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Datum		Gebeurtenis
2-1

• Baron Thierry voluit Thierry Frédéric Etienne Hélin baron Van Zuylen van Nijevelt, heer van de Haar, Snaafburg,
Kokkengen, Spengen, Montfoortgerecht, Wickevorst, Roelant, baron van Isschot, de kasteelheer van Kasteel De Haar in
Haarzuilens overlijdt in zijn woonplaats Londen na een lang ziekbed. Zijn oudste dochter Alexandra (1957) is de nieuwe
kasteeldame.

4-1

• Tijdens het traditionele stadsfeest hield burgemeester Aleid Wolfsen zijn jaarlijks nieuwjaarstoespraak. Het motto dit

5-1

• De jaarlijkse Ondernemersprijs Midden-Nederland van de Kamer van Koophandel wordt uitgereikt aan Textielverzorging

7-1

• Het Utrechtse stadsbestuur heeft de gemeenteraad voorgesteld om tot aan de volgende verkiezingen 20 miljoen extra

9-1

• Voor het eerst wordt vanmiddag een heuse nieuwjaarsduik in Utrecht gehouden. Zo’n 75 personen duiken het koude

11-1

• Het Utrechtse stadsbestuur kent de C.C.S. Crone Prijs 2010 postuum toe aan de eind vorig jaar overleden dichter en theo-

jaar was ‘Utrechtse ambities in een ‘vloeibare’ wereld’.
G. van der Kleij & Zn. uit Oudenrijn.
uit te trekken om van de Domstad een fietsstad te maken. Utrecht heeft al het hoogste fietsgebruik van de grote steden.
water van het Merwedekanaal in om culturele prijzen op te duiken. Dit in verband met de start van de Culturele Zondagen.
loog Willem Barnard. Barnard, die werkte onder
het pseudoniem Guillaume van der Graft. Hij
krijgt de literaire prijs voor zijn verzamelde werk.
17-1

• Voetballer Wesley Sneijder komt vanochtend het
schoolplein van De Boemerang in Ondiep op wandelen. De oud-leerling van deze school onthult
een naambordje zodat het speelplein nu Wesley
Sneijderplein heet.

		

• De naam van kruideniersconcern ‘De Gruyter’,
failliet sinds 1977, is in de originele belettering
teruggebracht op de gevel van het pand aan de
Bemuurde Weerd Oostzijde 3. Wethouder Frits
Lintmeijer onthult de belettering samen met
Peter Sprangers.

19-1

• De eerste elektrische taxiklant is Prins Maurits.

28 januari

Hij stapt, als voorzitter van het formule E-team,
bij het Utrechtse stadhuis in één van de 40
GreenCab-taxi’s. Dit zijn elektrische taxi’s, die dit jaar in Utrecht gaan rijden.
24-1

• Melanie Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu, burgemeester Aleid Wolfsen, ProRail-directeur Bert

26-1

• Rond 04.00 valt de stroom uit in de wijken Lunetten en Hoograven door een storing. Om 08.30 is er weer stroom. Ook

28-1

• Voor Vrienden en omwonenden van Het Utrechts Archief vindt de eerste Paulusavond plaats in de voormalige abdij.

Klerk en NS-baas Bert Meerstadt luiden de bouw van het nieuwe station Utrecht Centraal in.
Nieuwegein en de A27 zijn dan weer verlicht.
Onder het genot van een gezamenlijke maaltijd in de Refter, Gregoriaanse Paulushymnen en een glas heerlijk abdijbier
onthult burgemeester Wolfsen een bronzen Paulusplaquette op het plein. Een eeuwige, zichtbare erkenning voor het
oudste klooster van Utrecht.
31-1

• Het overbekende taxiplateau bij station Utrecht Centraal wordt buiten gebruik gesteld. Taxi’s staan voortaan op het
streekbusstation en het parkeerterrein ter hoogte van het Moreelsepark.

1-2

• Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis ontvangt vicevoorzitter mr. J.A. Hulsenbek van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Utrechter
Hulsenbek neemt afscheid als vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
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3-2

• De gemeente onderzoekt het Stationsgebied op de aanwezigheid van geallieerde bommen. Er zouden nog blindgangers

7-2

• Vanmorgen wordt op Utrecht Centraal het vernieuwde perron langs spoor 11 in gebruik genomen. Dit is het eerste

kunnen liggen die achterbleven na een zwaar bombardement op 13 februari 1944.
perron onder de vernieuwde perronkap. Tegelijkertijd wordt de andere zijde van het perron (spoor 12) buiten gebruik
gesteld.
8-2

• De minister van cultuur van Macedonië Elisabeta Kanceska-Milevska en staatssecretaris Halbe Zijlstra openen de ten-

10-2

• Onder de 26 inzendingen is geen oplossing voor het zwerffietsenprobleem. De prijsvraag van de KvK en Straatnieuws

toonstelling met historische kunst uit Macedonië in het Museum Catharijneconvent.
voor een idee om de overlast door zwerffietsen te beperken heeft geen winnaar opgeleverd. De jury overhandigt
daarom de hoofdprijs, een door kunstenares Chantal Peterson gepimpte zwerffiets, aan wethouder Frits Lintmeijer met
de oproep om hierin het voortouw te nemen.
11-2

• In de ‘Parel van Zuilen’ wordt de ‘Gouden Peer’ uitgereikt aan Lucas Brouns. Ieder jaar wijst de stichting ‘Zuilen en Vecht’

		

• Mevrouw mr. Berthe Kortenhoff-Neppérus overlijdt. Zij ontving in 1992 de Gouden Stadsmedaille. Berthe Kortenhoff

12-2

• Een nieuw gezamenlijk logo wordt gelanceerd door de Utrechtse musea, die intensiever gaan samenwerken om de stad

14-2

• In poptempel Tivoli presenteert ‘Het Goede doel’ vanavond haar nieuwste album ‘Liefdewerk’. Cabaretier Freek de

een vrijwilliger aan die van bijzondere betekenis is geweest voor de historische Springertuin in Zuilen.
bekleedde decennia lang talloze bestuursfuncties in Utrecht en was 25 jaar (1974-1999) voor de VVD in Provinciale Staten.
Utrecht herkenbaarder te maken als museale trekpleister.
Jonge komt naar de Oudegracht om Henk Temming en Henk Westbroek halverwege hun optreden de eerste exemplaren aan te bieden.
		

• Een scheur was zichtbaar tussen het weggehaalde wegdek en de werfmuur. Vandaag is begonnen met de reparatie van
die scheur tussen de werfmuur en het keldergewelf aan de Oudegracht tussen de Geertestraat en de Lange Rozendaal.
Er wordt een betonconstructie aangebracht om de belasting van auto’s op de werfmuur op te vangen. Het verkeer op de
grachten heeft effect op de forse schade. De weegmatten die het zware verkeer van de grachten moeten weren zijn al 7
jaar defect. De gemeente beloofde destijds om in samenspraak met politie en de eigen afdeling toezicht en handhaving
beter op het belastende vrachtverkeer te letten.

16-2

• De luidklok ‘Anna Maria’, een geschenk van het Utrechts Klokkenluiders Gilde aan de Universiteit Utrecht voor haar
375ste verjaardag, komt aan in het Academiegebouw. Op 18 september 2010 werd de klok op middeleeuwse wijze op het
Domplein gegoten door Simon Laudry.

		

• Naast het boek ‘Mijn Plek Utrecht’ verschijnt er een app met die naam. Bezitters van een iPhone kunnen de app downloaden in de App-Store en daarmee alle interviews lezen en de foto’s van Utrechts mooiste plekjes bekijken. In ‘Mijn Plek
Utrecht’ vertellen Bekende Utrechters iets over hun favoriete plek in Utrecht.

