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2-1

• Het is nu precies een jaar geleden dat burgemeester Jan van Zanen het ambt van Aleid Wolfsen overnam.

		

• Utrecht wordt door de vergelijkingssite ‘GoEuro’ uitgeroepen tot de mooiste grachtenstad van Europa. Utrecht

5-1

• Kasteel de Haar heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Meer dan 220.000 mensen bezochten

		

• Dafne Schippers wordt door de lezers van het AD Utrechts Nieuwsblad verkozen tot ‘Utrechter van het jaar’. De

Voorzichtig kan er een eerste balans worden opgemaakt. 2014 was een jaar van hernieuwde samenwerkingen
en vele kennismakingen met nieuwe bewindslieden en inwoners in de stad.

is de nummer één op basis van haar unieke karakter door de werven, het historisch karakter van de stad en ook
vooral omdat Utrecht niet, zoals bijvoorbeeld Venetië, overvol toeristen is.

het kasteel. In totaal trok het park afgelopen jaar 10 procent meer mensen dan een jaar eerder.

atlete verdiende haar prijs mede door het winnen van de 100 en 200 meter sprint op het EK in Zürich afgelopen
augustus. Willibrord van Beek wordt geïnstalleerd als commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. Van

Beek was ruim een jaar waarnemer, maar de leden van Provinciale Staten waren zo tevreden over hem dat ze
hem hebben voorgedragen als de nieuwe commissaris. Vorige maand werd hij door minister Ronald Plasterk
7-1

van Binnenlandse Zaken officieel beëdigd en nu kan hij echt aan de slag.

• Leerlingen en docenten van het Gerrit Rietveld College nemen eindelijk hun fonkelnieuwe schoolgebouw in

gebruik. Opvallend is de grote hoeveelheid licht. Het nieuwe pand van het Gerrit Rietveld College moest voor de
zomer al klaar zijn, maar de opening werd vlak van tevoren afgeblazen omdat er duizenden gebreken werden

8-1

geconstateerd. Dat leidde tot veel frustratie onder leraren, leerlingen en ouders.

• Enkele duizenden mensen zijn bij de manifestatie over de aanslagen in Parijs van 7 januari. Tijdens de bijeenkomst op het Domplein werd een minuut stilte gehouden en er waren diverse sprekers die stil stonden bij de
terreuraanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo. Burgemeester Jan van Zanen spreekt over vrijheid en

de universele waarden die de grondslag vormen voor onze democratie en onze rechtstaat: “Ook al piept en
knarst het soms tussen groepen in onze samenleving, dát idee van vrijheid delen wij.”. Minister Edith Schippers
10-1

van (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ook bij de manifestatie aanwezig.

• Vanwege de stevige wind heeft de brandweer in de regio Utrecht 87 schademeldingen binnengekregen.
Landelijk waren dat er meer dan 750. De markt op het Vredenburg heeft veel last van de windstoten en gaat

bijna niet door. Sommige kooplieden hadden geen spanbanden mee en werden weggestuurd. De markt is daar11-1

door behoorlijk leeg.

• Op een voormalig militair terrein aan de Kanaalweg is asbest vrijgekomen. De kankerverwekkende stof zat

verwerkt in het golfplaten dak van een oude loods. Door een stevige windvlaag stort het dak in. Het terrein is

een oude legerbasis geweest en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers. Na de oorlog
werd het een wapendepot voor het Nederlandse leger. Utrecht wil er een nieuwe woonwijk bouwen, maar

daarvoor moest de bodem eerst worden vrijgemaakt van asbest, olie en mogelijk zelfs munitie uit de jaren
veertig.

12-1

• De Utrechter Jelte Keur krijgt met zijn opname van de Domtoren in de mist de prijs voor de ‘Beste Drone Video

14-1

• Wijkwethouder Lot van Hooijdonk legt het laatste mozaïeksteentje voor de Limes-lijn bij de Bredeschool

		

• Fietsenstalling Jaarbeursplein, onder de trappen naar station Utrecht Centraal, heeft gisteren de miljoenste

15-1

• Koningin Máxima lanceert de ‘Krachtvinder’. Dat is een website van ‘Stichting Taal doet meer’. De stichting

16-1

• Het faillissement van Broekman schokt de stad. De vijfde generatie sluit de rij. Broekman werd in 1834 gesticht

van het Jaar 2014’. Hij krijgt de prijs van de website Drones.nl, die de prijs voor de eerste keer uitreikt om unieke
dronevideo’s van Nederlandse bodem in de schijnwerpers te zetten.

Hoograven aan de Duurstedelaan. De mozaïeksteentjes maken zichtbaar waar tweeduizend jaar geleden de
Romeinse grens (Limes) liep.

fiets verwelkomd. De eigenaresse van de fiets reageert verrast: “Ik stal hier al sinds de opening en vind het een
prachtige stalling.”

hoopt met de site meer mensen met een taalachterstand aan een baan te helpen. De website moet een hulpmiddel worden om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen.

door Johannes Broekman en Annaatje van Essenberg. In een pandje aan de Lange Elisabethstraat begonnen ze
een kleermakerij en een winkel in fournituren. Na de dood van Johannes, in 1869, zette zijn weduwe de zaak
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voort onder de naam ‘Weduwe Johannes Broekman’. De winkel specialiseerde zich in beroepskleding. Haar

zonen Anthonius en Augustinus volgden haar in 1883 op. In 1911 werd aan de overkant van de straat een aantal

panden gekocht. Hierin werd na een grondige verbouwing op 19 maart 1912 ‘Gebr, Broekman Heerenmode’
17-1

geopend, de winkel voor het zondagse pak. Tom Broekman leidt sinds 1987 het bedrijf.

• Het Utrechts Stedelijk Gymnasium wint de 17e editie van het NK Debatteren voor Scholieren. Na een zinderend

slotdebat tegen het Stedelijk Gymnasium Nijmegen komen de debaters uit Utrecht als beste uit de bus.
Staatssecretaris Fred Teeven is hierbij aanwezig en legt de dertig beste debatscholen van Nederland een zeer
actueel dilemma voor: ‘Moeten rijke landen vluchtelingen opvangen in de regio van herkomst of niet?’ Het
kampioenschap wordt georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut.

20-1

• De Utrechtse vastgoedfinancier FGH zal volledig opgaan in Rabobank. Directievoorzitter Peter Keur legt zijn

		

• In de gemeente Utrecht zijn in 2014 ruim 20 procent meer fietsen gestolen. Het aantal geweldsplegingen nam

functie per 1 februari neer.

daarentegen met 10 procent flink af. Er waren vooral veel minder gevallen van openlijk geweld en straatroven.
Dat blijkt uit de veiligheidscijfers over 2014, die de gemeente dinsdagmiddag heeft vrijgegeven. De totale crimi-

naliteit is in de stad met 1 procent gedaald ten opzichte van 2013. In de hele provincie was dat gemiddeld met 7
procent.

21-1

• Jelte Keur, de maker van het filmpje van de ‘Domtoren in de mist’ dat afgelopen november massaal gedeeld

		

• Het oude postkantoor aan de Neude is vanaf nu te huur voor zakelijke evenementen en congressen. Het bedrijf

werd op internet (zie ook 12 januari), krijgt een boete van 350 euro.

IQ Events heeft recent een evenementenvergunning gekregen. Het karakteristieke pand in de binnenstad werd

de afgelopen maanden gebruikt voor exposities, waardoor de mogelijkheden voor andere evenementen
beperkt waren.

22-1

• Dafne Schippers wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Atletiekunie in Oosterbeek uitgeroepen tot de

		

• Het UMC Utrecht opent op de Uithof het Center for Image Sciences (CIS), een nieuw centrum voor diagnostiek

beste Nederlandse atlete van het jaar 2014. De geboren Utrechtse won tijdens de EK in Zürich twee keer goud
op de 100 en 200 meter. Schippers liep bovendien op beide afstanden de beste Europese tijden van dat jaar.

en behandeling van ziekten met behulp van medische beeldvorming. Het is het grootste centrum in zijn soort

ter wereld. Samen met de fabrikanten Philips en Elektra, en universiteiten zoals de TU Eindhoven, worden op de
Uithof voor 40 miljoen euro de nieuwste technieken ingezet waarmee in het lichaam kan worden gekeken. Niet
		

alleen om een diagnose te stellen, maar ook om direct te genezen.

• De kunstenaars Nicolas Dings, Anno Dijkstra en Folkert de Jong zijn geselecteerd voor het maken van een

schetsontwerp voor het beeld dat in Utrecht komt van Paus Adrianus VI (1459-1523. Vanwege het 75-jarig
bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt de afdeling Utrecht aan de inwoners van de stad het
beeld.

23-1

• Het samenwerkingsverband Musea Utrecht stelt Joris van Hees aan als nieuwe directeur. Hij moet er onder

24-1

• Rijkswaterstaat en de Algemene Utrechtse Hengelsport Vereniging zetten meer dan duizend kilo karper uit in

25-1

• Het COC reikt de jaarlijkse Bob Angelo Penning aan Judith Schuyf, voorvechtster voor de belangen van lesbien-

meer voor gaan zorgen dat de gezamenlijke Utrechtse musea dit jaar 1 miljoen bezoekers gaan trekken. Van
Hees volgt Ward Rennen op.

het Amsterdam-Rijnkanaal. De grote bulk van zo’n zevenhonderd vissen gaat eruit in Houten.

nes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT). Schuyf behoort tot de absolute voorhoede van de Nederlandse
LHBT-beweging. In de jaren tachtig was ze een van de grondleggers van homostudies aan de Universiteit

28-1

Utrecht.

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert een nieuwe ‘factsheet’ over de provincie Utrecht.
Enkele getallen daaruit zijn: 51 procent van de inwoners van Utrecht gaat niet naar de kerk, bijna een kwart

werd in 2013 slachtoffer van cybercrime en 8 procent van de Utrechters woont in een eenpersoonshuishouden.
Het CBS komt met het overzicht in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Ook presenteert het CBS een vergelijking tussen Utrecht en de andere 11 provincies van Nederland. Daaruit blijkt dat

Utrecht als provincie relatief weinig eigen vermogen heeft. Alleen Drenthe en Flevoland hebben minder eigen
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vermogen. Ook voelen Utrechters zich vergeleken met de rest van het land erg onveilig: bijna 45 procent maakt

zich wel eens zorgen over de mogelijkheid dat hem of haar wat overkomt. Alleen in Flevoland ligt dat getal

hoger. 12 procent van het gereisde aantal kilometers van de Utrechters gaat met de trein, 7,2 procent van de
Utrechters lukt het niet om aan een baan te komen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis ligt in Utrecht
rond de 250.000 euro.

		

• De Utrechtse Femke Veltkamp heeft een wedstrijd gewonnen om het beste koekblik te ontwerpen voor luxe

30-1

• Het Neude of De Neude. Er start een vragenlijst die eindelijk antwoord gaat geven op deze prangende vraag.

31-1

• Vandaag vindt voor het vijfde jaar op rij de BachDag plaats. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn in voor-

		

• Na de ufo, een groot konijn en de theepot moet er ook een voorwerp op een dak van een pand aan de Vondellaan

1-2

• Voor het eerst vindt de marathon Amersfoort-Utrecht-Amersfoort plaats. Honderd deelnemers rennen van de

biscuitfabrikant Jules Destrooper.

De enquête mag alleen ingevuld worden als je Utrechter bent of je Utrechter voelt. De enquête blijft online tot
er 10.000 respondenten zijn. Daarna weten we eindelijk wat de Utrechter er zelf van vindt.
namelijk in TivoliVredenburg optredens met muziek van Johann Sebastian Bach.
komen. Het kunstwerk wordt een eerbetoon aan de Tour de France.

Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort naar de Domtoren in Utrecht. De afstand tussen de twee torens is precies een halve marathon. Wie een hele wil lopen, kan weer terug rennen naar de Amersfoortse toren, die ook wel
Lange Jan wordt genoemd. De organisatie is in handen van Utrecht Marathon.

