. van 
Embden (1823). Op de andere hoek van het 
complex, nabij de Stadskraan aan de Oudegracht, 
bevond zich de Waag, waar handelsgoederen 
werden gewogen. In 2000 is het complex – met 
name aan de achterzijde - verbouwd naar 
ontwerp van architect Miralles. 
@   12.00 uur: 'Geschiedenis ter plekke': lezing 

door Constructieve lid Guus Schrijver
@   13.30,15.00 en 16.30 uur: Stadhuistoneel 

speelt 'Stadhuis zonder Muren' in Raadzaal 
met Old Star Cast van oud-wethouders en 
oud-raadsleden en oud-burgemeester Aleid 
Wolfsen. Duur 30 minuten, gratis kaarten 
een half uur voor de voorstelling bij ingang 
Stadshuis, vol=vol 

@   15.00 uur: Lezing: 'Tronie van Utrecht' door 
Fedor van Rossem

@   Doorlopend in de hal: documentaire 'Stadhuis 
van Utrecht, huis vol verhalen'

Een heelweekendfeest vooriedereen
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Begin 19e eeuw lijfde Napoleon de Nederlanden 
in bij zijn rijk. Hij benoemde zijn broer Lodewijk 
Napoleon tot koning, die in Utrecht een paleis 
liet bouwen.

24. Drift 27, UU Bibliotheek ♿
Deze twee grote middeleeuwse huizen werden 
in 1807-1809 door architect J.D. Zocher Sr. 
samengevoegd als onderdeel van het paleis van 
Lodewijk Napoleon. De neoclassicistische poort 
in de Wittevrouwenstraat gaf toegang tot een 
binnenplaats en de hoofdingang. In het gebouw 
zijn een 18e-eeuwse bordestrap en gietijzeren 
archiefstellingen te zien uit de 19e eeuw toen het 
Rijksarchief hier zat. 
@   Informatie over geschiedenis en huidige 

functie

Na 1830 begon de ontmanteling van de 
stadswallen en de aanleg van het Zocherpark. De 
militaire functie van stadsmuren was inmiddels 
overgenomen door 'waterlinies'.

25. Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Rond Utrecht liggen twee kringen van forten die 
met kanalen, sluizen, dijken en inundatiekommen 
de Stelling van Utrecht vormen. De forten moesten 
de stad verdedigen bij vijandelijke aanvallen. De 
binnenste ring dateert uit het begin van de aanleg 
(na 1820). Toen Utrecht verder uitbreidde en het 
bereik van het geschut toenam, werd na 1860 een 
tweede ring van forten aangelegd.
@   Zie opengestelde forten nrs. 71 t/m 80 en 

fortenroute 

In de 19e eeuw werd de vrijheid van godsdienst 
heringevoerd, dit betekende de herrijzenis van de 
katholieke kerk; Utrecht kreeg weer een bisschop 
en een kathedraal
 
26. Lange Nieuwstraat 36, 
Catherinakathedraal ♿
De bouw van de voormalige kerk van het 
Catharijneklooster was rond 1550 voltooid. 
Na de Reformatie stond de kerk leeg, tot zij 
in 1853 werd verheven tot kathedraal van het 
aartsbisdom Utrecht. In de tweede helft van de 
19e eeuw werd de kathedraal in neogotische stijl 
gerestaureerd, o.a. door Utrechtse kerk-architect 
Alfred Tepe.
@   10.30 uur: Aftrap Nationale Orgeldag mmv 

Wouter van Belle, orgel en leden van het 
Kathedrale Koor Utrecht

@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig 

Nu katholieken weer openlijk hun geloof konden 
belijden werden nieuwe kerken gebouwd. 

27. Minrebroederstraat 21,
St. Willibrorduskerk
De bouw startte in 1895 naar neogotisch ontwerp 
van 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: een samenhangend 
geheel van verschillende kunstvormen. De 
kleurrijke beschilderingen vormen een eenheid 
met de houtsnijwerken en glas-in-loodramen met 
scenes uit het leven van St. Willibrord. //Geopend 
vanaf 11.00 uur
@   Korte orgeldemonstraties
@   Gidsen Kerken Kijken aanwezig

In de 19e eeuw kwam de wetenschap tot grote 
ontwikkeling; de Universiteit Utrecht telde enkele 
vermaarde laboratoria en wetenschappers. 
Daarbij hoorde een nieuw, statig gebouw.

28. Domplein 29, Academiegebouw ♿
Het Academiegebouw is gebouwd in 1891-1894 
in neorenaissance-stijl naar ontwerp van E.H. 
Gugel en F.J. Nieuwenhuis. De aula van het 
complex is de vroegere 15e-eeuwse kapittelzaal 
van de Domkerk. In 1579 werd hier de Unie 
van Utrecht getekend, waarmee de Hollandse 
staten zich verenigden tegen de Spanjaarden. 
Het academiegebouw heeft nu vooral een 
ceremoniële functie, zoals voor promoties. 
@   Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur Geschiedenis 

ter plekke: korte lezingen door Constructieve 
leden Rendel de Jong in de aula en Joost van 
Sonsbeek in de Senaatszaal

In de 19e eeuw brak het industriële tijdperk 
aan. In 1843 werd de ijzeren spoorlijn Utrecht-

Amsterdam geopend. Utrecht zou uitgroeien tot 
spoorwegknooppunt van Nederland. 

29. Maliebaanstation 16, Maliebaanstation ♿

Het Utrechtse station aan de Maliebaan is ook de 
entree tot het Spoorwegmuseum. Ze is in 1874 
gebouwd en volledig in oude luister hersteld met 
een rijk beschilderde vestibule met kroonluchters, 
een wachtkamer voor de 1e- en 2e klasse, een 
luxe eetzaal en zelfs toiletten in 19e-eeuwse sfeer.
@   Stationsgebouw gratis toegankelijk met vanaf 

11.00 uur ieder uur een instaprondleiding (30 
minuten), laatste start om 16.00 uur

@   Museum niet gratis toegankelijk

  13.30 en 14.30 uur: Optreden door jonge 
makers LOE ihkv Rondje Singel

 
Als spoorwegknooppunt had de stad ook een 
belangrijke spoorwegindustrie. Een deel hiervan 
is inmiddels erkend spoorwegerfgoed met een 
nieuwe bestemming.

30. Schaverijstraat 11, Werkspoorfabriek ♿
De Werkspoorfabriek (1915/1964) is nu een 
bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve makers. In 
de 175 meter lange fabrieksloods van Werkspoor 
werden tot 1972 treinwagons en staalconstructies 
geproduceerd voor de spoorwegbouw. Werkspoor 
profiteerde van de herstelopgave van bruggen 
en spoorwegen na de Tweede Wereldoorlog en 
groeide uit tot een enorm complex.
@   11.00, 13.00 en 15.00 uur: Lezing 'Museum van 

Zuilen' 
@   12.00, 14.00 en 16.00 uur: Rondleiding 'De 

Stadstuin' 
@   Doorlopend audiotour, om 14.00 uur olv 

Wendy van 5GRADENOOST
@   Van 11.00 tot 16.00 uur: Qeet cafe voor koffie 

en lunch

31. CAB Cartesius, Rondom 100,
CAB-gebouw ♿

Het Centraal Auto Herstel Bedrijf (C.A.B., 1948) 
was onderdeel van NS, die ook gebruik maakte 
van bussen, onder meer voor treinvervangend 
vervoer. Na de oorlog was er behoefte aan een 
grote, centrale garage. Spoorwegarchitect Sybold 
van Ravesteyn werd gevraagd om in sobere stijl 
een ontwerp te maken. Hij is er in geslaagd er 
toch een aantrekkelijk functioneel gebouw van te 
maken, met enkele, voor hem kenmerkende, 
barokke elementen. //Geopend tot 16.00 uur 
Bij dB’s Oefenstudio:
- Vanaf 11.00 uur: doorlopende film over architect 
Sybold van Ravensteyn 
- Terras voor koffie, thee of Distorter huisbier
Bij CAB:
- 12.00 en 14.30 uur: Lezing over geschiedenis 
van het gebied
-Eenmalige openstelling monumentale hal 
- Informatie over nieuwe stadswijk Cartesius en 
rol CAB als huiskamer 

Naast terreinen voor de spoorwegindustrie 
ontstonden ook andere industriecomplexen in de 
stad, zoals langs de Vaartse Rijn.

