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1-1 •	Utrecht telt: 328.276 inwoners, 228.630 banen, 164.000 werkenden, 7.765 ww-ers, 96.500 studenten, 146.323 woningen.
		
•	Frans Vreeke is de nieuwe directeur van TivoliVredenburg. Zijn belangrijkste taak is het uitbouwen van de nationale en internationale positie van het grootste muziekcentrum van Nederland.
		
•	Tijdens de jaarwisseling in onze regio zijn zeker 89 aanhoudingen verricht. Het was onder meer onrustig in de Utrechtse wijk
Zuilen. In de J.S. de Rijkstraat werden agenten belaagd door een grote groep jongeren en bekogeld met glas en vuurwerk.
2-1 •	Jan van Zanen is vanmiddag door Commissaris van de Koning Willibrord van Beek geïnstalleerd als burgemeester van Utrecht.
Van Zanen volgt Aleid Wolfsen op, die na één termijn vertrekt. Van Zanen was eerder wethouder en raadslid in Utrecht.De kersverse burgemeester heeft tijdens het stadsfeest van Utrecht voor het eerst de Utrechters toegesproken als burgemeester en hij
zong samen met de zaal het lied ‘Als ik boven op de Dom kom’ van Rijk de Gooijer.
4-1 •	De Vogelopvang Utrecht bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met rondleidingen en workshops. Per jaar worden er bij de opvang
3000 vogels verzorgd van duiven tot buizerds.
8-1 •	Fietskoerier Utrecht bestaat 10 jaar. Het ontstond als een spontaan initiatief van een groep vrienden, die zich inschreef bij de
Kamer van Koophandel. Nu is het bedrijf een begrip in de stad.
10-1 •	Meer dan honderd schilders knappen gratis het Ronald McDonald Huis op. Binnen vijf uur werden alle 35 ruimtes voorzien van
een frisse verflaag. In het Ronald McDonald Huis in Utrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
12-1 •	Burgemeester Jan van Zanen onthult de nieuwe naam van het publiekscentrum op het Domplein. Het heet voortaan
‘DOMunder’. DOMunder herbergt bodemschatten die herinneren aan de tweeduizendjarige geschiedenis van die plaats. In juni
gaat DOMunder open voor het publiek.
		
•	Zo’n 2000 mensen nemen een kijkje in het nieuwe TivoliVredenburg. Tegelijkertijd werden de namen van de concertzalen in het
gloednieuwe muziekpaleis bekendgemaakt. Zo is de ‘oude’ Grote Zaal van muziekcentrum Vredenburg in gerenoveerde vorm
terug te vinden. De zaal is bedoeld voor symfonische muziek en heeft plaats voor 1700 bezoekers. In de zaal voor kamermuziek
kunnen 500 gasten. De ruimte heeft de naam Hertz gekregen. De popzaal heet Ronda en heeft een capaciteit van 2000 bezoekers. In cross-overzaal Pandora kunnen 625 bezoekers terecht en in jazz-zaal Cloud Nine is ruimte voor ruim 400 bezoekers.
20-1 •	De clubkleuren van voetbalclub NEC uit Nijmegen tooien de Domtoren. Utrechters hadden eerder een vlag van de Nijmeegse
supporters gestolen en er een filmpje mee gemaakt in het eigen stadion Nieuw-Galgenwaard.
		
•	Bij de Koninklijke Nederlandse Munt worden de eerste munten geslagen met de afbeelding van koning Willem-Alexander.
Koning Willem-Alexander was zelf bij de ceremonie aanwezig, net als staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en ontwerper Erwin Olaf. De munten zijn alleen verkrijgbaar in complete sets voor verzamelaars. Na invoering blijven de munten met
oud-koningin Beatrix gewoon geldig.
21-1 •	De Utrechtse comédienne Tineke Schouten heeft dinsdag de eerste Nederlandse Cabaret Oeuvreprijs uitgereikt gekregen. De
prijs is een initiatief van het Schiller Theater.
		
•	Juweliersketen Siebel, met circa 250 werknemers, is failliet en maakte afgelopen vrijdag bekend dat alle 36 winkels en de webshop per direct dicht moesten. Siebel heeft twee filialen in Utrecht (o.a. in de Bakkerstraat) en één in Amersfoort.
23-1 •	Een wedstrijd moet bepalen welke kunstenaar het portret van Aleid Wolfsen gaat schilderen. Het is traditie om een portret van
de oud-burgemeester in het stadhuis te hangen. Normaal gesproken wijst een commissie van deskundigen een kunstenaar aan
die de klus mag klaren.
24-1 •	Het project ‘Utrecht Gastvrij 3.0’ van Toerisme Utrecht is onderscheiden met de Citymarketing Innovatie Award 2014. De prijs
wordt in de Jaarbeurs uitgereikt tijdens de Dag van de Citymarkteting. Toerisme Utrecht krijgt de prijs omdat er samenwerking
met andere partijen is gezocht om het thema Gastvrijheid nadrukkelijker neer te zetten. “Met mooie resultaten en dat levert
een flinke bijdrage aan een sociaal en economisch vitalere stad.”
25-1 •	De Utrechtse acteur Hans Veerman (80) overlijdt. Hans Veerman was al enige tijd ziek. Hij had onder meer last van zijn hart en
sprak de laatste tijd slecht. Hans Veerman begon in de jaren ‘50 als hoorspelacteur. In de jaren ‘70 maakte hij de overstap naar
theater, film en televisie. Hij speelde in de televisieseries Medisch Centrum West en Baantjer. Ook had hij rollen in de films
Spetters en ‘De Vierde Man’ van Paul Verhoeven en ‘Flodder’ en ‘De Lift’ van Dick Maas.
26-1 •	Fotografe Ilvy Njiokiktjien uit Utrecht wint de Zilveren Camera. Ze krijgt de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland
voor een foto die ze maakte bij de begrafenis van Nelson Mandela.
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27-1 •	Boekhandel Polare op de Stadhuisbrug sluit. De sluiting, die volgens de winkelketen zelf tijdelijk is, werd vlak voor sluitingstijd
aangekondigd. Ook de internetwinkel van het bedrijf verwerkt geen bestellingen meer. Het gaat al langer niet goed met Polare.
		
•	Vijf wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben de belangrijke Vici-beurs in de wacht gesleept.
Met de 1,5 miljoen euro per persoon kunnen ze een eigen onderzoeksgroep oprichten. De Vici-subsidie van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. Ook moeten de wetenschappers een goede coach zijn voor nieuw toptalent.
30-1 •	Vanavond bieden bewoners van de Leidseweg de gemeenteraad een petitie aan. Zij zijn tegen het plan van de gemeente om hun
straat te veranderen in een fietsstraat. Ze vinden dat rood asfalt voor de deur het historische karakter van de buurt aantast.
		