4-2

• Vanavond worden de omwonenden door de gemeente geïnformeerd over het herstel van de kade aan de

		

• Koningin Máxima brengt een bezoek in Hoog Catharijne aan het Social Powerhouse Symposium. Serious Social

5-2

• Aan de Centaurusdreef in Overvecht brandt vannacht een flat uit. Er zijn meerdere mensen naar het ziekenhuis

		

• Er wordt een actiegroep opgericht tegen de sluiting van de kerken. De kritiek op de Utrechtse kardinaal Wim Eijk

6-2

• Wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten) en Paul Krijnen (bestuurslid van het Utrechts

Bemuurde Weerd die in oktober 2013 instortte. In maart begint de gemeente Utrecht met dit herstel. Het hele
project gaat acht maanden duren

Value gaat over sociaal ondernemen als volwaardig onderdeel van de maatschappij. Het symposium wordt
vooral bezocht door mensen die bezig zijn met een sociaal initiatief, project of organisatie.

gebracht. De flatwoning op de vijfde etage staat al volledig in brand als de brandweer kan beginnen met blussen. Door de hitte slaat het vuur over naar een naastgelegen woning en raken meerdere flats beschadigd.

neemt toe nu hij is begonnen met de massale sluiting van kerken. De kardinaal wil in de toekomst zo’n 300
gemeenschappen sluiten vanwege de ontkerkelijking.

Geveltekenfonds) onthullen de fundatiesteen en het informatiebord van het schietschuitenveer. Schietschuiten
waren de vrachtschepen die tussen Amsterdam en Utrecht voeren. In 1879 werd bij de opening van het kantoor

van het schietschuitenveer aan de Nieuwekade een fundatiesteen geplaatst. De steen is gerestaureerd en
geplaatst in de gevel van de woningen die nu op de plaats van het kantoor staan.

10-2

• Filterkoffiebar Koffie Leute Brauhaus, de eerste filterkoffiebar in Nederland aan de Westerkade 30. Je kunt er

11-2

• De eerste stukken van de hoofdpoort van kasteel Vredenburg worden vannacht teruggeplaatst in de bouwput

terecht voor verschillende soorten filterkoffie en vooral alle verhalen die je maar horen wil over koffiebonen,
geschiedenis of de perfecte manier van koffiezetten.

bij het Vredenburg. Blok voor blok worden de resten deze week uit de opslag gehaald en teruggeplaatst. De
restanten van de hoofdpoort van het kasteel krijgen een plek in de nieuwe parkeergarage zodat ze voor het

12-2

eerst sinds de 16e eeuw weer te zien zijn voor het publiek.

• In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt de ‘Geschiedenis Online Prijs’ uitgereikt. De jury van de 7e

Geschiedenis Online Prijs, met Maarten van Rossem als voorzitter, heeft de iPad-app ‘Tijdreis 2000 jaar Domplein’
bekroond als beste applicatie. ”De makers hebben de modernste technische mogelijkheden gebruikt om de app te

13-2

realiseren, zonder daarbij het doel en de gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen”, aldus de jury.

• Archeologen vinden in de bodem van een nieuwbouwlocatie bij de Vaartsche Rijn in Utrecht de houten resten
van een eeuwenoude scheepshijskraan. Het gevaarte met balken van een halve meter wordt blootgelegd en uit
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de grond gehaald. Gisteren stuitte de aannemer op een houten plateau van ongeveer vijf meter lang en tweeënhalve meter breed. Bij nadere inspectie bleek dat het fundament van een houten scheepshijskraan te zijn. Via

de Vaartsche Rijn werden eeuwenlang goederen voor de stad aangevoerd. Als alle resten uit de grond zijn
gehaald, gaan specialisten de vondst nader onderzoeken. De projectontwikkelaar overweegt de resten later een
14-2

plek te geven in de nieuwbouw.

• Bewoners van Wijk C in Utrecht willen een prominentere plek voor het borstbeeld van judolegende Anton Geesink.

		

• Vandaag op Valentijnsdag zijn zo´n 60 vrijgezellen op de racefiets gestapt om te speeddaten tijdens een fiets-

		

• Na 174 jaar in Utrecht wordt kantoorvakhandel Mado gesloten. De vestiging aan de Burgemeester Reigerstraat

tocht in de stad Utrecht.

15 was vorige week voor het laatst open. De onderneming begon in 1841 met een vestiging aan de Oudegracht,
maar pennen, wenskaarten, enveloppen en ordners worden steeds minder verkocht. Mado werd in 1841 opge-

richt door het Zeeuwse echtpaar Mado. De eerste winkel werd gevestigd op de Oudegracht te Utrecht. Rond
1900 werd Mado overgenomen door de familie Korsten. Deze familie gaf het bedrijf de naam Mado & Co.

16-2

• De chemische fabriek van BASF in De Meern was deels stilgelegd na een incident met een kankerverwekkende

		

• De werkzaamheden voor de herinrichting van de Mariaplaats worden gestart. In het gebied moet meer ruimte

17-2

• Een eigenaar van een vermiste oehoe zoekt in het Utrechtse Griftpark naar de verdwenen vogel. Hij is sinds eind

		

• De gemeente Utrecht gaat Sterrenwacht Sonnenborgh een eenmalige financiële bijdrage geven van 100.000

24-2

• Het Museum Catharijneconvent voegt zijn ruim 2500 hoge resolutiefoto’s van de kunstvoorwerpen uit de vaste

stof. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat anderhalve week geleden 75 kilo nikkeloxide vrij is gekomen. De
productie is inmiddels weer in gang gezet.

komen voor voetgangers en fietsers, de auto is er straks te gast.
2013 zijn oehoe ‘Pluisje’ kwijt.

euro omdat de instelling financieel niet goed rond kan komen. Deze bijdrage komt bovenop de structurele
subsidie van 80.000 euro die het museum al krijgt van de stad.

collectie toe aan de database van Wikipedia. Deze donatie maakt de afbeeldingen wereldwijd en kosteloos
beschikbaar.

1-3

• Ronald Besemer (45) wordt de nieuwe directeur van Toerisme Utrecht. Hij volgt Ronald Trum op. Besemer zal de

4-3

• De gemeente organiseert een stadsgesprek over de toekomst van het gebouwencomplex aan de Oudegracht

6-3

• De historische attractie DOMunder is genomineerd voor een Museum and Heritage Award 2015. Deze prijzen

9-3

• Ronald Giphart opent de Boekspot aan het Radboudplein in Hoog Catharijne. Boekspots zijn kasten in scholen,

10-3

• De NS schenkt 20.000 euro aan Stichting Joods Monument Utrecht. Dat meldt RTV Utrecht. De stichting heeft

samenwerking van toeristische en culturele organisaties moeten bevorderen en de marketing van de stad op
een hoger schaalniveau moeten krijgen.

245 (voorheen Tivoli Oudegracht). Utrechtse inwoners en organisaties zijn uitgenodigd om samen met de
gemeente in gesprek te gaan over dit complex.

worden jaarlijks uitgereikt in London, het Utrechtse DOMunder is genomineerd in de categorie Internationaal.

theaters, verzorgingshuizen, bedrijven en horeca waar je boeken deelt met anderen. Het is de eerste Boekspot
in een winkelcentrum.

dat geld hard nodig om het Joods Monument bij het Spoorwegmuseum in Utrecht te realiseren. Utrecht is de
laatste grote stad van Nederland waar nog geen Joods Monument staat om de slachtoffers van de Tweede

11-3

Wereldoorlog te herdenken.

• Het Romeinse binnenvaartschip De Meern 1 is terug in Leidsche Rijn. Het eeuwenoude schip wordt in het

nieuwe museum Castellum Hoge Woerd gereden. Het schip op een dieplader komt vanuit Hengelo aan. Het

eikenhouten schip, heeft een lengte van 25 meter en een breedte van 2,7 meter, bereikt de expositieruimte van
13-3

het Castellum, waar vroeger een Romeins fort stond.

• De grootste baggerklus uit de geschiedenis van Nederland is afgerond. Tijdens het uitbaggeren van 42 kilometer van de Vecht tussen Utrecht en Muiden werd 2,4 miljoen kuub slib uit het water gehaald. En dat was niet
het enige want de rivier gaf ook nog eens de nodige geheimen prijs.
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14-3

• Herman van Veen viert zijn zeventigste verjaardag en zijn gouden artiestenjubileum. Het is precies vijftig jaar

15-3

• Onder toeziend oog van de oude mevrouw Wolff draait bioscoop Camera zijn laatste film, ‘Kingman: The Secret

geleden dat de podiumkunstenaar uit Soest met zijn soloprogramma ‘Harlekijn’ zijn entree maakte in de theater- en muziekwereld.

Service’. Camera was vanaf 1950 tot gisteren de nog oudste in werking zijnde bioscoop van Nederland. De bioscoop sluit omdat het door Kinepolis overgenomen Wolff een megabioscoop aan het bouwen is bij het

Jaarbeursplein. De bioscopen City, Hoog Catharijne en Camera voldoen volgens Kinepolis niet meer aan de
eisen van deze tijd.

		

• Vanaf nu kun je bij The Sport Box aan de Nijverheidsweg 21-29 terecht voor indoorsportactiviteiten in Utrecht.

22-3

• De marathon van Utrecht keert terug na twee jaar afwezigheid. De 34ste editie van de loop heet Science Park

27-3

• Gitarist Peter Nieuwerf, 76 jaar, overlijdt in het ziekenhuis. De Utrechter begon zijn loopbaan in het combo van

The Sport Box is een nieuwe urban sporthal waar je terecht kan voor beachvolleybal, footvolley, beachsoccer,
bossaball en indoorsporten zoals zaalhockey, streetball en zaalvoetbal.

Marathon. Het UMC, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht zijn de partners.

Wim Sonneveld en trad op met grootheden als Stéphane Grappelli, Rita Reys en Ramses Shaffy. Daarnaast

werkte hij mee aan tv-programma’s als De Stratemakeropzeeshow, De Fabeltjeskrant en Sonja’s Goed Nieuws
Show.

31-3

• De storm is rond 20.00 uur over het hoogtepunt heen. Op dat moment had de brandweer in de Veiligheidsregio

		

• Een van de oudste bomen van Utrecht wordt gekapt. De Kastanjeboom in het Lepelenburg wordt neergehaald

Utrecht (VRU) 388 meldingen te verwerken gehad.

omdat hij dreigt om te waaien tijdens de storm. De beeldbepalende boom, een witte paardenkastanje, werd

volgens de bomenkaart van de gemeente Utrecht in 1870 geplant en wordt nu met spoed gekapt om
veiligheidsredenen.
1-4

• De katholieke actiegroep Bezield Verband Utrecht (BVU) voert woensdag actie voor het bisschoppelijk paleis

aan de Maliebaan. De groep is kritisch over het voornemen van kardinaal Wim Eijk om de komende jaren een
groot aantal parochies op te heffen. Om dat duidelijk te maken, biedt de actiegroep hem een protestbrief aan
die is ondertekend door meer dan 12.000 gelijkgestemden. In de stad Utrecht alleen al sluiten binnenkort vijf
kerken.

		

• De ontwerpwedstrijd waarbij Utrechters wordt opgeroepen om een fietsrek te maken dat ‘ludiek, slim en stoer’

2-4

• Naast het spoor in Zuilen wil de NS een nieuwe, groene en duurzame wijk bouwen. Er moeten 1200 woningen

		

• De PR-waarde van Utrecht is meer dan verdubbeld. Er zijn meer berichten over de stad en die bereiken een

4-4

• Op het Domplein gaan vanmiddag zo’n tweeduizend mensen elkaar te lijf met kussens. De actie maakte onder-

9-4

• Het Leger des Heils opent in de Utrechtse wijk Overvecht de eerste Secondlifewinkel. In de winkel wordt twee-

10-4

• Bij stadion Galgenwaard wordt een artistieke sculptuur onthuld van gangmaker Noppie Koch en stayer Martin

is gaat van start. De huidige fietsenrekken zijn volgens de initiatiefnemers dodelijk saai.

komen en enkele bedrijven. De NS wil er een autoluwe wijk van maken. De gemeenteraad wil nog een stap
verder en eist dat nieuwe bewoners geen parkeervergunning krijgen.

groter publiek. Onderzoeksbureau Clipit deed een media-onderzoek naar de grote steden in Nederland. Zes
miljoen berichten uit de krant, op internet, radio en televisie zijn bij elkaar verzameld en onderzocht.

deel uit van het wereldwijde evenement ‘International Pillow Fight Day’. De deelnemers moeten zelf een
kussen meenemen. Het is de tweede keer dat het kussengevecht wordt gehouden.

dehands kleding verkocht, maar ook de mensen die er werken krijgen een tweede kans.