32.  Rotsoord 7 a/b,
Pastoefabriek, Zagerij en Ketelhuis ♿
In de jaren 1920 trok meubelfabrikant Pastoe 
in de 19e-eeuwse gebouwen van een oude 
pannenbakkerij en bouwde daarna meerdere 
fabriekshallen die nu een beeld geven van de 

geschiedenis van de fabrieksarchitectuur: vanaf 
de 19e eeuw tot het ketelhuis met de glazen 
gevel uit 1969. Sinds kort in gebruik bij creatieve 
bedrijven, horeca en Hogeschool Utrecht. //
Geopend vanaf 12.00 uur
@   Tussen 12.00 en 16.30 uur rondleidingen

Rond 1920 had Utrecht zich ontwikkeld tot 
een moderne industriestad van bijna 140.000 
inwoners. Bij die moderne tijd hoorde ook een 
moderne architectuur. 

33.  Prins Hendriklaan 50,
Rietveld Schroderhuis

Gerrit Rietveld ontwierp het huis in 1924 in 
opdracht van Truus Schröder. De vierkante 
vlakken en het kleurgebruik zijn geheel volgens 
de principes van De Stijl. Het is een relatief klein 
familiehuis, maar doordat wanden verschoven 
kunnen worden ontstaat een flexibele 
binnenruimte. Mevrouw Schröder woonde tot 
haar dood in 1985 in het huis. Sinds 2000 staat 
het op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

34. Erasmuslaan 5

Rietveld was een exponent van het Nieuwe 
Bouwen, een functionele bouwstijl, wars van 
versierselen en gericht op een maximale 
toetreding van licht en lucht. Typerend zijn de 
grote raampartijen met dunne stalen kozijnen, 
platte daken en wit gepleisterde gevels. De 
appartementen lagen in 1936 aan de rand van de 
stad en keken toen nog rechtstreeks uit op het 
Rietveld-Schröderhuis.
@  Expositie van Cees Post, sieraadobjecten
@  Expositie van kunstenaars die werken in 

geometrische abstractie
@  Meubels, meubelontwerpen en bibliotheek 

over architectuur, cultuur en design

In 1937 ontwierp architect Sybold van Ravesteyn 
voor Utrecht een nieuw centraal station, dat in 
1972 weer is gesloopt. Zijn woonhuis staat er 
nog wel. 

35. Prins Hendriklaan 112,
Huis Van Ravesteyn
Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-
1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf 
in de stijl van het Nieuwe Bouwen. De villa is 
in 1996 overgedragen aan Vereniging Hendrick 
de Keyser onder voorwaarde dat het huis en 
de inrichting onveranderd zouden blijven. Van 
Ravesteyn werd eind jaren 1930 binnen de 
beweging van het Nieuwe Bouwen verguisd 
omdat hij gebruik ging maken van gebogen 
lijnen (hier al te zien) en ‘verviel’ in barok. 
Tegenwoordig kun je in dit huis een overnachting 
boeken. //Geopend vanaf 11.00 uur

De Universiteit Utrecht groeide in de jaren ’60 
onstuimig. Aan de oostkant van de stad werd 
een nieuw campusterrein ontwikkeld: De Uithof, 
tegenwoordig Utrecht Science Park. 
Deze panden zijn niet opengesteld in het kader 
van de Open Monumentendag, maar kunnen 
tijdens een rondwandeling bekeken worden. 

36. Leuvenlaan 19,
Transitorium I/Ruppertgebouw
Het allereerste gebouw op de Uithof, uit 1963. 
De oorspronkelijke naam (Transitorium) verwijst 

naar het plan dat het gebouw onderdeel zou zijn 
van een complex van gebouwen die door middel 
van luchtbruggen met elkaar verbonden werden. 
Dat plan werd na de bouw van Transitoria 2 
en 3 verlaten. Architect Sjoerd Wouda ontwierp 
een overdekte binnenstraat, met binnenvallend 
licht via het zaagdak en aan de wanden reliëfs 
van Joop Hekman. Het observatorium naast 
het gebouw werd gebruikt voor sterrenkundige 
waarnemingen. //niet opengesteld

37. Limalaan 36 en Jenalaan 12, 
Ketelhuizen 
Architect Wouda ontwierp in 1968 ook ronde 
ketelhuizen voor de energievoorziening van 
De Uithof. De stookinstallatie zat ondergronds, 
bovengronds zijn de afzuigkap en schoorsteen 
zichtbaar. In 2005 werd de stookinstallatie 
vervangen door een warmtekrachtcentrale met 
zes schoorstenen naar ontwerp van Liesbeth van 
der Pol. //niet opengesteld

De grootste stadsuitbreiding was vanaf eind jaren 
'90 de ontwikkeling van Leidsche Rijn. De oudste 
en nieuwste bewoningsgeschiedenis ontmoeten 
elkaar hier: 

38. Hoge Woerdplein 1,
Castellum Hoge Woerd ♿
Van de 1e tot de 3e eeuw vormde de Rijn de 
grens van het Romeinse Rijk (de limes), die werd 
bewaakt door 20 castella (forten). Eén daarvan 
lag op deze plek, waar tijdens de nieuwbouw 
veel Romeinse vondsten zijn gedaan. Op de 
resten van het fort is in 2015 Castellum Hoge 
Woerd geopend, een museum met theater, 
restaurant en 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.
@  Combi-rondleidingen (duur 1 uur) om 10.00, 

12.00 en 14.00 uur: duurzaamheid belicht 
vanuit historie en natuur/milieu 

MONUMENTEN EN  
DUURZAAMHEID

Fietsroute (ca. 5 km)

Startpunt: Zeedijk 19

Dit jaar is het landelijke thema van Open 
Monumentendag duurzaamheid. Monumenten 
zijn op zichzelf al duurzaam. Ze gaan soms 
honderden jaren mee en door herbestemming 
blijven ze telkens behouden voor volgende 
generaties. Tegelijk kan het een uitdaging zijn om 
een monumentaal pand op een duurzame manier 
te behouden, te beheren of te restaureren. 
Vandaag kunt u een aantal panden bezoeken 
waar u ziet hoe dit soort uitdagingen in de 
praktijk zijn aangepakt. 

39. Zeedijk 19, Voormalig Lubro-kantoor

Broodbakkerij Lubro (Luxe Brood) lag 
oorspronkelijk in de wijk Lombok en was een 
begrip in Utrecht. Dankzij naoorlogse 
Marshallhulp kon zij in 1947 een nieuwe fabriek 
bouwen aan de Vecht. Naar ontwerp van H.F. 
Mertens verrezen een kantoorpand met een 
bakstenen gevel en stalen kozijnen en daarachter 
een fabriekshal met een gebogen dakconstructie 
in beton. In 2004 ging de fabriek dicht. 
@  Routes en videoprojecties met geschiedenis 

van de Lubro, de jarenlange leegstand en het 
huidige gebruik (innovaties van Kaliber). 
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BIJ VERLATEN PAND RECHTSAF. U KOMT BIJ:

40. Zijdebalenstraat 2,
Tuindershuisje/Dagger Coffee
Dit huisje is rond 1860 gebouwd op de plek 
van de voormalige buitenplaats met zijdefabriek 
‘Zijdebalen’. De buitenplaats werd begin 19e 
eeuw gesloopt, op het terrein werden tuinderijen 
ingericht. Deze tuinmanswoning herinnert daar 
nog aan. 

