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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.

1-1

• De jaarwisseling verloopt redelijk rustig. Er is geweld tegen hulpverleners en er zijn 50 aanhoudingen, 362 branden,

		

• Directeur Alie Tigchelhoff van het Utrecht Science Park (USP) legt per 1 januari haar functie neer. Het science park

10 vuurwerkgewonden.
moet zich ontwikkelen tot een internationaal vooraanstaand centrum voor kennisintensieve bedrijvigheid, zoals
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
2-1

• In Zuilen vindt de traditionele kerstboomverbranding plaats. Zuilen is nog de enige wijk in Utrecht waar dit gebeurt.

			•

Nieuwjaarstoespraak van burgermeester Aleid Wolfsen: ‘strengere aanpak onaantastbaren’. Wat hem betreft

staat het jaar allereerst in het teken van een strengere aanpak van de groepen jongeren die ‘onaantastbaar’ worden
genoemd.
4-1

• Gebouwen die al eeuwenlang uit het straatbeeld zijn verdwenen, herleven: de Sint-Salvatorkerk die tot 1587 naast de
Domkerk stond en de brugkapel die ooit het schip van de Dom verbond met de Domtoren. Te volgen is hoe de
Domkerk tussen 1253 en 1525 geleidelijk veranderde van een romaanse in een gotische kathedraal en er is een
vroegmiddeleeuws dorp te bekijken dat in Leidsche Rijn is opgegraven. Vandaag start een virtuele expositie van
driedimensionale modellen in het stadhuis die het mogelijk maakt historische bouwwerken en plekken van alle
kanten te bekijken.

11-1

• Burgemeester Wolfsen onthult bij de Jacobikerk een beeldje van Alyt Ponciaens. Deze vrouw leefde in de vijftiende
eeuw en was ongeveer 39 jaar ingemetseld in een kleine ruimte in de Jacobikerk. Het beeldje van Alyt Ponciaens is
gemaakt door de beeldend kunstenaars Dick Arets en Amiran Djanashvili in opdracht van de Stichting 750 jaar
Domkerk, die het geld beschikbaar stelde.

12-1

• Het Domcarillon zwijgt. De lagers in de speeltrommel van het carillon blijken te zijn versleten en moeten worden
vervangen. Deze operatie gaat enkele maanden duren. Het carillon wordt wel op de vaste tijden bespeeld door de
stadsbeiaardier Malgosia Fiebig.

14-1

• Tweehonderd jaar geleden, in 1812, werd door Napoleon de Route Imperiale no. 2 aangelegd, als snelweg tussen
Parijs en Amsterdam. De Amsterdamsestraatweg is onderdeel van deze route en viert dit jaar haar 200-jarig
bestaan. De bijna 5 kilometer lange straat is in Utrecht beter bekend als De Straatweg. Burgemeester Wolfsen lost
vanmorgen het startschot van deze viering bij het Wijkbureau.

15-1

• Tivoli-directeur Margriet van Kraats is uitgeroepen tot beste directeur in de popsector in Nederland in 2011. Ze ontvangt tijdens het Noorderslagfestival in Groningen een IJzeren Podiumdier. De IJzeren Podiumdieren worden sinds
1997 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals.

16-1

• Bij de Snelliuskade heeft de gemeente in de Koekoeksvaart speciale katteneilandjes aangelegd. Er zijn daar al vijf te
water geraakte katten verdronken. De beschoeiing van de Koekoeksvaart is helemaal vernieuwd en vervangen door
kunststof panelen, waardoor te water geraakte katten niet meer op de kant kunnen komen.

17-1

• Utrecht is de derde cultuurstad van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe cultuurkaart van Nederland die is ontwikkeld
door de onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten. Amsterdam staat op de eerste plaats, Groningen op de tweede
plaats.

18-1

• Het CBS meldt dat in Utrecht en de drie andere grote steden het aantal kleine kinderen van 0 tot en met 5 jaar toeneemt. Dat komt met name door de nieuwe VINEX-wijken zoals Leidsche Rijn. De afgelopen tien jaar groeide het
aantal jonge kinderen in Utrecht met 35 procent tot ruim 22 duizend. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge
kinderen juist, zo meldt het CBS.

19-1

• Met een meerderheid van 28 tegen 16 stemmen besluit de gemeenteraad dat alle levensmiddelenwinkels in Utrecht
voortaan op zondag open mogen zijn.
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• Bas Nugteren is de nieuwe directeur van Sonnenborgh museum & sterrenwacht. Bas Nugteren is de opvolger van
Monique Mourits, die zich volledig wil concentreren op haar functies als directeur van het Centrum voor Wetenschap
en Cultuur van de Universiteit Utrecht en als directeur van het Universiteitsmuseum.

22-1

• Een verkeerslicht waait door de plaatselijk loeiharde wind ondersteboven. Vooral onder de Rabotorens waait het

		

• Vuurwerk op het Jacobikerkhof. Vandaag viert de Chinese gemeenschap in Utrecht daar oud- en nieuwjaar.

24-1

• Het Catharijneviaduct, de verbinding tussen Vredenburg en het Smakkelaarsveld, wordt voor lange tijd afgesloten

hard. Fietsers en voetgangers hebben de grootste moeite om overeind te blijven.

wegens sloop. De dagelijkse 22.000 fietsers moeten een flinke omweg maken. Bij de Prins Hendrikbrug en de
Gansstraat leidde dat in het verleden ook al tot veel ongenoegen.
25-1

• De Raad van State verwerpt het beroep van onder meer het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) tegen de verbreding

26-1

• Drievoudig Olympisch kampioen zwemmen Pieter van den Hoogenband is de toernooidirecteur van het EYOF Utrecht.

van de A27. Er komt een extra rijstrook tussen Lunetten en Rijnsweerd.
Het European Youth Olympic Festival vindt in 2013 plaats van 14 t/m 19 juli. Van den Hoogenband wordt vanmiddag
in sportcentrum Galgenwaard gepresenteerd als
toernooidirecteur. Het European Youth Olympic
Festival is een multisportevenement voor 3.300
jonge en talentvolle Europese sporters in de
leeftijd van 13 t/m 18 jaar.
28-1

• Vandaag rijdt rond 16.00 uur de eerste auto door
de A2-tunnel. De Leidsche Rijntunnel is 1.650
meter lang en is daarmee de op één na langste
landtunnel van Nederland. De Roertunnel (een
landtunnel in de Rijksweg 73) is langer. De tun-

6 februari

nelbuis voor de hoofdrijbaan richting ‘s-Hertogenbosch is daarmee voor verkeer geopend.
30-1

• De mooiste straat van Utrecht, de Nicolaas Ruychaverstraat, wordt gesloopt. De bewoners van deze straat waren de
eersten in Utrecht die de straat volledig in het oranje versierden tijdens voetbalevenementen van het Nederlands
Elftal. Onder het straatnaambordje hadden ze zelf een bord opgehangen: Mooiste straat van Utrecht. Mitros gaat de
gesloopte woningen vervangen door nieuwbouw.

31-1

• Amsterdam krijgt de Paper Dome uit Leidsche Rijn cadeau. Het tijdelijk theatertje van de Japanse kunstenaar en
architect Shigeru Ban was sinds 2004 hét podium van de Vinex-wijk. In Amsterdam-Noord krijgt het ongeveer
dezelfde functie. De Paper Dome moet weg om plaats te maken voor de bouw van Leidsche Rijn Centrum.