18-2

• Om 16.30 uur wordt een brand in de Rabotoren gemeld. De vorige brand was in juni 2010.

22-2

• Vanmiddag springt er iemand van de Domtoren en komt terecht op het dak van een pand dat grenst aan Flora’s Hof.

23-2

• Drie van de vier branden in de in aanbouw zijnde Rabotoren in Utrecht zijn opgeëist door een groep ‘Conspiracy Cells of
Fire, Dutch Cell’. Zij geven als reden op dat Rabobank investeert in de wapenindustrie.

2-3

• Dat gebeurt zelden: een straatnaam naar je vernoemd krijgen terwijl je nog leeft. Er komt een Dick Brunasingel in de

14-3

• Vanaf vandaag kunnen burgers commentaar geven op vijf veel verzonden antwoordbrieven van de afdeling gemeente-

		

• Burgemeester Aleid Wolfsen onthult samen met kunstenaar Kees Wennekendonk de portrettekening van dichter

15-3

• Frank Buijtendorp treft in het 17e eeuwse pand aan de Nieuwegracht 19-21 in Utrecht ‘Een schat aan ornamenten’ aan

buurt die gebouwd wordt op en rond het terrein van de Bloemenveiling Vleuten.
belastingen. De gemeente wil daarmee een aantal brieven beter leesbaar en begrijpelijker maken.
Willem Barnard (Guillaume van de Graft) in de ‘Hall of Fame’ in het stadhuis.
onder dikke verflagen die in de afgelopen 200 jaar zijn aangebracht prachtige ornamenten uit de barokperiode (1740).
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16-3

• Theatermakers van ‘De Verhalen-jukebox’ die tijdens het Café theater- festival in café Willem Slok het programma

20-3

• Ter gelegenheid van het 375-jarige bestaan van de Universiteit Utrecht schijnen er zeven gekleurde laserstralen van

‘Verloren verhalen’ presenteren hebben 150 verhalen in flessen verstopt en in de Oudegracht laten drijven.
ruim drie kilometer lang. Zij vormen een verbinding tussen De Uithof en de Dom van Utrecht. Het lichtkunstwerk,
genaamd Sol Lumen, staat voor de sterke binding op het gebied van kennis en cultuur tussen de universiteit en de stad.
22-3

• Het laatste stukje van de oude Kromhoutkazerne verdwijnt. Het muurtje met de tekst ‘Kromhoutkazerne’ stond in de

24-3

• Vannacht staat er op de Domtoren geprojecteerd ‘Reclaim your Education’. Het is de leus die studenten van het

25-3

• Met het luiden van de nieuwe 75 kilo zware luidklok de Anna Maria in het torentje boven de ingang het Academiegebouw,

weg. De letters zijn nu in een vergadercentrum van de Kromhoutkazerne aan een muur gehangen.
Studenten Actie Comité Utrecht (SACU) tegen het ‘afbraakbeleid’ van het onderwijs.
wordt de viering van de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht ingeluid. Het 375-jarige bestaan wordt groots gevierd.
Ook vindt in de Domkerk de rectoraat wisseling plaats: prof. dr. Hans Stoof treedt terug als rector magnificus omdat hij
met emeritaat gaat. De oud decaan van de faculteit Geowetenschappen, prof. dr. Bert van der Zwaan, volgt hem op.
		

• De gratis fietsenstalling op het Smakkelaarsveld
wordt uitgerust met een nieuw detectiesysteem.
Stallers kunnen bij de ingang op een display zien
waar nog plaats is voor hun fiets en de beheerder
van de stalling kan precies zien hoe lang de fietsen in de stalling staan.

27-3

• Om 16.00 uur gaat de film Gods Eigen Parochie in
bioscoop City/Movies in première. Een film over
pater Winand Kotte de ‘moeilijke pater’ van het
bisdom Utrecht. Winand Kotte kon niet zonder
zijn Willibrordkerk, de plek waar hij ondanks een
verbod van het bisdom jarenlang de Latijnse mis

20 maart

celebreerde.
28-3

• Gemeente en het hoogheemraadschap houden
een informatieavond over de oevers van de Stadsbuitengracht langs de Tolsteeg- en Maliesingel, die op de schop
gaan. De huidige beschoeiing, gestut op houten palen, is er op veel plekken slecht aan toe en wordt vervangen door
ijzeren damwanden met daar bovenop een bakstenen overgang tussen de wal en het water.

31-3

• De gemeente lanceert een speciale website waarop de gegevens over de luchtkwaliteit in Utrecht voortaan voor iedereen te volgen zijn. Op deze site is de concentratie stikstofdioxide (NO2) op 53 verschillende locaties in de stad te vinden.

1-4

• Johan Bac (1969) volgt mr. Fred Westerbeke op als Utrechtse hoofdofficier van justitie op. Na twee jaar verlaat de

		

• Geri Bonhof wordt opnieuw voor een periode van vier jaar benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de

2-4

• De Utrechtse predikante Ruth Peetoom, voorgangster van de Nicolaïkerk, wordt in Den Haag gekozen tot landelijk par-

3-4

• Op initiatief van de Vereniging Oud-Utrecht is er voor het eerst een antiek- en brocantemarkt op de Mariaplaats.

5-4

• Vandaag hengelt wethouder Mirjam de Rijk voor het laatst met een klompje naar geld. De gemeente Utrecht heeft het

Utrechtse hoofdofficier van justitie, Fred Westerbeke, de stad om dezelfde positie in Rotterdam te gaan bekleden.
Hogeschool Utrecht.
tijvoorzitter van het CDA.
Daarmee wordt een oude traditie hersteld omdat vroeger werden op alle pleinen in de stad markten gehouden.
zogenoemde schutgeld voor de recreatievaart afgeschaft. Dat betekent dat schippers niet meer hoeven te betalen als
zij de Weerdsluis passeren. Utrecht is de eerste gemeente langs de Vecht die deze doorvaartkosten afschaft, dat was tot
vandaag 3,50 euro per passage.
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7-4

• Gedeputeerde Anneke Raven van de provincie Utrecht onthult samen met wijkbewoner Jan Kocken een informatiebord
over Fort Vossegat. Het fort lag in de oksel van de Kromme Rijn en de Minstroom, op de plek waar nu de Kromhoutkazerne
en de University College Utrecht liggen. Na de Tweede Wereldoorlog werd door de uitbreiding van de Kromhoutkazerne
de verschansingen van Fort Vossegat geruimd en de grachten gedempt.

9-4

• In Utrecht start een nieuw internationaal literatuurfestival: City2Cities. Het festival vindt plaats in de Utrechtse binnen-

11-4

• De demontage van de Jeremiebrug begint deze week. De monumentale Jeremiebrug (bouwjaar 1912) over de Kruisvaart

stad. Jaarlijks staan tijdens City2Cities (C2C) twee literaire steden centraal, dit jaar zijn dat Edinburgh en Stockholm.
bij de Westerkade verhuist naar het Máximapark. De brug krijgt een plaats over de Vikingrijn bij de kruising met de
Alendorperweg.
15-4

• Een halve eeuw geleden is de bouw van De Uithof begonnen. In het Ruppertgebouw wordt dat gevierd . Tevens wordt
de nieuwe naam van het universiteitsterrein ‘Utrecht Science Park’ onder de aandacht gebracht. Daarna wordt het
nieuwe David de Wiedgebouw voor Bètawetenschappen geopend.