FIETS LANGS HET WATER RICHTING STAD, BIJ 
BRUG WEG OVERSTEKEN EN WEG LANGS WATER 
VERVOLGEN. VOORBIJ DE SLUIZEN RECHTSAF 
TOT EERSTVOLGENDE BRUG, HIER LINKS BRUG 
OVER EN DAARNA DIRECT RECHTSAF. LANGS HET 
WATER (NU AAN UW RECHTERHAND) TOT HET 
EINDE, WEG BUIGT NAAR LINKS, DAARNA LANGS 
SINGEL DOORFIETSEN TOT 

41. Catharijnekade 9,
BUNK Hotels, vml. Westerkerk ♿
De kerk aan de singel is in 1891 gebouwd in 
eclectische stijl met neoclassicistische elementen. 
Een groot houten tongewelf overkluist de gehele 
kerkzaal. Begin jaren ’50 kreeg de kerk zijn 
huidige voorgevel. De kerk werd in 2015 verkocht 
en is na verbouwing in gebruik als hotel, 
restaurant en cultuurpodium. Het monumentale 
orgel uit 1813 is behouden.

 13.30 en 14.30 uur: Optreden jonge makers 
Firma Frictie ihkv Rondje Singel
 
WEG VERVOLGEN TOT AAN EERSTVOLGENDE GROTE 

KRUISING. HIER BUSBAAN OVERSTEKEN EN LINKSAF 

HET FIETSPAD NEMEN (LANGS TIVOLIVREDENBURG). 

BLIJF FIETSPAD RECHTDOOR VOLGEN, OVER DE 

OUDEGRACHT, TOT VIERKANT PLEIN AAN UW 

RECHTERHAND (NEUDE). RECHTS ZIET U:

42. Neude 11, Bibliotheek Utrecht ♿

Het in 2019 geopende Post Utrecht is gevestigd 
in het voormalige postkantoor op de Neude. Het 
monumentale pand in Amsterdamse Schoolstijl is 
tussen 1917 en 1924 gebouwd naar 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 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. 
@  Vanaf 10:00 uur: ieder uur rondleiding (45 

min.). Verken het voormalige postkantoor 
én de huidige bieb. Ook wordt aandacht 
besteed aan het hergebruik van het pand en 
de duurzame keuzes die bij de renovatie zijn 
gemaakt. Reserveren via  
bibliotheekutrecht.nl/rondleidingen

@  Informatie beschikbaar voor rondleiding op 
eigen gelegenheid 

@  Hal: gedichten over het pand door 
verschillende dichters

  13.00 en 14.00 uur: Optreden jonge makers 
Aram en Camiel ihkv Rondje Singel

LAAT DE FIETS STAAN. LOOP OVER HET PLEIN 

SCHUIN RICHTING DE HOEK MET DE RODE GEVEL 

(CAFÉ DE BEURS). NAAST WIJNCAFÉ LINKS EEN KLEIN 

STRAATJE IN (KINTGENSHAVEN).U KOMT VANZELF BIJ:

43.  Slachtstraat 5,
Slachtstraat Filmtheater ♿
In de 17e eeuw werden op dit voormalige 
kloosterterrein woonhuizen gebouwd (nu o.a. 
Hoogt 4 en 6) voor ‘slagters en penslieden’ van 
het nabijgelegen Vleeshuis aan het Jansveld. De 
trapgevel aan de voorzijde (Slachtstraat 5) is van 
een middeleeuws woonhuis. In de jaren ’60 en 
’70 werden de panden van de sloop gered door 

het Utrechts Monumentenfonds (UMF) en kwam 
hier Cultureel Centrum ’t Hoogt. Na een grondige 
restauratie is hier onlangs Filmhuis Slachtstraat 
geopend. //Geopend tot 12.00 uur
@  11.00 uur: Lezing Suzan te Brake, directeur 

UMF over de transformatie en duurzaamheid

TERUG NAAR DE FIETS. VERDER OVER HET 

FIETSPAD LANGS DE BUSBAAN (BUSBAAN AAN 

UW LINKERHAND). WAAR DE WEG OM EEN KERK 

(JANSKERK) HEEN SLINGERT, RECHTSAF (KORTE 

JANSSTRAAT). U FIETS RECHT OP DE DOMKERK AF, 

SLA HIER LINKSAF EN DAARNA TWEEDE STRAAT 

RECHTS (ACHTER ST. PIETER). BIJ EERSTVOLGENDE 

KRUISING NEEMT U DE WEG AAN DE RECHTERKANT 

VAN HET WATER (NIEUWEGRACHT). WEG LANGS 

DE GRACHT HELEMAAL UITFIETSEN TOT AAN 

T-SPLITSING, HIER RECHTSAF (AGNIETENSTRAAT). 

STRAATJE UIT FIETSEN EN LINKS KOMT U BIJ

44. Agnietenstraat 3, Centraal Museum ♿ 
Het Centraal Museum is in 1830 opgericht en sinds 
1921 gevestigd in dit voormalige Agnietenklooster. 
Dit is nog te herkennen aan het exterieur en delen 
van het interieur, zoals de Agnietenkapel uit 1512 
– nu informatiecentrum en winkel. In 1987 breidde 
het museum uit met de oude cavaleriestallen 
aan de achterzijde, door ondergrondse gangen 
verbonden met het hoofdgebouw. De collectie 
van het museum bestaat uit historische en 
hedendaagse kunst. Een deel van het museum 
wordt momenteel gerenoveerd, met aandacht voor 
energiebesparende maatregelen. //Geopend vanaf 
11.00 uur
@  Doorlopend presentatie door Burgy Bouw 

over het groot onderhoud en duurzame  
renovatie van de 1920-vleugel. Toegang links 
voor museumcafé.

@  13:00, 14:00 en 15:00 uur Tuinzaal: 
Minilezingen door o.a. René de Kam

  11.30 en 12.30 uur: Optreden jonge maker Pim 
Lammers ihkv Rondje Singel

@  Museum niet gratis toegankelijk

WEG VERVOLGEN. VOORBIJ PARKEERPLAATSEN 

LINKSAF (NICOLAASDWARSSTRAAT). GA MET DE WEG 

MEE NAAR RECHTS EN U KOMT BIJ EEN PLEIN MET 

TERRASSEN. SLA HIER LINKSAF BRUG OVER. STEEK 

HET VERKEERSPLEIN OVER BIJ VERKEERSLICHTEN EN 

GA RECHTSAF RICHTING DE KADE LANGS HET WATER 

(OOSTERKADE). SLA DIRECT NA DE WITTE BOERDERIJ 

LINKSAF (WULPSTRAAT), VOLG DE SLINGERENDE 

WEG TUSSEN DE HUISJES MET AAN UW LINKERHAND:

45.  Wulpstraat 31

Dit pand is onderdeel van een complex van 22 
sociale ‘vrijwoningen’ uit 1938 en is één van de 
laatste voorbeelden van een hofje in de 
traditionele zin. Deze woningen waren primair 
bedoeld voor bejaarden en werden gefinancierd 
uit het testament van Maria van Pallaes. Het 
familiewapen is nog te zien boven de deur. Deze 
woning is onlangs duurzaam gerenoveerd. 