		

• In de Hopakker worden een aantal woningen ontruimd omdat er in één woning een felle brand uitbreekt. Er raakt
niemand gewond.

2-2

• De Domtoren ontvangt het Green Key Keurmerk. Dit certificaat toont aan dat de organisatie van de Domtoren actief
bezig is met energie besparen en het investeren in verduurzaming van hun onderneming. Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en vergader- en congreslocaties, die serieus en
controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid.

3-2

• Het is vandaag door sneeuwval een chaos op station Utrecht Centraal. Er staan duizenden reizigers te wachten op de
enkele treinen die nog wel rijden. Tussen 17.00 en 19.00 uur rijden er helemaal geen treinen. Het autoverkeer heeft
ook problemen. Op alle snelwegen rond Utrecht staan files.

4-2

• Film voor blinden en slechtzienden. De verfilming van het verhaal van de joodse verzetsheld Walter Süskind draait
vandaag voor blinden en slechtzienden in Wolff City. De bezoekers krijgen een oortje en via een speciaal geluidspoor
met gesproken teksten kunnen ze ‘zien’ wat er op het scherm gebeurt.
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• Het eerste exemplaar van Kees van Oostens boek wordt in ontvangst genomen door GroenLinks-wethouder Frits
Lintmeijer. Het boek ‘Gebakken lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland’ bevat veel feiten, ook uit de
Utrechtse praktijk, van hoe bedroevend de Nederlandse overheden met de regels rond luchtkwaliteit omgaan.

6-2

• De Halter was in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 een worstelvereniging die kampioenen afleverde. Kunstenaar Jos Peeters
bracht in de Bollenhofsestraat de originele belettering weer terug op de oorspronkelijke locatie. Sportwethouder
Rinda den Besten en worstellegende Loek Alflen onthullen de schildering en een herineringsbord.

8-2

• Vannacht overlijdt Frans La Poutre. Tot eind jaren negentig van de vorige eeuw was hij eigenaar van een boekenantiquariaat in de Schoutenstraat waar veel kunstenaars kwamen. La Poutre fotografeerde ook, maar pas in 2007 kwam
een klein deel daarvan uit via een boekje met de titel ‘Het oog van de flaneur’.

		• 65 portretten die de Utrechtse kunstenaar Kees Wennekendonk maakte van (onder andere) bekende Utrechters gaan
naar Het Utrechts Archief. Het archief beschouwt de collectie als belangrijk cultureel erfgoed en wil de portretten
graag in huis halen maar het geld daarvoor ontbreekt. In het totaal maakte Wennekendonk 90 portretten.
15-2

• Lonely Planet neemt Utrecht op in een wereldwijde top 10 van ondergewaardeerde steden. Utrecht is ten onrechte
een stad waar relatief weinig toeristen op afkomen. Utrecht is volgens Lonely Planet ‘bizarly under-visited’ vanwege
de aantrekkingskracht van Amsterdam. Lonely Planet is de grootste uitgever op het gebied van (digitale) reisgidsen
ter wereld en bereikt miljoenen mensen.

17-2

• In een volle Parel van Zuilen wordt vanavond de Gouden Peer uitgereikt aan Janine Bruinooge. Ieder jaar wijst de
stichting Zuilen en Vecht een vrijwilliger aan die van bijzondere betekenis is geweest voor de historische Springertuin
in Zuilen. ‘Bruinooge heeft zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor het vermarkten van de duurzame producten uit
de Springertuin’, meldt voorzitter Gerard Joost Esser.

20-2

• Tijdens baggerwerkzaamheden in de gracht bij Fort Blauwkapel worden twee kleine explosieven aangetroffen. Het gaat
volgens de gemeente om een steelhandgranaat en een klein stuk geschutsmunitie. Beide explosieven zijn opgespoord
door duikers en zijn maandagochtend door de EOD op een veilige locatie in Overvecht-Noord tot ontploffing gebracht.

24-2

• Cartoonist Jos Collignon, uit Utrecht, wint met een tekening over de bankencrisis de Press Cartoon Europe (PCE), de
jaarlijkse prijs voor de beste cartoons gepubliceerd in een lidstaat van de Europese Unie. Hij krijgt een cheque van
8.000 euro en een bronzen trofee van de hand van Ever Meulen. Zijn tekening verscheen op 25 oktober in de
Volkskrant.

		

• Emmaus opent in Overvecht een nieuwe kringloopwinkel. De winkel wordt gevestigd in het pand aan de Gloriantdreef,
waarin nu de Emmaus retourshop is gevestigd. Klanten kunnen er in de toekomst dus terecht voor zowel het afgeven,
als het kopen van tweedehands artikelen.

26-2

• Vanaf vandaag is er weer jazz in de werfkelder aan de Oudegracht waar in de jaren ‘60 ‘modern jazzclub Persepolis’
gevestigd was. De Trianon Jazz Club, die sinds november vorig jaar niet langer in zalencentrum Trianon terecht kon,
gaat er maandelijks jazz-middagen organiseren, onder de naam Persepolis Jazz Club.

27-2

• Een kleine duizend schoonmakers die in het Ruppertgebouw van de Universiteit Utrecht actievoeren, mogen daar de
nacht doorbrengen. Dat is de Universiteit Utrecht met de actieleiding overeengekomen. Ze moeten om 11.00 uur
vertrekken en krijgen dan de gelegenheid om tot 16.00 uur op een buitenterrein hun actie voort te zetten.

3-3

• ProRail en aannemer Heijmans plaatsen dit weekend een nieuwe brug over de A27 ter hoogte van station Lunetten.
De brug van 140 bij 6,2 meter is de grootste lichtgewicht brug ter wereld in de zwaarste verkeersklasse (60 tons verkeer) en is gemaakt van composiet (rijdek) en staal.

10-3

• Een bijzondere archeologische vondst in het pand Oudegracht 179. In dit pand wordt een muur aangetroffen met een
vakwerkconstructie uit de vroege veertiende eeuw. Het hout van de constructie is gedateerd rond 1315. Het gaat daarmee, voor zover bekend, om de oudste vakwerkconstructie van Utrecht en van Nederland in een stadspand. Na opening van de nieuw te vestigen winkel zal de muur zichtbaar blijven voor het publiek.

19-3

• Onderdelen van de speeltrommel van het carillon worden met een 88 meter lange kraan uit de Domtoren gehesen.
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Daarvoor in de plaats wordt een computergestuurde machine ingetakeld. Deze zal tijdelijk de functie van de speeltrommel op zich nemen; het carillon speelt dan weer ieder kwartier. Het Domcarillon wordt vanaf december handmatig bediend omdat de speeltrommel gerestaureerd moet worden.
22-3

• Op de 16e etage van de Neudeflat speelt Remy van Kesteren op de harp. Hij presenteert daarmee zijn eerste cd (Remy)

27-3

• Vandaag is de laatste automarkt op het Veemarktterrein. Ruim veertig jaar vond de Utrechtse automarkt plaats op

en vraagt ook aandacht voor het Dutch Harp Festival, dat dinsdag 27 maart begint.
het Veemarktterrein in Voordorp. De markt verhuist naar Beverwijk, al zijn veel handelaren daar niet blij mee. Een
aantal van hen is van plan uit te wijken naar het Duitse Emsbren.
31-3

• Om 20.30 uur gaat ter gelegenheid van Earth Day een uur lang het licht uit in allerlei belangrijke gebouwen. Zo ook
in Utrecht. Daar gaat de verlichting van de Domtoren uit. Alleen de lampjes op de wijzerplaten bleven branden. Op
het Domplein wordt ter gelegenheid van Earth Day een evenement georganiseerd.