Venix. Onder grote belangstelling van het vroegere gangmakers- en derny-wereldje trekken de Utrechtse sportwethouder Paulus Jansen, oud-sponsor Harrie Mater, dochter Ernestine en weduwe An Koch het doek weg en

11-4

worden Noppie en Martin met hun grote baanmotor zichtbaar. ”Hij was de beste gangmaker ooit”.

• In en rond Utrecht wordt voor de dertiende keer de grachtenrace ronDom gehouden. De race begon voor de 44
deelnemende sloepen bij theehuis Rhijnauwen in Bunnik. Daarna ging de tocht door de Utrechtse binnenstad
naar de Veilinghaven. Een 15 kilometer lange wedstrijd.
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15-4

• Het Centraal Museum biedt bezoekers tot en met 17 april een ‘unieke kans’ om de opknapbeurt van het

‘Utrechtse Stinkschip’ bij te wonen. Het Utrechtse Schip wordt met de opknapbeurt gereedgemaakt voor de

heropening. Het komt weinig voor dat bezoekers van dichtbij mogen kijken hoe restauratoren hun werk
16-4

verrichten.

• Het nieuwe gebouw van International School Utrecht (ISUtrecht) aan de Van Bijnkershoeklaan wordt officieel
geopend door wethouder Jeroen Kreijkamp. De openingshandeling bestaat uit het zaaien van zonnebloemen
als symbool voor ‘New Beginnings’. ISUtrecht is ontstaan door een samenwerking van gemeente Utrecht, provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht. De school opende voor het eerst haar deuren in augustus 2012.

20-4

• De nieuwe directeur van Het Spoorwegmuseum , Marten Foppen, treedt vandaag in dienst. Foppen was direc-

		

• Het boek van Jeroen Wielaert over de Utrechtse tourstart wordt gepresenteerd in de Dom. De journalist, schrij-

		

• Bewoners van de Julianaweg zijn de beste energiebespaarders van het land. De weg is de winnaar van het ‘HIER

22-4

• Het gaat niet goed met het miljoenen kostende TivoliVredenburg. Zo viel de bouw van het popcentrum al vele

teur van het Dolfinarium in Harderwijk. Hij volgt bij Het Spoorwegmuseum oud-directeur Paul van Vlijmen op.

ver, lobbyist en Tour de France-fanaat Wielaert gaat in het boek ‘De Tour van Utrecht’ in op de band die de stad
heeft met het fietsspektakel.

Klimaatstraatfeest’ en wint daarmee 10.000 euro om een buurtfeest te organiseren. Zo’n 100 mensen in de
straat hebben het afgelopen half jaar ruim 50 energiebesparende acties op touw gezet.

miljoenen duurder uit dan begroot. Bovendien bleek er een hardnekkig geluidslek in één van de vijf zalen, waardoor direct een van de functies van het nieuwe gebouw wegviel: in vijf zalen tegelijk optredens. Aan de reeks
incidenten valt vandaag weer een nieuw hoofdstuk toe te voegen. In de Grote Zaal komt er een plafondplaat

naar beneden. De Grote Zaal van TivoliVredenburg blijft nog zeker zes weken dicht voor het publiek. Minstens
twintig concerten die gepland staan worden afgelast of verplaatst.

		

• Op de Nieuwegracht wordt een lantaarnconsole onthuld ter herinnering aan de rijke weldoenster Maria van

25-4

• Wetenschappers van de Universiteit Utrecht krijgen samen met Wageningen University & Research centre

Pallaes. Zij leefde van 1587 tot 1664. Cissy van der Wel heeft het kunstwerk gemaakt. Zij mocht de lantaarnconsole ontwerpen omdat ze een ontwerpwedstrijd van het Utrechts Monumentenfonds heeft gewonnen.

(Wageningen UR) 650.000 euro voor onderzoek naar de zogenoemde plasticsoep. Ze hopen hiermee nieuwe

methoden te ontwikkelen om er achter te komen in hoeverre Nederlandse zoetwatergebieden vervuild zijn.
Plasticsoep is een drijvende vuilnisbelt van enorme hoeveelheden plastic. Met name oceanen raken hier vervuild mee.

27-4

• De conservator van museum Catharijneconvent, Marije de Nood, krijgt een prestigieuze museumbeurs van de

29-4

• Met behulp van 3D-printtechniek heeft het UMC Utrecht materiaal ontwikkeld om kraakbeenweefsel in

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hierdoor wordt Marije de Nood in staat
gesteld om onderzoek te doen naar de koppeling van persoonlijke verhalen aan museumvoorwerpen.

gewrichten te herstellen. Met de techniek kunnen op termijn grotere delen van een gewricht gerepareerd
worden dan met de huidige technieken, vertelt universitair hoofddocent Jos Malda bij de Universiteit Utrecht

en het UMC. Dankzij de 3D-technologie is het straks ook mogelijk de originele vorm van een gewricht te
reconstrueren.
1-5

• De expositie in de voormalige gevangenis Wolvenplein heet ‘Onder controle’ en wordt geopend. De expositie

		

• ‘Ondergrondse historische attractie DOMunder wint in Londen de Museums + Heritage Award for Excellence

		

• De Nijntje Art Parade is te bewonderen. Er zijn 14 levensgrote Nijntje-beelden te bezichtigen. Ze staan ook in

staat helemaal in het teken van gevangenschap en controle. De kunst staat verspreid over verschillende plekken in de gevangenis, zoals in de kapel van de gevangenis.

2015 in de categorie Internationaal. ‘We waarderen het innovatieve en creatieve gebruik van techniek waarmee
een oplossing is gevonden om archeologie tot leven te wekken’, aldus de jury.

Den Haag, Amsterdam, Valkenburg aan de Geul en in diverse Japanse steden. Dit jaar wordt de 60e verjaardag

van Nijntje gevierd met de Nijntje Art Parade. In totaal hebben 45 internationale kunstenaars een Nijntje-beeld
van 1.80 hoog bewerkt vanuit de eigen discipline.
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4-5

• Oud-raadslid Ger Hoogenberg uit Utrecht overlijdt vanochtend. Hoogenberg was jarenlang actief in de

5-5

• De Utrechtse Tolerantieprijs wordt gewonnen door basisschoolleerlingen uit Overvecht. De scholieren spelen

6-5

• Utrechtse studenten die in Brazilië onderzoek doen, krijgen bezoek van de burgemeester van Rio de Janeiro.

7-5

• Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat burgemeester mr. dr. G. ter Pelkwijk de bevrijding vanaf het bordes

		

• Zuster Mariella Oberndorff en burgemeester Jan van Zanen onthullen de verplaatste gevelsteen ‘De Duif’.

Utrechtse politiek. Eerst voor de CPN en later als raadslid voor GroenLinks. Tot zijn dood was Hoogenberg actief
voor de huurdersvereniging in Kanaleneiland.

een belangrijke rol als wijkmediatoren. In het kader van het project Vreedzame Wijk zetten zij zich vrijwillig in
om conflicten tussen kinderen te helpen oplossen.

Eduardo Paes is zeer nieuwsgierig omdat de studenten kijken naar de effecten van het WK Voetbal afgelopen
jaar en de Olympische Spelen die daar worden gehouden.
van het stadhuis afkondigde.

Onder de steen staat: ‘Vreugdevolle herinnering aan de herrijzing uit de onderdrukking 7 mei 1945’. De gevel-

steen is een geschenk van pastoor Van Nuenen van de Augustinuskerk aan de zusters Augustinessen van st.
Monica. Zij hebben zich in de oorlog onder andere met een gaarkeuken ingezet voor de Utrechters en voor
ontheemden van elders. De verplaatsing van de gevelsteen en het informatiebord zijn een initiatief van het
11-5

Utrechts Geveltekenfonds en de gemeentelijke werkgroep directe voorzieningen.

• De ondergrondse historische attractie DOMunder in Utrecht is opnieuw in de prijzen gevallen. Samen met het

ontwerpbureau ‘Tinker imagineers’ heeft het museum vrijdag in Brescia (Italië) de Heritage in Motion Award

ontvangen voor het innovatief gebruik van multimedia bij Europees cultureel erfgoed. Het is de derde keer in
drie maanden tijd dat DOMunder, gelegen onder het Domplein, in de prijzen valt. Vorige week won het in

Londen een Museum and Heritage Award in de categorie ‘Internationaal’. In februari won de iPad-App van
15-5

DOMunder ‘Tijdreis 2000 jaar Domplein in Utrecht’ de Geschiedenis Online Prijs.

• Het voormalig postkantoor op de Neude huisvest dit weekend het internationale literatuurfestival City2Cities. Je

kunt op de Neude onder de bogen van de indrukwekkende hal twee dagen van proza, poëzie en muziek genieten.
Ook in de kantoren, de kluisruimtes en langs de balustrades van dit imposante Amsterdamse Schoolgebouw

18-5

vinden tientallen voordrachten, interviews en lezingen plaats van nationale en internationale schrijvers.

• Koningin Máxima is vanmiddag aanwezig bij de toespraak van professor Javier A. Couso in het Academiegebouw.

Prof. Couso is voor de periode 2014-2016 verbonden aan de Prince Claus Chair for Development and Equity.
Koningin Máxima is de beschermvrouwe van de Prince Claus Chair. De professor is specialist op het gebied van
rechtssociologie en vergelijkend recht en richt zich met name op constitutionele vraagstukken in LatijnsAmerikaanse landen.

19-5

• Museum Catharijneconvent in Utrecht exposeert een bijzondere collectie van de wereldberoemde modekoning

20-5

• In de provincies Utrecht en Zeeland wonen de meeste miljonairs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau

21-5

• Een nieuwe service in winkelcentrum Hoog Catharijne: de Shopboy. Vier mannen gaan winkelen met vrouwen.

Stadelmaier. Het Nijmeegse atelier maakte tussen 1930 en 2010 op grote schaal kleding voor de paus en priesters. Op de expositie zijn gewaden, ontwerptekeningen, cartons en proefborduursels te zien.

voor de Statistiek (CBS). 1,6 procent van alle huishoudens in de provincie Utrecht heeft een miljoen euro of meer.
Dat wil zeggen: kleding passen en eventueel hun tas dragen. De mannen staan als winkelwagentjes in een rij.

Vrouwen die een man willen gebruiken gooien twee euro in een slot en brengen de man na afloop weer terug.
Hoog Catharijne denkt dat de nieuwe service zeker potentie heeft. Het project zit nu nog in een testfase, maar
		

de eerste reacties zijn positief.

• De Universiteitsbibliotheek Utrecht koopt een brief gericht aan toenmalig koning Lodewijk Napoleon. De brief
werd op 30 mei 1807 verstuurd door Jan Bleuland, beroemd medicus en tweemaal rector van de Universiteit

Utrecht. Het lijkt te gaan om een bedankbrief, maar mogelijk is er meer aan de hand, zegt de
22-5

Universiteitsbibliotheek. Zo zouden er communicatiestoornissen zijn geweest bij de aanstelling van Bleuland.

• Het Nijntje Pleintje krijgt cameratoezicht. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. De gemeente

wil ook camera’s op vijf plaatsen op de Amsterdamsestraatweg. Sinds twee jaar pakt de gemeente criminaliteit in
die buurt aan en videotoezicht moet daarbij helpen. In de hele stad hangen in totaal 87 toezichtcamera’s.
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25-5

• Vandaag 2e Pinksterdag in 1955 stonden veel Utrechters te kijken naar de eerste file van Nederland op rotonde

26-5

• De restauratie van zeven luchtbogen van de Utrechtse Domkerk gaat van start. Uit een inspectie vorig jaar bleek

27-5

• De bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal begint. Het project, waarbij ook een school en de

Oudenrijn.

dat de voegen bij deze bogen in zeer slechte staat zijn. De restauratie wordt voor een groot gedeelte gefinancierd uit de crowdfundingsactie ‘Draag de Dom’.

openbare ruimte wordt aangepast kost zo’n 25 miljoen euro en is een van de duurdere fietsprojecten van
Utrecht. De brug moet voor een snellere fietsverbinding zorgen tussen Leidsche Rijn en de binnenstad. Ook de
herbouw van de Montessorischool, die voor de brug moest wijken, gaat van start. Over dit miljoenenproject is

28-5

meer dan vijftien jaar gepraat.