FIETS TERUG NAAR HET WATER EN SLA LINKSAF 

LANGS HET WATER. FIETS ONDER HET NS-STATION 

(VAARTSCHE RIJN) DOOR, STEEK DE HOOFDWEG 

OVER NEEM DE WEG LINKS VAN HET MOXY-HOTEL. 

BLIJF RECHTDOOR FIETSEN TUSSEN DIVERSE PANDEN 

DOOR. VOORBIJ CAMPING GANSPOORT (CAFÉ) ZIET U 

DE WATERTOREN OPRIJZEN.

46. Heuveloord 25a,
Watertoren/WT Urban Kitchen ♿
De watertoren is in 1907 gebouwd door de 
Utrechtsche Waterleiding Maatschappij. De 35 
meter hoge toren was de derde watertoren 
van de stad. In 1996 is de toren gerestaureerd, 
waarbij die zijn oorspronkelijke uiterlijk heeft 
teruggekregen. Sinds 2015 bevindt zich een 
restaurant in het bovenste deel, waar het 
waterreservoir nog aanwezig is.

@  Gedurende de dag presentaties over 
architectuur en historie van de watertoren en 
rondleidingen met bezoek aan de toren, max. 
7 personen per keer (vol=vol). 

  13:45, 15:00 en 16:15 uur: Optredens jonge 
makers Mimi Wiggers, Nalida en Bram 
Veldkamp ihkv Rondje Singel en festival 
HE:LEEN

BUITEN DE ROUTE

47.  Hoek Kanaalweg 91 en Everard 
Meijsterlaan 1, Cereolfabriek ♿

In 1908 gebouwd als Stichtsche Olie- en 
Lijnkoekenfabriek op initiatief van boeren uit de 
omgeving. Olie werd geperst uit lijnzaad, van het 
restproduct werden lijnkoeken gemaakt 
(veevoer). De fabriek is een echt 'château 
d'industrie' met een rijke baksteenornamentiek. 
Na overname kwam de fabriek bekend te staan 
onder de naam Cereol. In 2002 werd de fabriek 
gesloten. In 2008 brandde zij bijna geheel uit. In 
het gerestaureerde complex huizen nu diverse 
culturele functies en horeca.

48. Kanaalstraat 198, Het Stadsklooster ♿
De Antoniuskerk verrees in 1902-1903 naar 
ontwerp van J. Cuypers en J. Stuyt in de periode 
dat de wijk Lombok verrees. De toren is in 
1924 voltooid. De kerk is geheel in baksteen 
opgetrokken in een sobere neo-romaanse stijl. 
Sommige van de gebrandschilderde ramen zijn 
van de hand van Willem Mengelberg. De kerk- en 
communiebanken zijn van Jan Eloy Brom, net als 
het koperwerk op het Maria- en Antoniusaltaar. 
Toen de kerk verkocht dreigde te worden sloeg 
een groep mensen uit de buurt de handen ineen 
om de plek te behouden. Zo kreeg het een tweede 
leven onder de naam Stadsklooster Utrecht.
@  Rondleiding door de Antoniuskerk, inclusief 

tour over de gewelven
@  Open dag voor (nieuwe) vrijwilligers en kans 

om kennis te maken 

  13.00 en 14.00 uur: Optreden jonge makers 
Club Lam ihkv Rondje Singel

DE UTRECHTSE SINGEL

Wandelroute (ca. 3 km)

Startpunt: Lucasbolwerk

Het water en groen van de stadssingel draagt 
als geen ander monument bij aan een leefbare 
stad. Het grootste monument van Utrecht is 
tegelijk misschien wel het meest duurzame. Sinds 
2020 is het water weer helemaal rond en zijn 
de oevers weer groen en om dat te vieren zijn 
door het Uitfeest in verschillende monumenten 
langs de singel optredens van jonge makers 
geprogrammeerd. 

Meer weten over de geschiedenis van 900 
jaar singel? Download onze speciale ‘Rondje 
Singel’ wandeling (ca. 6 km) via www.
openmonumentendagutrecht.nl met veel extra 
achtergrondinformatie en leuke weetjes. 

49. Lucasbolwerk 24, Stadsschouwburg ♿
De schouwburg, een ontwerp van Willem Dudok, 
toont diens voorkeur voor het gebruik van stalen 
raampartijen en geelwit geglazuurde stenen. De 
schouwburg is in de loop der jaren meerdere 
keren verbouwd, in het oog springend is de 
transparante toneeltoren uit 1995. 
@  Vanaf 10.00 uur ieder heel uur een rondleiding 

Reserveren via schouwburgutrecht.nl

  10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 en 16:00 
uur: Korte optredens jonge makers Traces 
ihkv Rondje Singel als onderdeel van de 
rondleidingen.

   

www.cartesius   utrecht.nl

Het succesvolle Juniorgidsproject krijgt  
dit jaar weer een vervolg. De juniorgidsen 
trekken altijd veel belangstellenden.  
Dit jaar delen leerlingen uit de hoogste 
klassen van Montessorischool Buiten 
Wittevrouwen hun erfgoedkennis met u op 
het Domplein. In hun rondleiding nemen zij 
u mee langs de monumenten en de 2000 
jaar oude geschiedenis van het bekendste 
plein van Utrecht. De juniorgidsen zullen er 
op hun eigen charmante wijze ongetwijfeld 
weer mooi over kunnen vertellen. De rond-
lei ding en duren een half uur: de eerste start 
om 10.30 en de laatste om 16.00 uur.  
Een (gratis) kaartje kan worden opgehaald 
bij de kraam van de Juniorgidsen op de 
Monumentenmarkt.

De rondleiders van Gilde Utrecht wandelen 
op Open Monumentendag vanaf het 
Domplein door de stad en vertellen u vanuit 
verschillende invalshoeken over de invloed 
van 900 jaar stadsrechten op onze stad. Wat 
betekende dat voor de Utrechtse bevolking? 
Wat is het verhaal van de verdwenen 
stadsmuren? En hoe zat het bijvoorbeeld met 
de gezondheidszorg vanaf 1122 tot nu? Dit 
en veel meer hoort u van de rondleiders. U 
kunt zich voor de rondleidingen aanmelden 
bij de stand van Open Monumentendag op 
het Domplein. Dit is tevens het vertrekpunt. 
De rondleidingen zijn gratis en beginnen 
ieder uur, de eerste om 10.30 en de laatste 
om 15.30 uur

Juniorgidsen op Domplein

Gildewandelingen



Monumentendag
Open 910 september 2022

STEEK NA HET VERLATEN VAN DE SCHOUWBURG 

LINKS DE BUSBAAN OVER. GA HET ONVERHARDE 

VOETPAD IN EN VOLG DIT LANGS HET WATER. WEG 

OVERSTEKEN EN PAD VERVOLGEN LANGS HET 

WATER, U LOOPT RONDOM EEN OVALEN GRASVELD 

(PARK LEPELENBURG). TER HOOGTE VAN HET 

WITTE BRUGGETJE (LINKERHAND) RECHTDOOR WEG 

VERVOLGEN, WAAR DEZE VAN HET WATER AFBUIGT 

KOMT U BIJ

50. Servaasbolwerk 1A,
Gasthuis Leeuwenbergh ♿
In 1567 gebouwd als pesthuis uit de nalatenschap 
van Agnes van Leeuwenberch. Het pand is 
een tweebeukige ruimte met bijgebouwen. De 
Fransen richtten er in 1672 een militair hospitaal 
in. In 1844 deed het dienst als Scheikundig 
Laboratorium en vanaf 1908 was het in gebruik 
bij de Faculteit der Farmacologie. Daarna is het 
gebruikt als kerkgebouw en concertgebouw. Sinds 
kort is het de basis van ConcertLab. Het interieur 
is gerenoveerd naar ontwerp van Studio Merkx. 