16-4

• Tijdens het Voorjaarsconcert presenteert het Koninklijk Zuilens Fanfare Corps (ZFC) een heuse (en eenmalige) glossy ter

		

• Het ‘Slechtste orkest ter wereld’ treed twee maal op in het Academiegebouw. Het ‘Really Terrible Orchestra’ bestaat uit

ere van het 110 jarig bestaan. Het eerste exemplaar is voor Tweede Kamerlid en Zuilenaar Hans Spekman.
artsen, advocaten, schrijvers en rechters, kortom, mensen die de top in hun professie hebben bereikt. Op muzikaal
gebied zijn de orkestleden naar eigen zeggen volstrekt talentloos. De concerten vinden plaats in het kader van het
internationale literatuurfestival City2Cities.
20-4

• Tijdens een klein feestje gaat de eerste paal voor het nieuwe stadskantoor in de grond. NS Poort, het vastgoedbedrijf van

21-4

• Naar aanleiding van een initiatief van Musea Utrecht en zorgorganisatie AxionContinu krijgen ouderen, die niet meer zelf

de NS, is de ontwikkelaar van het kantoor. De gemeente gaat het gebouw met 2500 flexibele werkplekken huren.
een museum kunnen bezoeken, binnenkort een mobiel museum op bezoek. Bijna alle Utrechtse musea hebben objecten
uitgeleend aan dit ‘Museum voor één Dag’, dat de komende tijd Utrechtse verzorgings- en verpleeghuizen bezoekt.
26-4

• Archeologen vinden Romeins aardewerk in een paar honderd meter lange kabelgleuf van KPN door Rijksmonument
Castellum Hoge Woerd. De aanleg van de kabelgleuf wordt intensief archeologisch begeleid en levert veel vondsten op
terwijl daarbij veel minder diep wordt gegraven. De archeologen constateren dat de Romeinse leeflaag toch is geraakt.
Met een metaaldetector wordt de uitgegraven grond onderzocht net voordat de sleuf weer wordt dichtgegooid.
Detectorspecialist Robert Hoegen vindt daarbij meerdere bronzen Romeinse objecten.

27-4

• De vijf miljoenste bezoeker voor Domkerk is Kris van Heghe uit het Belgische Erpe. Hij krijgt bloemen van burgemeester
Aleid Wolfsen en dominee Netty de Jong-Dorland, de predikante van de Domkerk,. Waren het in het begin 80.000 bezoekers per jaar, tegenwoordig zijn het een kwart miljoen bezoekers per jaar.

28-4

• Wethouder Frits Lintmeijer opent een nieuwe buurtfietsenstalling aan de Griftstraat in Wittevrouwen. Vroeger was dat
tweewielerzaak Van Meerten Ruim die door negen leerlingen van het MBO ROC Midden Nederland en het VMBO
Trajectum College is omgebouwd tot buurtfietsenstalling.

29-4

• Burgemeester Wolfsen reikt lintjes uit in de Stadsschouwburg. Onder andere aan: Gerard Abrahamse (62, ridder), oudgemeenteraadslid en korte tijd wethouder voor de VVD, maatschappelijk actief op onder meer historisch gebied. Cees
Ebbenhorst (76, lid), bekend als actievoerder voor zijn activiteiten op maatschappelijk en kerkelijk gebied en voor zijn
werk voor de huurderbelangenvereniging Huurderstaal en de Wijkraad Noordwest. Cees Eijrond (62, ridder), horecaondernemer (o.a. Polman’s Huis en vroeger De Winkel van Sinkel) en actief op cultureel gebied. Italo de Lorenzo (72, ridder),
zoon van de eerste Italiaanse ijsmaker in Utrecht, begon in 1965 in Utrecht ‘IJssalon Venetia’ en is promotor van de
bobsleesport.

30-4
6-5

• Koninginnedag trekt dit jaar circa 300.000 bezoekers. Dat is iets meer dan vorig jaar.
• Het echtpaar Janny en Henk Bloemink openen de ‘Parel van Zuilen’, het voormalige gemeentehuis van Zuilen. De
geschiedenis van De Parel van Zuilen gaat terug tot de 17e eeuw. De tuin dateert van 1911.
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11-5

• De nieuwe vestiging van Stichting Bouwloods wordt feestelijk geopend aan de rand van Castellumpark Hoge Woerd in
Leidsche Rijn. Wethouder Harrie Bosch, directeur Liesbeth Bouwhuis en voorzitter Hans Bodewes verrichten de opening.
Door vertraging met vergunningen kan bierbrouwer Maximus er nog niet aan de slag.

14-5

• Jan Jansen, Domorganist sinds 1987, neemt afscheid omdat hij met pensioen gaat. Jan Hage wordt zijn opvolger. Hij

		

• Er wordt tijdens het eerste Utrechtse Bierfestival op Molenerf de Ster in Lombok bekend gemaakt dat het hoog gistende

heeft Utrechtse roots omdat hij hier op het conservatorium zat en muziekwetenschap studeerde aan de universiteit.
biertje ‘Brutus’ met 6 procent alcohol het beste biertje van de provincie Utrecht is. De brouwerij Maximus moet haar
ketels nog plaatsen op hun nieuwe onderkomen bij De Bouwloods vlak naast Castellum De Hoge Woerd in Leidsche Rijn.
16-5

• De opnieuw aangebrachte originele gevelbelettering van het in 1979 afgebrande Pastoor Schiltehuis en een bordje met
informatie over het voormalige Pastoor Schiltehuis worden onthuld door Frits Lintmeijer (wijkwethouder Noordwest),
Marie-Thérèse van Heteren-Hogenhuis (actief parochielid) en Bep Pompe (achterneef van pastoor Schilte). In de jaren zestig
en zeventig waren hier toneelopvoeringen, traden er bekende popgroepen op en werden er filmvoorstellingen gegeven.

		

• Het Leidsche Rijn Park heet vanaf vandaag officieel het Máximapark. Dat heeft het college van b & w besloten. Prinses

19-5

• De Weerdpoort aan het begin van de Oudegracht

Máxima heeft laten weten vereerd te zijn.
is weer te bekijken. Wie er met een smartphone
of iPad gaat kijken, deze herkennen de herkennen
de tegel in de muur op de hoek van de Oudegracht.
De virtuele Weerdpoort is gemaakt door stagiaire
Ilonka van Houwelingen in het kader van het
‘weblab’ van het bedrijf ab-c media.
20-5

• Koningin Beatrix brengt vanmiddag een bezoek
aan Altrecht. Tijdens het bezoek, van anderhalf
uur, spreekt ze met cliënten, behandelaars, ervaringsdeskundigen, opleiders en onderzoekers. De

16 mei

koningin bezoekt daarbij de jubileumexpositie
die gehouden wordt naar aanleiding van het 550jarig bestaan van de Utrechtse psychiatrische instelling.
		

• De muurschildering in de voetbalkooi van de Hagelbuurt, een ontwerp van Marleen Gerlagh, wordt geopend door de wijkwethouder, Mirjam de Rijk. Ze schilderde het laatste blokje van de 16800 blokjes, met de kleur grijsgroen. De Hagelbuurt is
een deel van Lombok, dicht tegen het spoor aan, tussen de entrees van de Daalsetunnel en de Leidscheveer tunnel.

21-5

• Wethouder Harrie Bosch en bestuursvoorzitter Peter van den Elzen van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden openen
de expositie ‘Maak een schilderij voor Cliniclowns’. Daarmee openen zij de nieuwe zorglocatie in winkelcentrum
Vleuterweide (Leidsche Rijn).

