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3-1 • Vandaag wordt bekend dat ruim 51 duizend mensen in 2012 het Universiteitsmuseum bezochten.Trots neemt het Universiteitsmuseum
de MUSE Award in ontvangst voor Reset the Future. De internationale museumprijs is voor het museum een erkenning dat het er in
geslaagd is om complexe wetenschap achter duurzaamheid te vertalen naar het publiek.
4-1 • Vanaf vandaag is in het stadhuis de expositie Veemarkt Revisited te zien. Op de expositie zijn foto’s te zien van het laatste jaar van
de Veemarkthallen. Tegelijkertijd worden maquettes tentoongesteld van de toekomstige woonwijk Veemarkt. Het Veemarktterrein
was van 1970 tot 2012 niet alleen de plek van de Utrechtse vee- en paardenmarkt, maar ook van de automarkt en van vele andere
kleinschalige evenementen. In 2005 besloot de gemeenteraad het terrein te bestemmen als woonwijk. De Veemarkthallen zelf zijn
in april 2012 gesloten.
		 • Slijterij Traverse in Hoog Catharijne moet na 43 jaar dicht. De eigenaresse, Eveline van Walsum, heeft in een gevecht met Corio de
sluiting tien jaar weten uit te stellen.
22-1 • De grootste hijskraan van Nederland verplaatst vandaag vier oude goederenwagons en een oude loopbrug bij het Spoorwegmuseum.
De wagons en de loopbrug moeten plaatsmaken zodat de treinen naar het Spoorwegmuseum kunnen stoppen langs het perron. In
november 2012 is een deel van de Oosterspoorlijn definitief afgesloten voor treinverkeer. De pendeltrein vanaf Utrecht Centraal naar
het Spoorwegmuseum kan het museum nu nog maar via één kant bereiken.
		 • Vereniging Oud-Utrecht, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap gaan naar de Raad van State om te voorkomen dat het Gerrit
Rietveld College in Tuindorp-Oost wordt gesloopt. De historische verenigingen willen hiermee het volgens hen
belangrijk historisch erfgoed voor de stad Utrecht
behouden.
23-1 • Schrijver Stephan Enter ontvangt vandaag uit handen
van Burgemeester Aleid Wolfsen de C.C.S. Crone Prijs
2012, de Utrechtse literatuurprijs die eens in de twee jaar
wordt uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en
een geldbedrag van 10.000 euro. De jury draagt Stephan
Enter voor als laureaat van de C.C.S. Crone Prijs 2012 op
grond van de hoge kwaliteit van zijn oeuvre.

16 maart

		 • De herplaatste gevelstenen van het Centraal Israelitisch

Weeshuis, Nieuwegracht 92 te Utrecht, worden door burgemeester Aleid Wolfsen onthuld. De stenen van deze voor zijn tijd moderne
instelling werden in de oorlog door de nazi’s verwijderd, nadat zij de inwoners van het weeshuis hadden weggevoerd. De gevelstenen werden door Richard Wendling opnieuw vervaardigd. Het repliceren en herplaatsen van de stenen is een initiatief van het
Utrechts Geveltekenfonds (UGTF) en werd gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Utrecht (werkgroep Directe
Voorzieningen).
29-1 • In het Museum Catharijneconvent wordt een roof gepleegd. De daders met bivakmutsen slaan een ruit kapot, verbrijzelen een vitrine
en nemen daaruit een monstrans mee met een verzekerde waarde van 250.000 euro. Medewerkers van het museum proberen de
rovers tegen te houden. Dat mislukt, maar de daders moeten wel een tas loslaten. In die tas zit het duurste deel van het liturgische
kunstwerk, een vergulde stralenkrans met daarop vijf diamanten. Het heeft nog geen twee minuten gekost om de kunstschat te
roven en ermee vandoor te gaan.
5-2 • Vandaag staat de klok van de Domtoren een groot deel van de dag stil. Er is een kortsluiting in de sprinklerinstallatie en dat maakt
dat het mechaniek van de klok hapert. Het negentiende-eeuwse mechaniek moet weer met de hand worden aangezet.
13-2 • De politie houdt drie mannen aan die verdacht worden van het stelen van de monstrans uit Museum Catharijneconvent. Bij de arrestatie worden losse delen van de monstrans teruggevonden.
15-2 • In de vier grote steden wonen steeds meer kinderen van 0 tot 5 jaar. De toename begon in de nieuwbouwwijken, maar vind vanaf
2008 ook plaats in de oudere delen van de stad. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral na 2008 trokken steeds meer jonge gezinnen naar oudere stadsdelen.
17-2 • Vandaag is de laatste kooploze zondag in Utrecht. Het is een buitengewoon mooie winterdag en veel mensen zoeken toch de terrassen op om van het winterzonnetje te genieten. Het is dan toch nog druk in de stad.
		 • In de na drie jaar weer opengestelde Villa Jongerius start een nieuwe concertserie. Vandaag treden singer-songwriter Tommy Ebben
en het barokduo Lidewij van der Voort op. Uitgangspunt van Jongerius Live is Utrechtse musici de gelegenheid te bieden een eigen
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én gezamenlijk programma samen te stellen. Elke keer zijn er twee verschillende sets die vervolgens ook samen optreden.
19-2 • Bij graafwerkzaamheden aan de Catharijnesingel vinden archeologen de houten restanten van een middeleeuws schip in een oude
restgeul van de Rijn. Het schip is gebouwd tussen 500 en 1000 na Christus. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat het schip van
zo’n 8 meter lang onderzoeken. Op de plek van de vondst wordt gewerkt aan een nieuwe riolering. Een dag later wordt het schip
weggehaald.
21-2 • Giovanni Narcis Hakkenberg, drager van de Militaire Willems-Orde, wordt in Utrecht met militaire eer gecremeerd. De 89-jarige
kapitein der mariniers overleed afgelopen vrijdag in het verzorgingshuis voor oud-Indiëgangers Ruma Kitah in Wageningen.
Hakkenberg ontving de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor zijn optreden tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië in 1948 en 1949.
23-2 • In restaurant de Kleine Baron staat vanaf vandaag Zuilense rivierkreeft op het menu. Het Zuilense restaurant de Kleine Baron gaat
Amerikaanse rivierkreeften uit eigen wijk op het menu zetten. De rivierkreeften zijn afkomstig uit een poel in Zuilen die door het
restaurant zal worden geadopteerd. De rivierkreeften eten waterplanten en lopen over de bodem van de poel. Daarmee woelen ze de
bodem om, waardoor het water troebel wordt. Het beestje is via tuincentra en restaurantkeukens in onze wateren terecht
gekomen.
26-2 • Vanaf eind deze maand wordt de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg gekraakt. Omdat de krakers niet op heterdaad zijn
betrapt, kan de politie niet meer ingrijpen. De eigenaar
kan alleen via de rechter weer toegang krijgen tot het
pand. Ook in de jaren tachtig is de toren een tijd gekraakt
geweest. Later kwamen er kantoren in. De eigenaar van
de watertoren moest in 2011 het dak repareren onder
dreiging van een dwangsom. De dakbedekking van leien
verkeerde in zeer slechte staat en vormde een gevaar
voor passanten
28-2 • Vanmiddag tekenen het Centraal Museum, de Gemeente
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en De
Stichting Rietveld Schröderhuis een overeenkomst om