  12.30 en 13.30 uur: Optreden jonge maker 
Jasmijn Kenselaar ihkv Rondje Singel

BIJ VERLATEN PAND GAAT U LINKSAF. DAAR ZIET U 

DE POORT NAAR:

51. Schalkwijkstraat, Bruntenhof, Tuin ♿
De kameren van de Bruntenhof werden in 1621 
door advocaat Frederik Brunt gesticht op het erf 
van zijn naastliggende huis Klein Lepelenburg. 
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 
tussen 1979 en 1981 restaureerde. 

LOOP TERUG NAAR HET WATER EN NEEM RECHTS HET 

ONVERHARDE VOETPAD, WATER AAN UW LINKER-

HAND. VOLG HET VOETPAD OMHOOG. U KOMT BIJ:

52. Zonnenburg 2,
Sonnenborgh - museum en sterrenwacht
Dit stenen bastion, aangelegd op last van 
Karel V 1552, is het best bewaarde Utrechtse 
bastion, mede omdat het voor veel andere 
doeleinden is gebruikt. In 1639 stichtte 
hoogleraar plantenkunde Henricus Regius hier 
een Hortus Botanicus. Later, in 1853, vestigde de 
natuurkundige Buys Ballot er een sterrenwacht 
en richtte hij hier het KNMI op. Tegenwoordig 
is het een publiekssterrenwacht en museum. 
Bijzonder zijn de fraaie bibliotheek en het 
leslokaal uit 1909.
@  11.00 en 14.00 uur: Lezing historicus en 

voormalig directeur Bas Nugteren over de 
historie van Sonnenborgh, in het bijzonder de 
weer- en klimaatkunde en het KNMI. 

  13.30 en 15.00 uur: Optreden jonge makers 
Dear T ihkv Rondje Singel

WEG OMLAAG VERVOLGEN TOT AAN WEG EN 

NIEUWEGRACHT. OVERSTEKEN EN VOETPAD LINKS 

LANGS HET WATER BLIJVEN VOLGEN. U LOOPT 

NU ACHTERLANGS DE CAVALERIESTALLEN VAN 

HET CENTRAAL MUSEUM (ZIE NR.44). NA HET 

SPEELPLAATSJE RECHTS PLANTSOEN VERLATEN EN 

LINKS STRAAT IN (WIJDE DOELEN). TUSSEN NR 29 EN 

25 LOOPT EEN STEEGJE NAAR 

53. Wijde Doelen 27, Atelier Manenburg

Manenburg is één van de bastions die rond 1550 
in opdracht van keizer Karel V werden gebouwd. 
Door Zocher is een deel ervan in de parkaanleg 
opgenomen. De binnenplaats met de kazematten 
kreeg in 1940 een glazen overkapping en werd 
het atelier van beeldhouwer Pieter d’Hont. Nu 
nog steeds atelier.//Geopend vanaf 11.00 uur

@  Expositie beeldhouwers Amiran Djanashvili en 
Emilio Timp

TERUG NAAR WIJDE DOELEN EN LINKS NAAR PLEIN 

MET TERRASSEN. OVERSTEKEN EN LINKSAF BRUG 

OVER HET WATER, DAARNA RECHTSAF. NEEM 

DE STOEP AAN OVERZIJDE. VOLG DE WEG MET 

DE BOCHT MEE NAAR RECHTS, OVERSTEKEN BIJ 

VERKEERSLICHTEN EN RECHTDOOR. TWEEDE PAND 

LINKS IS

54.  Catharijnesingel 113 (ingang via 
tuin achterzijde)
Dit pand is rond 1860 gebouwd in 
neoclassicistische stijl. Het bestaat uit twee 
woonhuizen, ieder met een eigen deur met 
trap die asymmetrisch in de voorgevel is 
geplaatst. In de serre van nr. 113 bevindt zich 
een gebrandschilderde glas-in-lood-wand van 
12 ramen, vervaardigd tussen 1865 en 1900. 
Oorspronkelijk was de serre in de zomer open, 
nu is zij onderdeel van het huis.
@  Presentatie bouwgeschiedenis van het huis 

CATHARIJNESINGEL VERDER VOLGEN. BIJ 

VERKEERSLICHT RECHTS OVERSTEKEN EN 

VOETGANGERSBRUG OVER HET WATER NEMEN. SLA 

LINKSAF EN VOLG HET VOETPAD. NA CA. 100M ZIET 

U AAN UW RECHTERHAND: 

55. Geertekerkhof 23, Geertekerk ♿
De 13e-eeuwse Geertekerk was een van de 
vier parochiekerken van Utrecht. In de Franse 
tijd werd de kerk onder meer gebruikt als 
paardenstal en kazerne. Het gebouw raakte 
zwaar in verval, maar werd in 1954 gekocht 
door de Remonstrantse Gemeente, die het liet 
restaureren en er nog altijd dienst houdt. De kerk 
is een geliefde concertlocatie door zijn prachtige 
akoestiek. 

  11.00 en 12.30 uur: Optreden jonge maker Mart 
Oosterhoff ihkv Rondje Singel

@  Om 14.30 uur optreden van Capella Con Sensus 
@  Gidsen Kerken Kijken aanwezig

LOOP TERUG NAAR HET WATER EN VERVOLG 

HET VOETPAD. WEG OVERSTEKEN EN VOETPAD 

VERVOLGEN. NA 100M ZIET U RECHTS VOOR U 

GRAND HOTEL KAREL V. LOOP RECHTS DE TUIN NAAR 

DE ACHTER-ENTREE: 

56. Geertebolwerk 1, Grand Hotel Karel V ♿

Ooit lag op deze plek een Romeins grafveld, later 
stond hier een klooster en logeerde hier keizer 
Karel V. In 1807 vestigde koning Lodewijk 
Napoleon hier een militair hospitaal, dat dienst 
deed tot 1990. In het hele hotel zijn sporen van 
het verleden te zien: archeologische vondsten, 
exposities, archieffoto´s en historische prenten.

  15.30 en 16.30 uur: Optreden jonge maker 
Coos Veldpaus ihkv Rondje Singel

LOOP TERUG NAAR HET WATER EN VERVOLG HET 

VOETPAD. NA CA. 100 METER KOMT U BIJ:

57. Willemsplantsoen 2,
St. Gertrudiskathedraal en -kapel ♿
Na de Reformatie (1580) werd de openlijke 
viering van de katholieke mis verboden. De 
katholieken kwamen bijeen in schuilkerken. 
De mooiste schuilkerk van Nederland was de 
Gertrudiskapel (ingang naast kathedraal). In 1914 
kwam een nieuwe, grotere kerk in gebruik, die nu 
de zetel is van de oudkatholieke aartsbisschop, 
dus een kathedraal. Het ontwerp is van E.G. 
Wentink in een sobere neoromaanse stijl, maar 
met een rijk gedecoreerd interieur. 
@  Gidsen Kerken Kijken aanwezig

OVERIGE MONUMENTEN

58. Domplein, DOMunder
Onder het Domplein liggen de restanten van 
een Romeins Castellum, een legerkamp dat 
de noordgrens van het Romeinse Rijk moest 
verdedigen. Ook zijn nog restanten te zien van 
middeleeuwse huizen en van het middenschip 
van de Domkerk. Wie afdaalt in DOMunder 
gaat terug in de tijd en ziet 2000 jaar tastbare 
geschiedenis. 
@  Neem een kijkje in de opgraving onder het 

Domplein 

59. Domplein 9, Utrecht-Winkel/VVV ♿ 
Vroeger stond hier een kanunnikenhuis van het 
Domkapittel. Restanten daarvan zijn te zien 
onder de glazen plaat in de winkel. Het huidige 
pand is in 1909 gebouwd op die middeleeuwse 
fundamenten als pakhuis met bovenwoningen. 
Tegenwoordig is het in gebruik als VVV Tourist 
Info en startpunt van de Domtoren-rondleidingen. 