1-4

• Met ingang van vandaag houdt de Woningkrant op te bestaan. In deze krant staat het aanbod van beschikbare sociale
huurwoningen in de regio Utrecht. Steeds
minder mensen maken er gebruik van en ruim
97 procent van de woningzoekenden reageert
al via www.woningnet.nl op woningen.

3-4

• Een kapotte kabel veroorzaakt een flinke stroomstoring. In Wittevrouwen, Oudwijk en de Voge
len
buurt zitten 4000 huishoudens zonder
stroom. De elektriciteit valt van 17.45 uur tot
19.00 uur uit.

		

• De gemeente Utrecht start vandaag op drie locaties een cursus moestuinieren. Op Natuurtuin
Klopvaart in Overvecht , Stadstuin Zuilen en de
Koppelsteede in Lunetten kunnen deelnemers
een half jaar lang een middag in de week hun
eigen groenten, bloemen en kruiden kweken.

9-4

• Aleksandr Babaryka wint de ‘Jaarbeurs Utrecht

11-4

• Wethouder Mirjam de Rijk doopt de nieuwe

Marathon’ in een tijd van 2.19.08.

27 april

Ecoboot door het legen van een kliko in deze
boot. Dit is de tweede elektrische vrachtboot in Utrecht. De halve vaderlandse pers heeft er belangstelling voor. De
Ecoboot meet 16 bij 4 meter; dat is vier meter langer dan de huidige vuilnisboot. De Ecoboot is ook te huur.
12-4

• Onder het motto Art Meets Shopping wordt in Hoog Catharijne de reizende tentoonstelling Pop-Up Expo Utrecht

13-4

• Een internationaal gezelschap van journalisten komt de Cargohopper en bierboot bekijken. De journalisten zijn bezig

officieel geopend. Het winkelend publiek kan er een tentoonstelling van historische 3D-fotos bekijken.
met een vierdaagse mediatour ‘Duurzaamheid’, georganiseerd door Agentschap NL (onderdeel van het Ministerie van
Economische Zaken) dat zich bezig houdt met duurzaamheid en innovatie. Utrecht wordt vandaag bezocht vanwege
de voortrekkersrol die de stad speelt op het gebied van duurzaam binnenstadsvervoer met de op zonne-energie rijdende Cargohopper en de elektrische bierboot.
17-4

• Barones Alexandra van Zuylen van Nijevelt en Rabo-directeur Marille Lichtenberg tekenen een overeenkomst waarin
staat dat de Rabobank Utrecht tenminste de komende drie jaar sponsor wordt van Kasteel de Haar in Haarzuilens.
Het sponsorschap van de bank betreft onder meer participatie in publieksevenementen, het houden van bijeenkomsten voor klanten en relaties en bancaire samenwerking. Verder financiert de bank de jaarkaart die bewoners van
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Leidsche Rijn gratis kunnen krijgen om het park rond het kasteel te bezoeken.
20-4

• De Protestantse Theologische Universiteit vertrekt, gezien de terugloop van het aantal studenten, uit Utrecht. Zij verhuist naar de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. De huidige vestigingen in Kampen,
Utrecht en Leiden worden opgeheven.

21-4

• Het nieuwe seizoen van activiteiten op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie start vanavond met een theateren lichtspektakel ‘Licht op de Linie’ op de vier Utrechtse lunetten (waterlinieforten) tussen Stadion Galgenwaard en de
wijk Lunetten. Op deze forten wordt met behulp van licht, geluid en theater het verhaal van De Nieuwe Hollandse
Waterlinie verteld en wordt de schoonheid van het landschap onder de aandacht gebracht.

25-4

• Bakkerij ‘t Stoepje bakt speciale koeken, die een onderdeel vormen van de brede campagne voor Utrecht 2018, Culturele
Hoofdstad van Europa. Gedeputeerde Pennarts en wethouder Lintmeijer delen de 2018-koeken uit aan
marktbezoekers.

26-4

• Het college van B en W stelt: ‘Het Armandomuseum in Utrecht wordt een succes’. Het nieuwe Armandomuseum in
Amelisweerd kan financieel rondkomen als er jaarlijks 24.000 betalende bezoekers komen; in 2016 moeten dat er
32.000 zijn. Volgens het College van B en W gaat dat zeker lukken. De verbouwing van het landhuis en koetshuis OudAmelisweerd tot museum kost 1,6 miljoen euro.

27-4

• Tijdens de lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag reikt Utrecht dit jaar 34 koninklijke onderscheidingen uit.

		

• Jaap Röell, Renger de Bruin, Pepijn Zwanenberg en Klaas Kos onthullen een kopie van de fundatiesteen van de

Dertig mensen ontvangen vanmorgen hun onderscheiding in de Stadsschouwburg uit handen van burgemeester Wolfsen.
Smeetoren. Deze siert nu de bestrating bij het Bartholomeus Gasthuis en Bartholomeusbrug. De fundatiesteen herinnert aan de bouw van de Smeetoren en de originele is geplaatst in 1854 bij de afbraak van de toren.
1-5

• Twee bruggen worden langdurig afgesloten voor het verkeer in verband met groot onderhoud: de Julianabrug (tussen
de Adriaen van Ostadelaan en Julianalaan) en de Marksbrug (verbinding tussen Abstederdijk en Nicolaasweg) worden
helemaal vernieuwd.

2-5

• Er wordt een valkje geboren bovenop het dak van het nieuwe 85 meter hoge provinciehuis in Rijnsweerd. Het personeel

9-5

• Staatssecretaris Joop Atsma van milieu rijkt in het Utrechtse stadhuis wel een heel bijzonder rijbewijs uit: het eerste dat

13-5

• In de Strosteeg, op een plek waar eigenlijk al zo’n eeuw lang keramische activiteit bestaat, wordt door burgemeester

15-5

• Op een muur aan het Wolvenplein prijkt een gedicht van Ingmar Heytze. Het gedicht is aangebracht door schilderes

wordt donderdag getrakteerd op beschuit met blauwe muisjes want het slechtvalkje is van het mannelijk geslacht.
behaald is na lessen in de eerste elektrische lesauto van Nederland. Kim Taylor is de gelukkige.
Aleid Wolfsen het kunstwerk ‘De lof der keramiek’ onthuld.
Lonneke van Zutphen. Op het Wolvenplein hingen in 1965 nog de schimmen van gevangenen, die eens al luchtend alleen
maar rondjes mochten lopen zonder met elkaar te praten, met een kapje voor de mond en een pet op zodat ze onherkenbaar voor elkaar zouden zijn. Onderlinge contacten tussen gevangenen waren ten strengste verboden. Een van de
geheimen uit het laatste couplet van het gedicht?
				 Zolang je maar begrijpt dat oude muren
				 oude sterren zijn: licht op leeftijd, eeuwen
				 onderweg. Zolang je meer geheimen kent
				 dan je verraadt. Zolang je altijd weg
				 wilt, maar nooit gaat.
21-5

• Kunstenaars van de Stichting Maanzaad beginnen met het verfraaien van de Leidseveertunnel. De gemeente heeft de
wanden van de tunnel aan beide zijden betimmerd met houten panelen, waarop de komende maand muurschilderingen van 90 meter lang en 2 meter hoog zullen verschijnen.