•	Onder het Janskerkhof zijn twee middeleeuwse grafkelders blootgelegd. In de beschilderde kelders liggen zeker zeven mensen
begraven, onder wie een ongeboren kind. Het is ruim een halve eeuw geleden dat in Utrecht vergelijkbare grafkelders werden
gevonden. Het was al bekend dat op die plek ooit een 16de-eeuws Minderbroederklooster heeft gestaan. In september werd bij
de verbouwing ook al een schedel aangetroffen. Op het Janskerkhof, een voormalige begraafplaats zoals de naam al doet vermoeden, zijn vaker menselijke resten gevonden. In 2000 werden bij wegwerkzaamheden vele tientallen geraamtes aangetroffen van mensen die er eeuwen geleden waren begraven.
6-2 •	Kasteel de Haar komt met een nieuwe tentoonstelling. Tot en met 31 mei 2014 is de tentoonstelling ‘Personeel op het Kasteel’ te
bewonderen.
7-2 •	Paus Franciscus benoemt de Utrechtse kardinaal Wim Eijk tot lid van de Pauselijke Raad voor de Leken. Naast de Utrechtse
aartsbisschop benoemde hij nog veertien mensen tot lid van deze raad. De Pauselijke Raad voor de Leken is een departement
van het bestuursapparaat van de paus.
8-2 •	Groenbeheerders in Utrecht moeten beter opletten wat ze snoeien. De stad wil voorkomen dat beschermde flora en fauna
verdwijnen en heeft daarom een boekje gemaakt. In de Ecologische Veldgids staat welke dier- en plantensoorten in de stad
worden beschermd. Het eerste exemplaar van het boekje wordt uitgereikt in Natuurpark Bloeyendael, waar veel van de bijzondere soorten voorkomen. De gids wordt verspreid onder alle groenbeheerders in de stad, zodat zij de beschermde soorten beter
herkennen.
9-2 •	Minister van Staat Els Borst (81) is overleden. Ze wordt aan het begin van de avond onder verdachte omstandigheden gevonden
bij haar huis in Bilthoven. De politie doet er onderzoek, wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Els Borst was minister van
Volksgezondheid in de kabinetten-Kok 1 en Kok 2. Onder haar ministerschap werd euthanasie wettelijk mogelijk, en medischwetenschappelijk onderzoek met embryo’s. Gezien haar ervaring als arts werd ze gezien als vakminister.
11-2 •	Het Utrechtse gemeenteraadslid André van Schie regelt vanmiddag het verkeer op de Biltstraat. Volgens hem is daar een
levensgevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Een aannemer staat met een kraanwagen op de busbaan en sluit het fietspad af
vanwege de werkzaamheden. Fietsers gaan daarom massaal over de busbaan. “Gekkenwerk”, volgens Van Schie.
13-2 •	Archeologen hebben drie van de zeven Utrechtse skeletten uit de 14e eeuw tot in detail onderzocht. In de unieke grafkelder van
het voormalig Minderbroederklooster werd onder andere een vrouw met een foetus gevonden. Uit onderzoek blijkt nu dat de
moeder tussen de 21 en 23 jaar oud was toen ze in haar kraambed overleed. Haar kindje was zes tot zeven maanden oud. De man
was tussen de 44 en 49 jaar oud en leed aan scoliose, een verkromming aan de ruggengraat, zeggen de archeologen. Ook had
hij een abces in zijn mond en had hij al meerdere kiezen tijdens zijn leven verloren. De andere skeletten moeten nog onderzocht
worden. Het is niet duidelijk wat er uiteindelijk met de vondsten gedaan wordt.
15-2 •	De herdenkingsdienst voor de overleden oud-minister Els Borst in de Domkerk trekt veel belangstellenden. De besloten dienst
wordt bijgewoond door onder meer minister-president Mark Rutte en oud-politici Wim Kok en Ruud Lubbers. Buiten verzamelt
zich een grote groep toeschouwers.
17-2 •	Krakers bezetten het monumentale pand aan de Utrechtse Van Sijpesteijnkade 25. Ze ageren tegen de leegstand en de verkrotting, schrijven ze op de alternatieve nieuwssite Indymedia.
22-2 •	De markante pui van het LOKV-pand aan de Ganzenmarkt is door de gemeente in voorbescherming genomen. De pui van architect Mart van Schijndel staat op de nominatie om gesloopt, maar daar is verzet tegen gekomen. Inmiddels zijn duizend handtekeningen verzameld. De pui van de winkel is in 1984 ontworpen door Van Schijndel en volgens de Stichting Mart van Schijndel
uitgesproken postmodern.
24-2 •	De curator maakt het faillissement van Polare bekend. De 20 winkels van Polare, met onder meer een vestiging aan de
Oudegracht in Utrecht, blijven voorlopig toch gewoon open.
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26-2 •	Wethouder Jeroen Kreijkamp geeft het startsein voor de bouw van basisschool De Oase in Leidsche Rijn. Het grote gebouw
komt te staan aan de Belcampostraat in ’t Zand.
27-2 •	Op bijna 1 miljoen postzegels die vanaf april worden uitgegeven prijkt een Utrechts draaiorgel. PostNL heeft voor de afbeelding
van dit Hollandse instrument gekozen omdat het thema van de Europazegels dit jaar ‘nationale muziekinstrumenten’ is.
1-3 •	Minister Stef Blok (VVD) brengt een bezoek aan de Utrechtse wijken Tuindorp en Tuindorp-Oost.
4-3 •	Zo’n negenhonderd kunstenaars kunnen hun eigen werk terugkopen tegen de huidige marktwaarde. Het gaat om in totaal vijfduizend kunstwerken die tussen 1960 en 2005 zijn gemaakt voor de gemeente Utrecht. De werken stonden jarenlang in de depots
van Kunstuitleen Utrecht maar eind vorig jaar besloot de gemeente de collectie af te stoten aan de stichting Onterfd Goed.
		
•	Aan de Oudegracht gaat een karakteristieke wilg tegen de vlakte. Bij de restauratie aan de kademuren die de gemeente uitvoert,
sneuvelen de komende jaren tientallen bomen. Eén van de slachtoffers is de oude wilg tussen het Wed en het Ledig Erf.
5-3 •	Olympisch medaillewinnaar Epke Zonderland opent in het dick bruna huis een tentoonstelling over Nijntje en sport. De expositie
laat tekeningen van Dick Bruna zien waarin sport centraal staat. Zo zijn o.m. beroemde Nederlandse sporters als Sven Kramer,
Marianne Vos en Epke Zonderland in beeld gebracht op een plaquette waarbij Nijntje zwemt, voetbalt, schaatst, fietst of turnt.
7-3 •	Het Julianapark in Utrecht wordt hoogstwaarschijnlijk een groen gemeentelijke monument. Het park aan de
Amsterdamsestraatweg stamt uit 1903 en is aangelegd door de beroemde tuinarchitecten Hendrik en Lodewijk Copijn. Het was
aangelegd voor de gegoede burgerij, maar transformeerde al snel tot een volkspark. Sinds de opening begin vorige eeuw is de
structuur van het park vrijwel identiek gebleven.
8-3 •	Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Wim Sonneveld overleed. Zijn geboortehuis aan de JP
Coenstraat in Utrecht is de hele dag open voor publiek. Sonneveld overleed op 56-jarige leeftijd.
10-3 •	OV-fietsen zijn ook te huur in de binnenstad van Utrecht. De gemeente en de NS zijn deze week begonnen met twee verhuurlocaties van de blauwgele fietsen, op het Moreelsepark en Het Janskerkhof.
		