2 april

hun plannen te bekrachtigen. Eén van de plannen bestaat

uit een bewegwijzerde route langs de gebouwen en een digitale en fysieke wandel-, fiets-, en autoroute. Daarnaast plaatst de
gemeente een speciaal ontworpen Rietveldschildje op alle ontwerpen van Rietveld binnen de grenzen van de stad Utrecht.
2-3 • Kanaleneiland lanceert het modemagazine MA-KE. Het blad is een uitgave van het gelijknamig ‘Mode Atelier KanalenEiland’ dat
onderdeel uitmaakt van het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland. Het blad wordt op vrijwillige basis gemaakt door studenten van de
opleiding journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Het is te verkrijgen bij Primera en Vivant in Kanaleneiland en binnenkort ook in
de binnenstad, en natuurlijk bij MA-KE.
4-3 • De maandelijkse test van het luchtalarm verloopt in de hele provincie Utrecht opnieuw niet vlekkeloos. Het alarm wordt pas om 12.13
uur hoorbaar, nadat de verantwoordelijke eerst op de knop ‘stil alarm’ drukt.
		 • Een asielzoeker uit Irak steekt zichzelf in een asielzoekerscentrum in Utrecht in brand.
5-3 • Het Spoorwegmuseum opent de expositie ‘Beladen treinen. Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog’.
		 • Ongeveer tachtig asielzoekers en sympathisanten demonstreren in het centrum tegen het strenge uitzetbeleid voor asielzoekers.
		 • De proef in Utrecht vorig jaar uitgevoerd door KWF Kankerbestrijding om te collecteren met een mobiele pinautomaat is een
beperkt succes.
9-3 • Het bouwterrein van Station Vaartsche Rijn krijgt een schutting gebaseerd op het leesplankje van Hoogeveen, beter bekend als het
‘aap noot mies-leesplankje’. Fotograaf Frans Hofmeester heeft samen met de bewoners van de Pelikaanstraat een ontwerp gemaakt
voor deze bouwschutting langs het spoor. Spoorbeheerder ProRail is de opdrachtgever.
10-3 • Het Spoorwegmuseum in Utrecht krijgt de tijdelijk beschikking over een Duitse oorlogslocomotief. Het museum leent Loc 523879
voor de tentoonstelling ‘Sporen naar het Front’. Die tentoonstelling laat de rol van treinen in oorlogstijd zien. Dinsdag arriveert een
trein met daarop vijf tanks van het Nederlandse leger.
11-3 • De Spakenburgse Viswinkel aan de Amsterdamsestraatweg bestaat tachtig jaar en dat moet gevierd worden. Iedere maand zijn er
nieuwe aanbiedingen en eigenaar Aart-Gerrit van de Groep nodigt burgemeester Wolfsen uit om op 5 juni de eerste nieuwe haring in
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zijn winkel te komen proeven. De Spakenburgse Viswinkel is in maart 1933 begonnen als de Eerste Volendammer Vishandel. Henk Stroek
senior was de eerste eigenaar. In 1970 nam zoon Henk Stroek junior de winkel over. Die verkocht de zaak in 2008 aan Aart-Gerrit van de
Groep die de naam van de winkel veranderde in de Spakenburgse Viswinkel. Aart-Gerrit is per slot van rekening een Spakenburger.
12-3 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat vanavond in discussie met de bewoners van de provincie Utrecht over de fusie van de
provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. De discussie vindt plaats in het provinciehuis. Gisteren was er een bijeenkomst van
Plasterk met gemeentes en maatschappelijke organisaties.
13-3 • Anne Doedens’ Geschiedenis van Utrecht verschijnt vandaag. In deze canon van Utrecht beschrijft historicus Anne Doedens uit
Maartensdijk de rijke historie van de provincie Utrecht. Wat maakt de centrale provincie van Nederland historisch zo interessant?
Wat is essentieel in de geschiedenis van de provincie? Waar kan men daarover meer vinden? Waar kan men in gewest en stad Utrecht
heen om met eigen ogen de belangrijke ‘plaatsen van herinnering’ in het Sticht Utrecht te zien? In vijftig vensters wordt het antwoord op deze vragen in beeld gebracht.
14-3 • Het ontwerp van het Vrede van Utrecht Vijfje wordt bekend gemaakt. De munt, die op 12 april uitgegeven wordt, is ontworpen door
Erno Langenberg. De ontwerper kiest als thema voor de herdenkingsmunten 35 veerpennen, die staan voor de 35 delegaties die de
Vrede van Utrecht in 1713 ondertekenden. Ook is het wapen van Utrecht te zien en een wereldbol. Op de andere zijde staat een afbeelding van koningin Beatrix. Daarmee is het de laatste herdenkingsmunt met beeltenis van deze vorstin, die nu op in totaal 25 herdenkingsmunten te zien is.
16-3 • De vereniging Oud-Utrecht, 90 jaar jong, viert haar 18e lustrum op bijzondere
wijze. Een onderdeel is het vandaag uitgegeven boekje De lantaarn spreekt, een
verzameling van alle lantaarnconsoles met foto’s en beschrijvingen in de vorm
van vijf wandelingen en één vaarroute.
18-3 • In de Utrechtse binnenstad worden de hele week slingers met vaantjes opgehangen. Die hebben te maken met de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht.
De vaantjes zijn gemaakt door basisschoolleerlingen, maar volwassenen
kunnen er ook een ontwerpen. Op vaantjesfabriek.nl worden likes op de ontwerpen verzameld, en de populairste vaantjes komen aan een slinger die vervolgens in de stad komt te hangen.
19-3 • Een hele geruststelling. Zover burgemeester Wolfsen weet, zijn er boven
Utrecht nog geen ‘drones’, ofwel onbemande luchtvaartuigen ingezet voor
opsporingsdoeleinden. Althans, hij heeft daar nog nooit toestemming voor
gegeven.
		 • Het toerisme in Utrecht is de afgelopen jaren het hardst gestegen van de vier
grote steden. Zo is het aantal hotelovernachtingen sinds begin 2011 met 17%
toegenomen. Dat heeft Toerisme Utrecht bekend gemaakt bij de opening van
het nieuw toeristisch seizoen. In 2012 trok Utrecht meer toeristen dan het grotere Den Haag. Het aantal internationale congressen in Utrecht steeg van 41
naar 52 en de uitgaven van al die bezoekers is het afgelopen jaar met 2,8%
gestegen tot ruim 560 miljoen euro.
		 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draagt het SHV-kantoor voor als rijksmonument. Het is één van de in totaal 89 als ‘wederopbouwmonument’ geselecteerde gebouwen uit de 1959-1965.
21-3*Vier platanen op het Domplein worden gekandelaberd. Door Copijn worden vier
van de zes aanwezige platanen verplaatst. De te verplaatsen bomen kunnen
een plek krijgen in het Maximapark. De platanen worden verplaatst in verband
met de in mei van dit jaar te starten werkzaamheden voor de ondergrondse

11 april

bezoekersruimte op het Domplein.
		 • Ruud Kuijer werkt twaalf jaar, van 2001 tot en met 2013, aan het ‘sculpturenproject Waterwerken’ langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het laatste kunstwerk, Waterwerk VII Cohesie, wordt vandaag onthuld.
22-3 • Het door Karel de V in 1528 gebouwde kasteel op de plaats van het Catharijneklooster is weer zichtbaar. In de kelder van het nieuwe
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woon- en winkelgebouw de Vredenburg wordt een fietsenstalling geopend waarbij in de kelder de funderingen van het kasteel
zichtbaar zijn gemaakt.
		 • De gevangenis op het Wolvenplein gaat in 2015 dicht. Wolvenplein is de oudste gevangenis in Nederland die nog gebruikt wordt. De
gevangenis is gebouwd in het aarden bolwerk Wolvenburg. Rond 1830 werd in Utrecht de stadsverdediging gesloopt. De vrijgekomen ruimte in het bolwerk Wolvenburg werd vervolgens gebruikt voor de bouw van de gevangenis, die in 1856 werd geopend.
23-3 • Het stripboek ‘De dans van de gezanten’ wordt in de Utrechtse Nicolaikerk gepresenteerd. Het full colour boek is een uitgave van
stripgenootschap ‘De Inktpot’ in samenwerking met Het Utrechts Archief, en verhaalt van de gebeurtenissen in Utrecht tussen 1712
en 1713. De onderhandelingen die tot de historische Vrede van Utrecht leidden staan centraal.
27-3 • Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk onthult het eerste deel van de maquette van de volledige Domkerk op een schaal
van 1 op 50. De maquette staat in de VVV-Winkel op het Domplein
1-4 • Op kinderboerderij Nieuw Rotsoord wordt een nieuw theehuis geopend. Het theehuis is ontworpen door een vrijwillige architect en
de mensen van het creatieve bureau Stortplaats van Dromen. In het gebouw zijn zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast.
De bouw is gedaan door het opleidingsinstituut voor de bouw SPBU en Stortplaats van Dromen.
2-4 • De Utrechtse heldin Trijn van Leemput krijgt een eigen postzegel. De postzegel met Trijn van Leemput maakt onderdeel uit van het
postzegelvel ‘1001 vrouwen’ waarmee bijzondere vrouwen in de Nederlandse geschiedenis worden geëerd. Prinses Máxima neemt
het eerste postzegelvel in ontvangst. PostNL brengt het
postzegelvel uit ter gelegenheid van de tentoonstelling
1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam en het verschijnen van het
gelijknamig boek.
		 • Vannacht verhuist een groep bomen van het monumentale Domplein naar het jonge Máximapark in Leidsche
Rijn. De bomen op het Domplein maken plaats voor de
bouw van het ondergrondse centrum, Schatkamer
Domplein II, dat volgend jaar open gaat. De verplaatsing
is een idee van de Stichting Vrienden van het