		

• Dertig winkeletalages in de binnenstad staan deze week in het teken van design. De etalages zijn in het kader van de
‘Design Route 030’ ingericht door dertig talentvolle Utrechtse ontwerpers.
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22-5

• Vanavond kunt u tijdens de schouw van het stationsgebied een stuk van het Vredenburgviaduct afhakken. Ook kan
een groot stuk muur van de Catharijnebak bij het Willemsviaduct bespoten worden met graffiti. Het Projectbureau
Stationsgebied, dat om de zoveel tijd een informatieavond over de werkzaamheden in het Stationsgebied organiseert, heeft voor vanavond deze activiteiten gepland.

23-5

• Utrecht is een van de aantrekkelijkste gemeenten van het land volgens de Atlas voor Gemeenten. De Atlas voor
Gemeenten vergelijkt jaarlijks de vijftig grootste gemeenten van Nederland op punten als leefbaarheid, economie,
sport en cultuur. Utrecht eindigde dit jaar op de tweede plaats, achter Amsterdam en voor Den Bosch.

24-5

• Het is warm. De verkeerslichten bij het Smakkelaarsveld en het Paardenveld vallen de afgelopen dagen regelmatig uit
vanwege de hitte. De storingen leiden zeker in de spits tot chaotische taferelen, opstoppingen en gevaarlijke manoeuvres van fietsers en voetgangers die tussen de auto’s door de overkant willen halen. De hitte kan in de schakelkasten
oplopen tot 70 graden.

25-5

• Vanavond wordt het eerste vernieuwde stukje van Utrecht Centraal in gebruik genomen: de roltrappen tussen het

		

• De GG&GD is vandaag voor het laatst geopend

nieuwe Stationsplein West en het Jaarbeursplein.
aan het Jaarbeursplein. GG&GD verhuist naar
Kaatstraat. De verhuizing is nodig omdat het
gebouw Cranenborch gesloopt gaat worden om,
net als de parkeergarage aan het Jaarbeursplein,
plaats te maken voor de tijdelijke eindhalte van
de tram.
26-5

• Er komt een bijzonder reisgezelschap aan op het
Domplein. De tocht gaat langs de oude grens
van het Romeinse Rijk, de limes. Deze limesreis
start in Katwijk aan Zee en gaat via Leiden,
Woerden, Utrecht, Buren, Arnhem en Elst naar
Nijmegen. Het

reisgezelschap

bestaat

uit

Romeinse burgers en soldaten en reist te voet,

13 mei

per boot en met een nagebouwde Romeinse
reiswagen.
29-5

• Het gebeurt bijna nooit, een vergadering van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders buiten de stad.
Vandaag gaat het college met de trein naar Houten voor de wekelijkse collegevergadering. Dit omdat aan het eind
van de ochtend in het Houtense gemeentehuis een vergadering plaatsvond van de U10. Dat zijn de negen gemeenten
die samenwerken binnen het Bestuur Regio Utrecht (BRU) plus Woerden. Thema: hoe moet het verder met de regionale samenwerking als het BRU eind dit jaar ophoudt met bestaan.

		

• Het Utrechtse Museum Dirkje Kuik is verkocht. Het authentieke museum aan de Oude Kamp toont werken van de

30-5

• De bouwers van het nieuwe Krommerijn zwembad kunnen vanmiddag het pannenbier nuttigen. Het hoogste punt

markante Utrechtse schrijver en kunstenaar, maar de eigenaar Jos te Water Mulder kan het niet meer betalen.
van de bouw van zwembad Krommerijn is bereikt. Wethouder van sport Rinda den Besten bestijgt het dak door zelf
een hoogwerker te besturen. Het hijsen van de vlag lukt niet door een vastzittend touw, waarna de wethouder de vlag
maar symbolisch in de lucht gooit.
		

• Henk Krol (Gaykrant) presenteert, samen met burgemeester Aleid Wolfsen, H.J. Bolhaar van het Openbaar Ministerie
en fotograaf Erwin Olaf, een anti-homopesten app. Met de speciale app kunnen homo’s melding maken van fysieke
en verbale agressie. De app wordt gepresenteerd in Café Kalff aan de Oudegracht.

2-6

• De Stadsdag wordt vandaag gevierd. De eerste keer was dat in 2009. het was op 2 juni 1122 dat keizer Hendrik V de
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stadsrechten van de Utrechters bekrachtigde en liet vastleggen. Vandaag viert Utrecht zijn 890e verjaardag.
Burgemeester Wolfsen snijdt een taart aan voor de jarigen in de stad, iedereen kan deelnemen aan gratis stadswandelingen, lezingen en fietstochten. Er is ook een speciaal museumprogramma. In de binnenstad worden 3 historische
tegeltableaus en een stadsgedicht onthuld.
4-6

• Vanaf vandaag is Aquacenter Den Hommel weer volledig geopend voor bezoekers. Het zwembad is in de periode van

20-6

• In een pompstation kun je wonen, vinden de krakers; zij nemen de voormalige Shellpomp aan de Croeselaan dan ook

1 mei tot 3 juni tijdelijk dicht geweest omdat de waterzuiveringsinstallatie vervangen moest worden.
in gebruik als woonruimte. Het terrein is eigendom van NS. Autoverhuurbedrijf Avis parkeert er auto’s en heeft volgens de krakers geen moeite met de nieuwe bewoners.
		

• Oudegracht 60 krijgt een nieuw gevelbord ‘De Kalvre Dans’. De betekenis van de naam is niet helemaal duidelijk. Wel
is bekend dat van 1757 tot eind 19e eeuw op nummer 60 een bakkerij was en op nummer 62 de bakkerswinkel.
Wethouder Frits Lintmeijer plaatst het nieuwe gevelbord met behulp van een hoogwerker. Het gevelbord, waarop
een krakeling en een pretzel staan afgebeeld,wordt onthuld door Karin Verdooren (directeur Mitros, eigenaar van het
pand) en Frits Lintmeijer (wethouder cultuur en
monumenten). Het is een kopie van het oude
houten bord dat tijdens een restauratie van het
pand verwijderd is. Het bord is grotendeels vergaan en kon niet meer worden hersteld.

		

• Utrechts oudste iep wordt geveld. De boom is
door de iepziekte getroffen en de stam van de
220 jaar oude boom is daardoor volledig hol.

24-6

• Er waait eind van de middag aan de Maliesingel
een boom om, die flinke schade veroorzaakt. De
boom

stond

aan

de

oever

van

de

Stadsbuitengracht en komt dwars over de weg
terecht op een geparkeerde wagen en ramt
onderweg de voorgevel van een woning.
25-6

26 mei

• De muur van Struycken wordt gesloopt. De muur
met bolletjespatroon van Peter Struycken is

eigenlijk de geluidswering van het PTT expeditieknooppunt EKP dat rond 1985 tegenover de Reviuskade langs de
Kruisvaart gebouwd is. Hij werd in het bouwplan opgenomen na stevige inspraak van buurtbewoners, als wering
tegen het lawaai van het nachtelijk PTT-vrachtverkeer. Struycken is bekend als de ontwerper van de gespikkelde postzegels van Beatrix.
		

• Vanmorgen staat er een fietsstrook op de Vismarkt, die het afgelopen weekend door een doe-het-zelver is aangebracht. Een witte lijn is bedoeld om fietsers en wandelaars uit elkaar te houden. De fietsstrook wordt de volgende dag
door de gemeente weggepoetst.