• De stad Utrecht beschikt over het op één na oudste stadsrecht van Nederland. Uniek DNA-onderzoek heeft deze

week uitgewezen dat het stadsrecht is gemaakt van een kalf. Het onderzoek werd uitgevoerd door restauratoren van Het Utrechts Archief en onderzoekers van de Universiteit van York. Het is voor het eerst in Nederland
dat dergelijk DNA-onderzoek naar documenten werd uitgevoerd.

29-5

• Het aantal fietsers in Utrecht dat na een verkeersongeluk naar de spoedeisende hulp moet is veel hoger dan

30-5

• Het Spoorwegmuseum opent de herbouwde stationschefwoning uit Bilthoven. Het huisje zal ook een nieuwe

		

• Er komen zo’n 4500 Chinese toeristen dit weekend naar Utrecht. De Chinezen zijn allen collega’s van elkaar, ze

1-6

• De monumentale Jeremiebrug wordt op zijn definitieve plek, over de Vikingrijn bij de kruising met de

andere weggebruikers, terwijl andere weggebruikers wel meer geregistreerde ongelukken hebben. Dat blijkt
uit het Actieplan Verkeersveiligheid van de gemeente.

naam krijgen: het ‘Strikkershuis’. De stationschefwoning stond van 1900 tot 1958 naast station De Bilt/
Bilthoven. Het gebouw diende daar als woning voor de stationschef, daarna werd het tot 2011 verhuurd.
werken bij Perfect, een bedrijf in gezondheids- en lifestyleproducten.

Alendorperweg, geplaatst en gemonteerd. De karakteristieke ijzeren ophaalbrug (over de Kruisvaart, van

Jutfaseweg/Vondellaan richting Westerkade) werd in 1912 gebouwd en heeft de status van gemeentelijk
monument. Tussen 1890 en 1935 lag bij deze brug een stopplaats voor de trein Amsterdam - Utrecht - Arnhem.

2-6

• Utrecht is jarig en viert haar 893e verjaardag. Keizer Hendrik V vaardigde op 2 juni 1122 twee oorkonden uit

		

• De website www.utrechtsekronieken.nl wordt feestelijk gelanceerd. Op de pagina zijn acht handgeschreven

waarmee de stad enkele voorrechten kreeg.

Middeleeuwse teksten gedigitaliseerd. Het gaat om kronieken uit Het Utrechts Archief en uit de Bijzondere

Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De kronieken hebben betrekking op de geschiedenis van de

stad Utrecht of het Sticht. Naast scans van de handschriften worden transcripties op de nieuwe site aangeboden van de teksten en in de meeste gevallen ook een ver- of hertaling. Op de site kan ook gezocht worden in de
tekst. Aan het project, dat bijna klaar is, is zeven jaar gewerkt.

		

• De entree van het Centraal Museum wordt geopend. ‘Niet meer verdwalen, maar dwalen’. Het architectenbu-

		

• Drie zware venstersculpturen van de Utrechtse beeldhouwer Ruud Kuijer worden vanochtend geplaatst op de

3-6

• Burgemeester Jan van Zanen wordt door de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geko-

4-6

• Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) fietsen sinds vandaag door de stad

reau Soda+ heeft niet alleen de nieuwe entree van het Centraal Museum ontworpen, maar ook de vernieuwde
museumwinkel, die nu is gevestigd in de kapel, die aan de nieuwe entree grenst.

middenberm van de Koningin Wilhelminalaan. Deze laan ligt op de route van de eerste etappe van de Tour de
France. Journalist Jeroen Wielaert maakte de keuze voor de drie beelden.

zen als nieuwe voorzitter. De stemming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering in Apeldoorn.

om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Ze hebben een speciaal ontworpen meetkastje bij zich, waarmee het moge-

lijk is om onder het fietsen de stikstofdioxide in de lucht vast te stellen. Uit een testronde die de KNMI-medewerkers

fietsen, blijkt dat in de lucht bij de Biltstraat veel stikstofdioxide zit. De komende weken zal het team vaker door
de straat fietsen om te kijken of de metingen hoog blijven. Er zijn Europese normen voor de luchtkwaliteit en als
Utrecht daar niet onder blijft, kunnen maatregelen volgen zoals een verplichte bouwstop.
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• De nieuwe en ultramoderne verkeersleidingspost wordt officieel geopend. In dit opvallende gebouw verwer-

8-6

• Met de bouw van 37 eengezinswoningen begint de eerste fase van de herontwikkeling van het terrein van het

9-6

• Lombok wordt internationaal in het zonnetje gezet, de unieke oplaadpalen voor elektrische auto’s worden offi-

ken de treindienstleiders van ProRail dagelijks het meeste treinverkeer van Nederland.

voormalige ziekenhuis Oudenrijn in Kanaleneiland. Er moeten in totaal zo’n 800 woningen komen.

cieel onthuld. De palen zijn direct gekoppeld aan zonnepanelen van lokale scholen, bedrijven en buurtbewoners

en kunnen niet alleen auto’s opladen, maar ook elektriciteit aan het energienet teruggeven. Het ‘Smart Solar
Charging-consortium’, met daarin onder meer autofabrikant Nissan, General Electric, LomboXnet, Stedin en de

gemeente Utrecht, wil voorkomen dat oplaadauto’s in de toekomst voor een te grote belasting op het stroomnet gaan zorgen door zonne-energie te gebruiken.

10-6

• Het Festival Oude Muziek krijgt het prestigieuze Europese keurmerk EFFE . Dat is een initiatief van de Europese

11-6

• Cultureel project Castellum uit De Meern heeft de prijs ‘Beste Jong en Oud team’ van het jaar gewonnen. Met

Commissie en gaat naar internationale festivals van de hoogste artistieke kwaliteit.

de prijs is een een geldbedrag van duizend euro gewonnen. Het leerproject rondom een eeuwenoud Romeins

schip won de prijs omdat het volgens de jury als beste laat zien hoe jonge en oudere werknemers elkaar versterken op de werkvloer.

		

• De gemeente krijgt een kleine vijfduizend reacties op de oproep om onhandige en overbodige verkeerslichten

12-6

• Religiewetenschapper Birgit Meyer is een van de vier wetenschappers die de Spinozapremie krijgt, de hoogste

aan te geven. Dat laat wethouder Lot van Hooijdonk weten. Ze spreekt van een ‘indrukwekkend aantal’ en zegt
dat de rest van de G4 de oproep waarschijnlijk gaat overnemen.

onderscheiding voor wetenschappers in Nederland. Dat maakt de Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekend. De uit Duitsland afkomstige Meyer doet onderzoek naar geloof
en religie vanuit haar achtergrond als cultureel antropoloog. Behalve Meyer, krijgen ook organisch chemicus

René Janssen van de Technische Universiteit Eindhoven, statisticus Aad van der Vaart van de Universiteit Leiden
en humaan geneticus Cisca Wijmenga van het Universitair Medisch Centrum Groningen een premie. De vier

topwetenschappers krijgen elk 2,5 miljoen euro om te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Met de
premie wil de NWO toponderzoek in Nederland stimuleren.

13-6

• Het Ooglijdersgasthuis in de Wijde Begijnestraat wordt Eye-hotel. Vandaag gaan de deuren openen voor de

17-6

• De eerste palen van de Rabobrug, de brug over het spoor, worden in de grond geplaatst. De brug wordt 275

18-6

• De bekende ex-muzikant Hans Kosterman overlijdt. Kosterman speelde eind jaren zeventig in de popgroep

eerste proefslapers. In het monumentale pand, dat in 1650 is gebouwd, zat eerst het Ooglijdersgasthuis, vandaar dat de eigenaren voor de naam Eye-hotel hebben gekozen.

meter lang en 10 meter breed en zal lopen vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over
het spoor richting het Moreelsepark.

Braak. Hij was later jarenlang voorzitter van de Popprijs die elk jaar wordt uitgereikt op Noorderslag en hij vervulde verschillende bestuursfuncties, bijvoorbeeld bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. In 2010 bracht

Kosterman een muzikale ode aan de stad waar hij geboren en getogen werd. RTV Utrecht nam de clip met hem
op.

19-6

• De brug voor voetgangers en fietsers van Croeselaan, over de sporen, richting Mariaplaats gaat Moreelsebrug

20-6

• 240 spinners in de Domkerk in Utrecht fietsen op orgelmuziek. Het gaat om het spinningevenement La Bataille,

21-6

• Skatepark Ruigenhoek wordt geopend. Hoewel de regen met bakken uit de lucht valt, gaat de opening gewoon

		

• Nijntje viert vandaag haar zestigste verjaardag. Precies zestig jaar geleden verscheen het eerste boek van het

22-6

• Koningin Máxima is vanmiddag in Utrecht om een conferentie over voedselvoorziening in Afrika bij te wonen.

heten. Deze naam heeft veruit de meeste stemmen gekregen: 28% van de bijna 5000 uitgebrachte stemmen.

dat onderdeel is van het Tourprogramma. Jan Hage, vaste organist van de Domkerk, speelt een bijzonder repertoire van barok tot minimal music. Ronald Hennekes van het Cycle Training Center Utrecht (CTC) is de coach.
door. Sportwethouder Paulus Jansen is bij de opening aanwezig en hij is blij met de nieuwe voorziening.
wereldberoemde konijn van Dick Bruna.

De bijeenkomst is in het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan.

10

Oud • Utrecht

Datum		Gebeurtenis

23-6

• Op verzoek van Stichting Park Oog in Al wordt het park in de gelijknamige wijk een gemeentelijk monument.
Dat heeft het college van B en W besloten. “Het Park Oog in Al is van algemeen cultuurhistorisch belang als

voorbeeld van een stadspark in landschapsstijl daterende uit de eerste helft van de twintigste eeuw, met bijbehorende karakteristieke aanleg en (boom)beplanting”, schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

24-6

• Het Oranje Fonds ontvangt een gift van 100.000 euro van Stichting Alleato. Deze stichting heeft een speciaal

25-6

• Twee Utrechtse ondernemers zamelen 100.000 euro in met behulp van crowdfunding voor een nieuw café

28-6

• Het oude postkantoor aan de Utrechtse Neude is in de week voor de tourstart het decor van het wielerfestival

fonds voor de provincie Utrecht opgericht om sociale initiatieven in de regio te bevorderen.

waar alleen klassieke muziek wordt gespeeld. Talitha Verheij en Sanne van Buuren weten meer dan 160 investeerders aan zich te binden.

Kermis Velodroom. “Kermis Velodroom brengt de wereld van sport, cultuur en entertainment bij elkaar. De fiets
is het bindende element en met een goede dosis rock-’n-roll bieden we wielerfans een interessant en energiek

		

programma”, zegt initiatiefnemer JW Roy.

• De Ulu-moskee in Lombok opent dit weekend de deuren en dat levert emotionele taferelen op. Er is vier jaar
lang hard aan de moskee gewerkt en er is jarenlang over gesproken en geld ingezameld. De bouwvakkers moes-

ten regelmatig naar huis worden gestuurd wegens financiële problemen. Ook bleek de grond waarop gebouwd
moest worden ernstig vervuild en moest er gesaneerd worden.

29-6

• Het is definitief: de bibliotheek verhuist naar het oude postkantoor aan de Neude. De gemeente maakt dat

30-6

• De Engelse krant The Guardian wijdt een artikel aan Utrecht. Utrecht wordt Nederlands meest charmante stad

1-7

• De gemeente Utrecht trekt vanaf vandaag ruim vier miljoen euro per jaar uit voor initiatieven in de stad. Inwoners

2-7

• Fietsers kunnen binnenkort doortrappen zonder last te hebben van opstoppingen door verkeerslichten. De stad

bekend. De bieb moet “eind 2017, begin 2018” op de nieuwe locatie zitten.
genoemd en een relaxt alternatief voor Amsterdam.

kunnen gebruik maken van het Initiatievenfonds. Het is de bedoeling dat mensen zich inzetten voor elkaar en hun
leefomgeving. Het fonds komt in plaats van de het Leefbaarheidsbudget en het Flexibel Budget Welzijn.

komt met een groene golf voor fietsers. Vanmiddag is de eerste test bij de Jaarbeurspromenade. De fietsers

moeten een persoonlijk groen ledlicht in het fietspad volgen. Zo zijn ze dan op tijd bij het volgende
		

verkeerslicht.