23-5

• Wethouder Frits Lintmeijer en de heer Vossestein onthullen het brandsein in de De Lessepsstraat (Zuilen). Vanaf 1917 tot
aan de Tweede Wereldoorlog was op de voormalige melkwinkel van Vossestein deze lantaarn bevestigd. Bij brand
konden buurtbewoners daar naar de brandweer bellen omdat de meeste bewoners toen nog geen telefoon hadden. Op
initiatief van het bewonerscomité van De Lessepsbuurt, de Vrijwillige Brandweer Zuilen en het Museum van Zuilen is via
de gemeentelijke werkgroep Voorzieningen ervoor gezorgd dat een kopie van het brandsein weer op z’n plek kon
komen.

		

• Ruud Kuijer werkt al bijna tien jaar aan de enorme sculpturen langs het kanaal. Vandaag wordt het 19 ton zware beeld
‘Weerslag’ op zijn plek gezet bij de spoorbrug langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is het zesde beeld in de serie
Waterwerken. Op 30 mei wordt het officieel gepresenteerd. Daarbij houdt Rudi Fuchs, oud-directeur van het Stedelijk
Museum Amsterdam, een voordracht.

25-5

• Op het Smakkelaarsveld komen twee grote loodsen, die plaats gaan bieden aan 1800 fietsen. De loodsen dienen ter
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vervanging van de 2500 plekken in de stationsfietsenstalling ter hoogte van het stadsbusstation, die gaat sluiten.
26-5

• Het beeld van Utrechtse componist Johan Wagenaar (1862-1941) staat na ruim dertig jaar weer in Oog in Al. In aanwezigheid van zijn gelijknamige achterneef wordt een replica onthuld. De buste is herplaatst op de oorspronkelijke plek, in het
plantsoen aan de Johan Wagenaarkade.

28-5

• Parkrestaurant Anafora met de naastgelegen Bosspeeltuin in het Máximapark worden door wethouder Harrie Bosch

30-5

• Het gebouw aan de F.C. Dondersstraat 65, het voormalig Gasthuis voor Ooglijders, is door de Hogeschool Utrecht ver-

geopend.
kocht aan belegger en projectontwikkelaar Driestar BV uit Utrecht. De opleidingen van het Institute for Life Sciences &
Chemistry blijven er tot augustus 2015 gehuisvest.
31-5

• Het ontwerp voor Castellum Hoge Woerd in De Meern is af. Het nieuwe Castellum bestaat uit een circa zes meter hoge
en brede met hout beklede wal rond een rechthoekig binnenterrein van circa 90 bij 100 meter.

2-6

• In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten, dat wordt vandaag gevierd. Bijzondere gebeurtenis daarbij is de onthulling van de
bronzen voetstap van Sint Maarten, de schutspatroon van de stad Utrecht, in de gevel van de
Domkerk naast de bronzen deuren. Deze voetstap
is een teken van de Utrechtse verbondenheid met
de andere Sint Maartenssteden in Europa.
Uiteindelijk moet dat leiden tot een grootse viering van Utrechts negenhonderdste geboortedag
op 2 juni 2022.

		

• Vandaag komen veel meldingen binnen over een
gekantelde brandweerwagen op de Neude. De
gekantelde brandweerwagen maakt deel uit van
een campagne van het nieuwe Haagsche

23 mei

museum Humanity House. Dit museum staat in
het teken van de verhalen van vluchtelingen en

slachtoffers van rampen over de hele wereld. In het binnenste van de gekantelde brandweerwagen kunnen bezoekers
zelf ervaren hoe het is om slachtoffer te zijn.
		

• De Beierclub Denekamp ontvangt in de Domtoren de Jhr. Jacob van Eyckprijs. De prijs bestaat uit de Jacob van
Eyckpenning en een geldbedrag van € 2.000,-. Met deze prijs wil het Utrechts Klokkenluiders Gilde projecten of personen onderscheiden die een belangrijke bijdrage leveren aan de campanologie in Nederland en Vlaanderen.

4-6

• De brandweerwagen die vanaf 2 juni zijdelings op de Neude heeft gelegen wordt weggetakeld. Er is veel bekijks. Het

7-6

• De City Life Church (CLC) gaat voortaan op zondagmorgen de kerkdiensten in de Stadsschouwburg houden. Tot nu

8-6

• Vier beiaardiers doen vanmorgen in de Domtoren hun best om de nieuwe stadsbeiaardier van Utrecht te worden. De

9-6

• De Leidsche Rijn-editie van Ons Utrecht, heeft deze week twee pagina’s ingeruimd voor de talloze reacties die de krant

publiek meent dat er een ongeluk met de wagen is gebeurd.
gebeurt dat in buurtcentrum de Weide Wereld in Vleuterweide.
nieuwe Utrechtse stadsbeiaardier wordt de opvolger van Arie Abbenes.
kreeg op de naamswijziging van het Leidsche Rijn Park in Máximapark. Bij de krant is men verbaasd over de hoeveelheid
reacties en de heftigheid ervan.
10-6

• Het vernieuwde Stationsgebied krijgt zijn eerste nieuwe straatnamen: Vlaamse toren en Hollandse toren worden de
namen van de nieuwe straten die vanaf 2013 aansluiten op het Vredenburgplein. Ze zijn genoemd naar de torens van
kasteel Vredenburg, dat in de 16e eeuw op die plek stond.

11-6

• 1700 roze koekhappende mensen op de Neude. Deze recordpoging is georganiseerd in het kader van het
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Midzomergrachtfestival. Om half vijf worden de happers op de koeken losgelaten. Een nieuwe record!
15-6

• Wethouder Frits Lintmeijer stelt de eerste zeven openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen in gebruik. Dat

		

• Kasteel De Haar wordt officieel heropend. De heropening wordt verricht door de Commissaris van de Koningin Roel

gebeurt nadat enkele elektrische auto’s van de Maliebaan naar de Mariaplaats is gereden.
Robbertsen en leden van de baronale familie waaronder barones Alexandra, haar zus Cordelia en haar dochter Sarah.
Het kasteel in Haarzuilens is na een restauratie van bijna 10 jaar weer in oude glorie hersteld.
17-6

• Honderden mensen bewijzen aan de eerder deze week overleden bloemenman Ab van Dijk. Hij werd slechts 53 jaar oud
en overleed na een kortdurende slopende ziekte. Ab van Dijk verkocht sinds jaar en dag bloemen in Ondiep en zijn kraam
was een ontmoetingsplaats in wijk.

		

• Tussen 8.00 en 11.00 uur zit de zuidelijke binnenstad zonder elektriciteit. Er is een kortsluiting onder het wegdek van de

20-6

• Jazzpodium SJU stopt na de zomer met het programmeren van concerten aan de Utrechtse Varkenmarkt. Na 18 jaar kan

Oudegracht die gepaard gaat met een ontploffinkje, waarbij straatstenen omhoog komen.
het bestuur daar de zaak financieel niet meer rond krijgen. SJU sluit aan bij Muziekcentrum Vredenburg, en wijkt uit
naar hun ‘kleine zaal’ de Leeuwenbergh.
22-6

• Koningin Wilhelmina verrichtte de Eerste Slag van het Gouden
Tientje ter gelegenheid van de opening van het Muntgebouw op 23
juni 1911. Vandaag wordt het eerste exemplaar van de herdenkingsmunt ter ere van het 100-jarig bestaan van het Muntgebouw door
Koningin Beatrix geslagen.

24-6

• ‘Universiteitskwartier’ De straatnaamborden van de Drift, het
Janskerkhof en de Wittevrouwenstraat krijgen de toevoeging
Universiteitskwartier. Deze borden komen in het noordoostelijke
deel van de binnenstad, waar veel universiteitspanden staan.

		

• Ondanks bezwaren gaat het plein bij de in aanbouw zijnde moskee
op de kop van Lombok Moskeeplein heten. Dat heeft het college van
b en w nu definitief besloten.