•	Aleid Wolfsen schenkt een DUO-fiets aan Dagcentrum Utrecht-Oost. De oud-burgemeester zag bij zijn aftreden af van een
persoonlijk cadeau, in plaats daarvan gaf hij cadeautjes weg. Op de DUO-Fiets kunnen twee personen naast elkaar trappen.
		
•	Wetenschappers van onder meer de Universiteit Utrecht ontdekken in de atmosfeer vier nieuwe gassen die de ozonlaag aantasten. Dat is opvallend, want de productie van dat soort gassen is al verboden sinds 2010. Toch zijn de gassen sinds die tijd pas
in de atmosfeer terecht gekomen. Het is de onderzoekers niet duidelijk waar de gassen vandaan komen.
		
•	De gemeente gaat de drukke St. Josephlaan in de wijk Zuilen aanpakken. Fietsers krijgen meer ruimte ten koste van de auto. Met
de aanpassing neemt het college van B en W een voorschot op de omstreden plannen voor een zogeheten Stadsboulevard.
11-3 •	De Romeinen blijken, volgens wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, verantwoordelijk voor de grootschalige ontbossing van het gebied rondom de stad Utrecht. De onderzoekers van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica
(IBED) hebben oude riviersedimenten onderzocht die bij Fort Vechten zijn gevonden. Rond het jaar nul vestigden de Romeinen
op die plek het castellum ‘Fectio’. De wetenschappers hebben uit de aanwezigheid van allerlei soorten pollen kunnen afleiden
dat het sinds de komst van de Romeinen bergafwaarts is gegaan met de bossen in de regio. Rond het jaar 200 was het gedaan
met de bossen en waren er voornamelijk akkers en weiden in het rond de stad Utrecht, zeggen de wetenschappers.
12-3 •	De gemeente Utrecht neemt twee veegwagens op zonne-energie in gebruik. De energie voor de wagens wordt opgewekt met
zonnepanelen, die op het dak van de afdeling Stadswerken aan de Tractieweg zijn geplaatst.
13-3 •	De trappen en het bordes op het Jaarbeursplein worden officieel geopend. Deze acht meter hoge, golvende trappenpartij vormt
de entree van het Stadskantoor en de nieuwe stationshal.
		
•	Omwonenden van park Lepelenburg willen dat de gemeente een einde maakt aan de overlast van drugsdealers en alcoholisten
in het park. In de zomermaanden worden bezoekers van het park voortdurend lastig gevallen door onder andere psychiatrische
patiënten en verslaafden.
14-3 •	Ruud van Rietschoten en Fred Bus worden verkozen tot horecaondernemers van het jaar. Het Utrechtse duo zit al dertig jaar in
de horeca en richtte het bedrijf Debuut Horeca op. Daaronder vallen inmiddels 27 kroegen en restaurants, zoals de succesketen
Popocatepetl.
		
•	Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam gaat uitbreiden in Utrecht. Er komt namelijk definitief een fusie met de
oncologieafdeling van het UMC Utrecht. De vestiging in Utrecht gaat ook Antoni van Leeuwenhoek heten. Als alles volgens de
planning verloopt, worden volgend jaar januari de eerste patiënten behandeld in Utrecht.
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16-3 •	Burgemeester Jan Van Zanen wordt met verf van een kleurtje voorzien. Dat gebeurt op zijn eigen verzoek tijdens de eerste
Hindoestaanse Holi-viering in Utrecht waar hij langskwam om te openen. Holi is voor Hindoestanen een feest dat draait om
kleur en uitbundigheid. Tijdens het festival wordt traditiegetrouw met gekleurd poeder gegooid.
17-3 •	Utrechts bier is binnenkort ook beschikbaar in de VS en in Brazilië. Een lading van brouwerij Rooie Dop wordt momenteel over
de Atlantische Oceaan verscheept. Het Utrechtse biertje is straks op tap verkrijgbaar tijdens het WK in Brazilië en in New York.
Het is niet de eerste keer dat het bier de grens over gaat: Het Utrechtse bier wordt al verkocht in meer dan twintig landen. Rooie
Dop is de snelst groeiende brouwerij van Nederland. De brouwerij, gevestigd in een werfkelder aan de Oudegracht, is twee jaar
geleden opgericht door drie vrienden die elkaar leerden kennen in een studentenflat. Vorig jaar riep het gerenommeerde
RateBeer.com Rooie Dop uit tot ‘Beste nieuwe brouwer van Nederland’.
		
•	Vanochtend wordt het startsein gegeven voor de bouw van een fietsbrug tussen Overvecht en de Ruigenhoekse Polder, een
recreatiegebied. De brug komt over de Noordelijke Randweg Utrecht, bij het weggedeelte voor de Zuilensering. Hij wordt meer
dan drie meter breed en behalve fietsers mogen er ook wandelaars overheen.
18-3 •	De voormalige wasserij van Aurora aan de Koningsweg wordt officieel geopend als studentenhuis. De Stichting
Studentenhuisvesting Utrecht kocht het monumentale pand een paar jaar geleden om er een woning voor studenten en starters van te maken. Oud-directeur Spierenburg van de wasserette is blij met het resultaat.
		
•	Edwin Schaap, die in 2013 afstudeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU), is de winnaar van de internationale filmprijs
HAFFTube. De webcompetitie maakt deel uit van het Holland Animation Festival, dat morgen in Utrecht van start gaat. Schaap
maakte de film Little Freak. Dat is korte film over een misvormde jongen die optreedt als circusattractie.
21-3 •	Vandaag is de laatste dag voor de Engelse pub The Guardian aan de Van Sijpesteijnkade. De pub moet wijken voor een nieuwe
trambaan. Dat betekent het einde van een kroeg die jarenlang populair was bij mensen die in de buurt wonen of werken.
		
•	Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent MOA (Museum Oud Amelisweerd) met de tentoonstelling Armando in het woud. Na de catastrofale brand in het Armando museum in 2007 heeft de Armando Collectie enkele
jaren een zwervend bestaan geleid. Het werk van Armando vindt in Oud Amelisweerd een waardig thuis samen met
Chinese behangsels.
22-3 •	De rivier Oude Rijn wordt schoongemaakt. Zo’n 1000 vrijwilligers gaan in verband met Wereld Water Dag voor de zesde keer op
rij een waterweg opschonen. De rivier, die stroomt tussen Harmelen en Katwijk aan Zee, is zo’n 50 kilometer lang.
23-3 •	De Van Sijpesteijnkade is tijdelijk geopend voor publiek. De straat is normaalgesproken met hekken afgesloten, omdat de
meeste panden daar worden gesloopt. Een groep krakers, vereniging Oud-Utrecht en een buurtwerkgroep uit Lombok, wil niet
dat de panden tegen de vlakte gaan. Daarom wordt de Van Sijpesteijnkade door de actievoerders opengesteld voor publiek.
24-3 •	Het Utrechtse viooltalent Svenja Staats treedt vanmiddag op tijdens de atoomtop in Den Haag. Ruim vijftig regeringsleiders en
staatshoofden vormen het publiek van de 17-jarige winnares van het Prinses Christina Concours.
25-3 •	Het UMC heeft een wereldprimeur. Voor het eerst is bij een patiënt een totale schedel vervangen. De operatie wordt door hersenchirurg Bon Verweij uitgevoerd bij een 22-jarige vrouw en duurt 23 uur. Met behulp van 3D-printtechnologie wordt een op
maat gemaakte schedel van kunststof succesvol geïmplanteerd. De patiënt lijdt aan een aandoening waarbij met name het
schedelbot steeds dikker wordt. Dat zorgde ervoor dat de vrouw zware hoofdpijnen had, steeds slechter ging zien en last had
van coördinatiestoornissen.
		