• Professor Bob Smalhout is op 87-jarige leeftijd overleden. De Telegraaf, waarin Smalhout jarenlang een column

had, maakte rond 04.30 uur bekend dat hij een uur eerder was overleden in zijn huis in Bosch en Duin in Utrecht.
Hij was een bij velen geliefde en invloedrijke publicist van De Telegraaf en oud-anesthesioloog van het vroegere
Academisch Ziekenhuis Utrecht.

		

• De komende vier dagen staat Utrecht in het teken van de Tour de France. Vanaf vandaag gaan bijna 1 miljoen

		

• De muurschildering van Jan Janssen en Joop Zoetemelk op de hoek van de Cartesiusweg en de Thomas à

3-7

• De grote transformatie van Utrecht begint vannacht, er zijn dan honderden mensen bezig om de stad klaar te

4-7

• De grote race gaat vandaag beginnen, jaren van voorbereiding moet vandaag zijn uitwerking gaan krijgen. Om

5-7

• De tweede etappe van de Tour de France gaat van start. De renners vertrekken om 13.10 uur vanaf de Croeselaan

mensen de stad bezoeken voor de Grand Départ en de daarbij horende feesten.

Kempisweg wordt officieel geopend. De oud-Tourwinnaars zijn er zelf bij aanwezig om het lint door te
knippen.

maken voor de start van de Tour de France. Er worden 13.000 hekken langs het hele parcours van de eerste
etappe geplaatst.

14.00 start de eerste wielrenner aan de individuele tijdrit. De stad verandert in een groot feest.

voor een rit van 166 kilometer naar Zeeland. Het gedeelte door de binnenstad wordt geneutraliseerd gereden,
de renners rijden dan nog niet voor het klassement. De koers wordt rond 13.45 uur vrijgegeven op ‘t Goylaan.

7-7

Langs het parcours staan weer duizenden mensen de wielrenners toe te juichen.

• Het voormalige kloostercomplex in ‘Het Hart van Lombok’ staat te koop. Het pand op Kanaalstraat 197 wordt
tegelijk verkocht met het parochiehuis op nummer 199.
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8-7

• Het gebouw De Gesloten Steen, aan de Oudegracht 364, wordt verkocht. De mogelijkheid voor herontwikkeling
naar luxe appartementen of een andere commerciële belegging wordt onderzocht. Het pand dat door Altrecht

Geestelijke Gezondheidsorganisatie in de verkoop werd gezet, dateert uit 1844 en is ooit gebouwd als sigarenfabriek. Het is vooral bekend door de zwerfkei die aan de hoek van het gebouw geketend zit. Deze is neergelegd
10-7
13-7

als schampsteen en is de naamgever van het pand.

• Utrecht staat op plek 5 in de ranglijst van duurste terrassteden van Nederland.

• Het nieuwe perron voor de sporen 20 en 21 wordt in gebruik genomen op station Utrecht Centraal. Zo komt er

meer ruimte op het station. Die extra ruimte is nodig, want tussen juli en september zal er worden gewerkt aan
de perrons van de sporen 14/15 en 18/19.

16-7

• Jos Stelling presenteert op zijn zeventigste verjaardag zijn eigen bier: Josje Blond. Het is een bijzonder cadeau

		

• De monumentale Jeremiebrug wordt vandaag na vier jaar weer in gebruik genomen.

20-7

die hij krijgt. Zoon Sjef ontkurkt het eerste flesje Josje Blond, het nieuwste biertje van de Utrechtse brouwerij
Maximus.

• De graafwerkzaamheden voor de toekomstige Catharijnesingel zijn begonnen. Dit jaar moet er nog water door

het nieuwe gedeelte van de singel stromen. Het Paardenveld is ook opnieuw ingericht en de Paardenveldbrug
is ondertussen in gebruik genomen.

31-7

• Een groot gedeelte van de nieuwe stationshal van station Utrecht Centraal wordt geopend. Vanaf 07.30 uur kunnen

1-8

• Marian van Dijk wordt de nieuwe directeur van Museum Speelklok. Zij had de afgelopen vijf jaar de leiding over

2-8

• Venduhuis Utrecht, opgericht in 1811, sluit definitief de deuren na een laatste ‘publieke verkoping’. Nooit meer

3-8

• Vrijwilligers van de Utrechtse stichting De Noordzee ruimen de komende week ruim vierduizend kilo zwerfafval

		

• De Domtoren is sinds kort beveiligd tegen het mogelijke springen van suïcidale mensen. Het hekwerk op 90

4-8

• Albert Heijn opent in Utrecht zijn eerste biowinkel. De winkel komt naast de vestiging van de supermarkt aan

8-8

• De vierde editie van de Rubberboot Missie is bij aanvang al geslaagd. Het aantal bootjes zorgt voor een wereld-

14-8

• ‘De Rooie Rat’ vraagt een faillissement aan. Deze Utrechtse links-politieke boekhandel moet eind september de

15-8

• De Universiteit Utrecht is voor de 13e keer op rij uitgeroepen tot beste onderzoeksuniversiteit van Nederland.

reizigers gebruik maken van zo’n 12.000 m2 extra, daarmee heeft het station nu een oppervlakte van 21.000 m2.

Slot Zuylen in Oud-Zuilen. Ze volgt Klaas Dirk Bruintjes op die het afgelopen jaar directeur ad interim is geweest.
Van Dijk krijgt de zware taak om het Speelklok financieel gezond te krijgen.

een klinkende hamerslag van de veilingmeester op de eikenhouten katheder!

op aan de Nederlandse kust. Honderden vrijwilligers doen mee aan de Beach Clean-up Tour, die nog tot het eind
van de maand duurt.

meter hoogte moet voorkomen dat mensen van de toren naar beneden springen. In de afgelopen jaren maakten vier mensen op die manier een einde aan hun leven.

de Twijnstraat. Men kan er uitsluitend biologische producten kopen.

record. Het huidige record van de ‘Largest Parade of Inflatable Boats’ staat op 250 boten, de organisatie telt 275
boten bij de start.

locatie aan de Utrechtse Oudegracht opgeven. Op de eigen website laat de Rooie Rat weten te werken aan een
doorstart.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Academic Ranking of World Universities’ van de Universiteit van Shanghai. Wereldwijd
staat Utrecht op de 56e plaats van de prestigieuze lijst. De universiteit van Groningen staat op plaats 75, de

		

universiteit van Leiden op plaats 82.

• Het Nijntje-beeld van Richard Hutten is vannacht voor het Centraal Museum gestolen. In totaal tien Nijntje-

beelden die eerder op de openbare weg in Utrecht stonden, werden onlangs in het Centraal Museum geplaatst.
De beelden werden van straat gehaald omdat ze beschadigd raakten. Zo werd bij één van de Nijntjes een oor

17-8

afgebroken, ook andere beelden hadden te maken met vandalisme.

• De molen aan de Adelaarstraat wordt gekortwiekt. De restauratie van het Rijksmonument begint vanmiddag.
Over zes tot acht maanden moet de ‘Molen Rijn en Zon’ weer draaien. Vanmiddag bij het officiële startsein, dat
gegeven gaat worden door wethouder Kees Geldof, wordt de kap van de molen op een dieplader getakeld.
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• Minister Jet Bussemaker feliciteert de Utrechtse Nadine Klingen na winst ‘WK voor vakmensen’. Nederland

18-8

• In Utrecht zijn 4500 studenten op zoek naar woonruimte. Daarmee staat de stad nog steeds bovenaan de lijst

20-8

• Het Centraal Museum laat weten dat het atelier van de Utrechtse tekenaar en vormgever Dick Bruna in zijn

		

• De aanvraag van de omgevingsvergunning is in de maak voor het slopen van de originele, eeuwenoude muur

21-8

• De Utrechter Maxim Gazendam wint het Europees kampioenschap zandsculpturen. De 33-jarige kunstenaar

		

• De gemeente Utrecht laat de Domtoren taxeren. Uit het taxatierapport blijkt dat de toren 96 miljoen euro

		

• Het Utrechtse bedrijf Railpromo gaat een speciale trein laten rijden waarin passagiers luxe kunnen dineren.

23-8

• Nijntje-tekenaar Dick Bruna wordt 88 jaar. Proficiat!

		

• De Utrechtse atlete Dafne Schippers wordt in Peking bij het WK atletiek tweede op de 100 meter. Zij verrast in

		

• PostNL brengt een Nijntje-postzegel op de markt. Dit ter ere van de verjaardag van geestelijk vader Dick Bruna

		

• Op de internetsite marktplaats.nl zijn zes boten te koop aangeboden die op het Zandpad als seksboten dienst

26-8

• Tijdens graafwerkzaamheden voor de bouw van parkeergarage Vredenburg wordt een bot gevonden van zo’n

24-8

heeft in São Paulo een gouden medaille gehaald tijdens de 43e editie van WorldSkills. Nadine Klingen, die studeert in Utrecht, won net als vorig jaar goud op het onderdeel etaleren.

van studentensteden waar hoge spanning is op de kamermarkt. Toch is er een daling te zien. In 2014 was het
tekort van studentenwoningen zo’n 6000, in 2012 zelfs 8000.

geheel verhuist naar het Centraal Museum. Bruna (over 3 dagen 88) werkte tot 2011 op een zolder in de
Utrechtse binnenstad. In het museum krijgt zijn werkomgeving ook een plek op zolder.

van kasteel Vredenburg. De oude muur is te vervuild gebleken om te kunnen behouden in de singel. Niet de
originele muur van kasteel Vredenburg, maar een stenen replica gaat de waterlijn sieren bij de nieuwe singel.

maakt met zijn 3D-uitbeelding van de slaapkamer van Vincent van Gogh de meeste indruk op de jury. Gazendam
wint ook de publieksprijs.

waard is. Het is voor de verzekering noodzakelijk om de Dom te taxeren.

Railpromo heeft met ProRail en de NS een dienstregeling bedacht waarbij het overige treinverkeer geen hinder
van de restauranttrein ondervindt.

• Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt een Queen-medley. Samen met twee pianisten speelt ze vanaf de
Domtoren 15 nummers van de rockgroep.

de finale bijna alle andere favorieten. Schippers verbetert in de finale haar eigen Nederlandse record, dat ze in
de halve finale op 10’83” had gezet, naar 10’81”.
en het 60-jarig bestaan van het konijn.

hebben gedaan. De woonarken worden aangeboden zonder vaste ligplaats en mogen niet op die plek blijven
liggen.

11.000 jaar oud. Vermoedelijk is het een rib van een edelhert, meldt CU2030.nl. Bouwers deden de vondst op 12
meter diepte. Het bot is voor onderzoek meegenomen door geologen van de Universiteit van Utrecht. Tijdens

de bouw van de parkeergarage werden ook al resten van stadsmuren, oude kades en kasteel Vredenburg
gevonden.

27-8

• In de Weerdsingel wordt een zeehond aangetroffen. Het gaat om een zogenoemde ringelrob die uit de

		

• Het UMC Utrecht vindt een medicijn dat kan helpen tegen beenmergkanker. De kankercellen in het beenmerg

Noordelijke IJszee komt, de grote oceaan rondom de Noordpool. Het dier is enkele maanden oud. Waarschijnlijk
is ze via het Noordzeekanaal of het IJsselmeer in de binnenlandse wateren beland.

verdwijnen grotendeels bij veertig procent van de patiënten die het middel daratumumab krijgen.

Beenmergkanker is ongeneeslijk. Maar het effect van het medicijn houdt langere tijd aan, zegt het ziekenhuis,
28-8

en er zijn nauwelijks bijwerkingen.