28-6

• Medewerkers van de dienst Rijkswaterstaat voelen de hele dag trillingen in het kantoorgebouw Westraven aan de
Griffioenlaan. Aan het eind van de middag wordt op advies van de Rijksgebouwendienst besloten het pand te ontruimen. Binnen een half uur staan 1300 werknemers buiten en mogen voorlopig het gebouw niet meer in. Het uit 1975
daterende kantoorgebouw is vijf jaar geleden compleet gerenoveerd. Het is eenzelfde gebouw als het vroegere
Tranistorium II (later Willem C. van Unnikgebouw), eens het hoofdgebouw van de Universiteit Utrecht aan de
Heidelberglaan op De Uithof.

		

• Namens de gemeente tekent wethouder Stationsgebied Victor Everhardt, namens NS Stations directievoorzitter
Michiel Noy. De aankoop van het stadskantoor door de gemeente Utrecht is een feit; NS Stations is de verkoper. Het
stadskantoor is een van de grootste en hoogste stadskantoren van Nederland. Gemeente en NS zijn een prijs van 203

8

Oud • Utrecht

jaarboek 2013

Datum		Gebeurtenis
miljoen euro overeengekomen. Wethouder Everhardt stelt niet over één nacht ijs te zijn gegaan. “Het is een pure
rekensom geweest die ons jaarlijks een forse besparing oplevert. Het gaat in 2014 open.”
		

• Iedereen die informatie zoekt over Utrechtse kastelen of buitenplaatsen kan hiervoor vanaf vandaag terecht op de

29-6

• Wethouder Mirjam de Rijk en beeldhouwer Koos Boomstra onthullen de nieuwe gevelsteen op de hoek van de

website van Het Utrechts Archief.
Wittevrouwenbrug. De afbeelding op de steen is de situatie van de Wittevrouwenpoort en brug rond 1610. De poort
en brug hebben hun naam te danken aan het middeleeuwse Wittevrouwenklooster dat zich binnen de stadsmuur
bevond en in het begin van de achttiende eeuw werd gesloopt.
1-7

• Friederike Weisner gaat met ingang van vandaag aan de slag om na een korte inwerkperiode Henk Camping op te
volgen als directeur van ‘t Hoogt. Friederike Weisner, geboren in 1966 in het Duitse Freiburg, studeerde cultuurwetenschappen aan de Universiteit Hildesheim en volgde een opleiding tot docent theater aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. Ze is nu nog afdelingshoofd en staflid bij Kunstfactor, een instituut dat zich bezig houdt met
amateurkunst.

		

• Martin van Rijn is per vandaag de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het
Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.
Van Rijn volgt Louise Gunning-Schepers op.
Gunning-Schepers was vanaf 1 september 2011
voorzitter van de raad van toezicht.

3-7

• Het Informatiecentrum Leidsche heeft eindelijk
een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming. Vanaf begin 2013 wordt het gebouw aan
de Verlengde Vleutenseweg in gebruik genomen

2 juni

als sportschool, kinderdagverblijf met buitenschoolse

opvang

en

wordt

er

horeca

gerealiseerd.
5-7

• Afra staat voor het kunstwerk met de tekst: ‘Lieve Afra, wil je met mij trouwen?’. Graffiti-artiest van dit kunstwerk Jan
Is de Man vraagt zo zijn vriendin Afra ten huwelijk. Dat ‘hier’ is een hoekhuis op de hoek Monicahof en Herenweg
waar een kennis hem aanbood de hele muur te beschilderen. Jan ging woensdag aan de slag en maakte het werk, met
een stel goede vrienden de dag erna af. Gelukkig zei Afra onmiddellijk ‘Ja’.

6-7

• In het pand aan de Ridderschapstraat in de binnenstad zit al jarenlang loodgietersbedrijf Koenhein, maar vroeger was
er een autobedrijf gevestigd waar ook auto’s te huur waren met een zogeheten taxameter, vergelijkbaar met de
huidige meters in taxis. Wethouder Frits Lintmeijer, Koenhein en restauratieschilder Jos Peeters onthullen de in ere
herstelde belettering: Utrechtse Taxa Automobiel Maatschappij (UTAM). De opdracht voor de restauratie kwam van
de gemeentelijke werkgroep Directe Voorzieningen.

9-7

• Waarom is nog onduidelijk maar vanavond pakken de Occupy-ers ineens hun biezen. Ze vertrekken van het plein

10-7

• Vanaf vandaag is in het Utrechtse stadhuis de fotodocumentaire van de Utrechtse fotojournalist Erik van ‘t Woud over

achter het stadhuis. Aan Occupy Utrecht is na negen maanden een einde gekomen.
Roswell in New Mexico te zien. In juli 1947 stuurt het Amerikaanse leger een persbericht uit over de berging van een
neergestorte vliegende schotel in Roswell. Een dag later draait de Amerikaanse regering dit bericht terug. Dit zogenoemde Roswell-incident vormt de basis van de moderne hedendaagse ufologie en ons beeld van buitenaardse wezens.
13-7

• Burgemeester Wolfsen koopt vanmiddag het eerste exemplaar van het vernieuwde Straatnieuws. De nieuwe editie is
de eerste die uitkomt nadat het reguliere Straatnieuws eind juni stopte omdat de uitgevende stichting Sodetu de
exploitatie financieel niet meer rond kreeg. De prijs op straat is 2 euro, waarvan 90 cent naar de verkoper gaat.
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19-7

• Drie bomen aan de Oudegracht worden geveld. Volgens trekproeven die de gemeente heeft uitgevoerd, zijn ze een

23-7

• Medewerkers van Rijkswaterstaat uit het op 28 juni ontruimde kantoorgebouw Westraven werken vanaf deze week

27-7

• Museum Catharijneconvent koopt twee zeventiende-eeuwse portretten van de Nederlandse schilder Cornelis Jonson

gevaar voor de omgeving geworden.
op alternatieve kantoorlocaties. Ze hoeven dan niet langer thuis of op andere locaties van Rijkswaterstaat te werken.
van Geulen. Het gaat om een portret van de gereformeerde predikant Willem Tielen en zijn vrouw Maria de Fraye.
Volgens conservator Mare de Beyer zijn de topwerken een belangrijke aanvulling op de collectie.
		

• Om 16.00 uur wordt de tiende editie van Summer Darkness ingeluid door de beiaardier van de Domkerk Malgosa
Fiebig. Zij zal diverse nummers uit het ‘dark underground’ genre ten gehore brengen. Summer Darkness begon in
2003 als een dark underground-muziekfestival en is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een breed dark underground lifestyle festival.

28-7

• Tijdens opgravingen op de Catharijnesingel worden deze week de restanten van een zeventiende-eeuwse kelder
gevonden. Ook worden er scherven van kannen, kruiken en een kogelpot aangetroffen uit de middeleeuwen. ‘Zeer
waarschijnlijk is er hier vanaf de 14de eeuw
bewoning geweest, ’zegt Jan Willem Oudhof van
de projectorganisatie stationsgebied.

		

• De Domtoren en de toren van de Nicolaikerk zijn
genomineerd voor de verkiezing van mooiste
kerktoren van Nederland. De wedstrijd is uitgeschreven door het radioprogramma ‘De zondag
van Van Willigenburg’ van de RKK.