13 april

Maximapark. De bomen, die sinds 1975 op het Domplein

hebben gestaan, blijven zo behouden. Het gaat om vijf, mogelijk zes, platanen die langs Het Lint bij de entree van de Haarrijnse
Plas een plek krijgen op een archeologische terp. De bomen worden in een kruisvorm geplaatst waarmee de relatie met het
Domplein wordt gesymboliseerd.
7-4 • Vanmiddag zijn zeker duizend mensen bij elkaar om te protesteren tegen de voorgenomen verbreding van de A27 op het landgoed
Amelisweerd. De A27 zal ter hoogte van het Utrechtse natuurgebied worden verbreed tot twee keer zeven rijstroken.
		 • De promotie van het Zuidelijk Museumkwartier gaat officieel van start. Tijdens een bijeenkomst op het Ledig Erf wordt een nieuwe
gebiedsvlag ontvouwd.
11-4 • In het stadhuis wordt het schilderij ‘De Vrede van Utrecht in 1713’ van de Utrechtse kunstenares Semiramis Öner Mühürdaro lu onthuld. Ook wordt in het stadhuis de herdenkingsmunt ‘300 jaar Vrede van Utrecht’ geslagen.
		 • Koningin Beatrix komt naar een concert in de Dom, waar onder meer het speciaal voor de Vrede gecomponeerde Te Deum van
Händel wordt uitgevoerd. Ook prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn daarbij. Daarna ontsteekt de majesteit een lichtkunstwerk in de Domtoren en geeft daarmee het startsein voor de viering van de Vrede van Utrecht. Het lichtkunstwerk In Lumino tuo
Videbimus Lumen (in uw licht zien wij het licht) van het Londense lichtkunstcollectief Speirs and Major vormt het slotstuk van de
lichtkunstroute Trajectum Lumen.
			Utrecht bedankt vanavond koningin Beatrix voor de 33 jaar dat zij de troon heeft bekleed. ‘Dit is uw laatste officiële bezoek aan
Utrecht’, zegt burgemeester Wolfsen op het balkon van het Academiegebouw, waar de vorstin de lichtinstallatie voor de toren start.
‘U heeft altijd een goede band met Utrecht gehad.’
12-4 • Publieksopening van de tentoonstelling In Vredesnaam in het Centraal museum. Precies driehonderd jaar geleden werd de Vrede van
Utrecht gesloten. In 1713 kwam een einde aan twee eeuwen oorlog nadat diplomaten uit heel Europa in Utrecht een reeks documenten ondertekenden. Deze vrede is in Nederland zelf minder bekend dan in het buitenland. Om het belang ervan te onderstrepen, viert
het Centraal Museum deze vergeten vrede met een internationale tentoonstelling van 12 april tot 22 september. Zo is er ook een
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tentoonstelling Hoge pruiken, plat vermaak in Het Utrechts Archief en een kijkje in het Duitse Huis over wat zich allemaal heeft
afgespeeld in het Duitse Huis tijdens de onderhandelingen over de Vrede van Utrecht.
		 • Het St. Antonius Ziekenhuis kan beginnen met verhuizen. Vandaag krijgt het ziekenhuis namelijk ‘de sleutel’ van het nieuwe ziekenhuisgebouw in Leidsche Rijn. Op 16 september gaat het nieuwe ziekenhuis open. De ziekenhuizen in Overvecht en Oudenrijn zullen
dan hun deuren sluiten.
13-4 • De publieksstart van de viering van driehonderd jaar Vrede van Utrecht. Honderden mensen worden teleurgesteld omdat het
terrein vol is, maar voor 14.000 bezoekers wordt de Slag om Vrede op het dak van de A2-tunnel een waar spektakel, met vuur,
muziek en militairen.
14-4 • In Muziekcentrum Vredenburg Leidsche Rijn is de première van de stripanimatie van de opera I Lombardi alla prima Crociata van
Giuseppe Verdi. Terwijl het Utrechts Operakoor, het Utrechtsch Studenten Concert en zeven solisten de muziek uitvoeren, volgt het
publiek het verhaal via projectie van de tekeningen van striptekenaar Arjan Wilschut.
		 • Tijdens Culturele Zondag wordt de nieuwe Utrechtse Museumrondvaartboot op een feestelijke manier gedoopt. Op de boot staan
afbeeldingen van de bij Musea Utrecht aangesloten musea, stadsicoon Nijntje vaart in haar eigen bootje mee op de boeg. De bijzondere rondvaartboot is een initiatief van Rederij Schuttevaer, Musea Utrecht en Toerisme Utrecht.
17-4 • Bekend en onbekend werk van schrijfster/beeldend kunstenaar Dirkje Kuik is te zien in galerie KuuB. Het gaat om ‘schatten’ uit het
in september 2012 gesloten Museum Dirkje Kuik,
18-4 • Een van de grootste wegafsluitingen ooit in Utrecht.
Vanavond gaan vijftig verkeersregelaars in drie dagen
90.000 automobilisten om het Westplein heen leiden.
Behalve één strookje de stad uit gaat het plein dicht voor
de verlegging van de trambaan. De operatie duurt tot
maandagochtend.
		 • De naam ‘Odenvelt’ wordt aangebracht op het spoorviaduct bij de Odenveltlaan. Hier is een toegang naar de wijk
Odenvelt. Wijkwethouder Vleuten, Gilbert Isabella, verricht de onthulling, samen met Ad van Zoeren, bestuurs-

18 april

lid van de Historische Vereniging Vleuten De Meern

Haarzuilens en Isaac van den Berg, een van de kleinkinderen van Cor van den Berg, degene die boerderij Odenvelt kocht in 1935.
		 • Corio, eigenaar van woonwinkelgebouw De Vredenburg, opent het winkelgebouw. In tenten op het Vredenburgplein worden alle
genodigden vermaakt.
		 • Een boekenkoerier van Broese levert het eerste boek af bij Piet Miltenburg (84). Het komende halfjaar rijdt de scooter op proef gratis
naar alle adressen.
23-4 • Het college van B&W besluit het Minstroomgebied aan te wijzen als eerste ‘gemeentelijk beschermd stadsgezicht’. Dit als bevestiging en erkenning van de waardevolle cultuurhistorische structuur en architectuur van het oude hoveniersgebied. Bewoners hebben
de wens voor een beschermd stadsgezicht kenbaar gemaakt bij de gemeente.
29-4 • De naar zijn vader vernoemde Prins Clausbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt ter gelegenheid van de inhuldiging van
Willem-Alexander oranje aangelicht. De Prins Clausbrug is op 25 juni 2003 geopend door prinses Máxima. Eind 2009 is de verlichting
aangebracht zodat het silhouet van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal ook ‘s avonds een blikvanger voor Utrecht is.
		 • Bewoners van Utrecht geven het dak op de A2-tunnel in Leidsche Rijn een naam: het Willem-Alexanderpark. De gemeente Utrecht
had een prijsvraag uitgeschreven om voor het dak op de A2-tunnel in Leidsche Rijn een nieuwe naam te bedenken; circa 500 namen
werden ingezonden. Op de naam ‘Willem-Alexanderpark’ werden de meeste voorkeursstemmen uitgebracht.
30-4 • Drieëndertig mensen ontvangen een koninklijke onderscheiding. De meesten krijgen de eretekenen opgespeld in de Utrechtse
Stadschouwburg. Onder hen worden er vijf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en één tot Officier. Het vijftal dat
tegelijk een onderscheiding krijgt, ontvangt deze vanwege hun werkzaamheden bij Molenerf De Ster. “Zeldzaam, dit komt niet vaak
voor”, zegt burgemeester Wolfsen, die de onderscheidingen uitreikt.
1-5 • Burgemeester Wolfsen maakt bekend niet te kiezen voor een tweede ambtstermijn.
3-5 • Het gebouw De Planeet op de hoek van Lange Viestraat en de Oudegracht wordt in oude glorie hersteld. De blauwe gevelplaten
verdwijnen en de buitenkant van het pand gaat er weer net zo uitzien als toen het in de jaren veertig van de twintigste eeuw
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Galeries Modernes huisvestte. Het pand is aangekocht door Syntrus Achmea Real Estate & Finance en wordt nu herontwikkeld
door Emmes Group.
4-5 • De watertoren aan de Amsterdamsestraatweg wordt gerestaureerd. De krakers die in het Rijksmonument verbleven hebben de
toren inmiddels verlaten. De watertoren staat al twaalf jaar leeg en was te koop voor 575 duizend euro. Omdat er geen koper was
heeft de eigenaar besloten om de toren eerst te renoveren om hem daarna weer in de verkoop te zetten. De renovatie moet eind
september klaar zijn.
5-5 • In de Domkerk wordt de jaarlijkse 5 mei-lezing gehouden. Dit keer door oud-minister Ernst Hirsch Ballin. Hij spreekt over het
thema ‘Vrijheid spreek je af’. De lezing is alleen toegankelijk voor genodigden.
		 • Ruim 35.000 bezoekers vieren dat zij in vrijheid kunnen leven. In een volgepakt Park Transwijk kan men de hele dag genieten van
een programma vol muziek, dialoog en inhoud. Premier Rutte ontsteekt op het Bevrijdingsfestival Utrecht de Vrijheidsvlam en
geeft daarmee het startsein voor alle veertien landelijke bevrijdingsfestivals.
16-5 • Met de presentatie een veertiende-eeuwse grafvondst wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van Schatkamer
Domplein II. Het gaat om twee skeletten en de grafsteen van de in 1397 overleden vicaris Bertoldus Ponc. Schatkamer II krijgt een
omvang van 350 vierkante meter en een diepte van bijna 5 meter. In het ondergrondse centrum wordt, samen met de in 2010
geopende Schatkamer I, tweeduizend jaar geschiedenis van het Domplein zichtbaar en aanraakbaar gemaakt. Dat begint met
het castellum Traiectum van de Romeinen van rond 45
na Christus. Centraal in het verhaal dat verteld wordt,
staat ‘het schricklijk tempeest’, de tornado die in 1674
over Nederland raasde en het schip van de Domkerk in
puin legde. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) werd in Nederland nooit eerder archeologie op deze schaal permanent voor publieksdoeleinden
getoond.
21-5 • Volgens de wijkWijzer 2013 is de wijk Overvecht de
slechtst scorende wijk op zaken als veiligheid, werkgelegenheid en cohesie. Alleen over parkeergelegenheid

16 mei

voor auto’s zijn de bewoners in Overvecht tevreden.