60. Naast Servetstaat 7, Flora’s Hof ♿
In de tuin van het voormalig bisschoppelijk 
paleis begon tuinarchitect Hendrik van 
Lunteren in 1803 kwekerij Flora. Achterin staat 
nog het oude veilinggebouw, waarin nu het 
restauratieatelier van Museum Speelklok is 
gevestigd. In de muren rondom zijn sculpturen 
van P.J.H. Cuypers ingemetseld met scènes uit het 
leven van St. Maarten. Deze waren aanvankelijk 
bedoeld voor de Pandhof (zie nr 6), maar bleken 
van een verkeerde steensoort gemaakt en zijn 
toen naar hier verplaatst. 

61. Mariaplaats 28, Pandhof St. Marie
De tuin met kloostergang in Romaanse stijl 
behoorde tot de middeleeuwse Mariakerk. De 
kerk werd in 1813 deels gesloopt en in 1844 
moest ook het 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. In het naastgelegen pleintje zijn in 
het plaveisel de contouren van de Mariakerk te 
zien en de muurschildering geeft een inkijk in het 
kerkinterieur. 
@  Rondleidingen over de nieuwe inrichting van 

de Pandhof

62. Mariaplaats 14,  
Sociëteit De Vereeniging ♿
Op de plek van het huidige pand stond een 
middeleeuws huis van het kapittel van St. Marie, 
waarvan nog 12e- en 14e-eeuwse resten zijn 
te zien. In 1530 was de schilder en kanunnik 
Jan van Scorel een van de bewoners. Hij werd 
door de Nederlandse paus Adrianus in Rome 
aangesteld als bewaarder van de pauselijk 
kunstcollectie. In 1859 werd hier een (besloten) 
herensociëteit opgericht. Sinds dit jaar als 
restaurant-bar Marie voor iedereen toegankelijk. 

63. Oudegracht 158, Winkel van Sinkel ♿

De Winkel van Sinkel is een van de oudste 
Nederlandse warenhuizen. Gebouwd in 1837-1839 
naar ontwerp van P. Adams. Vier in Engeland 
gegoten ijzeren vrouwenbeelden ondersteunen de 
neoclassicistische gevel. Deze zogeheten 
kariatiden werden destijds met de stadskraan, die 
beneden op de werf stond, naar boven gehesen. 
De middeleeuwse kraan brak daarbij af en werd 
nooit meer hersteld. In het pand zat lange tijd een 
bank, inmiddels al weer enige tijd horeca.

  11.30 en 12.30 uur: Optreden jonge maker Julia 
Buijs ihkv Rondje Singel

@  13.30 en 15.00 Balzaal: Presentatie (30-40 
min) door historicus over de geschiedenis van 
het pand, met optionele rondleiding 

64. Hamburgerstraat 28,
Het Utrechts Archief ♿
Het Utrechts Archief zit in het oude 
gerechtsgebouw van Utrecht, dat op haar beurt 
intrek had genomen in wat ooit de 11e-eeuwse 
Paulusabdij was. Hierbij verdwenen de sporen 
van de abdij onder een neoclassicistische laag, 
maar bij de laatste verbouwing zijn de gotische 
spitsboog naar de kapittelzaal en delen van de 
gewelven weer zichtbaar gemaakt. In de kelder 
zijn nog cellen te zien van het gerechtshof. 
@  Bezoek aan Expo en rondleiding over de 

geschiedenis van het gebouw 

  12.30 en 13.30 uur: Optreden jonge makers 
Studio Figur ihkv Rondje Singel

65. 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 van deze stijlen is. De 
kerk bezat het oudste orgel van Nederland, maar 
dit is tijdens WOII zoek geraakt. De kerk wordt 
o.a. gebruikt door het naastgelegen Centraal 
Museum en voor concerten.
@  13.00 uur: Utrechtse Componisten en 

Toonkunstkoor Utrecht olv Jos Vermunt, Wouter 
van Belle en Ko Zwanenburg, orgel 

  16.00 en 17.00 uur: Optreden jonge maker 
Fenne Scholte ihkv Rondje Singel

66. Drift 21

Achter de sobere voorgevel van dit oorspronkelijk 
middeleeuwse huis schuilt een majestueus 
interieur, dat in 1907 werd gemoderniseerd naar 
ontwerp van architect P.J. Houtzagers, 
leermeester van Gerrit Rietveld. Bij deze 
ingrijpende verbouwing kreeg het huis een 
imposante binnenhal met zuilengalerij en een 
indrukwekkende glas-in-loodkoepel met Art 
Nouveau motieven. De salon van het huis, de 
huidige Sweelinckzaal, is in Lodewijk XVI stijl 
geornamenteerd. Sinds 1929 is het pand in 
gebruik bij de Universiteit Utrecht. 
@  Tussen 11.00 en 16.30 uur rondleidingen

67. Drift 17, Huis Leedenberch

De tekst in de trapgevel ‘Anno In Integrum 
Restituta 1900’ (geheel gerestaureerd in 1900) 
verraadt dat van het oorspronkelijke 
middeleeuwse ‘Huis Ledenberch’ weinig meer 
over is. Het nieuwe ontwerp is van P.J. 
Houtzagers, voor de Utrechtsche Hypotheekbank 
(de latere ABN). De hal in Art Nouveau-stijl heeft 
prachtig houtwerk, veel detaillering en een 
bijzondere glas-in-lood-kap. Pand was tot 2011 in 
gebruik bij de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig 
is hier Rentman BV gehuisvest.
@  Ieder uur van 11.00-15.00: rondleidingen door 

Constructieve lid Peter Blok
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68. Molenpark 3, Houtzaagmolen De Ster

Het complex omvat een erf met houtzaagmolen, 
molenaars- en knechtwoning, houtloodsen, 
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. In 1999 is de molen 
gerestaureerd. 
@  Gehele dag rondleidingen
@  Bij voldoende wind draait de molen en wordt 

er gezaagd

69. Dorpstraat 1 (Vleuten), 
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. 
@  Fietstochten 900 jaar duurzaamheid 

langs o.a. de historische loop van de 
Oude Rijn: om 11.00 uur vanuit Vleuten 
(Broederschapshuisjes, Dorpsstraat 1) en 
om 14.00 uur vanuit Utrecht (Weerdsluis, 
Stadskraan). Reserveren via histvervdmh.nl

@  Tentoonstelling 'Stichtse Wateren, van Oude 
Rijn naar Leidse Rijn' over 900 jaar stad en 
waterbeheer 

70. Schoolstraat 5 (Vleuten), 
Torenpleinkerk ♿
De eerste kerk werd hier rond het jaar 1000 
gebouwd. De huidige toren dateert uit de 13e 
eeuw, het schip werd in 1971 herbouwd. Tegen 
de kerk ligt het gerenoveerde kerkhof. De kerk is 
gewijd aan Willibrord, die in 690 vanuit Engeland 
naar Europa kwam om missiewerk te verrichten. 
@  13.00-14.00 uur: Bezichtiging carillon 
@  Korte orgelbespelingen op het Bätzorgel uit 

1809 
@  Speurtocht voor kinderen 
@  Middag: korte lezing Ad van Zoeren over 

historie kerk en toren

FIETSEN LANGS FORTEN

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 
kilometer lange verdedigingslinie, aangelegd 
vanaf 1815 en tot 1940 in gebruik. Zij is 
uniek in de wereld en staat sinds vorig 
jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Vandaag zijn 10 forten rond Utrecht 
geopend. Een fietsroute (ca. 25 km) met 
achtergrondinformatie is te downloaden via www. 
openmonumentendagutrecht.nl