29-7

• In twee portieken van flats aan de Marco
Pololaan wordt begonnen met voorbereidende
werkzaamheden voor de verwijdering van
asbest. De Arbeidsinspectie had daar zaterdag

22 juni

toestemming voor gegeven. De verwijdering
begint maandag. Vrijdag zijn de eerste 20 tot 25
huishoudens naar hun logeerwoning verhuisd.
31-7

• De straten Vlaamse toren en Hollandse toren zijn te vinden op het Vredenburg. Beide straten komen uit op het
Vredenburgplein. De namen verwijzen naar het kasteel dat in de 16e eeuw op het Vredenburg stond. De noordoostelijke toren werd toen ‘Vlaamse toren’ genoemd en de zuidoostelijke toren ‘Hollandse toren’. Delen van het kasteel
liggen er overigens nog en worden zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt.

1-8

• Vandaag sluit na 33 jaar het Jacobi Theater haar deuren. De nieuwe eigenaar richt zich op de zakelijke markt. Het is

5-8

• Krakers nemen dit weekend hun intrek in een leegstaand kantoorpand aan de Euclideslaan in Rijnsweerd. Ze gaan er

vanaf nu een evenementenlocatie.
niet alleen in wonen maar zijn ook van plan om er ateliers in te vestigen. Ook zoeken zij contact met de eigenaar om
afspraken te maken over het gebruik van het pand. Het pand staat al ruim een half jaar leeg.
14-8

• Utrecht Marathon stopt. Volgend jaar vindt geen Utrecht Marathon meer plaats. De organisator heeft daartoe besloten nadat de gemeente Utrecht de subsidie aan het evenement drastisch heeft teruggeschroefd. Die marathon zou
in 2013 voor de 13e keer plaatsvinden, maar verdwijnt nu dus van de atletiekkalender. Er doen jaarlijks zo’n twaalfduizend lopers mee aan de marathon.

16-8

• De Duckstadkrant in de Donald Duck gaat net als de rest van het vrolijke weekblad over Utrecht. Voor de Utrechtse
tekenaar Wilma van den Bosch is deze editie van de Donald Duck daarom extra bijzonder. Bij abonnees ligt het
nummer over Utrecht vandaag op de mat. De losse verkoop start morgen.
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17-8

• Vandaag wordt aan de kop van de Cremerstraat een klein feestje gehouden. Bewoners hebben samen met de ontwerpers en uitvoerders van de Slinger voor Lombok de panden en het muurkunstwerk van Roy Valk opgeknapt en uitgebreid en dat werd gevierd.

		

• De Donald Duck over Utrecht is zo populair dat alle verkooppunten in Utrecht al door hun voorraad zijn. Bij de Bruna

18-8

• BASF in De Meern komt in opspraak. Door een lek hing tien minuten lang een gele wolk stikstofoxide boven het che-

aan de Choorstraat waren de twintig geleverde bladen in exact een half uur uitverkocht.
mieconcern. Het bedrijf lichtte de provincie in, maar de dienst die de boodschap aanneemt schat de melding niet op
de juiste waarde en geeft het daarom niet door aan een inspecteur. In de nasleep van deze lekkage wordt ook duidelijk dat de gemeente in januari al met 107 verbeterpunten voor de fabriek kwam waarvan er pas 46 zijn
doorgevoerd.
19-8

• Na ruim dertig jaar sluit de Utrechtse Bazaar haar deuren op de Bloemenveiling in Vleuten. Sinds 1981 was de overdekte markt elke zaterdag en zondag geopend, maar op de huidige locatie komen woningen en dus moet de Bazaar
verhuizen. Vanaf zaterdag 25 augustus gaan de deuren op de nieuwe locatie in Papendorp open.

		

• Een primeur in stadion Galgenwaard: tijdens de
opening van het voetbalseizoen van FC Utrecht
tegen Feyenoord (1-0 nederlaag) kunnen bezoekers voor het eerst Utrechtse Vockingworst
kopen. De worst is niet alleen in Utrecht, maar
ook daarbuiten heel populair. De worst werd gisteren op een poster op een bijzondere manier
aangeprezen: Me stadsie, me kluppie emme
wors. It’s Vocking Delicious

20-8

• Vanavond is het laatste concert in de 84e serie
Zomeravondconcerten

van

Klokkenspelvereniging.

Tijdens

de

Utrechtse
dit

concert

wordt Tubular Bells van Mike Oldfield uitgevoerd op het Domcarillon. Het concert wordt live
gespeeld door stadsbeiaardier Malgosia Fiebig
en vier pianisten. Op 70 meter hoogte zal hun
muziek versterkt over de stad klinken.
23-8

• Het homostel Hans en Ton dat werd weggepest
uit Leidsche Rijn krijgt een schadevergoeding
van de gemeente Utrecht, het Openbaar
Ministerie en de politie Utrecht. Hans en Ton
woonden tussen 2007 en 2010 in de wijk
Terwijde in Leidsche Rijn en hadden daar last
van jongeren die hen beledigden, bedreigden en

29 juni

spullen vernielden. De autoriteiten traden daar
in eerste instantie nauwelijks tegen op.
24-8

• Tekenaar en schrijver Dick Bruna is de meest gewaardeerde persoon van de Nederlandse boekensector. De ontwerper
van Nijntje heeft een sterkere reputatie dan bestseller-schrijvers. Hoewel Dick Bruna met 84 jaar al op leeftijd is,
blijven jong en oud hem op handen dragen. Dit blijkt uit een tweejaarlijks merkenonderzoek door Hendrik Beerda
Brand Consultancy onder 1.250 Nederlanders.

25-8

• Na 30 jaar verhuist de Utrechtse Bazaar van de bloemenveiling in Vleuten naar de Groenewoudsedijk in Papendorp.
Vandaag opent de Utrechtse Bazaar daar weer haar deuren. Tijdens de eerste maand op de nieuwe locatie zullen er
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diverse festiviteiten plaatsvinden.
26-8

• Stadsherstel Utrecht wordt genomineerd voor de Hart-Hoofdprijs. Dat is een publieksprijs voor vernieuwende en

29-8

• Chemiefabriek BASF in De Meern investeert 10 miljoen euro om de veiligheid van het bedrijf te vergroten en om aan

inspirerende ondernemers, die vorig jaar is ingesteld door de Triodos Bank. Er zijn in totaal negen genomineerden.
alle milieueisen te voldoen. Het bedrijf staat in de schijnwerpers, omdat er vorige week een gaswolk ontsnapte.
1-9

• De bedreiging van Utrechts burgemeester Aleid Wolfsen heeft tot grote verontwaardiging geleid. Minister Spies van
Binnenlandse Zaken verafschuwt de ‘vreselijke maatregelen’ die nodig zijn om Wolfsen zijn werk te kunnen laten
doen. ‘Hoe eens of oneens je het ook met Aleid Wolfsen kan zijn.’

		

• Vanaf vandaag is de maximumsnelheid op een groot deel van de Nederlandse wegen omhoog van 120 naar 130 kilo-

3-9

• Het huis-aan-huisblad Ons Utrecht wordt opgeheven en vervangen door een uitgave met de titel Utrecht Dichtbij.

meter per uur.
Uitgeverij Holland Combinatie, onderdeel van Telegraaf Media Groep (TMG), wil meer huis-aan-huis-bladen onder
Dichtbij brengen.
7-9

• Het Utrechtse theatergezelschap ‘De Utrechtse
spelen’ verkeert in grote financiële problemen.
Er is een tekort van 2,1 miljoen euro.

8-9

• Na een lange periode van onzekerheid is
Museum Oud Amelisweerd een feit. Vanaf vandaag t/m 7 oktober 2012 is al de eerste tentoonstelling in het casco-gerestaureerde landhuis
Oud Amelisweerd te zien.