•	Raadslid Vincent Oldenborg staat voor de laatste keer achter het katheder. Met zijn vertrek komt er een einde aan de partij
Leefbaar Utrecht. GroenLinks-raadslid Marry Mos, die ook afscheid neemt van de Utrechtse raad, is verrast met een lintje. Zij
wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
27-3 •	Koningin Máxima opent de nieuwste locatie van ROC Midden-Nederland in Kanaleneiland. De school heeft er bewust voor
gekozen om de leerlingen te betrekken bij de organisatie van het bezoek. Tijdens het bezoek spreekt de koningin met leerlingen,
volgt ze een college en schuift ze aan bij een feestelijke borrel. Het bezoek duurt in totaal 1,5 uur.
		
•	De politie ontruimt een gekraakt slooppand aan de Van Sijpesteijnkade. De politie klopt aan. Het tunneltje wordt afgezet. De
drie krakers in het monumentale pand werken mee en komen zelf naar buiten. Een groot deel van de panden aan de Van
Sijpesteijnkade wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe trambaan.
28-3 •	Polare Utrecht gaat door onder de naam Broese Boekverkopers. De boekhandel gaat vandaag dicht, in de hoop dat de zaak over
een week onder de nieuwe naam open kan.
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•	Utrecht moet zich meer presenteren als middeleeuwse stad. Er wordt door Het Utrechts Archief, Museum Catharijneconvent,
Toerisme Utrecht en het Sint Maartensberaad een actieplan gepresenteerd. Utrecht was in de Middeleeuwen een grotere stad
dan Amsterdam en speelde een belangrijke rol. Volgens de culturele sector moet Utrecht daar trotser op zijn, want de Domstad
ademt nog steeds een middeleeuwse sfeer.
29-3 •	Een bewoner van een huis aan de Thomas à Kempisweg raakt zwaargewond aan zijn hand. Vermoedelijk is illegaal vuurwerk de
oorzaak. In de kamer van de explosie vinden agenten de resten van vuurwerk. Op aanwijzingen van medebewoners vinden
agenten in een schuur tien mortieren en vijf lawinepijlen.
31-3 •	De Oudwijkerdwarsstraat wordt een paar uur afgesloten geweest vanwege een gaslek, ontstaan door werkzaamheden.
1-4 •	Vandaag doen twee opmerkelijke nieuwsberichten de ronde:
			ZEEHOND - Op Twitter is een foto te zien met het onderschrift dat er een zeehond zwemt in de Oudegracht. “Werkers herstelwerk werven hebben onverwachte gast gespot in de Oudegracht.”
			SKELET - Archeologen hebben een opgraving onder het Domplein in Utrecht angstvallig stil gehouden. Ze hebben een skelet van
een onbekend dier hebben gevonden. Uit onderzoek door museum Naturalis blijkt dat het om een Basilisk (Basiliscus Rex) gaat.
		
•	Prof. dr. Anton Pijpers is treedt aan als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hij was decaan van
de faculteit Diergeneeskunde.
2-4 •	De zojuist opgerichte dierenvoedselbank geeft deze week de eerste voedselpakketten weg.
		
•	In de databank van het Meertens Instituut zijn lijsten met de populairste namen terug te vinden voor Nederland, maar ook per
provincie, regio of gemeente. De gegevens gaan vaak terug tot het jaar 1880. Daardoor zijn grote verschillen te zien in voorkeuren binnen Nederland, maar ook in de loop van de tijd.
		
•	In het Indonesische Jakarta opent minister Schultz van Haegen een expositie van de kunstenaar Jeroen Hermkens. Hij voer twee
jaar lang mee met diverse baggerschepen om alle werkzaamheden in kunstwerken vast te leggen. Hij maakte tekeningen van
baggeraars op allerlei plekken op de wereld. De opening van de expositie gebeurt tijdens een internationaal congres over
waterwerken.
3-4 •	De 500 beschikbare kaarten zijn in een minuut uitverkocht. Eerder deze week zorgde een stormloop op de kaarten ervoor dat
de website van de organisatie direct plat kwam te liggen en er geen kaarten konden worden verkocht. De lezing van de
wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking is op 23 mei in het Beatrixtheater in Utrecht. Hawking is een opvallende
verschijning, niet alleen door zijn baanbrekende wetenschappelijke werk op het gebied van zwarte gaten, het heelal en
kosmologie, maar ook omdat hij door de ziekte ALS aan een rolstoel gekluisterd is en praat via een spraakcomputer omdat
zijn stembanden niet meer werken.
		
•	Tegen PVV-leider Geert Wilders is de afgelopen weken ruim 5.000 keer aangifte gedaan na zijn veelbesproken
Marokkanenspeech. Daarnaast kwamen via de website van de politie nog eens meer dan 15.000 meldingen van discriminatie
binnen. Wilders vroeg aan zijn aanhangers in Den Haag of ze meer of minder Marokkanen wilden en toen die “Minder! Minder!
Minder!” riepen, zei hij dat hij dat zou gaan regelen.
4-4 •	Het UMC heeft vanmiddag last gehad van een stroomstoring. Diverse afdelingen kwamen in het donker te zitten. In de operatiekamers en bij de spoedeisende hulp kon het werk gewoon doorgaan. Die ruimtes zijn aangesloten op een apart stroomnet.
5-4 •	Er staan rijen mensen voor de deur, wildplassers tegen het gebouw en bekers bier over de vloer. Vanavond is er weer leven op
deze plek. TivoliVredenburg heeft haar vuurdoop goed doorstaan. Zeven jaar na sluiting van muziekcentrum Vredenburg
gingen de deuren weer open voor het publiek.
6-4 •	Burgemeester Jan van Zanen opent het jubileumjaar van de Botanische Tuinen. Die vieren dit jaar dat ze 375 jaar bestaan. In
1639 werd begonnen op een stuk grond in het centrum met ongeveer 700 geneeskrachtige kruiden en planten. Sinds 50 jaar
zitten de Botanische Tuinen op de Uithof. Hier hebben de tuinen ook een publieke functie. Het aantal planten is inmiddels
gestegen naar bijna 9000 verschillende soorten.
14-4 •	Het Utrechtsch Studenten Concert (USConcert) geeft het allereerste concert in het nieuwe TivoliVredenburg. Aan het
studentenorkest de eer om weer muziek te maken in de symfoniezaal, een overblijfsel van het oude Muziekcentrum Vredenburg.
Afgelopen weekend is de nieuwe Pandorazaal al ingewijd.
15-4 •	Met een nauwe meerderheid besluit de provincie Utrecht de komende tijd niet naar schaliegas te boren.
		