Achtenveertig procent van de bewoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Dat is het hoogste percentage van alle wijken.
24-5 • De Ubica-panden worden vanavond hardhandig door de politie ontruimd. Er worden tien krakers gearresteerd. Na de ontruiming
worden de panden onbewoonbaar verklaard. De krakers komen in opstand tegen de uitspraak van het gerechtshof dat het
Ubicapand aan de Ganzenmarkt in Utrecht ontruimd moet worden. De Ubica-panden zijn twee naast elkaar gelegen panden aan
de Ganzenmarkt. Het pand met huisnummer 24 is een rijksmonument, nummer 26 een gemeentelijk monument. Na een grote
brand in 1989 worden er nauwelijks herstelwerkzaamheden uitgevoerd en blijven de panden leeg en onbewoonbaar. De aannemer wordt niet betaald door de eigenaar en laat beslag leggen op de panden. Op 5 februari 1992 worden de panden gekraakt.
De panden zijn 21 jaar gekraakt geweest.
30-5 • Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen een bezoek aan Utrecht. Het bezoek maakt deel uit van de Provincietour
Utrecht. Onderdeel van het bezoek is een wandeling door de wijk Lombok.
31-5 • Voortaan kunnen inwoners van Utrecht in het kader van het programma ‘Graffiti, mooi geweest!’ gratis graffiti van hun huis
laten verwijderen. Als ze graffiti op hun woning zien, dan kunnen ze dat melden bij het e-mailadres graffiti@utrecht.nl. De
woningen worden dan meegenomen in de reguliere routes voor het reinigen van objecten in de openbare ruimte.
1-6 • Een twintigtal krakers houden een ‘lawaaidemonstratie’ voor de gevangenis Wolvenplein. Hier zitten twee krakers die zijn gearresteerd tijdens de ontruiming van het Ubica-pand op 24 mei.
		• Theater Kikker wordt door de gemeente Utrecht gevraagd als exploitant voor het cultuurhuis in Castellum Hoge Woerd. In
Castellum Hoge Woerd zullen allerlei culturele activiteiten plaatsvinden. In het grote paviljoen komt een theater met 260 zitplaatsen. Daarnaast komt er ook een archeologiemuseum en dierenverblijven van het centrum voor Natuur- en
Milieucommunicatie en horeca.
		 • Het Centraal Museum koopt acht ontwerpen aan van de Utrechtse modeontwerpster Winde Rienstra, waaronder schoenen van
LEGO en karton en een jurk van hout. Rienstra’s ontwerpen passen in de ‘verzamellijn’ van het Centraal Museum, die onder
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andere is gericht op Nederlandse ontwerpers met internationale uitstraling. Rienstra’s werk speelt zich af op het raakvlak tussen
mode, kunst en architectuur.
2-6 • In het Academiegebouw wordt het ‘Veritasraam’ onthuld. Het kunstwerk stamt van voor de oorlog. In 1936 kreeg kunstenaar Charles
Eyck de opdracht van studentenvereniging Veritas de opdracht om een glas-in-loodraam te maken van Sint Maarten, de schutspatroon van Utrecht. Het gemaakte raam werd door Veritas geschonken aan de universiteit ter ere van het 300-jarig bestaan.
6-6 • Op de zesde verdieping van de parkeergarage van de Universiteitsbibliotheek op de Uithof wordt de Daktuin Utrecht geopend. Een
maand lang is het kale, betonnen dak omgetoverd tot een terras waar je kunt eten en drinken met een prachtig uitzicht op de Uithof.
8-6 • Er is feest ter ere van het twintigjarig bestaan van Zizo aan de Oudegracht. De oprichter Gert Verhoef was de eerste in Nederland die
het aandurfde om mensen met een beperking meer te laten doen dan ‘zakjes plakken’.
		 • Station Utrecht Leidsche Rijn wordt geopend. Vanaf morgen stopt er ieder half uur een trein op het nieuwe station. Met de trein ben
je voortaan in circa vijf minuten vanuit Leidsche Rijn op Utrecht CS, en andersom.
		 • Burgemeester Wolfsen opent het hernieuwede Prins Bernhardplein en de J.M. Muinck Keizerlaan in Zuilen.
11-6 • Een reusachtige theepot op een ponton komt via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht De bijna zeven meter hoge theepot is een
kunstwerk van Lily van der Stokker, getiteld Celestial Teapot. De theepot is vanaf 20 juni op het dak van het station te zien tijdens de
tentoonstelling Call of the Mall.
13-6 • Tijdens archeologisch onderzoek bij de Catharijnesingel
worden tientallen meters aangetroffen van een middeleeuwse keermuur die onderdeel uitmaakte van de
modernisering van de Utrechtse stadsverdediging van
omstreeks 1300. De keermuur lag aan de buitenzijde van
de stadsbuitengracht en moest eventuele belagers het zo
moeilijk mogelijk maken om bij het grachtwater te
komen. De steile bakstenen muur stak mogelijk 1,5 meter
boven het water uit, waardoor het lastig was om de muur
af te dalen naar een boot of vlot. Wie dat wel probeerde,
kon bovendien vanaf de hoge muren aan de stadszijde

29 mei

van de gracht met pijlen worden bestookt. De muurres-

ten liggen ter hoogte van de toekomstige ingang van de parkeergarage en moeten daardoor worden verwijderd. De gemeente
Utrecht onderzoekt momenteel wat de beste manier daarvoor is en wat er met het materiaal moet gebeuren.
18-6 • De klok van de Domtoren staat een paar keer stil. Oorzaak van de haperingen bleek een braam op een tandwiel te zijn, zo laat de
gemeente Utrecht weten. Het euvel is verholpen en de klok geeft weer de juiste tijd aan.
20-6 • In winkelcentrum Hoog Catharijne laten vijfentwintig kunstenaars in de tentoonstelling Call of the Mall hun werk zien. De bedenkers
hopen dat mensen op een andere manier naar de omgeving, waar al jaren wordt gewerkt, gaan kijken. Kunst komt op het dak, in de
gangen, aan de wanden en ook in de parkeergarage en er zijn rondleidingen. ‘Call of the Mall’ duurt tot 22 september.
		 • Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied rondom de Van Sijpesteijnkade en de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de
HOV-baan over de Leidsche Rijn worden ter visie gelegd.
21-6 • Iets na achten opent GroenLinks Utrecht, in samenwerking met Midzomergracht Festival en Roze Zaterdag, Nederlands eerste
regenboogzebrapad. Met het regenboogzebrapad wil Utrecht laten zien dat iedereen hier welkom is, ongeacht geaardheid of
overtuiging. Het regenboogzebrapad is een initiatief van GroenLinks raadslid Pepijn Zwanenberg en is deze week aangelegd bij
het Nijntje stoplicht
22-6 • Burgemeester Wolfsen reikt de Annie Brouwer-Korf 2013 prijs aan Cantatori Del Duomo. De jury heeft de prijs toegekend omdat
zij al meer dan twintig jaar een zichtbare bijdrage leveren aan het roze geluid in en vanuit Utrecht. De Annie Brouwer-Korfprijs
is voor mensen of organisaties die zich bijzonder inzetten voor de emancipatie en acceptatie van homo- en biseksuelen en transgenders in Utrecht.
24-6 • Wethouder Mirjam de Rijk van Groen en Water neemt de nieuwe aanlegsteiger aan de Oosterkade officieel in gebruik. De steiger zal
worden gebruikt als op- en afstapplaats voor de open rondvaartboot. Daarnaast kan elke boot aan de steiger maximaal zes uur
afmeren voor een bezoek aan de stad.
26-6 • Ruben Nicolai vestigt in de Centrale Bibliotheek het wereldrecord baby-voorlezen aan 327 baby’s tot 1,5 jaar. De recordpoging vond
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plaats in het kader van het Jaar van het Voorlezen en het vijfjarig bestaan van BoekStart, waarmee bibliotheken aandacht vragen
voor het belang van voorlezen aan heel jonge kinderen. Het record is aangemeld bij Guinness World Records.
		 • In Wittevrouwen wordt een muurschildering van Sint Maarten onthuld. De muurschildering is gemaakt door Zinzi Rozema en Marij
Nielen, beiden van Makershuis Maanzaad, en Jos Peeters. Het ontwerp is van Zinzi Rozema.
		 • Deze week viert het Tuincentrum Overvecht dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat Tuincentrum Overvecht zich aan de Willeskop in
Montfoort vestigde.
27-6 • Boekhandel De Slegte en Selexyz heten voortaan Polare. De naam Polare is geïnspireerd op de Poolster: ‘Stella Polare’.
29-6 • Utrecht organiseert dit jaar de Roze Zaterdag. Het evenement draagt, zoals de organisatie van het landelijke feest het omschrijft, ‘in
positieve zin bij aan de integratie en acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in Nederland’. De hele
dag en avond kunnen belangstellenden luisteren naar muziek op een van de vele podia en meedoen aan sportevenementen. Er
komen 50.000 mensen naar de stad. Volgend jaar organiseert Eindhoven de Roze Zaterdag, burgemeester Aleid Wolfsen overhandigt daarvoor de sleutel aan de burgemeester van Eindhoven.
1-7 • Het Utrechtsch Studenten Concert, het oudste symfonieorkest van Nederland, bestaat 190 jaar en dat wordt gevierd met het uitvoeren van Wagners opera Das Rheingold in het scheepsruim van een rijnaak. De rijnaak vaart van Koblenz naar Rotterdam en doet
onderweg ook Utrecht aan. Er worden in totaal zestien uitvoeringen gegeven.
		 • Het Utrechts college besluit om het pand Obrechtstraat
2/2bis aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Volgens het college is de cultuurhistorische waarde van
het pand tot nu toe onvoldoende onderkend. Het pand
aan de Obrechtstraat 2/2bis vormt één ensemble met het
pand op de hoek van de Biltstraat 60/60bis, dat al is aangewezen als gemeentelijk monument. De panden zijn in
1905 gebouwd in de stijl van de Jugendstil die in Utrecht
niet veel voorkomt. Het pand aan de Biltstraat is in 2000
gerestaureerd.
2-7 • De Utrechtse wijk Oog in Al maakt goede kans om op de