		

• De échte staat natuurlijk in Lourdes, maar ook in
Utrecht hebben Mariagrotten gestaan. Daarvan
is er -voor zover bekend- nog eentje over, en die
is vandaag te bezichtigen. De grot is het
gemeenschappelijk eigendom van de bewoners
van de appartementen in St. Hieronymus.

		 • Diederik Samson (PvdA) verschijnt op het
Stadhuisplein. Hij wordt daar ingehuldigd als
een popheld.
9-9

5 juli

• De tiende Willibrordprocessie wordt gelopen, van
het Janskerkhof naar de St Catharinakathedraal.

15-9

• Spannend vinden ze het wel, de mannen van de markt. Want de hele warenmarkt gaat vandaag op de schop en alle
kooplieden krijgen een nieuwe plek. Maar het pakte boven verwachting goed uit. De Vredenburgmarkt is minder
groot, maar toch ruimer.

		

• Bezoekers van de binnenstad wanen zich terug in de tijd als ze een stoet stoommachines door de stad zien trekken.
Het Spoorwegmuseum organiseert deze stoomtocht jaarlijks wanneer ook het museum zelf in het teken van de
stoommachines staat. Aan de parade deden onder meer stoomtrekkers, een vrachtwagen op stoom, een stoomfiets
en andere door stoom aangedreven voertuigen mee.

17-9

• De beslissing over wel, of geen koopzondag blijft een splijtzwam. Een aantal winkeliers zegt hun lidmaatschap aan

21-9

• VJ op de Dom, de winnaar van het beste regio-evenement van 2011, zet vanavond het Domplein op zijn kop. Na afloop

		

• Op het bedrijventerrein Papendorp wordt in een voormalig kantoorpand het driesterrenhotel Holiday Inn Express

de winkeliersvereniging op.
is er nog een party in Tivoli.
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Utrecht geopend.
28-9

• De salarissen van de medewerkers en acteurs van De Utrechtse Spelen (DUS) kunnen niet worden betaald. Het thea-

29-9

• Het St. Antonius Ziekenhuis, jarenlang goed voor een toppositie in de AD Ziekenhuis Top 100, is dit jaar geduikeld naar

tergezelschap hoopt op een reddingsplan.
de 38ste plaats. Het ziekenhuis was de afgelopen jaren vaste gast in de top vijf van beste ziekenhuizen. In 2010 kende
het hospitaal een uitglijder naar plek 26 om een jaar later weer derde te staan.
		

• De Maliebaan is het domein van pikeurs. Er hangt een geur van paardenpoep vermengt met patat op de statige
Maliebaan. De baan is omgetoverd tot een renbaan en 26 paarden nemen deel aan de wedstrijd. Daarvoor is het
asfalt met zand bedekt. Telkens strijden er twee koppels tegen elkaar en de verliezer moet afhaken.

30-9

• De meeste lopers en toeschouwers hebben het niet in de gaten maar burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht loopt de
Singelloop met minstens vier beveiligers om zich heen. Wolfsen: “Die jongens zijn zo professioneel, daar merk je bijna niets
van”. Wolfsen loopt de 10 kilometer in een netto tijd van 55,20 minuten met een gemiddelde van 10,843 kilometer per uur.

1-10

• Het Museum Maluku sluit zijn deuren. Inmiddels is de accommodatie aan de Kruisstraat verkocht. De inventaris van
het Museum Maluku wordt ter veiling aan het publiek aangeboden door de Stichting Moluks Historisch Museum. De
bibliotheek is nog enige tijd beschikbaar op afspraak.

		

• Directeur Saskia van Dockum verlaat vandaag na zeven jaar het door haar afgestofte Utrechts Archief en gaat als
rentmeester bij Het Utrechts Landschap aan de slag. ‘De tijd is rijp voor een overstap. Herhaling maakt niet scherper
en dat heb ik wel nodig.”

3-10

• Na negentig jaar verdwijnt Modehuis De Groot uit Utrecht. De dameswinkel maakt plaats voor de verbouwing van

		

• Studenten die na 5 uur ‘s middags of in het weekend willen studeren in de Universiteitsbibliotheek moeten zich sinds

Hoog Catharijne en houdt opheffingsuitverkoop.
kort legitimeren. Een team van beveiligers is ingezet om iedereen te controleren. De bibliotheek wil hiermee ‘ordeverstoring’ tegengaan.
5-10

• Het Utrechtse schip in het Centraal Museum komt weer tot leven. Het kunstenaarscollectief Monobanda heeft een
licht- en geluidsinstallatie gemaakt, waardoor het duizend jaar oude vrachtschip ‘zijn levensverhaal vertelt’ aan de
bezoekers. Licht op Hout is vanaf morgen te zien en blijft de komende jaren in het Centraal Museum.

		

• Regisseur Jos Stelling wint zijn vijfde Gouden Kalf. De regisseur en producent krijgen de prijs voor beste film van het

6-10

• Apotheek De Liefde is het overbekende Jugendstilgebouw in de Voorstraat. Het besluit om de deuren van apotheek

jaar voor zijn drama Het meisje en de dood.
De Liefde te sluiten doet eigenaar Kenneth Ray Wong zichtbaar pijn. Met zijn 67 jaar vindt de Nieuwegeiner het tijd
om er een punt achter te zetten. Omdat niemand de zaak wilde kopen, bestaat De Liefde niet meer. Hiermee verdwijnt opnieuw één van Utrechts bekendste zaken uit de binnenstad. Vorig jaar ging buurman ijssalon Venezia na 81
jaar dicht. Net als Wong kon eigenaar Carlo De Lorenzo geen opvolger vinden.
7-10

• Vandaag gaan bij Veilinghuis Peerdeman artikelen van Rietveld onder de hamer. Zoals lotnummer: 2468 de
Roodblauwe Stoel, Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) ontwerp 1917, geschilderd hout, vervaardigd in Atelier Van de
Groenekan, circa 1956, herkomst: collectie medewerker Rietveld. Richtprijs: 8000-12000 euro.

8-10

• Het pronkstuk van Villa Jongerius aan de Utrechtse Kanaalweg is terug: de twintig glas-in-loodramen in het plafond
van de imposante hal. De ramen zijn, op één na, schoongemaakt en hersteld. Een paneel is op weg naar Utrecht doorgezakt. Deze restauratie is in zomer 2O10 begonnen.

10-10 • Nadat de glorieperiode van het roemruchte theater Mirliton in de jaren zeventig werd afgesloten met een stille dood,
opent het opnieuw de deuren. Vastgoedgigant Corio, eigenaar van Hoog Catharijne, blaast het nieuw leven in tot
Hoog Catharijne over vier jaar een grondige verbouwing krijgt. Daarna verdwijnt het Mirliton voor altijd.
11-10

• Op het terrein van de voormalige sojafabriek Cereool krijgen de eerste huizen hun bewoners. De 36 herenhuizen, in de
jaren dertig-stijl, waren binnen enkele weken verkocht. De ruim honderd jaar oude fabriek stond vier jaar geleden in brand.
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Datum		Gebeurtenis
De gebouwen konden uiteindelijk behouden blijven en krijgen een nieuwe functie binnen het project Meysters Buiten.
16-10 • De 102 jaar oude iep op de Van Sijpesteijnkade wordt gekapt omdat hij ziek is. De boom is het slachtoffer van de
iepenziekte.
		