•	De Utrechtse Domkerk start de actie ‘Draag de Dom’. Daarmee hoopt de kerk 50.000 euro op te halen voor de renovatie van
twee luchtbogen.

6

Oud • Utrecht

jaarboek 2015

Datum		
Gebeurtenis

17-4 •	Vroegmiddeleeuwse muntvondst Domplein wordt vandaag getoond. Bij de opgraving voor DOMunder is een groot aantal
vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren munten gevonden. Nederland is daarmee een zeldzame muntschat rijker. Wat de
vondst nog waardevoller maakt, is het feit dat meerdere munten direct te koppelen zijn aan een archeologisch spoor. De muntschat lijkt daarmee een sleutelrol te gaan spelen in de datering en de plaats van opeenvolgende kerken op het Domplein.
19-4 •	In Haarzuilens begint het evenement Elfia, de vroegere Elf Fantasy Fair. Het wemelt er van de elfen, trollen en andere Harry
Potter-achtige figuren. Elfia duurt tot dinsdag.
22-4 •	Een peloton met alle landmachtcommandanten en een aantal wielercoryfeeën is in twee dagen van Waterloo naar Utrecht
gefietst ter ere van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht. Ze finishen vanmiddag bij de Kromhout Kazerne in
Utrecht. De fietstocht ‘200 voor de Toekomst’ stond niet alleen in het teken van de landmacht maar ook van het Jeugdsportfonds.
24-4 •	Enorme hagel- en regenbuien trekken vanmiddag over de provincie Utrecht.
		
•	Postzegels staan dit jaar in het teken van nationale muziekinstrumenten. In dit kader staat op de nieuwe postzegels van PostNL
het beroemde Utrechtse straatorgel ‘De Drie Pruiken’ uit 1952 in al haar glorie afgebeeld. Bart de Haas ontwierp in opdracht van
PostNL deze postzegels. Vanaf vandaag liggen ze in de winkel.
25-4 •	Het Bunnikse bouwbedrijf BAM gaat in opdracht van de gemeente Utrecht de grootste fietsenstalling ter wereld bouwen. Het
drie verdiepingen tellende bouwwerk bij het Centraal Station moet plaats bieden aan 12.500 fietsen.
27-4 •	Burgemeester Jan van Zanen spreekt met koning Filip van België. Hij is te gast bij de 100e editie van de wielerklassieker
Luik-Bastenaken-Luik.
28-4 •	Oud-burgemeester Aleid Wolfsen wordt voorzitter van de raad van toezicht van Stichting de Basis. Die regelt onder meer professionele nazorg voor medewerkers van de ambulance, brandweer, openbaar vervoer en politie.
		
•	Liefhebbers van videospelletjes leven zich deze week uit in winkelcentrum Hoog Catharijne daar opent de Gamekings Studio de
deuren. Het tv-programma Gamekings is samen met vastgoedontwikkelaar Corio verantwoordelijk voor de tijdelijke winkel
waar gamers de nieuwste spelletjes kunnen uitproberen.
30-4 •	De pianist Joop Reynolds overlijdt vanochtend. Hij componeerde onder andere de muziek van Pipo de Clown. Ook begeleidde hij
bekende artiesten, zoals Johnny en Rijk, Willeke Alberti, Mieke Telkamp en Lee Towers. De pianist groeide op in de buurt van de
Utrechtse wijk Lombok, woonde een tijd op de Kanaalstraat en later voor lange tijd in Overvecht.
		
•	Vanavond opent op Hoog Catharijne een winkel met tweedehands spullen ‘Het Kaufhaus’. Ruim de helft van de opbrengsten
van de winkel gaan naar een ontwikkelingsproject in Afrika, waarbij 160 vrouwen in Congo-Kinshasa worden opgeleid tot
bakker, kapster of naaister.
2-5 •	De eerste tocht van de Utrechtse Skate Parade gaat van start. De jaarlijkse skeelertocht begint en eindigt altijd op het
Lucasbolwerk. Vanaf vandaag wordt elke vrijdagavond een andere route van ruim 20 kilometer gereden.
		
•	Het oude Veemarktterrein wordt de komende twee jaar als volkstuin gebruikt. Op de plek moeten woningen komen, maar door
de crisis loopt dat woningbouwproject vertraging op. De gemeente heeft daarom een deel van het braakliggende terrein ingericht voor moestuinen.
6-5 •	Koos Vernooij, voorzitter van de Ondernemersvereniging Leidsche Rijn, ontvangt de Stadsspeld uit handen van burgemeester
Jan van Zanen. Vernooij maakt sinds 1998 deel uit van het bestuur van de Ondernemersvereniging Leidsche Rijn. De laatste tien
jaar was hij voorzitter. Hij nam dinsdag afscheid.
8-5 •	Het Utrechts college heeft de pui van het pand Ganzenmarkt 6 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De LOKVpui is een ontwerp van de Utrechtse architect Mart van Schijndel. Het is het enige echte voorbeeld van postmoderne architectuur in Utrecht.
12-5 •	Op de Neude in Utrecht wordt een gedenksteen onthuld voor de dopers. De steen is een initiatief van de Doopsgezinde
Gemeente en staat symbool voor de tientallen doopsgezinden die in de 16de eeuw in Utrecht werden vervolgd.
13-5 •	Minister-president Rutte heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan Dutch Game Garden in Utrecht. Dutch Game Garden
fungeert als aanjager en organiseert evenementen en projecten voor Nederlandse gamemakers.
21-5 •	Koning Willem-Alexander slaat het eerste exemplaar van zijn nieuwe euromunt. het betreft een 2-euromunt waar hij samen
met zijn moeder op staat. Vorig jaar verscheen ook al een dubbelkop met Willem-Alexander en Beatrix. Toen was Beatrix nog
koningin en nu de rollen zijn omgedraaid komt er nog eentje uit. Morgen komt de munt in omloop.
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26-5 •	Om verzekerd te zijn van een financieel gezonde toekomst, gaat Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk in Utrecht een samenwerking aan met Catering Oud Londen. Uitgangspunt daarbij is, dat Leeuwenbergh een cultuurhuis moet blijven met activiteiten die passen bij de stijl en allure van het gebouw en van de omgeving. “Die functie heeft Leeuwenbergh al sinds 2004.”
29-5 •	Colin Benders (Kyteman) geeft het laatste concert in Tivoli aan de Utrechtse Oudegracht. Er staan drie optredens gepland op 29,
30 en 31 mei.
1-6 •	De nachtopvang voor dakloze vluchtelingen ‘De Toevlucht’ in Tuindorp moet haar deuren sluiten. Het geld is op en de locatie is
niet meer brandveilig.
		