71. 1e Polderweg 4-6, Fort aan de Klop ♿
Dit fort werd in 1850-1852 gebouwd op 
een belangrijk kruispunt van water- en 
verkeerswegen. 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. 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 vergaderlocatie met o.a. hotelkamers, 
appartementen en een camping.
@  Terras open en informatietafel

72. Gageldijk 167, Fort de Gagel ♿
Fort de Gagel was in 1820 een aarden 
verdedigingswerk om de Klopvaart en de 
Gageldijk te beschermen. Rond 1850 werd een 
bomvrij wachthuis gebouwd en in 1880 nog een 
twee verdiepingen hoge kazerne. In aanloop naar 
WOII zijn op de flanken nog groepsschuilplaatsen 
van gewapend beton aangelegd. Het fort is 
onlangs gerestaureerd en moet gaan fungeren 
als ‘Poort tot het Noorderpark‘ met horeca, 
vergaderaccommodatie en een infocentrum.
@  Verschillende openstellingen en rondleidingen 

met aandacht voor de restauratie, de nieuwe 
bestemming en duurzaamheid 

@  Horeca aanwezig 
@  In Noorderpark Ruigenhoek: waterliniebunker 

(groepsschuilplaats type P) met 3D beeltenis 
door Utrechtse kunstenaar de Verfdokter 

73. Kapeldwarsweg 5, Fort Blauwkapel
Dit fort dankt zijn naam aan het 15e-eeuwse 
kerkje (met blauw plafond) van het dorpje waar 
het fort omheen is gebouwd (1818-1821). Het 
fort omvat onder meer een bomvrij wachthuis 
(1852), een bomvrije kazerne (1874), een 
militaire loods (1883), een fortwachterswoning en 
groepsschuilplaatsen en een mitrailleurkazemat. 
De kazerne (ten noorden van kapel) is in 
gebruik bij kleine bedrijfjes, het wachthuis (aan 
de zuidzijde van het fort) wordt gebruikt door 
scoutinggroep Willem de Zwijger. De westzijde is 
recreatieterrein en overdag vrij toegankelijk (via 
klaphekken). Het dorpje Blauwkapel is aangevuld 
met (bescheiden) nieuwbouw.

74. Biltsestraatweg 160/170, Fort de Bilt ♿
Dit fort is gebouwd in de jaren 1816-1819 op de 
uitvalsweg van Utrecht naar De Bilt. Aanvankelijk 
liep deze weg – met tramlijn – om het fort heen. 
Toen het verkeer sterk toenam werd in 1929 de 
Biltsestraatweg recht getrokken en het fort in 
tweeën gesplitst. Het zuidelijke deel is nog in 
gebruik bij de Koninklijke Marechaussee. Tijdens 
WOII zijn hier 140 verzetsstrijders gefusilleerd, 
waarvoor op het fort een monument is opgericht. 
Na de oorlog werden er NSB’ers geïnterneerd. 
@  Rondleidingen 

75. Budapestlaan 17,
Botanische Tuinen en Fort Hoofddijk ♿

Dit fort uit 1877-1879 is onderdeel van de tweede 
fortenring. Het moest de Hoofddijk bewaken, een 
doorgang die door inundatiegebied liep. Het fort 
bestaat uit een bomvrije kazerne en drie remises. 
Op en rond Fort Hoofddijk liggen de Botanische 
Tuinen van de Universiteit Utrecht met een grote 
collectie planten uit de hele wereld. //Geopend 
tot 16.30 uur (kazerne niet open)
@  Zomerbingo (familieactiviteit)
@ Tentoonstelling 'Struikrovers! Parasieten van 
het plantenrijk', met kinderspeurtocht ‘Opsporing 
verzocht’!
@  Tropisch vlinderfestival 

76.  Herculeslaan 1,
Kromhout Kazerne/Bomvrije wachtruimte ♿
De moderne Kromhout Kazerne is het 
hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. 
Op het terrein ligt nog Fort Vossegat, aangelegd 
tussen 1817-1819. Het fort moest de Kromme Rijn, 
de weg Utrecht-Bunnik en een belangrijke sluis 
verdedigen. Na aanleg van de tweede fortenring 
verloor fort Vossegat zijn functie. Op het terrein 
zijn nog het bomvrije wachthuis, een officiershut 
uit 1875 en de ‘Brug met de 12 gaten’ te zien. Tot 
1995 vormde de huidige kazerne nog een geheel 
met de oude Kromhout Kazerne uit 1913, waar nu 
het University College Utrecht is gevestigd. 
@  Rondleiding 'Geschiedenis van de Kromhout 

Kazerne' 
@  Informatiestands over duurzaamheid binnen 

de kazerne en defensie
@  Speurtocht en klimwand voor kinderen

De vier Lunetten
De ‘Lunetten op de Houtense vlakte’ liggen op 
de stroomruggen van de Kromme Rijn, een hoger 
gelegen deel dat niet onder water gezet kon 
worden. De vier forten zijn wat kleiner, hebben 
de vorm van een halve maan (=lunet) en vormen 
samen één verdedigingswerk. 
@  Rondleidingen door Gilde Utrecht langs de vier 

Lunetten: 
Start vanaf Lunet I: 10.30, 12.30 en 14.00 uur 
Start vanaf Lunet IV: 12.00, 14.00 en 15.30 uur  
(max. 12 personen, 5 min. vooraf bij startpunt 
melden, vol = vol)

@  Zie voor volledig programma www.
lunettenparkutrecht.nl

77. Koningsweg 290, Lunet I 
Lunet I (1819-1821) heeft 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. Tijdens de Koude Oorlog is een 
atoomschuilbunker gebouwd die in gebruik was 
als commandocentrum van de BB (Bescherming 
Bevolking). Lunet I is op dit moment in gebruik bij 
muzikanten van BUI, het Platform for Improvised 
Arts. Ook is er een buitenschoolse opvang. 
@  Muzikale omlijsting in broedplaats de 

ONDERBUIK 
@  Startpunt Gilde-rondleidingen, zie boven

78. Koningsweg 133, 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 werd bestreken door 
beide Lunetten. Lunet II is nu in gebruik bij de 
Monumentenwacht Utrecht.
@  Rondstruinen door de spannende natuur
@  Informatie over het nieuwe Lunettenpark 
@  Muziek en koffiekarretje 

79. Houtensepad 150, Lunet III
Dit fort (1819-1821) is met Lunet IV opgenomen in 
het Beatrixpark in de wijk Lunetten (vernoemd naar 
de forten). Het driehoekige werk met gracht, stenen 
muren en twee 19e-eeuwse kazematten werd vóór 
WOII nog versterkt met een mitrailleurkazemat en 
twee groepsschuilplaatsen in gewapend beton. 
Het fort wordt nu gebruikt door een scouting 
groep en een buitenschoolse opvang.
@  Activiteiten door Scouting Salwega 
@   Toelichting over de geschiedenis van het fort 

en de NHW 

80. Oude Liesbosweg 68, Lunet IV

Lunet IV (1824-1826) heeft aan de noord- en 
zuidzijde flankkazematten en wordt omringd door 
een gracht met toegangsbrug. In de 20ste eeuw 
werden nog kazematten en een 
groepsschuilplaats in gewapend beton gebouwd. 
Nu is Lunet IV in gebruik als zorgfort voor 
mensen met een beperking die er een restaurant 
en vergaderruimtes runnen. 
@  Restaurant de Smaak van Lunet, kazematten 

en winkelloods geopend 
@  Startpunt Gilde-rondleidingen, zie boven

www.umf.nu 

>  RESTAURATIE EN HERBESTEMMING

> BEHEER EN VERHUUR

> KENNISDELING
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Monumentendag
Open 1110 september 2022