• In de wijk Terwijde van Leidsche Rijn zijn de sporen van een middeleeuwse boerderij ontdekt. Eerder werd al een
groot grachtenstelsel en een 11e-eeuwse nederzetting ontdekt. Omdat delen rond de voormalige boerderij Hof
ter Weyde worden bebouwd, vinden er archeologische opgravingen plaats. Het gebied ligt vol met sporen van
houten palen en aardewerk van 1000 jaar oud.

19-10 • Archivaris Hein Jongbloed, van het nationaal archief in Den Haag, ontdekt brieven van de 18e-eeuwse schrijfster
Belle van Zuylen. Deze unieke vondst betreft een paar handgeschreven velletjes van Belle. Zij schreef de brieven
aan haar 13-jarige neefje Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken.
26-10 • De vorige week overleden actrice Sylvia Kristel wordt in stilte in Utrecht begraven. Zij werd in 1952 in Utrecht geboren.
		

• Het theatergezelschap De Utrechtse Spelen ontvangt van het rijk een subsidie van 6 miljoen euro onder voorwaarde
dat de gemeente Utrecht bijspringt met een renteloze lening van 8 ton. Daarmee kan de theatergroep blijven
voortbestaan.

27-10 • De Utrechtse archeoloog Annette Bakker ontdekt bij de Bijlhouwersbrug restanten van een
13e eeuwse waterpoort. In de 13e eeuw stond
hier, tussen de Bijlhouwersbrug en het Ledig
Erf, een kolossale waterpoort met de naam
Tolsteegpoorten.
30-10 • Het Vliegermonument in Zuilen is voortaan
weer verlicht. Wethouder Frits Lintmeijer
knipt vanavond de lichtspot aan die voortaan
het

vliegermonument

aan

de

C.

van

Maasdijkstraat zal verlichten. Wijkbewoner
Vincent Oldenborg en Henk van Hoorn, de
zoon van gemeentearchitect Wim van Hoorn
die het monument heeft ontworpen, onthul-

30 oktober

len een informatiebord. Het monument staat
in de vliegeniersbuurt, een wijk waar de

straatnamen zijn vernoemd naar Nederlandse luchtvaartpioniers zoals Anthony Fokker en Adriaan Mulder.
		

• Via het Google Art project zijn er vanaf vandaag ruim 100 topstukken van het Centraal Museum online te zien.

1-11

• Er wordt bekendgemaakt dat de Utrechtse violiste Janine Jansen de Concertgebouwprijs toegekend krijgt. Deze
prijs wordt uitgereikt aan een musicus die over en langere periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
het artistieke profiel van Het Concertgebouw. De prijs wordt op 14 januari 2013 uitgereikt.

		

• De Utrechtse koffiebrander Douwe Egberts wordt door de Nederlandse supermarktklant gekozen tot merk van het

2-11

• De Dom is digitaal te bekijken op Google maps. Het beeld is door bedrijfsfotos.nl in 444 foto’s gedigitaliseerd.

		

• De Utrechtse schilderijen het beleg van Vredenburg en de Bakkerbrug zijn vereeuwigd in tegeltableaus. Het initia-

		

• In de Schoutenstraat liggen de plannen betreffende de intocht van de Sint, initiatief Domplein en diverse andere

3-11

• De minister van Veiligheid en Justitie legt in het winkelgebied van Hoograven een speciale stoeptegel. Het win-

jaar 2012.

tief voor deze tableaus is genomen door Sociëteit De Constructieven. De onthulling is vanmiddag.
evenementen op straat.De vertrouwelijke documenten zijn daar gevonden door het Algemeen Dagblad.
kelcentrum ontvangt daarmee het honderdste Keurmerk Veilig Ondernemen.
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Datum		Gebeurtenis
8-11

• Vannacht gaat wethouder De Rijk akkoord met de garantstelling voor een lening voor de bouw van een bezoe-

9-11

• Burgemeester Wolfsen onthult het eerste plasmannetje van Dick Bruna op de Ganzenmarkt. Het doel van het

kerscentrum (Schatkamer II) onder het Domplein. Daarmee kan de bouw beginnen.
Plasmannetje is om de plaszuilen in de binnenstad beter te laten opvallen.
10-11 • Er schuifelt een lang lint van lampionen over de Oudegracht. De viering van Sint Maarten wordt ieder jaar grootser. Dit feest staat nu op de landelijke Unescolijst van cultureel erfgoed.
13-11 • De campagne ‘Utrecht te veel te leuk voor één dag 2012’ gaat van start. Ter ondersteuning van het imago van de
Domstad als ideale bestemming voor bezoekers hangen er vanaf die dag op tweehonderd plekken abri-posters.
Met een multimediale opzet wil Utrecht meer bezoekers trekken.
		

• In Rotsoord op het voormalige De Boo-terrein wordt een stuk fundering uit de 14e of 15e eeuw gevonden. Het bijzondere
is dat zoiets ouds buiten de historische stadskern wordt gevonden. Het is nog niet bekend waarvan de resten zijn.

23-11 • Loes Klaarhout ontvangt uit handen van Burgemeester Wolfsen de versierselen die horen bij de benoeming tot
lid in de orde van Oranje-Nassau. Loes heeft tot nu toe vierhonderd columns geschreven over haar leven met de
ziekte ALS (een ongeneeslijke spierziekte).
25-11 • Tijdens de presentatie van het Jaarboek 2012
Oud-Utrecht werd een middeleeuws handschrift overhandigd aan de directeur van het
Museum

Catharijneconvent,

Marieke

van

Schijndel. Het gaat om een zogenaamde ‘processionale’ die onlangs werd aangetroffen in
een familiearchief in het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duur
stede. Het handschrift zal voortaan te zien zijn
in de Utrechtzalen van het museum.
26-11 • Een meer dan 500 jaar oude schildering op de
balken

van

het

Bonifatiushuis

aan

de

Nieuwegracht wordt aan het publiek getoond
door bouwhistoricus Jan van der Hoeve. De

25 november

schildering heeft eeuwen achter een betimmering gezeten en zijn nog puntgaaf.
28-11 • Met een ruime meerderheid wint het boek ‘De kleine parade’ van Rob van Schreers de verkiezing ’Het beste boek
van Utrecht’.
30-11 • Een dreun voor de stad. Utrecht heeft zich niet goed genoeg gepresenteerd voor de titel Culturele hoofdstad.
11-12 • De kerstboom was met zijn betonnen voet midden op het Homomonument op het Domplein geplaatst. Dat
monument herinnert aan achttien mannen die in 1730 wegens hun geaardheid ter dood werden veroordeeld.
Men is nu bezig de boom te verplaatsen.
		

• De C.C.S. Croneprijs, een tweejaarlijkse literatuurprijs van de stad Utrecht, is gewonnen door Stefan Enter. De prijs
wordt in januari 2013 uitgereikt. Enters roman ‘Grip’ won vorige maand ook al de F. Bordewijkprijs.

14-12 • Utrecht grijpt naast de Tourstart 2014. De start gaat naar het Engelse Leeds. Utrecht gaat zich nu inzetten voor
het binnenhalen van de Tourstart in 2015 of 2016.
20-12 • De Harleyrijders van ‘HDC Utreg’ verlaten hun honk op Rotsoord. De eigenaar van de grond, Pastoe, eist de vijftien
jaar geleden gekraakte grond op voor haar toekomstplannen. Alles is in harmonie geregeld.
27-12 • De triltoren, het kantoorgebouw Westraven van Rijkswaterstaat, wordt weer in gebruik genomen. Het gebouw werd
deze zomer gesloten vanwege trillingen. Daardoor zijn in de tussentijd 1500 werknemers elders ondergebracht.
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