•	Burgemeester Jan van Zanen opent de verjaardagsviering van zijn stad. Maandag is het precies 892 jaar geleden dat Utrecht
stadsrechten kreeg (op 2 juni 1122).
2-6 •	Utrecht is een historische, ondergrondse attractie rijker. Vandaag is DOMunder geopend, een archeologische publiekscentrum
dat is ontworpen door JDdVarchitecten en Tinker. Hier kunnen bezoekers vijf meter onder de grond dwalen door tweeduizend
jaar Utrechtse geschiedenis.
4-6 •	Het stadskantoor wordt door de NS opgeleverd aan de gemeente. Het gebouw naast Utrecht Centraal met een hoogte van 92
meter wordt de komende maanden verder ingericht. De bedoeling is dat de diensten van de gemeente dit jaar daar nog onder
één dak komen. Er zijn meer dan 2.500 werkplekken voor ongeveer 3.000 medewerkers.
		
•	De 14-jarige Benjamin uit Utrecht luncht met minister Jet Bussemaker van Onderwijs. De scholier van het Christelijk Gymnasium
is zeer geïnteresseerd in politiek en wil later graag minister worden.
5-6 •	IBB 59 in Utrecht is Studentenhuis van het Jaar 2014 geworden. De verkiezing werd dit jaar voor de elfde keer georganiseerd
door Studenten.net.
6-6 •	Wethouder Margriet Jongerius laat weten dat de opvang geregeld is. De daklozen van De Toevlucht kunnen voorlopig terecht
in een voormalig pand van het Leger des Heils. De vluchtelingenopvang in de Utrechtse wijk Tuindorp vangt zo’n 40 mannen
zonder papieren op, maar moet binnenkort haar deuren sluiten. Door de sluiting dreigden de vluchtelingen op straat terecht te
komen.
10-6 •	De beeldhouwer Jits Bakker is op 76-jarige leeftijd overleden in zijn atelier in Wageningen. Dat maakt zijn familie vandaag
bekend. Het werk van Bakker bevindt zich in tal van musea en particuliere collecties over de hele wereld. Sinds 1999 bevindt zich
op het landgoed Beerschoten in De Bilt het Provinciaal JitsArt Museum met een permanente verzameling van zijn beelden.
11-6 •	De laatste gedetineerden verlaten gevangenis Wolvenplein rond negen uur in een busje van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Daarmee komt er na 156 jaar een einde aan de gevangenis in hartje Utrecht. Die moet sluiten vanwege bezuinigingen.
		
•	Park Lepelenburg verandert in een tentenkamp van Artsen zonder Grenzen. Het is het startsein van een grote campagne van de
hulporganisatie. Met het tentenkamp moeten bezoekers van het park een idee krijgen van wat er precies gebeurt in zo’n kamp
in het buitenland. De medische noodhulp staat daarbij centraal.
12-6 •	De gemeenteraad besluit dat de klinkers in de historische Leidseweg worden vervangen door rood asfalt.
		
•	De Hogeschool Utrecht wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot de meest duurzame hogeschool van
Nederland.
14-6 •	De binnenstad wordt overspoeld door bijna 500 buitenlandse vrouwen, overwegend Françaises. Ze deden mee aan het Franse
evenement Pop In The City, een wedstrijd waarbij allerlei opdrachten moeten worden uitgevoerd in steden. In Utrecht varieerde
dit van abseilen van de Neudeflat tot stroopwafels bakken aan de Oudegracht.
15-6 •	Er schuilden ooit mensen in de bunker in het Wilhelminapark maar vanaf vandaag biedt het verdedigingswerk een veilige plek
voor kunstwerken. De bunker uit de Tweede Wereldoorlog is namelijk omgetoverd tot expositieruimte voor jonge kunstenaars.
Elke maand mag een andere kunstenaar in de bunker zijn werk laten zien. Vandaag wordt de kunstbunker officieel geopend
tijdens de ‘Dag van het Wilhelminapark’.
16-6 •	De op 25 juni geplande opening van het nieuwe schoolgebouw van het Gerrit Rietveld College is afgelast. De oplevering is tot
nader order uitgesteld omdat er nog te veel gebreken zijn en het pand niet veilig is.
17-6 •	Tour de France-baas Christian Prudhomme onthult een reuzenfiets. Het beeld ‘Le Grand Vélo’ staat in de buurt van het
stadhuis.
		
•	Directeur Vera Carasso van het Utrechtse Museum Speelklok vertrekt. Ze wordt per direct vervangen door Klaas Dirk Bruintjes,
die lid is van de Raad van Toezicht. Hij leidde Museum Speelklok al eerder tijdelijk. Bruintjes zal aanblijven tot er een nieuwe
directeur is gevonden.
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•	In Driebergen wordt Willem Woudenberg begraven. De Utrechter die bekend werd om de Polen-transporten, overleed op
69-jarige leeftijd. Toen in Polen het communisme wankelde en Lech Walesa zich roerde, dreigden velen Polen de winter niet te
overleven. Woudenberg organiseerde daarom een aantal konvooien met kerstpakketten en hulpgoederen. Het eerste konvooi
startte vanaf de Zuilense Ring.
18-6 •	Het kabinet ziet af van het indienen van het voorstel voor een superprovincie. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken
concludeert dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor het plan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen.
19-6 •	Automobilisten die de komende maanden tijdens de spits de Galecopperbrug bij Utrecht vermijden kunnen hiervoor een beloning ontvangen. Rijkswaterstaat hoopt zo de verkeersdruk te verminderen tijdens werkzaamheden op de brug, die eind juli van
start gaan. Met behulp van kentekenregistraties wordt in kaart gebracht hoeveel en welke automobilisten er dagelijks in de
spits over de A12-brug rijden. Automobilisten die regelmatig zijn gesignaleerd ontvangen een uitnodiging om deel te nemen
aan ‘Spitsmijden Galecopperbrug’.
		
•	Op de plek waar voorheen de oude Vredenburggarage stond, zijn archeologen bezig met een grote opgraving. De fundamenten
van de oude poort van kasteel Vredenburg zijn al blootgelegd en de komende tijd zullen ook andere delen van het roemruchte
kasteel onderzocht worden.
		
•	De gemeente trekt twee miljoen euro uit om de Amsterdamsestraatweg aan te pakken. Sinds jaren is in die straat sprake van
leegstand, verloedering en overlast van jongeren.
		
•	Het Centraal Museum ontvangt van het VSBfonds 175.000 euro voor een grootschalige herinrichting. Het museum werkt onder
meer aan een nieuwe entree, een openbare stadstuin en een goede looproute voor bezoekers.
20-6 •	Het project Cocktail van COC Midden-Nederland wint dit jaar de Annie Brouwer-Korf prijs. De prijs van 3.000 euro wordt uitgereikt tijdens het Midzomergrachtfestival. Cocktail is een maatjesproject dat zich richt op homoseksuelen en allochtonen.
		