• Dafne Schippers wordt wereldkampioen op de 200 meter sprint in Peking. Ze is de eerste Nederlandse vrouw

ooit die goud pakt op het WK atletiek. Na een prachtige eindspurt eindigde de Utrechtse nipt voor nummer

twee Elaine Thompson met een tijd van 21.63. Dat is een nieuw Europees record en 0.03 seconden sneller dan
30-8

Thompson.

• Het Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn gaat open, daarmee is het Romeinse schip De Meern 1 weer voor
iedereen te zien. Het nieuwe gebouw is ontworpen door architectuurstudio Skets, waarbij er een houten
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omwalling is gemaakt van zes meter hoog, de hoogte die ook het oude fort had. De wal ligt rond een bin-

nenterrein dat de afmeting heeft van een voetbalveld. Ook zijn er vier robuuste toegangspoorten met tien
meter hoge torens.
1-9

• Rick Creemers begint aan zijn fietstocht rond de wereld. De 22-jarige Utrechter start om 9.00 uur vanaf het

2-9

• Op de hoek van Westravenstraat en Jutfaseweg is een nieuwe muurschildering te bewonderen. Kunstenaar, Jos

5-9

• De Utrechtse fietskoeriers Tobias Molenaar en Jaime van der Lugt bereiken op het Nederlands Kampioenschap

		

• De veiling van de muziekverzameling van zanger en radiopresentator Henk Westbroek levert 135.000 euro op.

7-9

• De hijskraan op de Neude is er voor het vertrek van KPN uit het oude postkantoor. Het bedrijf huurt het monu-

9-9

• Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat Overvecht de meest ongezonde wijk van Nederland is. Inwoners van de

Domplein. Het is de bedoeling dat hij 1 september 2017 weer bij de Dom staat.

Peeters, is de afgelopen vijf weken druk bezig geweest om de bedrijvigheid van het gebied langs de Vaartsche
Rijn door de eeuwen heen weer te geven.

fietskoerieren (in Nijmegen) na een spannende finale op een zeer zwaar parcours en onder regenachtige
omstandigheden een gedeelde eerste plaats.

Bij online veilinghuis Catawiki gaan in totaal 150 objecten onder de hamer, waaronder gesigneerde gitaren van
artiesten als Eric Clapton en Gary Moore.

mentale pand tot 1 januari 2016. Daarna wordt het gebouw verbouwd voor de huisvesting van de centrale
bibliotheek in Utrecht.

wijk maken de hoogste zorgkosten van Nederland, namelijk 2571 euro per persoon per jaar. Het bedrag in
Overvecht ligt een kwart hoger dan mensen van dezelfde leeftijd in de rest van Nederland. Inwoners hebben

10-9

relatief vaak last van chronische ziektes zoals diabetes en COPD, maar ook psychische aandoeningen.

• Het bruggenstelsel bij TivoliVredenburg voor de deur is klaar. De Vredenburgknoop wordt opgeleverd. De laatste van de in totaal 5 bruggen is klaar voor gebruik. Het viaduct over de minisnelweg dat er ooit lag is vervangen

door 5 bruggen; 4 ervan zijn al klaar, de 5e is vandaag klaar. De nieuwe brug is voor het busverkeer van en naar
het Smakkelaarsveld en voor fietsers en voetgangers. De komende weken wordt deze brug ingericht en in
gebruik genomen.

11-9

• Het duurt nog drie jaar voor ze in Utrecht zijn, maar het is al bekend welk model tram tussen Utrecht CS en de

12-9

• Bewoners van het Chirurgiegebouw aan de Hoefijzerstraat in Utrecht-Oost vieren het dubbele jubileum van

Uithof gaan rijden. Eén van de levensgrote modellen staat nu in de remise in Nieuwegein. De pers mocht eerder
al kijken en nu is het de beurt aan de reizigers.

hun gebouw op een unieke manier. Het pand bestaat dit jaar niet alleen 100 jaar maar werd ook precies 25 jaar
geleden omgevormd tot appartementen, nadat de faculteit Diergeneeskunde naar de Uithof verhuisd was. Om

dat te vieren nodigen de bewoners oud-hoogleraren en oud-studenten uit, die er zelf les hebben gegeven of
gekregen.

		 • Utrecht is de eerste stad in Nederland met een volwaardige BMX-baan. De nieuwe BMX-baan in polder
Ruigenhoek wordt feestelijk geopend. Tijdens de opening zijn er demowedstrijden met BMX-toppers, BMXclinics en de mogelijkheid om de baan uit te proberen.

13-9

• De langste ontbijttafel van Nederland staat vanochtend in Leidsche Rijn. Zo’n 2000 belangstellenden schuiven

		

• De kenmerkende koepel van Hoog Catharijne wordt verwijderd. De koepel was bij de ingang aan het Vredenburg

aan bij het ontbijt, dat door burgemeester Jan van Zanen wordt geopend. In het park bij de Rijnkennemerlaan
staan zo’n honderd tafels en tweehonderd banken.

een blikvanger in de ontvangsthal van het winkelcentrum. Na de roltrappen die ook 42 jaar lang het beeld van

Hoog Catharijne mede hebben bepaald verdwijnt het beeld van Hoog Catharijne zoals we dat kennen lang15-9

zaam maar zeker.

• De Universiteit Utrecht zakt naar de 94ste plaats op de wereldranglijst. Dat meldt de QS World University
Ranking, een toonaangevende organisatie die alle universiteiten ter wereld punten toekent voor onder meer

academische reputatie en de kwaliteit van docenten, studenten en onderzoeken. Vorig jaar kreeg Utrecht nog
de 80ste plaats op die lijst.
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17-9

• De laatste vluchtelingen worden vanavond ondergebracht in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs). Er is op de

		

• De Leidsche Rijnbrug wordt teruggeplaatst. De afgelopen periode lag er een tijdelijke brug over het water van

19-9

• In Museum Catharijneconvent is een expositie te zien over heksen in de kunst. Het gaat om voorstellingen uit

20-9

• Restaurant Karel V wint De Gouden Pollepel 2015, een prijs van het AD Utrechts Nieuwsblad.

22-9

zevende verdieping plaats voor 500 vluchtelingen. Het gaat met name om mannen uit Syrië en Eritrea. Het
Beatrixgebouw is tot 24 oktober beschikbaar als noodopvang.
de Leidsche Rijn. De brug is gerenoveerd in Moerdijk.
de periode van de heksenvervolgingen (1450-1700).

• De zware Muntbrug wordt weggetakeld door een enorme kraan op pontons. De monumentale draaibrug

over het Merwedekanaal dateert uit 1887 en is aan een opknapbeurt toe. Fietsers die dagelijks gebruik maken
van de brug moeten enkele meters omrijden. Rijkswaterstaat heeft naast de Muntbrug een tijdelijke brug
laten aanleggen.

24-9

• Duizend sympathisanten hebben op internet een petitie getekend voor behoud van de City bioscoop. Het film-

25-9

• ‘De Schele Maagd’ staat voortaan in het zicht op het buitenbalkon van de Grote Zaal, bovenop

huis moet wijken omdat het pand verouderd is en er een nieuwe megabioscoop wordt gebouwd op het
Jaarbeursplein.

TivoliVredenburg. De engel kijkt in één rechte lijn naar de Dom en is onmisbaar voor iedereen die over
Vredenburg loopt. De verzekeringsengel was van 1902 tot 1972 hét symbool van levensverzekeringskantoor

De Utrecht. Omdat het beeld een beetje leek te loensen, werd het al snel in de volksmond ‘de Schele Maagd’
genoemd. Toen in 1972 De Utrecht plaats moest maken voor Hoog Catharijne kwam de verzekeringsengel in
bezit van het Centraal Museum.

27-9

• In Tuinwijk, Tuindorp, Voordorp en Wittevrouwen is vanavond een stroomstoring. Duizenden Utrechters

28-9

• De gemeente opent nog een extra fietsenstalling op het Janskerkhof. Sinds vier weken mogen er geen fietsen

30-9

• In Leidsche Rijn is een archeologische vondst gedaan. Op de plek waar ‘de Rode doos’ het tijdelijke theater

hebben tussen 18.00 en 19.00 uur geen elektriciteit.

meer staan op de Drift, maar dat heeft geleid tot een stormloop op het Janskerkhof. Naast de ruim 500 extra
plekken die afgelopen zomer al werden gecreëerd komen er nu nog eens 200.

Vredenburg stond, is een buitenplaats van rond het jaar 1600 gevonden. Er zijn zo’n 5000 eeuwenoude voor-

werpen gevonden zoals kruiken, glazen, versierde borden en een gouden hanger met een edelsteen.
Leeuwesteyn, zoals de buitenplaats genoemd werd, lag in een vijver op een soort eilandje. Archeologen zijn
verrast door de vondst: “We kennen de buitenplaats op oude kaarten maar we wisten nog niet precies hoe
het eruit gezien heeft. Nu vinden we een wereld aan archeologische vondsten en sporen die ons vertellen
over de buitenplaats”.
1-10

• De bekende historicus James Kennedy gaat leiding geven aan het Utrecht University College. Hij wordt dean.

		

• De Neudeflat is verkocht. Syntrus Achmea Real Estate Finance gaat de verbouwing van het markante gebouw

		

• Na een renovatie van vijf jaar wordt de watertoren in Rotsoord heropend. Op de bovenste verdiepingen kunnen

Kennedy volgt prof. dr. Rob van der Vaart op, die sinds 2008 leiding gaf aan het University College.
naar 88 appartementen en een commercieel deel op zich nemen. Vandaag start de verbouwing.

mensen tijdens een diner genieten van het uitzicht over de stad. Het gebouw in Rotsoord bestaat nu uit tien
etages, waarvan de bovenste het mooiste uitzicht geeft. Het restaurant gebruikt voorlopig twee van de tien
verdiepingen in de watertoren. In de 37 meter hoge toren uit 1906 zijn verder bedrijfjes en opslagruimtes onder-

gebracht. De watertoren aan de Amsterdamsestraatweg wordt ook gerenoveerd, maar daar komen op de
2-10

bovenste verdiepingen woningen.

• De enorme Utrechtse theepot verhuist om 18:00 uur van Hoog Catharijne naar het dak van de parkeergarage

aan de Rijnkade. Zaterdagochtend om half zeven wordt het zeven meter hoge kunstwerk op het dak gehesen.
De ‘Celestial Teapot’ van kunstenaar Lily van der Stokker werd in 2013 gemaakt in het kader van de beeldende
kunsttentoonstelling Call of the Mall. De theepot blijft, in overleg met Hoog Catharijne, op de Rijnkade staan
totdat een definitieve locatie in het stationsgebied gevonden is.
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5-10

• Met de onthulling van het nieuwe naambord van de Galecopperbrug en het aanbrengen van het laatste stukje

6-10

• In de luxe schoenenzaak Shoebaloo aan de Lijnmarkt is vannacht door een ontploffing de winkelruit vernield

9-10

• Het Utrechts Psalter staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het oudste psalmboek van Nederland is

asfalt op de Jutphasebrug rondt minister Melanie Schultz van Haegen twee grote infrastructuurprojecten in

Utrecht af. Het gaat om de renovatie van de Galecopperbrug en acht bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.
met een explosief. Veel bewoners werden wakker van een harde knal en belden de politie. De daders wilden
daar inbreken.

gemaakt rond 820 na Christus, mogelijk voor de pasgeboren kleinzoon van Karel de Grote. Het bevat honderdvijftig psalmen en zestien Bijbelse liederen.

10-10 • Dit weekend opent het Waterliniemuseum de deuren na een bouw van twee jaar. De grote publiekstrekker
moet de vijftig meter lange maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden, die bezoekers zelf onder

water kunnen zetten. De plek waar het verhaal van de verdedigingslinie wordt verteld is Fort bij Vechten in

Bunnik. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste Rijksmonument dat er is en het grootste infrastructu		

rele werk ooit. 85 kilometer lang was het verdedigingswerk.

• In de Zadelstraat, ter hoogte van nummer 11 wordt een zogenoemde Edeltegel geplaatst. Op deze tegel staat

een kruis dat het exacte punt aangeeft waar de top van de Domtoren terecht zou komen als hij plat in de
Zadelstraat zou komen te liggen. Op precies 112 meter en 35 centimeter vanaf de staande Domtoren op het

Domplein ligt de granieten tegel. De Edeltegel is gemaakt en geschonken door het anonieme kunstenaarsduo
GVR.