In de raadszaal van het stadhuis wordt op 
Open Monumentendag een drietal bijzondere 
voorstellingen gegeven door een sterrencast 
van oud-raadsleden en -wethouders én 
oud-burgemeester Aleid Wolfsen! Samen 
vormen zij het Stadhuistoneel. Het illustere 
gezelschap zal een politiek historisch stuk 
opvoeren met actuele betekenis, getiteld 
'Stad zonder Muren', geschreven en 

geregisseerd door Paul Feld en Erik Snel. 
'Het is 1827 en in een roerig raadsdebat 
onder leiding van burgemeester Van Asch 
van Wijck staat de vraag centraal: de 
Stadsmuren, slopen of niet? Progressieven, 
conservatieven, journalisten, rekenmeesters, 
dorpelingen uit de omringende gemeentes, 
historici én de grote architect van het fraaie 
stadspark dat de plaats van de muren moet 

innemen, nemen begeesterd stelling', lezen 
we in het programma-bulletin. 
Er zijn drie voorstellingen: van 13.30 - 14.00, 
van 15.00 - 15.30 en van 16.30 - 17.00 uur. 
Let op: vanwege de ruimte is het aantal 
kaarten beperkt; de gratis kaarten worden 
een half uur vóór iedere voorstelling 
uitgedeeld bij de ingang van het stadhuis 
aan het Stadhuisplein. Vol is vol. 

Er is overigens nog meer te doen die dag 
in het stadhuis; zo zijn er lezingen over de 
geschiedenis van deze plek en over het 
aangezicht ('tronie') van Utrecht. In de hal is 
doorlopend de documentaire 'Stadhuis van 
Utrecht, huis vol verhalen' te zien.

Singel viert feest!
Net als de stad is ook de Utrechtse singel 
een beetje jarig. Ze maakte immers deel uit 
van de versterkingen die werden aangelegd 
nadat Utrecht stadsrechten had gekregen. 
Ze heeft het al die jaren overleefd, ondanks 
recente pogingen om haar te dempen. 
Sinds 2020 is zij weer helemaal rond en dat 
zal onder de naam Rondje Singel gevierd 
worden in het weekend van 10 en 11 sep-
tember. Eigenlijk wilde de stad dit twee jaar 
geleden al doen, maar door corona kon dat 
niet doorgaan. Daarom vieren we het nu, 
in het feestelijke Utrecht 900-jaar, tegelijk 
met de opening van het nieuwe culturele 
seizoen. 

Op zaterdag 10 september trapt Open Monu-
mentendag af met singelwandelingen langs 
open monumenten, met of zonder gids. In 
het kader van Rondje Singel worden in de 
monumenten langs de singel optredens 
verzorgd door 'Jonge Makers', aanstormend 
Utrechts talent. De wandelingen met gids 
starten om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur 

en duren ongeveer 1,5 uur. Gratis kaarten 
hiervoor zijn te krijgen bij de informatietent 
op het Domplein (max. 15 per groep). Start 
is bij Villa Orloff, Lucas Bolwerk 1.

Op zondag 11 september gaat Rondje Singel 
verder met een cultureel programma, met 
theater en dans in de Stadsschouwburg, 
beeldende kunsten in gevangenis Wolven-
plein, stand up comedy in sterrenwacht 
Sonnenborgh en nog veel meer. Ook nu zijn 
er gratis wandelingen met gidsen met als 
thema's natuur, beelden en architectuur. In 
de parken kan je picknicken en borrelen 
met surprise-optredens vanaf bootjes in het 
water. Ook is er een programma met ver-
rassingen in de nieuwe gebouwen van het 
Stationsgebied. Het weekend sluit af met 
een spetterend openluchtconcert vanaf een 
podium in de singel voor TivoliVredenburg. 

Het volledige programma van Rondje Singel 
is te vinden op rondjesingelutrecht.nl.

Unieke voorstelling Stadhuistoneel speelt 'Stad zonder Muren'

Catharijnesingel bij Paardenveld: weer open!



Een monumentale gevangenis als Wolvenplein is niet direct als ‘Erfgoed voor iedereen’, het thema van de 
Utrechtse Open Monumentendag 2021, te bestempelen. Daar gaat verandering in komen.

Gebiedsontwikkelaar AM heeft de tender van het Rijksvastgoedbedrijf gewonnen en is per 1 september 
2021 eigenaar van dit bijzondere Rijksmonument. AM is bijzonder trots om de transformatie van dit 
markante complex met al zijn herinneringen te mogen uitvoeren. Samen met haar adviseurs, partners en 
de bewonersvereniging De Witte Wolf heeft AM een visie opgesteld waarbij het Wolvenplein toegankelijk 
wordt voor de stad en haar bewoners. Deze visie voorziet in een mix van huur- en koopwoningen in 
diverse segmenten, ruimte voor werken, horeca, hotel en buurtruimtes en het versterken van het groen 
met wandelroutes en binnenhoven en een (voetgangers)brug over de Singel.

Marien Kleinjan, directeur ontwikkeling AM Midden: “Centraal in onze visie voor de transformatie van het 
Wolvenplein staat de nieuwe levensfase van het complex met respect voor en behoud van het monument. 
We creëren nieuwe bestemmingen en maken verbindingen waardoor het gebied een levendig en bijzonder 
deel van Utrecht zal gaan worden. Daarmee is ‘Erfgoed voor iedereen’ op zijn plaats voor Wolvenplein”.

Ook met onze overige ontwikkelingen in Utrecht zoals Haarzicht, DeBuurt, de Merwedekanaalzone, 
Laurierkwartier en Helix werken wij aan een duurzame stad, waar gezond leven en werken wordt 
gestimuleerd en hiermee een bijdrage leveren aan een gelukkig leven, ook voor Wolvenplein.
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Het landelijke thema van de Open Monumentendag 2022 is ‘Duurzaamheid’. Tijdens deze dag gaat de 
aandacht uit naar 900 jaar Utrechts Erfgoed en de panden die op een duurzame wijze worden beheerd, 
zijn gerestaureerd of voor een duurzaam doel worden gebruikt en zodoende bewaard voor toekomstige 
generaties. 

Gebiedsontwikkelaar AM laat haar sterke maatschappelijke betrokkenheid niet alleen zien door al jaren 
hoofdsponsor en partner van de Utrechtse Open Monumentendag te zijn, maar ook door middel van 
duurzame gebiedsontwikkeling en projecten. Dit doen we samen met gemeenten, corporaties, beleggers, 
maatschappelijke organisaties en belanghebbenden zoals bestaande en toekomstige bewoners. 

Zo ook met ons nieuwste project ‘De Omloop - Leeuwesteyn’ in Leidsche Rijn met onder meer 
houtbouwwoningen, dat voorop loopt op het gebied van circulariteit en duurzaamheid en waar 
klimaatadaptie, biodiversiteit een belangrijke rol spelen. De unieke gezamenlijke binnentuin met een buurtkas 
voor ontmoeting en gezamenlijk tuinieren of andere activiteiten. Hiermee beantwoordt het plan aan de 
wensen van de toekomstige bewoners en wordt zo mede aanleiding gegeven voor een duurzaam behoud van 
bestaande en een nieuwe generatie monumenten. 

Met De Omloop, Wolvenplein, de Merwedekanaalzone, Haarzicht, Laurierkwartier, Pablo, DeBuurt, Helix en 
de vele andere ‘Utrechtse’ projecten werken wij aan een duurzame stad en een stad waar gezond leven en 
werken wordt gestimuleerd en daarmee een bijdrage leveren aan een gelukkig leven.
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