		

• Burgemeester Aleid Wolfsen opent het verbouwde pand aan de
Waterstraat. Met die vernieuwing maakt het vroegere Volksbuurt
museum Wijk C de stap naar een nationaal museum over volksbuurten, Utrecht heeft nu een ‘Nederlands Volksbuurtmuseum’!

27-6

• Utrechters verontrust. Op de Pyke Koch lantaarnpalen worden tijdelijk ordinaire grijze lantaarnpaalkoppen geplaatst. In 1950 is een
wedstrijd uitgeschreven voor een armatuur-ontwerp die de kunstenaar Pyke Koch won. Daarna werd dit armatuur op 350 bestaande
lantaarnpalen geplaatst. Toen waren de palen op en werden er nog
circa 650 bijgemaakt. Om mensen gerust te stellen verspreid de
gemeente een wijkbericht met uitleg over het hoe en wat van de ver-

2 juni

vangen lichtkappen.
		

• Voor drie maanden is in het Centraal museum een verloren gewaand
schilderij van de Haarlemse schilder Pieter Jansz Saenredam (15971665) ondergebracht. Het schilderij toont een voorstelling in de Utrechtse Sint-Janskerk, met zicht op de noordelijke
zijbeuk en de koorkapel. Het werk werd ontdekt op een veiling in Londen.

28-6

• Vanavond is er een flinke regenbui met donder en bliksem in Utrecht. De overlast valt achteraf mee. Het KNMI heeft aan
het begin van de avond gewaarschuwd voor extreem weer.

8

Oud • Utrecht

jaarboek 2011

Datum		Gebeurtenis
2-7

• In de hoop de start van de Tour de France naar de Domstad te halen zijn burgemeester Aleid Wolfsen en sportwethouder
Rinda den Besten aanwezig bij de start van de Tour en rijden in een volgwagen de 191,5 kilometer van Passage de Gois
naar Mont des Alouettes door de Vendée mee.

4-7

• Gerrit Reus ontvangt van uit handen van Burgemeester Aleid Wolfsen de Maartenspenning. Reus (60) krijgt de stedelijke onderscheiding voor zijn bijzondere inzet voor Utrecht op cultureel gebied. Hij heeft voor het eerst in 1989 in de
Stadsschouwburg een kerstcircus georganiseerd dat zich in de loop der jaren ontwikkelde tot de theatrale voorstellingen van Cascade.

6-7

• Het nieuwe in aanbouw zijnde St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn heeft het hoogste punt bereikt. De eerste paal ging op

		

• De restauratie van werfmuur voor het stadhuis is een van de eerste onderdelen van een miljoenenproject waarin de

22 juni 2010 de grond in. De oplevering is gepland in maart 2013, een half jaar later kan het dan in gebruik genomen worden.
wal- en werfmuren van de Utrechtse werven worden opgeknapt. De werfmuren bij de Vismarkt is inmiddels gereed. De
restauratie van de werfmuur voor het stadhuis gaat langer duren dan gepland. De scheuren worden met een kalkmengsel geïnjecteerd en de beschadigde muren met ankers aan de werfmuren vastgezet.
13-7

• De Balijebrug is vanaf vandaag een maand lang afgesloten voor iedereen, omdat de gemeente groot onderhoud

14-7

• Het Academiegebouw is na de grote restauratie van 2002 toe aan de eerste grote onderhoudsbeurt en staat daarom de

26-7

• Premier Rutte bezoekt Utrecht en burgemeester Wolfsen leidt hem rond van De Uithof tot het Stationsgebied en van de

gaat uitvoeren.
komende weken in de steigers.
Dutch Game Garden op de Neude tot Flora’s Hof aan de voet van de Dom. De thema’s van Wolfsens Utrecht-tour waren
innovatie, creativiteit en ondernemerschap.
1-8

• De gemeente geeft opdracht tot de bouw van een nieuwe multifunctionele vuilnisboot. Het elektrisch aangedreven
schip kan veel meer dan de huidige vuilnisboot, zoals het aan boord legen van kliko’s, het gescheiden meenemen van
glas, papier en restafval en op de boot kan vracht meegenomen worden. De vuilnisboot, die vanaf volgend jaar april gaat
varen, kost 550.000 euro.

		

• Op verzoek van bewoners van de Stichting Voorveldse Polder wordt het tunneltje aan de Ariënslaan, de Berekuil, opgeknapt. Het ontwerp daarvoor is in overleg met de omwonenden tot stand gekomen. De tunnelwanden worden opnieuw
betegeld en gedeeltelijk voorzien van fotoprints. Daarop staan verschillende afbeeldingen van de Voorveldse Polder. De
foto’s zijn gemaakt door buurtbewoonster en kunstenares Karin Baumans.

2-8

• Jan Luiten van Zanden is sinds 1992 hoogleraar geschiedenis van de wereldeconomie aan de Universiteit Utrecht. Jan
Luiten van Zanden heeft de Prijs Academiehoogleraren ontvangen. Aan deze prijs is een bedrag van één miljoen euro
verbonden voor wetenschappelijk onderzoek. Hij is volgens de jury van De Koninklijke Nederlandse Academie van de
Wetenschappen (KNAW) een pionier en inspirator binnen zijn vakgebied en behoort daarmee volgens hen tot de top.

3-8

• Alle 200 plekken aan de tafels op de Neude zijn vanavond bezet. En daarmee moet het record van de Langste

13-8

• De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl, van de postzegelwinkel aan de Zadelstraat, heeft twee weken in

Vegetarische Tafel ter Wereld dus wel een feit zijn.
de gevangenis in Noord-Korea gezeten op beschuldiging van staatsgevaarlijke activiteiten. Hij keert vandaag terug,
nadat hij twee weken als vermist werd beschouwd, in Nederland.
15-8

• De Utrechtse Introductie tijd voor de beginnende studenten wordt groots geopend. In een gigantische roze tent op het
terrein van de University College worden de eerstejaars opgewacht door een flitsende lasershow. Daarnaast zijn ook
burgemeester Wolfsen en de voorzitters van de Colleges van Besturen van de Universiteit Utrecht en Hogeschool
Utrecht aanwezig.

17-8

• Op het grote grasveld van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht wordt 50 ton sneeuw gedumpt als munitie
voor het grootste sneeuwballengevecht van het land. Het sneeuwballengevecht vindt plaats in het kader van de
Utrechtse Introductie Tijd én als voorproefje van het studenten wintersportevenement Sneeuwkoorts.
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18-8

• Een mega vega shoarmabroodje van 200 kilo, het grootste broodje vegetarische shoarma ter wereld. Een notaris gaat
deze prestatie van onder meer topkok Pierre Wind aanmelden bij het Guinness Book of Records. Deze recordpoging is
een initiatief van Natuur & Milieu in het kader van de UIT-dagen. Doel is om eerstejaarsstudenten kennis te laten maken
met alternatieven voor vlees.

		

• Op het 24 Oktoberplein gaat de eerste paal de grond in voor de bouw van de fly-over.