•	Wethouder Kees Geldof geeft het startsein voor de bouw van Leidsche Rijn Centrum door het slaan van de eerste paal. Er komen
130 winkelpanden, horeca, een bioscoop, een bibliotheek, een bus- en treinstation, ruim 700 appartementen en 11.000 vierkante
meter aan kantoorruimte.
21-6 •	Onder grote belangstelling start het openingsprogramma van TivoliVredenburg. Het nieuwe muziekcentrum en de optredens
maken indruk op de bezoekers. Door de diversiteit aan muziekstijlen is er een heel divers publiek: van tieners tot bejaarden.
22-6 •	Krakers nemen hun intrek in het pand aan de Voorstraat 36, naast Albert Heijn. Ze protesteren met de actie tegen de ‘leegstand
en afbraak van de sociale woningen’.
23-6 •	De verbouwing van de Stadsschouwburg in Utrecht begint. Het hele complex krijgt een opknapbeurt. Zo wordt onder meer de
entree vernieuwd en krijgt het restaurant een uitbreiding. De komende drie maanden is de schouwburg gesloten. Vanaf oktober gaan de activiteiten van de Stadsschouwburg weer gewoon door.
4-7 •	Het eerste exemplaar van de brochure “In het voetspoor van Sint- Maarten” wordt gepresenteerd aan de wethouder Erfgoed en
Monumenten van Utrecht, Kees Geldof.
28-7 •	De waterschappen zijn volop in actie na de wolkbreuk in Utrecht. De gemalen draaien op volle sterkte. Er zijn extra noodpompen
bijgeplaatst.
		
•	Er worden twaalf appartementen ontruimd nadat in de ondergelegen parkeergarage brand uitbreekt. Onder het complex aan
de Eelderdiephof maakt een meterkast voortdurend kortsluiting. Dat veroorzaakt kleine brandjes en veel rook.
29-7 •	Door de hevige regenval wordt een van de twee zalen van de bioscoop Springhaver Theater buiten werking gesteld. Bij een lekkage is er water gelopen in de cabine waar de projector staat.
30-7 •	Dick Bruna stopt maar er is nog wel heel veel onbekend werk. Het Centraal Museum, waar het dick bruna huis onder valt heeft
meer dan 8.000 werken van hem.
1-8 •	Twee buurtbewoners willen voorkomen dat de laatste hovenierswoning naast de Jaarbeurs wordt gesloopt. Met het initiatief
Mila&Mien willen zij het pand in gebruik nemen als huiskamercafé. Het Huis van Mien aan de Van Zijstweg 51 werd rond 1875
gebouwd voor tuinderfamilie de Groot. Het Merwedekanaal was er toen nog niet.
2-8 •	Pittige regenbuien veroorzaken in onze provincie op verschillende plaatsen lekkages en overlast. De brandweer moet een paar
keer uitrukken, onder meer in de Burgemeester Reigerstraat.
7-8 •	De bouw van de grootste fietsenstalling ter wereld, op het Smakkelaarsveld, is begonnen met het slaan van de damwanden.
8-8 •	Vanavond varen er ondanks de regen zo’n vijfhonderd bootjes mee tijdens de Rubberboot Missie Utrecht. De optocht van rubberen bootjes begon twee jaar geleden als een klein initiatief, maar is inmiddels uitgegroeid tot een gigantisch evenement.
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11-8 •	Het Rietveld Schröderhuis prijkt vanaf vandaag op een postzegel. PostNL presenteert nieuwe zegels met daarop Nederlandse
locaties die op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staan.
12-8 •	DOMunder ontvangt Dineke Barendregt als 10.000ste bezoeker sinds de opening op 2 juni. Annemiek Rijckenberg, voorzitter
van Stichting Domplein 2013 en initiatiefnemer van DOMunder Theo van Wijk verwelkomden mevrouw Barendregt met een
bos bloemen en een speciaal gevulde ‘Dompleintas’.
		
•	Vannacht zijn vallende sterren boven Utrecht te zien. Het gaat om de Perseïden, een meteorenzwerm die elke zomer voor een
bijzonder schouwspel zorgt.
13-8 •	De brandweer rukt rond 12.20 uur uit om in de wijk Oog in Al drie woningen te ontruimen vanwege een gaslek.
14-8 •	De Hamtoren in Vleuten staat te koop. De zeven verdiepingen tellende donjon is het overblijfsel van een waterkasteel. De
toren wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1325. De Hamtoren wordt als woonhuis verkocht. De vraagprijs is 2,5
miljoen euro.
		
•	Uit een telling blijkt dat in 2013 Utrecht een recordaantal fietsen wordt verwijderd, namelijk ruim 25.000 stuks. In 2012 waren
dat er nog ruim 9.000.
15-8 •	Ter ere van het tachtigjarig bestaan van de Zusters Augustinessen wordt een lantaarnconsole onthuld door cultuurwethouder
Margriet Jongerius en zuster Mariëlla Obendorff. Daarbij wordt ook een informatiebord op de voorgevel van het klooster aan de
Oudegracht onthuld. De console is gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Koos Boomstra en verwijst naar een foto uit 1957
waarbij een aantal zusters met kinderen op hun schoot zitten te midden van tulpen tijdens een vakantie in Hilversum waar de
zusters een aantal vakantiehuisjes hadden.
		
•	De trams van de Uithoflijn beginnen aan een serie testritten in Nieuwegein. De bouwers van de tramlijn willen weten hoe groot
de magnetische velden zijn die de voertuigen opwekken. Dat is van belang omdat de trams vlak langs het UMC Utrecht rijden.
De onderzoekers willen problemen met medische apparatuur voorkomen.
		
•	De Universiteit Utrecht staat het hoogst genoteerd in de internationale lijst van beste onderzoeksuniversiteiten. Utrecht staat
op de 57e plaats in de jaarlijkse Academic Ranking of World Universities (ARWU) van de Universiteit van Shanghai, de Universiteit
van Leiden volgt daarna op de 77e plaats, de Rijksuniversiteit Groningen volgt vijf plaatsen daaronder. Bovenaan de ranglijst
staat de Amerikaanse universiteit van Harvard, gevolgd door Stanford.
16-8 •	Op de website van de makelaar wordt vermeld dat de watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is verkocht onder
voorwaarde is wel dat de financiering rondkomt én dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd.
		
•	De traditionele fotoshoot met baby`s in het Universiteitsmuseum in Utrecht gaat dit jaar niet door. Het lelieblad is niet sterk
genoeg.
		
•	Het Catharijneconvent krijgt een bijzonder beeldje. Het 16e-eeuwse kunstwerk toont de heilige Margareta, een vroegchristelijke martelares. Ze wilde niet trouwen en werd daarom opgesloten in een kerker. Daar werd ze belaagd door de duivel, maar
Margareta verjoeg hem met een kruis.
18-8 •	In de nacht van maandag op dinsdag stelen inbrekers bijzondere meteorieten uit museum en sterrenwacht Sonnenborgh in
Utrecht. Zij nemen onder meer de bekende meteoriet van Serooskerke mee.
22-8 •	De beroemde meteoriet van Serooskerke die wordt teruggevonden na de diefstal ligt in diggelen. Twee tennissers vinden de
meteoriet terug, maar die raakte tijdens de diefstal zwaar beschadigd.
		