21 juni

Werelderfgoedlijst te komen. Dat maakt een speciale

commissie van UNESCO bekend. Het nieuws is opmerkelijk. De voordracht is namelijk niet op architectonische gronden toegekend
maar gebaseerd op de typische omgangsvormen van de bewoners in Oog en Al. De commissie vreest dat die verloren gaan. Aan het
eind van het jaar beslist de International Council on Monuments and Sites of Oog in Al definitief op de lijst komt.
3-7 • De kastanjeboom op het Domplein hoek Korte Nieuwstraat wordt gekapt.
4-7 • Wethouder Mirjam de Rijk opent de nieuwe brug over het kanaal in Lunetten. Op de plek waar tot voor kort een dam lag, is nu een
fiets- en voetgangersbrug aangelegd over het water tussen de Oude Liesbosweg en de Antillen. Door de aanleg van deze brug is het
voortaan mogelijk om op het hele kanaal te varen en te schaatsen. Daarnaast is de doorstroom van het water verbeterd.
		 • Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp opent het nieuwe gebouw van de Brede School Hoograven aan de Duurstedelaan. De brede
school is een multifunctionele accommodatie die naast onderwijs ook onderdak biedt aan de voorschool, kinderopvang en een
tafeltennisvereniging.
5-7 • Er worden twee nieuwe loop- en fietsbruggen geplaatst aan de noordkant van universiteitsterrein De Uithof. De bruggen zijn in
opdracht van de Universiteit Utrecht aangelegd om de bereikbaarheid van sportcentrum Olympos en P+R De Uithof te vergroten. De
noordelijke brug verbindt het rugbyveld met het voetbalveld. De zuidelijke brug verbindt het nieuwe fietspad langs de Tankgracht
met de Hoofddijk en realiseert daarmee een doorgaande fietsverbinding.
		 • Vanmorgen opent koningin Máxima het Máximapark. Zij doet dat op de fiets. De heer Van Lunteren, loco-commissaris van de Koning,
en burgemeester Wolfsen verwelkomen koningin Máxima bij haar aankomst in het Máximapark. Het gezelschap gaat per fiets naar
het activiteitenterrein voor de officiële openingshandeling van het park. Het Harmonie Orkest Vleuten zorgt voor de muziek. Na de
openingshandeling gaat de route verder per fiets richting Parkrestaurant Anafora voor een ontmoeting met een aantal inwoners die
betrokken zijn bij het Máximapark. Om 11.00 uur neemt Máxima weer afscheid.
6-7 • Voor het eerst in het Julianapark: Roots in the Park. Het nieuwe festival staat in het teken van folk, blues en soul in ontspannen ‘parksfeer’.
		 • Een ‘dogwalk’ vindt plaats in de Pandhof van de Dom. Organisator is Stichting OOPOEH tijdens een gratis tuinfeest voor 55-plussers.
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Hondenliefhebber en fractievoorzitter van de 50Plus Partij Henk Krol presenteert de unieke show. Bedoeling: ouderen enthousiast
maken om af en toe op een huisdier te passen.
11-7 • 200 jaar na de geboorte van Richard Wagner speelt zijn opera Das Rheingold voor het eerst op en in de Rijn. Wagners opera Das
Rheingold en symfonisch multimedia-evenement The Wagner Experience wordt geheel ingescheept in het ruim van een vrachtschip
en op het water van de Rijn uitgevoerd.
12-7 • Wethouder Mirjam de Rijk van Economische Zaken stelt op de Neude gratis wifi in werking. Begin volgende week zal ook op drie
andere pleinen in de stad (Vredenburg, Stadhuisplein en Domplein) gratis wifi beschikbaar zijn. Deze pilot, die tot eind van het jaar
loopt, vloeit voort uit het verzoek van de gemeenteraad om in Utrecht gratis wifi te realiseren in de binnenstad, liefst al tijdens de EYOF.
14-7 • Het European Youth Olympic Festival (EYOF) Utrecht 2013 gaat vanavond van start. Tijdens de openingsceremonie in stadion de
Galgenwaard verklaart Koning Willem-Alexander het sportevenement voor geopend. De ceremonie bevat alle Olympische tradities.
Het Olympisch vuur wordt aangestoken door Max Geesink, kleinzoon van Anton Geesink. Leontien van Moorsel en Esther Vergeer
dragen de fakkel het stadion in.
16-7 • De oudste inwoonster van de stad is vandaag jarig. An Brasz-Later is 107 jaar geworden.
17-7 • Wethouder Gilbert Isabella geeft het startsein voor de verbouwing van de voormalige wasserij Aurora aan de Koningsweg. Hij doet
dat door samen met de voormalige eigenaar en directeur Hans Spierenburg T-shirts op te hangen met de tekst ‘Aurora vernieuwt’. In
de voormalige wasserij, dat een gemeentelijk monument
is, komen 32 studentenkamers en zes starterswoningen
en naast de wasserij worden drie herenhuizen gebouwd
met ieder 10 studentenkamers.
19-7 • Vanavond worden de twintig Nederlandse medaillewinnaars van het European Youth Olympic Festival (EYOF)
gehuldigd op de Neude. Daarbij zijn vier gouden
medaillewinnaars.
21-7 • Deze zomer vernieuwt Bestuur Regio Utrecht (BRU) de
trambaan in Utrecht tussen de eindhalte op het
Jaarbeursplein en de halte Kanaleneiland-Zuid. Daarom

3 juli

rijden er vanaf vandaag zes weken geen trams. Reizigers
kunnen gebruik maken van vervangend vervoer per bus. De trams in Nieuwegein en IJsselstein rijden wel gewoon.