24-8

• Aannemer Heijmans bereikt het hoogste punt van het Muziekpaleis. De bouw van het Muziekpaleis ging vorig jaar

26-8

• In Utrecht staan zo’n 60.000 lantaarnpalen. In de Breedstraatbuurt is een aantal bewoners ronduit woest op de

februari van start met het slaan van de eerste damwand door toenmalig wethouder Harm Janssen.
gemeente omdat de nieuwe lampen een ‘te industrieel’ licht zouden verspreiden. De gemeente bracht in de
Breedstraatbuurt nieuwe energiezuinige lampen aan in de vernieuwde city-armaturen, die iets feller branden dan de
oude exemplaren. Ook het glas van de vernieuwde exemplaren is helderder, waardoor de lichtopbrengst hoger is. Elders
in de binnenstad heeft dit tot geen enkele klacht heeft geleid.
28-8

• Feestje bij het Spoorwegmuseum. Vandaag is het exact honderd jaar geleden dat de allerlaatste stoomlocomotief van
Nederland voor het eerst reed. Er werd een speciale tentoonstelling gewijd aan Jumbo, ofwel de NS 3737. Deze locomotief verliet op 18 augustus 1911 uit een fabriek in Amsterdam en maakte op 28 augustus 1911 zijn eerste proefrit tussen
Amsterdam en Utrecht. Na jaren van trouwe dienst sloot het, met een laatste ritje in 1958, het stoomtijdperk van de
Nederlandse spoorwegwereld af.

29-8

• Onder leiding van wethouder Lintmeijer wordt de eerste symbolische paal voor de grootste parkeergarage van Utrecht,
P+R De Uithof, de grond in geslagen met een antiek werktuig. Het complex van negen parkeerlagen gaat plaats bieden
aan 2000 auto’s.

30-8

• In omgeving Griftpark zitten zo’n 20.000 huishoudens van 10.30-16.15 uur zonder elektriciteit. Het transformatorstation

		

• Fietsendief veroorzaakt gaslek in Overvecht. De dief had geprobeerd een pijp door te zagen, waar de fiets met een ket-

Blauwkapel wegens een technische storing uitgevallen.
ting aan vast zat. Buurtbewoners roken even later een sterke gaslucht en schakelden de hulpdiensten in. Uit voorzorg
moesten twintig bewoners tijdelijk hun woningen verlaten.
31-8

• Het silogebouw op het Cereolterrein in Oog in Al wordt beschermd gemeentelijk monument. Het bouwwerk is een van
de eerste volledig uit beton opgetrokken silo’s in Nederland en is (mede) beeldbepalend in de historisch-industriële zone
langs het Merwedekanaal.

1-9

• De gemeente kapt zieke paardenkastanjes. Een nog onbekend aantal van de 536 rode paardenkastanjes in de stad is ziek. De

2-9

• De Romein, is zijn pseudoniem. Hij bracht eind 2010 de nieuwe gedichtenbundel ‘Ode’ uit. De bundel verschijnt onder

4-9

• Het internationaal vermaarde festival ‘De Gaudeamus Muziekweek’ voor jonge componisten en nieuwe muziek bestaat

		

• Annie Brouwer ontvangt de eerste en enige Gildepenning van het ‘Utrechts Dichters Gilde’. Ingmar Heytze reikt de pen-

		

• Het is de laatste dag van het stadsdichterschap van Ingmar Heytze. Hij draagt na ruim twee jaar zijn stadsdichterschap

bomen zijn als gevolg van de bloedingsziekte afgestorven. Ze worden in de winter vervangen door nieuwe exemplaren.
veel spektakel op de Beijing Book Fair, de grootste boekenbeurs ter wereld.
al 61 jaar is dit jaar voor het eerst in Utrecht. Het festival werd tot nu toe in Amsterdam gehouden.
ning aan de voormalige burgemeester uit.
over aan het Utrechts Dichters Gilde. Momenteel bestaat het Gilde uit: Heytze, Deckwitz, Ruben van Gogh (gildeleider),
Chrétien Breukers en Alexis de Roode.
		

• Arie Abbenes geeft het laatste concert als officiële Utrechtse stadsbeiaardier en neemt officieel afscheid van zijn werkgever, de gemeente Utrecht. Uit handen van burgemeester Wolfsen ontvangt hij de Zilveren Stadsmedaille vanwege
zijn grote verdienste voor de stad.

		

• De van oorsprong Poolse Malgosia Fiebig is de nieuwe Utrechtse stadsbeiaardier zij ontvangt de sleutels van de
Domtoren uit handen van Abbenes.
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6-9

• De gratis krant De Oud-Utrechter bestaat 1 jaar. Het veertiendaagse blad met nostalgische verhalen heeft een grote

7-9

• De Historische Kring Tolsteeg-Hoograven en de Werkgroep Directe Voorzieningen hebben het tegeltableau van pand

groep vaste lezers. Om dit 1-jarig bestaan te vieren verschijnt er een dubbeldik nummer.
met de naam Westraven aan de Jutfaseweg na 94 jaar hersteld. Het is een goed voorbeeld van Jugendstilbelettering. Dit
exemplaar is zeldzaam in Nederland vanwege het feit dat de tegels ook ter plekke zijn ontworpen en gemaakt.
8-9

• Er gaat een schokje van 3 seconden door Utrecht. Vanavond heeft Utrecht te maken met een aardbeving. Het epicentrum van de beving, die een kracht had van 4.6 op de schaal van Richter, lag ongeveer 40 kilometer ten zuidoosten van
Nijmegen. Er zijn geen schademeldingen.

9-9

• Cultuurwethouder Frits Lintmeijer opent samen met SWK-directeur Bert Mertens en Portaal-baas Bert Keijts 30 atelierwoningen van de Stichting SWK naast de brandweerpost in Leidsche Rijn. In drie ‘schuren’ in de oude kersenboomgaard
ontwierp architect Lars Zwart van ONB de perfecte mix van wonen en werken voor kunstenaars.

12-9

• Uit heel Europa komen belangstellenden. De nieuwe Cargohopper II wordt officieel in gebruik genomen. Het is een elektrische vrachtwagen die is voorzien van de modernste technologische en duurzame snufjes en is het grootste zonne-elektrisch aangedreven bedrijfsvoertuig in Europa.

16-9

• Het Máximapark blijft het Máximapark. Toen in
mei het ‘Leidsche Rijn Park’ werd omgedoopt tot
‘Máximapark’ kwamen er veel protesten. Vandaag
wordt de naam Máximapark door de gemeente
definitief verklaard.

21-9

• De Utrechtse Maja Houtman ontvangt een prijs,
voor een door haar ontworpen en gemaakte zilveren armband, tijdens de openingsdag van de
zevende Cheongju International Craft Biennial in
Korea uit handen van de burgemeester van
Cheongju. (Een stad met 600.000 inwoners.) De
Koreaanse biënnale wordt in kunstkringen
omschreven als het Festival van Cannes voor de
kunstnijverheid.

22-9

• In het gebied van de wijk Hoograven, was 3000
jaar geleden al bewoning. Dat maken de archeologen bekend, die de afgelopen weken onderzoek
hebben verricht onder een nieuwbouwterrein
aan de Duurstedelaan. Er werd een vlechtwerk
van wilgentenen van waarschijnlijk 3000 jaar
oud gevonden. De vondst is een van de oudste
bewoningssporen die ooit in de gemeente
Utrecht zijn gevonden.

26-9

27 november

• De gemeente begint met het verwijderen van
weesfietsen uit het noordelijk deel van de binnenstad. Alle fietsen die vier weken geleden van een blauw label zijn
voorzien worden verwijderd.

28-9

• Bij Fort Blauwkapel wordt een grote vliegtuigbom gevonden. De bom bevat geen ontsteking en wordt afgevoerd door de EOD.