11-10 • Het eerste Utrechtse chocoladebiertje is een feit. Brouwerij CEAUX heeft samen met The Chocolate Explores

een nieuw biertje ontwikkeld: Let’s CEAUX Mesjokke. Vandaag wordt dit herfstbier gepresenteerd in Bert’s
Bierhuis aan de Twijnstraat.

14-10 • Dafne Schippers krijgt eindelijk haar langverwachte huldiging in het Spoorwegmuseum. De 23-jarige Schippers

werd in augustus in Peking wereldkampioen op de 200 meter sprint. Een paar dagen eerder pakte de atlete van

		

het Utrechtse Hellas zilver op de 100 meter.

• Utrecht is het decor van de nieuwe Nederlandse film Riphagen. Achter de Dom worden een aantal scènes van

de film opgenomen. Riphagen is een film over één van Nederlands grootste oorlogsmisdadigers: Dries Riphagen.
Hij heeft naar schatting tijdens de Tweede Wereldoorlog 200 Joden de dood ingejaagd.

16-10 • Het oude onderkomen van popcentrum Tivoli Oudegracht moet behouden blijven voor de stad. Met dat doel

heeft de gemeente een startdocument opgesteld voor het bestemmingsplan Oudegracht 245. Door de bestem-

ming zo ruim mogelijk te houden, maakt de gemeente het mogelijk om op die plek een cultuurcentrum, horeca,
wellness of woningen te vestigen in het monumentale pand. Er liggen veel ideeën op tafel over wat er precies
in Tivoli moet komen, zo blijkt uit een prijsvraag van Vereniging Oud Utrecht.

19-10 • De Jutphasebrug wordt weer toegankelijk voor verkeer. De gerenoveerde Jutphasebrug, die in totaal 1,4 miljoen
kilo weegt, is het afgelopen anderhalf jaar gerenoveerd. In mei 2014 werd een tijdelijke hulpbrug geplaatst. De

‘echte’ Jutphasebrug werd daarom zestien meter opzij geschoven. Rijkswaterstaat heeft de boogbrug uit 1936
een flinke opknapbeurt gegeven. De stalen constructie is versterkt, de pijlers zijn gerepareerd en de brug is

opnieuw geverfd. De brug is 45 centimeter verhoogd. Daardoor kan hoger scheepvaartverkeer er voortaan
onderdoor varen.

22-10 • De Utrechtse CDA-prominent Willem Aantjes overlijdt. Volgens zijn partner is hij in alle rust thuis gestorven. Hij
is 92 jaar geworden.

23-10 • Bouwbedrijf Heijmans deelt mee dat de buitenlandse belegger Aventicum Capital Management voor miljoe-

nen 252 woningen heeft opgekocht in Kanaleneiland. Dit is bijzonder omdat private beleggers als deze normaal
alleen in het midden- en hoogsegment investeren.

25-10 • De Rietveldprijs 2015 is toegekend aan het nieuwe gebouw van TivoliVredenburg. De jury is unaniem in haar

keuze voor het muziekgebouw waarin meerdere architecten, onder wie Herman Hertzberger en Patrick Fransen,
hebben samengewerkt. De juryprijs wordt vandaag uitgereikt.

26-10 • In de kelder van de parkeergarage van Nieuw Hoog Catharijne wordt deze week 1600 kubieke meter beton
gestort. Deze megaklus wordt uitgevoerd op zeventien meter diepte. Ieder kwartier rijdt een vrachtwagen met
een lading beton vanuit de betoncentrale in Leidsche Rijn naar het centrum.
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27-10 • Het kunstpaviljoen voor de overleden schrijver Martin Bril wordt geplaatst in de wijk Kanaleneiland. Het

gevaarte komt aan per schip. Bril is in Kanaleneiland geboren en heeft hier de eerste jaren van zijn leven

gewoond. Het ronde paviljoen met spijlen staat langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Naast het kunstwerk zijn
picknicktafels geplaatst en er is ruimte om te barbecueën.

28-10 • Bij steden met de mooiste grachten denk je misschien in eerste instantie aan Venetië, St. Petersburg of Brugge.
Maar volgens de toonaangevende Australische nieuwssite news.com.au heeft Utrecht de mooiste grachten van
Europa.

29-10 • Op de Biltstraat woedt een brand in sauna en beautycentrum Descansa, er raakt niemand gewond.
		

• Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt de oude school aan de Amerikalaan 109 de komende drie

weken geschikt voor bewoning. De noodopvang voor asielzoekers in Utrecht verhuist half november van de
Jaarbeurs naar een leegstaand schoolgebouw in de wijk Kanaleneiland. Het pand wordt gehuurd van woningcorporatie Mitros. Het biedt tot 1 mei volgend jaar onderdak aan vijfhonderd vluchtelingen, voornamelijk

alleenstaande mannen en gezinnen. De huidige noodopvang in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs stopt op
10 november. De hal is weer nodig voor evenementen.

		

• Een deel van de vluchtelingen die in het Beatrixgebouw in Utrecht verblijven deelt bloemen uit aan voorbijgan-

		

• Burgemeester Jan van Zanen onthult een holocaustherdenkingsmonument. Een Utrechtse kunstenaar van

gers. Ze willen daarmee Utrechters bedanken voor de gastvrijheid. Rond 13:45 uur beginnen ze met hun actie op
het Jaarbeursplein, naast station Utrecht Centraal.

Georgische komaf, Amiran Djanashvili, werkte er twee jaar aan. Djanashvili maakte een afbeelding van een

Sjofar, een Joods symbool voor kracht. Ook prijken de namen van de 1224 weggevoerde en vermoorde Utrechtse
Joden op de gedenkmuur.

31-10 • Vintage/Designwinkel Bebop, gevestigd aan de Oudegracht 187, sluit op 31 oktober definitief de deuren. Bebop,
		

opgericht in 1979 was in Utrecht de eerste winkel waar vintage designmeubilair werd verkocht.

• Syriërs vormen de snelst groeiende bevolkingsgroep in Nederland. Op 1 oktober stonden er bijna 37.000 ingeschreven. De meesten Syriërs wonen in Enschede en Hengelo. Utrecht heeft 549 inwoners uit het door oorlog
verscheurde land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4-11

• De Universiteit Utrecht opent een nieuw duurzaam onderwijscentrum op het Utrecht Science Park. In het Victor
J. Koningsbergergebouw zitten behalve collegezalen ook laboratoria en studentwerkplekken. Studenten van de

faculteiten Geowetenschappen, Bètawetenschappen en Geneeskunde gaan gebruikmaken van het nieuwe
gebouw aan de Budapestlaan.

		

• Het voormalig Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat wordt verbouwd tot meerdere woningen. Vanwege

5-11

• Natuurmonumenten begint met de aanleg van Parkbos De Haar. Er zijn zo’n 32.000 bomen verkocht die door

de status van rijksbeschermd monument blijft een groot deel van het gebouw behouden en wordt het intern
verbouwd naar woningen.

zo’n 15.000 mensen geplant zullen worden.

06-11 • Een bijzondere editie van ‘Straatnieuws’. Nooit eerder interviewde een Nederlandse journalist paus Franciscus.
Maar Straatnieuws-verkoper Marc lukte het en had een exclusief gesprek. “Hij is een heel toffe peer. Totaal geen
sterallures. Hij wilde vroeger eigenlijk slager worden”. Burgemeester Jan van Zanen is er trots op dat de daklo-

zenkrant ‘Straatnieuws’ de paus mocht interviewen. Dat zegt hij nadat hij een eerste exemplaar van de unieke
		

editie koopt.

• De Watertoren op Rotsoord wordt vandaag officieel in gebruik genomen. Burgemeester Jan van Zanen onthult

samen met de eigenaar en ontwikkelaar van het gemeentelijk monument een plaquette waarmee het hele

gebouw in gebruik genomen wordt. De verbouwing heeft ruim een jaar geduurd. In de toren zit nu naast een
café met terras op de begane grond en een restaurant bovenin de toren ook verschillende werkplekken voor
7-11

creatieven.

• Tussen het groen van park Oog en Al staat het monumentaal landhuis dat een thuishaven wordt voor verschil-

lende kleine ondernemers die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Zo komen er lifecoaches, yogalessen en
trainingen in mindfulness. Er opent weer een theehuis: ‘Theeschenkerij De Tuinkamer’. In het landhuis zat in

1919 al een theehuis. Deze heeft er tot aan de Tweede Wereldoorlog gezeten. De buitenplaats is rond 1664
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gesticht door de excentrieke ‘dolle jonker’ Everard Meyster. Meyster liet een eindje buiten de stad zijn buiten-

plaats aan de Leidse Vaart (nu de Leidsche Rijn) bouwen zodat hij de uitbreidingen gade kon slaan. De buiten9-11

plaats kreeg daarom de naam Oog in Al.

• De gemeente begint met het planten van de eerste bomen langs de nieuwe Catharijnesingel. Deze bomen
worden de komende twee weken geplant bij de Daalsetunnel en aan de kop van de Amsterdamsestraatweg. In
totaal komen er bijna honderd bomen langs de singel te staan.

10-11 • Aan de Van Limburg Stirumstraat 19 in het huis waar in 1943 tijdens de oorlog op zolder de illegale uitgeverij De

Bezige Bij ontstond, wordt door de medeoprichter van De Bezige Bij, Rut Matthijsen, een plaquette onthuld die
hieraan herinnert. “Deze zolder is belangrijk voor de geschiedenis van het hele land.” Bij de onthulling is naast

Matthijsen burgemeester Jan van Zanen, Bezige Bij-directeur Henk Propper en zoon Bas van medeoprichter
Geert Lubberhuizen aanwezig.

11-11 • Koning Willem-Alexander bezoekt de voetbalclubs Ardahanspor en DVSU op sportpark Lunetten. Daarnaast

zijn onder anderen burgemeester Jan van Zanen en de clubvoorzitters aanwezig. De koning komt langs om

		

meer te weten te komen over het verenigingsleven in de wijk Lunetten.

• Twee ondernemers vestigen in een oude treinloods achter de Amsterdamsestraatweg een nieuwe culturele

hotspot. Het depot opent in het voorjaar van 2016 de deuren. De loods moet een plek worden met kunst,
muziek, eten, drinken, literatuur, theater, film, mode en interieur. Initiatiefnemers Rod Hensen en Roswita

Warmerdam hebben de handen ineengeslagen om het creatief warenhuis te starten en zo hun passie voor

kunst en creatie een podium te geven. De ondernemers hebben het huurcontract met de Nederlandse
Spoorwegen getekend en de vergunning is aangevraagd.

12-11 • De monumentale Utrechtse Westerkerk aan de Catharijnesingel wordt te koop gezet door de Gereformeerde
Gemeente Utrecht. Die heeft te maken met een teruglopend ledenaantal, terwijl de onderhoudskosten aan het
gebouw hoog zijn. Er zouden al meerdere partijen interesse hebben getoond in dit rijksmonument.

14-11 • De Domtoren in Utrecht is vanavond in de kleuren van de Franse vlag uitgelicht uit solidariteit met de slachtof		

fers van de aanslagen in Parijs. Ook hangt de gemeente Utrecht de vlag halfstok.

• De ANWB plaatst speciale attentieborden in en rond Utrecht met daarop het Rietveld Schröderhuis. Het project

is een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, het Centraal Museum, de ANWB en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) en moet meer mensen bekendmaken met het Rietveld Schröderhuis.

15-11 • Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs organiseert de Ulu Moskee een bijeenkomst voor vertegenwoordi-

gers van Kerken, Moskeeën, de gemeente, politie en burgers. De bijeenkomst is bedoeld om de dialoog aan te
gaan om op die manier meer begrip voor elkaar te creëren.

16-11 • Om 12.00 uur is op veel plaatsen in Europa een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aan-

slagen in Parijs. Op het Domplein was een herdenkingsbijeenkomst met klokgelui, gevolgd door een indrukwekkende minuut stilte, die burgemeester Jan van Zanen afsloot met de woorden: “Utrecht bedankt!”