22-7 • Museumdirecteur Vera Carasso van Museum Speelklok opent het nieuwe museumcafé, een grand café met terras, Bezoekers hoeven
geen kaartje te kopen
25-7 • Ruim twintig jaar is het Ubica-pand gekraakt geweest. Niemand durfde er zijn handen aan te branden. Ontwikkelaar Willem
Klaassen en voormalig CDA-raadslid Dick Hoek zijn er nu in geslaagd om het pand te verwerven. De verbouwing is inmiddels
begonnen.
26-7 • Woningcorporatie Portaal geeft aan de Louis Couperusstraat na een grote opknapbeurt de portieken van de woningen namen van
de boeken van Couperus zoals ‘Eline Vere’ en ‘De stille kracht’.
29-7 • Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de vier grote steden er in Utrecht het minst aantal cafés binnen een kwartiertje lopen afstand
zijn, ofwel binnen een straal van één kilometer.
1-8 • Deze maand begint Alied Ottevanger als nieuwe conservator Toegepaste Kunst en Vormgeving bij het Centraal Museum. Ottevanger
is specialist op het gebied van De Stijl en heeft diverse tentoonstellingen en publicaties op haar naam staan.
5-8 • De afdeling nefrologie van het UMC Utrecht viert vandaag dat afgelopen woensdag de 1500ste niertransplantatie plaatsvond sinds
het ziekenhuis er in 1969 mee begon.
		 • Zorgorganisatie AxionContinu opent een zorghotel in het historische pand De Wartburg. In Zorghotel De Wartburg kunnen mensen
terecht die moeten revalideren en herstellen van een operatie, ziekte of ongeval.
7-8 • De torenspits van de Willibrordkerk in Utrecht is gered. De balkenconstructie van de spits is aangetast door zwammen en het kost
50.000 euro om de toren te restaureren. Dat geld is er nu.
13-8 • Het aantal eerstejaars studenten dat naar Utrecht komt, is fors toegenomen. Het aantal inschrijvingen ligt 18% hoger dan vorig jaar,
terwijl dat landelijk 8% is.
18-8 • Mario Nistro uit Utrecht overlijdt op 73-jarige leeftijd. Hij was de bedenker van het beroemde Broodje Mario.
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20-8 • Het grootste deel van de collectie van het Molukse Museum Maluku gaat tijdelijk naar het openluchtmuseum in Arnhem. Ook Barak
1B, een nieuw te openen onderdeel van het Nationaal Monument Kamp Vught, krijgt museumstukken in bruikleen. Het Moluks
Museum sloot vorig jaar vanwege financiële problemen.
22-8 • De Utrechtse fietsenmaker Co van Beek heeft opdracht gekregen om alle 3.000 agenten op een mountainbike van nieuwe kleding te
voorzien. Dat is nodig omdat sinds kort alle korpsen in Nederland zijn samengevoegd tot één nationale politie.
26-8 • Het voormalige provinciehuis in Utrecht wordt in deze dagen overgenomen door studenten. De afgelopen maanden werd het
gebouw verbouwd en inmiddels zijn de ruim 650 kamers bewoonbaar.
27-8 • Als eerste in Nederland krijgt Utrecht een literatuurhuis naar Duits model. In Het Literatuurhuis aan de Oudegracht worden kleinschalige literaire activiteiten gehouden en worden ook literaire films getoond. Joska Berg van het huis vindt dat Utrecht het absoluut
verdient om de eerste te zijn met zo’n literaire plek.
31-8 • Vanavond vindt het spektakel ‘VJ op de Dom’ plaats, vanwege driehonderd jaar Vrede van Utrecht. Van 22.00 tot 01.00 uur is de
Domtoren het decor van metershoge projecties van nieuwe media collectief Born Visuals. Er wordt een brug geslagen tussen oude
en nieuwe muziek. Het evenement begint met carillons uit heel Europa, stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt daarbij een
sleutelrol.
		 • Het UMC Utrecht heeft een open dag die grotendeels in het teken staat van het 125-jarig bestaan van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Zo’n tienduizend kinderen en ouders komen erop af.
		 • Meer dan vijfduizend mensen brengen dit weekend een
bezoek aan een van de galerieën die meedoen aan de
Galerie Route Utrecht. De route wordt dit weekend voor
het eerst georganiseerd. De Galerie Route is opgezet om
te laten zien dat kunst in tijden van crisis ook betaalbaar
kan zijn. Voortaan wordt deze route twee keer per jaar
georganiseerd.
1-9 • De trambaan in Utrecht is weer compleet. Deze zomer is
het traject tussen het Jaarbeursplein en KanaleneilandZuid geheel vernieuwd en de trams rijden weer.
		• Bioloog en apenonderzoeker Frans de Waal mag zich

12 september

voortaan universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht noemen. De onderzoeker verwierf bekendheid met zijn studies naar de
overeenkomst tussen mensen en apen en wordt één van de tien wetenschappers in Utrecht met deze titel.
2-9 • Groep 7-leerlingen van de St. Dominicusschool in het Utrechtse Oog in Al nemen vandaag hun intrek in de voormalige sojafabriek
Cereol. De dependance is nodig omdat de school uit zijn jasje is gegroeid.
		 • Treinreizigers kunnen nu op het Utrechtse Centraal Station gratis mobiel internetten. De NS heeft daarover afspraken gemaakt met
provider KPN. De overeenkomst geldt voor een jaar. De gratis wifi komt alleen op 48 grote stations, waaronder Utrecht en Amersfoort.
5-9 • De VVD in Utrecht heeft een site geopend waar inwoners hun verkeersergernissen kwijt kunnen, verkeersmeldpunt.nl. De fractie
verzamelt de inzendingen en legt die vervolgens neer bij de gemeente.
7-9 • Een kudde schapen arriveert bij De Buitenplaats in het Máximapark; ze gaan het gras begrazen. De gemeente huurt de kudde zeldzame Drentse heideschapen omdat dat milieuvriendelijker is dan maaien met machines. De dieren eten vrijwel alles wat groen is.
		 • Het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis Utrecht verwelkomt meer dan 20.000 bezoekers tijdens de open dag. Gisteren kwamen er al
6.000 mensen op de familiedag voor medewerkers.
9-9 • Jacques van Veen en Thibaud Delpeut vormen vanaf vandaag de nieuwe directie van het theatergezelschap De Utrechtse Spelen
(DUS). Van Veen heeft de algemene leiding, Delpeut wordt de artistiek directeur.
12-9 • Ruim vijftig jaar lang werd de kunstmarkt in het centrum van Utrecht gehouden. Begin deze eeuw kwam daar een eind aan, maar nu
is hij weer terug met een nieuwe opzet. Er komen open ateliers en de kunstenaars gaan in gesprek met bezoekers over hun werk. De
kunstmarkt wordt van 12 tot en met 15 september gehouden.
		 • De Open Monumentendag van dit jaar met het thema Macht & Pracht wordt geopend in Utrecht, door minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker in aanwezigheid van burgemeester Aleid Wolfsen en burgemeester Roland van Schelven van
Culemborg (namens het bestuur van de Stichting Open Monumentendag). Paul Baltus van Initiatief Domplein geeft aan dit gezelschap een uitleg over de aanleg van Schatkamer II op het Domplein.
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17-9 • De ongeveer tachtig schapen die sinds zaterdag in het Máximapark grazen, breken los. Van de weides van het park gingen zij naar de
achtertuinen van de bewoners. Agenten helpen om de dieren weer naar hun oorspronkelijke plek te krijgen.
21-9 • Kardinaal Eijk gaat samen met een aantal priesters van het Aartsbisdom Utrecht op bedevaart naar Rome.
		 • Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp onthult een muurreclame ‘Rookt v. Rossem’s troost’ op Frederikstraat 16. Vervolgens wordt er aan
de Nachtegaalstraat 27 een gevelreclame van ‘Cointreau en Champagne’ onthuld. Beide reclames zijn gerestaureerd op initiatief van
de gemeentelijke werkgroep directe voorzieningen.
22-9 • Het Centraal Museum in Utrecht heeft het kunstwerk Tank Man van de Spaanse kunstenaar Fernando Sánchez Castillo aangekocht.
Om 16.15 uur draagt Frits Lintmeijer, wethouder van Cultuur in Utrecht, het kunstwerk symbolisch over aan Edwin Jacobs, directeur
van het Centraal Museum. Het werk heeft in Hoog Catharijne gestaan als onderdeel van de kunstmanifestatie Call of the Mall.
Vandaag viert het museum ook het 175-jarig bestaan met een feestelijke open dag.
		 • De Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al in Utrecht dekt de langste ontbijttafel van Europa. De vereniging viert daarmee haar 75-jarig
bestaan. De eettafel was 310 meter lang. Hij liep van de winkels in de Händelstraat helemaal door tot aan het Jochem
Uytdehaageplantsoen. Er schoven 1500 mensen aan.
24-9 • Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht viert deze week haar 40-jarige jubileum. Op 24 september 1973 werd onder luid protest
het hoofdgebouw van Hoog Catharijne geopend.
26-9 • Muziekinstrumentenwinkel Staffhorst in Utrecht is failliet. De rechtbank spreekt het faillissement over de zaak
uit. Een paar jaar geleden had Utrecht nog twee
Staffhorst-winkels: één op het Paardenveld, die muziekinstrumenten verkocht en één tegenover het nieuwe
muziekpaleis op het Vredenburg, die elektronica aan de
man bracht. Die laatste zaak op het Vredenburg sloot al
eerder de deuren. Het markante pand van Staffhorst
werd toen gekocht door de gemeente Utrecht. De stad
betaalde daar bijna vijf miljoen euro voor.
		• Achter het poortje in de Utrechtse Herenstraat heeft