29-9

• De Vereniging Oud-Utrecht heeft samen met de Historische Vereniging Vleuten-De Meern en Haarzuilens een speciale
editie van het Oud-Utrecht nummer gemaakt over Leidsche Rijn. Voorzitter Heins Willemsen van Oud-Utrecht overhandigt het eerste exemplaar aan zijn collega-voorzitter Kees Rasch en aan wethouder Harrie Bosch. De oplage van 26.000
nummers is onder andere mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het wijkbureau.
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• Net als vorig jaar is de Universiteit Utrecht door hoogleraren gekozen tot de beste brede universiteit van Nederland.
Weekblad Elsevier onderzocht in samenwerking met onderzoeksbureau ResearchNed welke opleidingsinstituten in het
hoger onderwijs door hoogleraren als door studenten het best beoordeeld werden.

30-9

• Vroeg wakker. Vanmorgen om 8 uur zijn de binnenstadsbewoners gewekt door een helikopter die bezig was met opnames voor het televisieprogramma Nederland van Boven van de VPRO.

1-10

• Met ingang van vandaag is de centrale bibliotheek aan de Oudegracht ook op zondag open.

7-10

• Bernard Johan Martens van Vliet, (geb. 05-01-1938 te Utrecht), overlijdt. Bernard Martens schreef het standaardboekje
‘De vollekstaol van Uterech’. Van hem weten we onder meer dat het onzin is dat je Utrechter moet zeggen in plaats van
Utrechtenaar. Hij werkte in de redactie van het Utrechts Nieuwsblad tot 1969 en daarna bij de NOS tot 1993. Martens van
Vliet was de laatste jaren corrector van de Binnenstadskrant.

12-10 • Vannacht wordt door ProRail de nieuwe brug over Kruisvaart (bij de Bleekstraat) geplaatst. De brug is de helft van
de nieuwe oeververbinding, die de oude Kruisvaartburg gaat vervangen. De nieuwe brug is breder omdat er een
tram komt te rijden.
		

• Utrecht eindigt op de vierde plaats in de top 21
van de meest gastvrije steden van Nederland. De
verkiezing van de meest gastvrije stad is een activiteit van een horeca-adviesbureau in samenwerking met VVV Nederland.

14-10 • De eerste wekelijkse wijkmarkt in de Leidsche
Rijnwijk Terwijde wordt geopend door de wijkwethouder Harrie Bosch. De wijkmarkt wordt
gehouden bij de noodsuper op het Muziekplein.
17-10 • De fleurige ‘hanging baskets’ die nu voor het
derde jaar de stad sieren, worden deze week verwijderd. De bakken hangen vijf maanden per jaar
in de stad voor de som van 250.000 euro.
		 • Occupy

Utrecht

begint

vandaag

op

de

Ganzenmarkt met een handjevol mensen. Thema
is het handelen van de financiële wereld en de
gevolgen daarvan voor de bevolking. Het tentenkampje staat er met toestemming van gemeente
en politie.

11 november

24-10 • De Vereniging Oud-Utrecht protesteert bij de
gemeente tegen de sloop van de voormalige

hovenierswoning aan de Van Zijstweg. De gemeente wil de Van Zijstweg verbreden waarvoor de woning uit 1875 (verbouwd in 1925) moet wijken.
25-10 • Prinses Máxima woont het ‘Slinger-Event 4x4’ in bedrijfsverzamelgebouw NUtrecht aan de Cartesiusweg bij. Tijdens het
evenement, georganiseerd door De Slinger Utrecht, tonen Utrechtse ondernemingen wat zij in de praktijk doen op het
gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.
27-10 • Vanavond sluit het postkantoor aan de Utrechtse Neude definitief de deuren. Een jaar eerder dan gepland. Het door
architect Crouwel jr ontworpen rijksmonument werd geopend op 11 augustus 1924 wordt door ASR Vastgoed omgebouwd tot een winkelcentrum met daarboven een hotel met een kleine honderd kamers.
28-10 • De rechter besluit: de parkeerplaatsen op het Lucasbolwerk mogen weg. De ondernemers waren daar fel tegen. De
gemeente wil het Lucasbolwerk zo veel mogelijk weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
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• Vanmiddag zijn de ratelende lamellen van de blauwe vertrekstaat in de hal van Utrecht Centraal daar voor het laatst
te horen. Het gevaarte van 3000 kilo wordt gedemonteerd en, dankzij ruim 1300 steunbetuigingen, naar het Spoor
wegmuseum overgebracht. Daar zal het vanaf komend voorjaar weer te zien zijn.

30-10 • Vanavond wordt de nieuwe vertrekstaat in de hal van Utrecht Centraal in gebruik genomen. De oude vertrekstaat is
van Utrecht Centraal naar het Spoorwegmuseum overgebracht.
31-10 • De Utrechtse muzikant en theatermaker Tjerk Ridder overhandigde tijdens de Museumnacht het eerste exemplaar van
zijn boek ‘Trekhaak Gezocht’ aan burgemeester Wolfsen. Terk maakt in 2010 een reis van Utrecht naar Istanbul, liftend
met zijn teckel Dachs, journalist Peter Bijl en een caravan. Burgemeester Wolfsen was indertijd de eerste liftgever.
		

• Harry van Staa van de Huurdersvereniging Maasplein, wijkwethouder Victor Everhardt en directeur Mitros Utrecht
Karin Verdooren onthullen muurschilderingen op Maasplein. De afbeeldingen, geschilderd door Jos Peeters in
opdracht van de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente, herinneren aan de elektrische tram die vroeger
door Rivierenwijk reed.

		

• De gemeente werkt vanaf deze week aan de Weerdsluis. De sluis krijgt nieuwe deuren en het metselwerk van de
muren wordt hersteld. De sluis is gedurende de
werkzaamheden gestremd voor het scheepvaartverkeer. Het voetgangersbruggetje blijft
gewoon in dienst.

2-11

• Vanmiddag overlijdt acteur Rijk de Gooyer. Hij
groeide op in de omgeving van de Weerdsluis en
verliet Utrecht begin jaren ‘50. De Gooyer is
altijd verbonden geweest met de Domstad.

10-11 • Harrie Bosch (PvdA) stopt als wethouder. Hij is
sinds april 2006 PvdA-wethouder in Utrecht.
11-11 • In de hoop dat het een traditie wordt is er een
grote muzikale lampionnenoptocht en een
levensgroot verlicht beeld van Sint Maarten te
paard is ‘Klaas en Maarten pakken uit’. Een
optocht met bijna 200 deelnemers die vanaf de
Loevenhoutsedijk naar het Domplein lopen. Op
het Domplein gaat het beeld van Sint hoog de
lucht in en wordt er gezongen en muziek
gemaakt door diverse orkesten.
17-11 • De gemeente Utrecht ontvangt de Betonprijs
voor de Gooisebrug, een sierlijk fiets- en voetgangersbruggetje over de Leidse Rijn in De Meern. De
brug is gemaakt van zeer-hoge-sterkte-beton
zonder wapening. Nieuw is dat de Utrechtse
ingenieurs dat materiaal combineerden met