17-11 • Sinds het begin van de weermetingen was het in Nederland nog niet eerder zo warm. De temperatuur in De Bilt
		

komt vandaag uit op 15,5 graden. Het record stamde uit 1980. Toen werd het 14,9 graden.

• Olivier wordt uitgeroepen tot het beste café van de provincie Utrecht. Olivier staat op de 38e plek in de café top
100 van Misset Horeca.

18-11 • Het hoogste punt van het project ‘Blaarkoppen’ op de Veemarkt wordt bereikt. Wethouder Paulus Jansen verricht de symbolische handeling van het project dat volledig gefinancierd wordt door een oudercollectief en

tevens de meest duurzame studentenwoningen van Utrecht worden. Begin oktober is de bouw gestart van
‘Blaarkoppen’, een vijftal studentengroepswoningen, die plaats moeten bieden aan 50 studenten.

19-11 • De eerste paal van de megabioscoop aan het Jaarbeursplein is de grond in gegaan. Exploitant Kinepolis mikt op
ruim 1 miljoen bezoekers per jaar. Kinepolis Jaarbeurs krijgt veertien zalen en rond de 3300 stoelen. Een aantal
zalen is ook inzetbaar voor events of congressen. Het wordt een van de grootste bioscopen van Nederland. De
		

opening staat gepland voor begin 2017.

• Een kraan plaatst torenspitsen op de twee torentjes van het Hooghiemstragebouw bij de Wittevrouwensingel.
Dit pakhuis van veevoederfabriek Hooghiemstra werd in 1912 gebouwd in de stijl van de ‘Chateaux de

l’Industrie’. Al in 1916 verdwenen de torenspitsen. Honderd jaar later vormen de spitsen de bekroning van de
herwaardering van dit industrieel erfgoed.
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20-11 • De noodopvang voor vijfhonderd asielzoekers in Kanaleneiland wordt al in gebruik genomen, drie dagen eerder
dan gepland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gevraagd de opening te vervroegen omdat

er een dringend tekort is aan opvangplaatsen. Het voormalige schoolgebouw aan de Amerikalaan blijft tot 1
		

mei 2016 in gebruik als opvanglocatie.

• De Neudeflat moet van het lelijkste gebouw van Nederland het mooiste worden. Wethouder Paulus Jansen

verricht samen met directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea aan het eind van de middag de officiële handeling door het definitieve ontwerp van de flat te onthullen.

21-11 • Er wordt een boom geplant ter nagedachtenis aan oud-raadslid Hans Berends. Berends was als bewoner van de
Dichterswijk zeer betrokken bij het wel en wee in de wijk en maakte zich daarom ook sterk voor het behoud van

de Jeremiebrug in zijn wijk. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Berends overleed. Berends was een van
de medeoprichters van Leefbaar Utrecht en was sinds 1998 actief voor de stadspartij.

25-11 • Kleinkunstenares Claudia de Breij uit Utrecht heeft ontvangt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de
Louis Davidsring. Zanger en collega-cabaretier Herman van Veen geeft de ring na veertig jaar door aan zijn

provinciegenoot. Van Veen (70), die tegenwoordig in Soest woont, kreeg de ring in augustus 1976 van cabaretier
		

Wim Kan. De drager mag beslissen aan wie hij of zij hem verder geeft en op welk moment.

• De gemeenteraad besluit dat de verplichte erfpacht voor bestaande woningen wordt afgeschat. Duizenden

woningen in Utrecht zijn op erfpachtgrond gebouwd. Woningbezitters in Utrecht kunnen de grond onder hun
woning voortaan zelf aankopen.

28-11 • De resten van de hoofdpoort van het eeuwenoude kasteel Vredenburg liggen weer op hun plek. Onder het

Vredenburg wordt gewerkt aan een parkeergarage en daar zijn de overblijfselen teruggeplaatst. Als de garage

volgend jaar opengaat, zijn de resten voor iedereen te zien. Het gaat om overblijfselen van de stenen poort en
delen van de houten ophaalbrug van het kasteel uit de 16e eeuw. De stenen resten van het kasteel werden in
2014 weggehaald, maar zijn al sinds februari terug. De houten ophaalbrug is onlangs geplaatst.
2-12

• De Fietsersbond begint een meldpunt om fietsen in Utrecht veiliger te maken. Hier kan iedereen hindernissen

3-12

• De Utrechtse ijssalon Roberto Gelato wint de tweede prijs op een Italiaanse vakbeurs. De eigenaren behaalden

4-12

• De vijftien zorginstellingen in de provincie Utrecht die werken met ‘Zora’ de zorgrobot zijn hier positief over.

melden. Alle meldingen worden doorgegeven aan de gemeente. Naar schatting van de Fietsersbond hebben
23.000 fietsongevallen per jaar (2011) te maken met gebrekkige of onduidelijke infrastructuur.
de prijs met de ijssmaak ricotta.

Sinds september wordt Zora gebruikt bij onder andere bewegen, revalidatie en dagbesteding. Zora heeft de
lichaamsvorm van een mens en kan dankzij sensoren zien, horen, praten en bewegen. Volgens de zorginstellingen prikkelt Zora ouderen en worden ze vrolijk van de robot.

7-12

• Utrechters zijn trots op hun stadgenote, die in China zilver op de 100 meter sprint won en goud op de 200 meter

8-12

• Henk Overeem en Herman Schiltkamp van installatiebedrijf Warmtebouw Utrecht ontvangen uit handen van

		

• Stayokay start met de verbouwing van een hostel aan de Neude. Het hostel komt boven de ABN Amro en zal na

9-12

• Burgemeester Jan van Zanen opent de boeddhistische tempel in Zuilen. De tempel is een initiatief van de

en noemen daarom de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal de Dafne Schippersbrug. De stad eert
de topatlete onder meer voor haar prestaties tijdens het WK Atletiek in Peking afgelopen zomer.

burgemeester Jan van Zanen de ondernemersprijs Gouden Parel 2015. Warmtebouw houdt zich op innovatieve
wijze bezig met onder meer klimaatbeheersing, brandbeveiliging en energiebeheer.

verbouwing individuele reizigers uit binnen- en buitenland, gezinnen en groepen ontvangen. De opening van
het hostel staat gepland voor augustus 2016.
Wenzhou-gemeenschap in Nederland.

10-12 • De gemeenteraad besluit dat levensmiddelenwinkels in Utrecht voortaan een ontheffing kunnen krijgen om
tot 2 uur ‘s nachts open te zijn. De leefbaarheid in de buurt mag dan niet in het geding komen.

		 • Toerisme Utrecht maakt bekend dat de Utrechtse musea dit jaar afstevenen op een bezoekersrecord.
Gezamenlijk wisten ze ruim 1 miljoen mensen te trekken. Koploper blijft Het Spoorwegmuseum met een prognose van meer dan 400.000 bezoekers, maar ook het Centraal Museum (160.000 bezoekers) en Museum
Catharijneconvent (prognose 100.000 bezoekers) zijn grote publiekstrekkers.
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11-12 • Kasteel de Haar maakt bekend dit jaar een recordaantal bezoekers te hebben getrokken. Het grootste kasteel
		

van ons land trok 260.000 bezoekers in 2015.

• Lucinda Bouten ontwerpt het etiket van een nieuw drankje dat wordt gepresenteerd: Eau d’Utrecht. Distillateur
Staffhorst en bierbrouwer Ceaux uit Utrecht sloegen de handen ineen om ‘een ode aan de stad’ te brengen. Eau

d’Utrecht is een mix van speciaalbier van Ceaux en Staffhorst Jenever. Het idee is gebaseerd op het ontstaan
van Port tweehonderd jaar geleden. Daarbij werd brandewijn toegevoegd aan wijn.

12-12 • Kerstleed in Wittevrouwen, daar zagen vandalen het bovenstuk van een kerstboom af. Volgende week zou het

drie meter hoge exemplaar het middelpunt zijn van het jaarlijkse kerstfeest in de wijk. De bovenkant staat nu

		

ergens in huis.

• De kunsthandelaar en galeriehouder Jan Juffermans junior overlijdt op 42-jarige leeftijd. Claudia JuffermansOtten zal de galerie die de naam van haar man draagt voortzetten.

13-12 • Op begraafplaatsen in onder meer Utrecht en Zeist wordt vanavond lichtjesavond gehouden. Daarbij wordt
stilgestaan bij dierbaren die zijn overleden.

14-12 • De nieuwe fly-over en Leidseveertunnel die speciaal zijn aangelegd voor bussen bij de Van Sijpesteijnkade
worden vanochtend in gebruik genomen. De nieuwe busbaan loopt over een nieuw viaduct op de Van
Sijpesteijnkade en maakt weer gebruik van de Leidseveertunnel.

15-12 • Er komt weer een watertoren op de regionale woningmarkt. Vitens biedt zijn toren aan de Lauwerhof te koop
aan. Eerder werd de watertoren in Rotsoord al omgetoverd tot restaurant. De nieuwe eigenaar van de waterto-

ren langs de Amsterdamsestraatweg heeft plannen voor woningen en horeca in en bij het leegstaande gebouw.

16-12 • Het water van de Weerdsingel en de Catharijnesingel worden weer met elkaar verbonden. Vanmorgen is een
stukje dijk weggehaald met een graafmachine en nu stroomt het water weer door.

17-12 • Op de Pausdam wordt het beeld van paus Adrianus VI onthuld door burgemeester Jan van Zanen. Het beeld
wordt geschonken door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Adrianus VI was paus van augustus 1522 tot zijn dood
in september 1523.

18-12 • De herstelde Utrechtse Catharijnesingel wordt op het Paardenveld officieel geopend door wethouder Victor
Everhardt.

21-12 • De Leidseveertunnel bestaat vandaag 150 jaar. De naam Leidseveertunnel is pas op 28 november 1953 verleend
en de officiële opening was op 21 december 1940.

22-12 • Het Museum Catharijneconvent ontvangt zijn 100.000ste bezoeker van het jaar 2015.
		

• Het eerste stuk van de Moreelsebrug wordt geplaatst. Het deel dat wordt geplaatst is 12 meter lang, 10 meter

breed en weegt 32.600 kilo. Morgen wordt een nog groter deel op z’n plek gehesen, namelijk een stuk van 27
meter lang en 123.600 kilo zwaar.

26-12 • Clé Jansen, eindredacteur en projectleider bij ‘U in de Wijk’ overlijdt. Clé maakte sinds 2009 televisie over de
		

wijken Zuilen, Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn voor U in de Wijk op UStad.

• Het Utrechtse toprestaurant ‘Podium onder de Dom’ kookt in de keuken van het Smulhuis voor zeventig
daklozen.

27-12 • Vandaag sneuvelt een meteorologisch dagrecord. Om 12.20 uur wordt in De Bilt 12,1 graden Celsius gemeten.
28-12 • De filedruk in de regio Utrecht neemt in 2015 met 35 procent toe. Terwijl de landelijke stijging 20 procent is.

31-12 • V&D is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. De 62 winkels en restaurants van de warenhuisketen
blijven voorlopig nog wel open.

		

• Volgens weeronline.nl in Zeist scheen dit jaar de zon gemiddeld over het land 1890 uur, tegen 1639 zonuren

		

• Cijfers: aantal inwoners 2011: 311.405 - 2012: 316.277 - 2013: 322.000 - 2014: 328.276 en 2015: 334.295. De gemid-

normaal. Daarmee is 2015 één van de zonnigste jaren sinds de eerste zonuurmeting in 1906.

delde woningbezetting is gestegen van 2,28 in 2001 naar 2,35 in 2015. Utrecht telt 174.000 huishoudens. Ruim
de helft van de huishoudens is alleenstaand. Met veel twintigers en weinig 45-plussers heeft Utrecht de specifieke leeftijdsopbouw van een universiteitsstad. In 2014 zijn er in Utrecht 5.172 kinderen geboren. Utrecht heeft

		

een hoger percentage 0 t/m 4-jarigen dan alle 38 grootste steden in Nederland.

• De mediane verkoopprijs van bestaande koopwoningen 2011: € 232.696 - 2012: € 218.955 - 2013: € 214.982 en in
2014: € 221.602 (2014 is voorlopig).
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