21 september

Walter Vermeulen, een klavecimbelmaker, zijn atelier

omgebouwd tot winkel. Het poortje is een rijksmonument, gebouwd in 1623, Drie dagen in de week en op koopzondagen wordt daar
antiek en curiosa aangeboden en toont hij zijn collectie klavecimbels.
		 • De termijn is gesloten: er hebben zesentwintig mensen gereageerd op de vacature van burgemeester van Utrecht.
28-9 • Het Máximapark is voor de eerste keer het toneel van een naaldhakkenrace. De wedstrijd is een initiatief van een bewoonster en
wordt gesponsord door lokale ondernemers. De opbrengst gaat naar de Voedselbank.
29-9 • Het tweede deel van de nieuwe stationshal wordt geopend. Tijdens de verbouwing blijft het station gewoon open; het station wordt
in zes tappen vernieuwd. Een half jaar geleden werd het eerste gedeelte opgeleverd. In 2016 moet Utrecht Centraal helemaal klaar
zijn. De verwachting is dat er dan dagelijks 360.000 reizigers gebruikmaken van het station.
1-10 • September 2013 is de natste september sinds 2001. Gemiddeld viel er 120 millimeter regen; normaal is 78 millimeter.
4-10 • Koning Willem-Alexander reikt in het paleis in Amsterdam aan vier kunstenaars de in 1871 ingestelde Koninklijke Prijs voor Vrije
Schilderkunst uit. Eén van de prijswinnaars is de Utrechtse kunstenaar Jorn van Leeuwen. De aanmoedigingsprijs (6.500 euro) voor
jong talent wordt traditiegetrouw uitgereikt in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.
6-10 • De Utrechtse emeritus-hoogleraar Theoretische Fysica Nico van Kampen overlijdt op 92-jarige leeftijd. Hij was lid van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen en geldt als een van de groten van zijn tijd.
9-10 • De Emmaboom op het Lepelenburg wordt heel flink gekortwiekt. De boom werd na het overlijden van koningin Emma in 1934 door
schoolkinderen uit Utrecht geplant. De kruin zat vol met holle takken. Door de slechte takken nu weg te halen, moet de boom de
stormen in het najaar zonder problemen kunnen doorstaan.
10-10 • Ongeveer honderd grachtpalen worden vervangen. Dit gebeurt met een nieuwe techniek, eerst wordt de oude paal afgeknipt.
Daarna wordt er nieuw hout op de oude paal vastgemaakt met behulp van een stalen huls. De palen hebben als functie de vaart op
de grachten in goede banen te leiden en bruggen en kades te beschermen tegen aanvaringen.
11-10 • Verkopers van het Straatnieuws gaan nog een blad verkopen. De daklozenkrant komt met de glossy STRAAT, een honderd pagina’s dik
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kleurentijdschrift.
15-10 • Een deel van de kade bij de Bemuurde Weerd Oostzijde stort in. Ook een boom verzakt. De boom komt dwars op het water van de
Singel terecht en blokkeert de watergang grotendeels. Ook verkeersborden en een aanhanger zakken het water in. Door de verzakking wordt de brug naar het Nijntje-pleintje instabiel. De politie ontruimt de omgeving en zet die af met linten. Wethouder De Rijk
en burgemeester Wolfsen komen poolshoogte nemen. Wolfsen spreekt van een ‘vrij heftige’ gebeurtenis en benadrukt dat het incident onverwacht is gekomen. Volgens wethouder De Rijk worden direct na het incident de kademuren in de omgeving extra geïnspecteerd. Dat onderzoek levert geen zorgwekkende situaties op, aldus de wethouder.
17-10 • De cast van de musical Sonneveld onthult het beeld Nikkelen Nelis bij de Stadsschouwburg. Het beeld van Johan Jorna uit Amsterdam
toont één van de typetjes van de in Utrecht geboren cabaretier Wim Sonneveld. Bij de onthulling was ook broer Jan Sonneveld. Het
beeld zal na tijdelijke plaatsing bij de Stadsschouwburg een permanente plek krijgen in Lombok, vlakbij het geboortehuis van Wim
Sonneveld op de J.P. Coenstraat.
		 • Bijna driehonder kinderen in de stad Utrecht zijn afhankelijk van de voedselbank omdat ze opgroeien in armoede. In totaal maken
vijfhonderd huishoudens gebruik van de voorziening. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht.
21-10 • Vorige week dinsdag stortte de kademuur aan de Bemuurde Weerd in, mogelijk door de grote hoeveelheid regen die er viel. Om de
kade te kunnen repareren, werden het water en de sluis afgesloten voor het verkeer. Vanaf vanmiddag kunnen schepen weer door de
sluis. Dat gaat voorlopig wel wat langzamer dan normaal.
28-10 • De directeur van het spoorwegmuseum, Paul van Vlijmen, wint de Artifex
Oeuvre Award. Hij ontvangt de prijs voor 27 jaar ondernemerschap in de museumbranche. De jury bewondert de directeur om zijn inzet die ‘jong van geest is’.
De Artifex Oeuvre Award is een vakprijs voor cultureel ondernemerschap en
wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.
30-10 • KNGF-geleidehonden traint twaalf blinden en hun honden op Utrecht Centraal.
Door de ingrijpende verbouwing van het station is het voor blinden lastig om
de weg te vinden naar treinen en bussen. Visueel gehandicapten en hun
honden krijgen daarom een individuele training voor de nieuwe looproutes op
het station.
		• Een groot leeg gat gaapt waar ooit het GG&GD kantoor stond aan de
Jaarbeurskant van Utrecht Centraal. Ook het laatste onderdeel, de liftkern,
wordt gesloopt. Het gebouw maakt plaats voor de tram, die over een aantal
jaar een tracé krijgt op de plek waar het gebouw stond.
1-11 • Het Geldmuseum wordt vanochtend gesloten ‘wegens rijkdom,’ zo staat op de
deur geschreven. Daarmee wil de directie benadrukken dat het Geldmuseum
veel bezoekers trok en een unieke collectie had, maar dat de landelijke politiek
dat volledig heeft genegeerd. Op Facebook schreef de directie: ‘Het is klaar. Het
Geldmuseum heeft na 6,5 jaar vanavond zijn deuren definitief gesloten voor

22 september

het publiek.... De ministeries van OCW en Financiën schitterden door afwezigheid.’ De collectie van het Geldmuseum gaat naar de
Nederlandsche Bank in Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zo’n dertig mensen zijn hun baan kwijt door de
sluiting.
3-11 • Een tornado treft Wijk bij Duurstede. Kleinere exemplaren worden waargenomen in Arnhem en in het oosten van het land. Het is
alweer de tweede keer deze herfst dat windhozen over ons land trekken. Bij een tornado is er een directe connectie tussen een
onweersbui en windsnelheden hoger dan 105 km/uur. De tornado in Wijk bij Duurstede bereikt windsnelheden van 140 tot 150 km/
uur.
4-11 • Woonwarenhuis IKEA in Kanaleneiland gaat een samenwerking aan met een school voor speciaal onderwijs. Leerlingen met gedragsof leerproblemen doen sinds kort praktijkervaring op bij de woonwinkel.
		 • Medewerkers van de NS moeten alweer dweilen om de vloer van de stationshal redelijk droog te krijgen. Lekkages in het nieuwe dak
hebben op Utrecht Centraal grote plassen water veroorzaakt.
		 • Wethouder Isabella opent het Utrechtse transformatiepand De Kaap. Het oude kantoorpand, dat gedeeltelijk jarenlang leeg stond,
is in een tijd van zes maanden getransformeerd naar 52 appartementen voor starters.
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8-11 • Jan van Zanen wordt als 330e burgemeester van Utrecht voorgedragen.
		 • Burgemeester Aleid Wolfsen en initiatiefnemer Geert Boorsma onthullen de gedenksteen ‘VREDE van UTRECHT’ aan het stadhuis.
		 • Burgemeester Aleid Wolfsen onthult een gevelsteen ter herdenking van de Vrede van Utrecht in 1713. De steen is een kopie van een
gevelsteen die zich tot in de negentiende eeuw bevond in een pand ter hoogte van het voormalige St. Andreasklooster aan de
Springweg 142. De historicus Nicolaas van der Monde tekende circa 1840 de steen. Aan de hand van deze tekening ontwierp en vervaardigde Richard Wendling samen met Karel van Roy een nieuwe steen die in de aanbouw van het voormalige klooster in de
Brandstraat geplaatst is. Het repliceren van de steen was een initiatief van het Utrechts Geveltekenfonds en werd in samenwerking
met de gemeente Utrecht (werkgroep directe Voorzieningen)gerealiseerd.
		 • Het is nu echt zeker: de Tour de France 2015 start in Utrecht.
9-11 • De bijzondere klipper Vertrouwen verlaat de Utrechtse wateren. Het schip lag al tientallen jaren aan de Kanaalweg, tegenover De
Munt. De Vertrouwen werd in 1889 gebouwd en lag sinds 1964 als woonboot in Utrecht omdat de schipper brugwachter werd van de
Krügerbrug (nu Sowetobrug). Het schip is waarschijnlijk de enige in Nederland met de originele houten roef en heeft een vrijwel gaaf
interieur. Vanmorgen wordt de oude motor, die al vijftig jaar niet gedraaid heeft, probleemloos gestart. Het schip vaart naar de
Museumwerf Vreeswijk waar het wordt opgeknapt.
12-11 • De winnaars van de C.C.S. Crone Stipendia worden bekendgemaakt. De gemeente reikt de aanmoedigingsprijs van 2.500 euro elke
twee jaar uit aan talentvolle Utrechtse schrijvers. Dit jaar
zijn dat romanschrijver Ivo Bonthuis en dichters Ellen
Deckwitz en Peter Knipmeijer.
13-11 • Om hem te bedanken voor het naar Utrecht halen van de
Tourstart geven twee Utrechtse goochelaars speciaal
voor burgemeester Wolfsen een optreden, Roy van
Rossum en Robin Matrix. ‘We vinden dat een enorme truc
en daar willen we hem graag voor bedanken’, legt Van
Rossum uit.
		 • Uit onderzoek van de Museumvereniging blijkt dat van
zeker elf topstukken in musea uit de regio de herkomst