30 november

voorspanning. Hierdoor kan de brug het met een
lengte van 20 meter af zonder steunpunten in het midden. De jury prijst het uitgekiende ontwerp waardoor over de hele
levensduur, van naar schatting 100 jaar, veel onderhoudskosten worden bespaard.
19-11 • Burgemeester Wolfsen reikt Utrechtse Jongerenlintjes uit aan Ayoub Ahdoubi (10), Dani van Rossum (12), Rick Lancee
(13) en de tweelingzusjes Sanaa Rouas en Meryem Rouas (14). Kinderen van 6 tot en met 15 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen, komen voor zo’n lintje in aanmerking.
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Datum		Gebeurtenis
21-11 • Het Centraal Museum koopt vijf werken van Rietveld uit de privécollectie van Bertus Mulder. Bertus Mulder, architect, werkte in het begin van de jaren ‘60 intensief met Gerrit Rietveld samen.
22-11 • Het vernieuwde schoolgebouw van het Trajectum College aan de Vader Rijndreef wordt door onderwijswethouder
Jeroen Kreijkamp officieel geopend. In het gebouw zijn naast de vmbo-school ook een kinderdagverblijf en een
buitenschoolse opvang gevestigd.
26-11 • Theo van Soest (53) ontvangt in de Domtoren uit handen van loco-burgemeester Frits Lintmeijer de Stadsspeld van
de gemeente Utrecht. Na ruim 13 jaar legde hij het voorzitterschap van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG)
neer. In de periode dat Van Soest voorzitter was, maakte het gilde een flinke groei door: Het ledental ging van ± 300
naar ruim 600 leden; het werk breidde zich uit van 5 naar 9 luidplekken; het aantal luidingen steeg van ± 500 naar
ruim 1000 per jaar; het aantal luiders nam toe van 35 naar 80; het aantal werkgroepen steeg van 4 naar 15. Door zijn
voorzitterschap creëerde hij een klimaat waarbinnen de verenging kon gedijen. Hij heeft zich ingezet voor het
versterken van de verenigingsgedachte. Theo van Soest wordt als voorzitter opgevolgd door Theo Poort.
		

• Het werk aan de kluismuur onder het stadhuis is af. De damwanden die geplaatst waren om de muur te restaureren
zijn weggehaald.

		 • Artistiek leider Anthony Heidweiller van Yo!
Opera ontvangt van Cultuurwethouder Frits
Lintmeijer de Cultuurprijs 2011 van de gemeente
Utrecht. Anthony Heidweiller was volgens de
jury van de prijs de afgelopen tien jaar een zeer
inspirerend artistiek leider van Yo! Opera. Hij
heeft op bijzondere wijze nieuw publiek gevonden voor opera, onder meer door de Oudegracht
operaconcerten.
		

• Koningin Beatrix en wijkwethouder Gilbert Isabella
openen het Winkelcentrum van Vleuten.

27-11 • De Rietveldprijs wordt uitgereikt van GENT &
MONK architecten. De winnaar krijgt een geld-

9 december

bedrag van € 7.500,-. De vakjury kent de
Rietveldprijs 2011 toe aan Creative Valley, een
bijzonder en opvallend gebouw op het kantorenpark Papendorp.
30-11 • Het Centraal Museum gaat verbouwen. Er komt een multifunctionele ruimte inclusief auditorium.
1-12

• Utrecht start een proef met het op afstand besturen van straatverlichting. Wethouder Mirjam de Rijk (Openbare

		

• Yvonne van Rooy wordt door de Raad van Toezicht herbenoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de

3-12

• De hoogte van 95 meter van een van de grootste en hoogste stadskantoren van Nederland is nu zichtbaar. De bouw

6-12

• De prijsvraag voor de herbestemming van de watertoren aan het Rotsoord wordt gewonnen door Architectuurbureau

Ruimte) geeft hiervoor aan de Cartesiusweg het startsein, samen met de partners Logica en Microsoft.
Universiteit Utrecht voor de periode van twee jaar.
van de drie betonnen kernen van het nieuwe Stadskantoor Utrecht is gereed.
Sluijmer en van Leeuwen. Het 37 meter hoge monument aan de Vaartse Rijn wordt van binnen verbouwd en de
buitenkant blijft vrijwel ongewijzigd. De toren zal tot op het dak voor het publiek toegankelijk worden.
8-12

• Vanmorgen komt de eerste pelgrim die de Sint Maartensroute van 100 km heeft gelopen op het Domplein aan. Op 10

		

• De drie betonnen kernen van het nieuwe Stadskantoor bereiken het hoogste punt. De twee hoogste kernen steken nu

september is de Franse pelgrim Hubert 1e Plantagenêt aan zijn route tussen het Franse Tours en Utrecht begonnen.
95 meter boven het stationsgebied uit.
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Datum		Gebeurtenis
9-12

• Thom Broekman onthult een tegeltableau op de Zoutmarkt. Het tableau is een afbeelding van het schilderij van
Willem Cornelis van Dijk, de Zoutmarkt en Vismarkt in 1873. Dit is het derde tegeltableau als cadeau aan de stad
van de Utrechtse sociëteit De Constructieve.

		

• Op initiatief van de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente wordt er een grote foto van Gerrit Rietveld
zittend op een lattensteunstoel voor zijn meubelmakerij onthuld. Gerrit Rietveld (1888 -1964) was ontwerper en
architect en had tussen 1917 en 1924 zijn meubelmakerij op de hoek van de Adriaen van Ostadelaan en Ferdinand
Bolstraat waar de foto die op deze plaats wordt onthuld en indertijd gemaakt is.

10-12 • Sinterklaas komt dit jaar aanvaren over de Oudegracht naar de Weerdsluis. Daar wordt hij om 13.00 uur welkom
worden geheten door de Burgemeester. Sinterklaas komt al jaren aan bij de Weerdsluis maar dit jaar is het via de
Oudegracht. De Weerdsluis is afgesloten wegens werkzaamheden.
11-12 • Op Het Lint rond het Máximapark wordt de eerste ‘Lintloop MAX’ georganiseerd. Een loop over 5 en 10 mijl,
respectievelijk één of twee rondes op Het Lint. Volgens de lopers wordt dit een blijvertje op de nationale
loopkalender.
13-12 • Vanmiddag wordt de nieuwe Gooisebrug over
de Leidsche Rijn ter hoogte van de Meernse
Strijkviertel geplaatst. De brug is van ‘zeerhoge-sterkte-beton’ en heeft de fietsbrug nauwelijks onderhoud nodig. Volgens de gemeente
is dit de eerste brug van de relatief nieuwe
betonmix. De brug heeft een overspanning van
20 meter.
15-12 • Paushuize wordt in gebruik genomen door de
Provincie Utrecht. Paushuize is de afgelopen
anderhalf jaar flink onder handen genomen
onder leiding van restauratie-architect Ubbo
Hylkema.
		

• Vanmiddag wordt door wethouder Gilbert Isabella
de eerste paal geslagen van het nieuwbouwproject Meyster’s Buiten, woningbouwproject
rond de voormalige sojafabriek Cereol. In totaal
komen er 51 woningen en 78 appartementen.
Het monumentale fabrieksgebouw is 2002
gesloten en in juni 2008 door brand verwoest.

		

9 december

• Vanuit Heerenveen keert de eerste gerenoveerde
sneltram per dieplader terug. Dankzij de renovatie kunnen de trams nog tien jaar mee.

20-12 • De schoorsteen van het voormalige ontspanningsgebouw Werkspoor aan de Julianaparklaan wordt gesloopt. Het
ontspanningsgebouw van Werkspoor is voor veel oorspronkelijke bewoners van Zuilen een bekende plek. Het
gebouw is inmiddels al weer jaren in gebruik als zalencentrum.
28-12 • Een klein houten huisje in de Gasthuisstraat van Urbanizer Aannemers & Architecten, is het meest bekeken op de
architecten-site. Het huisje is gebouwd op de plek van een garage en is een uitbreiding van het huis ernaast in de
doodlopende Gasthuisstraat in Buiten Wittevrouwen. Het werd in juni dit jaar opgeleverd.
30-12 • De Occupy-tenten bij het stadhuis worden vanmiddag weggehaald. Op nieuwjaarsdag vanaf 13.00 uur komen de
actievoerders weer terug. Hoelang Occupy Utrecht nog voortduurt weet niemand.
31-12 • De parkeergarage aan het Jaarbeursplein gaat dicht. Daarna wordt de garage gesloopt om begin 2013 plaats te
maken voor een tijdelijke eindhalte van de tram.
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