28 november

onbekend is. Het gaat om werken die mogelijk onder

dwang zijn verkocht of door de nazi’s zijn geroofd tussen 1933 en 1945. In het Utrechtse Centraal Museum gaat het onder andere
over het schilderij De Keukenmeid van Joachim Wtwewael. Ook in Museum Catharijneconvent en bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in Amersfoort zijn werken waarvan de herkomst niet bekend is.
		 • Het mechanische uurwerk in de Domtoren hapert al een flinke tijd. De klok staat regelmatig stil. Boosdoener lijkt een kapot tandwiel
in het mechaniek te zijn. Omdat het uurwerk uit 1859 dateert, moest dat tandwiel speciaal worden gemaakt. Reparateurs van het
gespecialiseerde klokkenbedrijf Eijsbouts herstellen vanochtend alles en de klok loopt weer gelijk.
15-11 • Het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht wordt geopend door prinses Beatrix. De nieuwe locatie in Leidsche Rijn vervangt de
twee oude locaties Oudenrijn en Overvecht. Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt nu over twee ziekenhuizen: in Nieuwegein en in
Utrecht.
		 • Op station Utrecht Centraal is vanavond een trein ontruimd. Volgens de brandweer staat het dak in brand.
		 • Er is geen geld voor de renovatie van de Domkerk. De aanstaande opknapbeurt wordt nu volledig gefinancierd door middel van
crowdfunding.
17-11 • Ondanks de commotie rond Zwarte Piet is de intocht van Sinterklaas nog nooit zo druk als dit jaar. Dat zegt organisator Luc Dietz. Er
komen 40.000 bezoekers op de intocht af en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
		 • Architect Jaco de Visser ontvangt uit handen van burgemeester Aleid Wolfsen de Rietveldprijs 2013 voor zijn ontwerp voor Victas –
Centrum voor verslavingszorg. De publieksprijs ging naar Zwembad KrommeRijn van Jeanne Dekkers Architectuur en Wehrung
Architecten.
		 • In de Geertekerk Utrecht spreekt dichter en schrijver Ingmar Heytze over zijn boek Van licht en steen. Zijn optreden vormt tevens de
afsluiting van de viering van de zeventigste verjaardag van het Utrechts Monumenten Fonds.
19-11 • Het beste café van Nederland is het Utrechtse café Olivier, volgens het vakblad Misset Horeca. Op het befaamde lijstje staan nog
meer cafés in Utrecht. Op plaats 61 De Dikke Dries, op 83 Ledig Erf, op 86 Van Wegen en Café België op nummer 97.
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25-11 • Hotel-restaurant Karel V raakt zijn Michelinster kwijt. Utrecht is nu de enige van de vier grote steden in Nederland zonder
Michelinster.
26-11 • In het UMC Utrecht wordt deze week voor de honderdste keer een grid-implantaat geplaatst bij iemand die lijdt aan epilepsie. Met
het grid-implantaat kan het hersengebied in kaart worden gebracht dat epilepsie veroorzaakt. Daarna kan het weer worden verwijderd zonder dat gezonde gedeelten van het brein worden beschadigd.
27-11 • Utrecht heeft weer een marathon. De loop door de stad wordt op 22 maart 2015 door 20Knots Running georganiseerd. Begin dit jaar
ging de Utrecht Marathon na een jarenlange traditie niet door vanwege financiële problemen.
		 • De gemeente Utrecht wijst 33 bedrijfsgebouwen uit de tijd van de industrialisatie, eind negentiende en begin twintigste eeuw, aan
als beschermd gemeentelijk monument. Dat schrijft het college in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. Er zijn circa vijfhonderd
gebouwen en complexen bekeken. Hieruit zijn 33 gebouwen en complexen geselecteerd als gemeentelijk monument. De aangewezen gebouwen liggen in de bekende industriezones als Lage Weide en Cartesiusweg, maar ook op locaties in en direct rond de binnenstad en aan de oude invalswegen en vaarwegen naar de binnenstad.
28-11 • Vandaag wordt officieel bekend gemaakt dat de Tour over twee jaar onder de Domtoren door komt. Per bus en rondvaartboot laat
burgemeester Aleid Wolfsen de belangrijkste plaatsen in de stad zien. Franse journalisten zijn onder de indruk van Utrecht als startplaats voor de Tour de France van 2015. ‘Het is een prachtige, historische stad met zijn mooie grachten. Maar bovenal is het een echte
fietsstad.’
		 • Op de parkeerplaats van Stadion Galgenwaard wordt het DOS-monument onthuld door de leden van Initiatiefgroep Monument DOS Landskampioen
1957/1958, de oud-spelers van DOS en Frans van Seumeren. Het monument herinnert aan het landskampioenschap van de Utrechtse club in 1958. Het is vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst, heeft een
afmeting van 2,5 bij 5 meter en is gemaakt van cortenstaal.
29-11 • De Ulu-moskee wint de Vrijwilligersprijs 2013. De vrijwilligers krijgen daarom
2.500 euro om nieuwe projecten in de wijk op te zetten. De jury roemt de vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij de wijk.
30-11 • Burgemeester Aleid Wolfsen onthult samen met de voorzitter van het Utrechts
Oranje Comité, Erik Kerpen, een lantaarnconsole op de Zoutmarkt. Deze console, een beeldhouwwerk aan de voet van de lantaarn, is een cadeau van de
Utrechtse Oranjeverenigingen aan de stad Utrecht.
24-12 • De luchtkwaliteit in de stad Utrecht laat nog op meerdere plekken te wensen
over. Dat concludeert de gemeente naar aanleiding van de jaarlijkse Monitor

10 december

Luchtkwaliteit. Utrecht moet de luchtkwaliteit op deze plekken voor 2015 verbeteren anders kan de Europese Unie de bouw in de stad
stil leggen.
29-12 • De bekende dirigent Bernard Rikkert de Koe (1939) overlijdt aan een hartaanval. Rikkert de Koe was sinds 25 jaar de vaste dirigent van
het Willibrordkoor van de Willibrordkerk in Utrecht. Later kwam ook de Gooise Koorschool in Hilversum onder zijn leiding te staan.
30-12 • Kasteel De Haar heeft in 2013 een recordaantal bezoekers getrokken. Er kwamen iets meer dan 100.000 mensen, een stijging met
20%. Het Universiteitsmuseum was nog nooit zo populair, maar liefst 54.000 bezoekers gingen naar het museum. Dat zijn er 3.000
meer dan het jaar ervoor.
31-12 • 2013 gaat de boeken in als een jaar dat vrij koud was, met relatief weinig neerslag en meer zon dan het langjarig gemiddelde. Het jaar
eindigt met zeer zacht en onstuimig weer. Dat heeft het KNMI vrijdag gemeld. De jaartemperatuur gemeten bij het KNMI in De Bilt
lag gemiddeld op 9,8 graden, tegen normaal 10,1 graden. Vooral de eerste helft van het jaar verliep koud.
		• De herintroductie van de Utrechtse Staffhorst Jenever is een succes. De eerste 250 flessen zijn volgens initiatiefnemer Bastiaan
Staffhorst ‘binnen een mum van tijd’ verkocht. Vanaf begin deze maand is de drank, na bijna veertig jaar, opnieuw te koop. Daarmee
is de oude distilleertraditie van de Staffhorst-familie nieuw leven ingeblazen. Staffhorst begon in 1861 met het stoken van jenever,
maar stopte daarmee toen de zaak in 1974 werd verkocht aan Henkes/Bols.
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