•	Restaurant Klein Berlijn heeft het leukste terras van Utrecht. Het terras kreeg bij een verkiezing de meeste stemmen en een
waardering van 9,5.
23-8 •	Het Máximapark in Leidsche Rijn wordt opgenomen in de Eregalerij van Nederlandse Parken. Dat is een tentoonstelling van de
meest geliefde parken, georganiseerd door de Landschapstriënnale in het Gelderse Park Lingezegen.
		
•	De draaiorgels staan vandaag en morgen verspreid in de binnenstad. Zo is er eindelijk na jaren weer een Draaiorgelfestival.
30-8 •	Eindelijk gerechtigheid. Utrecht heeft na ruim 500 jaar een oude schuld ingelost en Vreeland zijn oude kloostermoppen teruggegeven. Stenen die in 1529 door keizer Karel V uit Vreeland werden ‘geroofd’ voor de bouw van kasteel Vredenburg. De kloostermoppen van Kasteel Vredelant verdwenen zo naar Utrecht. Het Statenjacht ‘De Utrecht’ vaart begeleid door de tjalken de
‘Exempel’ en de ‘Vrouwe Cornelia’ met een middeleeuws gezelschap naar Breukelen. De Vreelandse delegatie zal vervolgens bij
het nieuw gebouwde Vredenburg in Utrecht de kloostermoppen gaan terughalen. Burgemeester Jan van Zanen geeft symbolisch de kloostermoppen terug aan locoburgemeester Jaap Verkroost van Stichtse Vecht, waar Vreeland toe behoort.
31-8 •	Wawollie opent haar deuren, de grootste kringloopwinkel van Utrecht en omstreken. Ruim 3000 m2.
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1-9 •	Priesterkandidaten voor het Aartsbisdom Utrecht kunnen weer in de stad studeren. Ze nemen hun intrek in het Ariënsinstituut
en volgen hun academische opleiding aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT), die sinds kort in de Utrechtse binnenstad
is gevestigd. In 2010 moest de Utrechtse priesteropleiding het Ariënskonvikt noodgedwongen de deuren sluiten wegens een
gebrek aan studenten en financiële middelen.
4-9 •	Een chirurg van het UMC Utrecht heeft opnieuw geld gekregen voor onderzoek naar lichaamseigen hartkleppen. Dr. Jolanda
Kluin kreeg eerder vier miljoen euro van een belangrijke organisatie voor medisch onderzoek en mede daardoor krijgt ze nu
ook een miljoen euro van de Nederlandse overheid. Kluin zoekt naar een manier waarbij het lichaam zelf een nieuwe, levende
hartklep kan laten groeien. Bij deze techniek wordt een biologisch afbreekbare hartklep bij de patiënt geïmplanteerd. De
hartklep trekt bloedcellen aan en daarmee wordt het kunststof uiteindelijk vervangen door een levende hartklep.
6-9 •	De nieuwe bushalte bij muziekcentrum TivoliVredenburg wordt officieel in gebruik genomen. Door de bouw van het nieuwe
muziekcentrum en de verbouwingen in het stationsgebied was Vredenburg-Noord en Wijk C jarenlang moeilijker bereikbaar.
Dat kostte een aantal winkeliers zelfs de kop. Veertien ondernemers in de omgeving dienden daarom eerder een schadeclaim
in bij de gemeente.
7-9 • Meer dan 55 schrijvers maken in Utrecht hun opwachting op Manuscripta, de traditionele opening van het boekenseizoen.
Op podia in en rond het stadhuis van de Domstad presenteren schrijvers hun nieuwe boeken en worden ze geïnterviewd.
9-9 •	De bierboot gaat een gigantisch beeld van 5000 kilo vervoeren. Het beeld is te groot om onder trambanen en viaducten
de stad in te krijgen. Het vijf meter hoge beeld wordt in Lage Weide de boot in gehesen. Bestemming is het Heycopplantsoen
in de Dichterswijk aan het Merwedekanaal. Het zware beeldhouwwerk is gemaakt door Ruud Kuijer in opdracht van het
Bouwfonds.
10-9 •	Douwe Egberts (DE) besluit te stoppen met het zelf uitbaten van cadeauwinkels en koffieshops.
11-9 •	Gevoel voor humor, daadkrachtig en 100 procent inzet voor de provincie Utrecht. Zo maar een paar eisen waaraan de nieuwe
commissaris van de koning (cvdk) van Utrecht moet voldoen als het aan Provinciale Staten ligt. Vanavond wordt er gepraat
over de opvolger van Willibrord van Beek, die sinds vorig jaar waarnemend commissaris is.
12-9 •	De gemeente gaat zelf de parkeergarage onder het Jaarbeursplein aanleggen. Dat heeft het college van B en W afgesproken
met een projectontwikkelaar die twee nieuwe kantoortorens op het plein gaat bouwen.
		
•	De Romeinse sloep Fiducia wordt vanmiddag officieel overgedragen aan de Stichting Romeins Schip Woerden. De replica van
een Romeins schip is gebouwd door de Stichting Bouwloods Utrecht en werd betaald door een sponsor. Woerden heeft al een
andere reconstructie van een Romeins schip.
		
•	Het Sint Willibrord Apostolaat ziet geen mogelijkheid om vieringen te blijven organiseren in de Utrechtse Willibrordkerk.
De eigenaar van de kerk wil niet afzien van theatervoorstellingen, één van de eisen van het apostolaat om het kerkgebouw
te blijven huren.
13-9 •	Op het dak van de A2-tunnel onthult wethouder Victor Everhardt in het Willem-Alexanderpark een kunstwerk van Jurrian
van den Haak. Het is gemaakt met deelnemers van De Vrijstaat Kunstacademie.
		
•	Burgemeester Jan van Zanen wordt uit een autowrak geknipt. Hij was niet betrokken bij een ongeluk, maar deed mee aan
een demonstratie van de brandweer in De Meern. Het korps bestaat 75 jaar en de tientallen vrijwilligers vieren dat met een
open dag bij de kazerne. Van Zanen gaf het startsein door in brandweerkleding en met een helm op in een auto plaats te
nemen en zich te laten redden.
15-9 •	Utrecht schrijft vandaag geschiedenis door de start van de bouw van de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld.
Naast het Centraal Station verrijst een stalling van drie verdiepingen met plaats voor 12.500 fietsen. In 2016 moet het
eerste deel klaar zijn.
		
•	Het Utrechtse project Call of the Mall in Hoog Catharijne heeft de NRW Marketingprijs 2014 gewonnen. Call of the Mall is een
project waarmee Hoog Catharijne gedurende 3 maanden het podium was voor nationale en internationale kunstenaars en
bezoekers een artistieke programmering aanbood. In een van drukbezochtste winkelgebieden van Nederland kon het
publiek naast het winkelen ook kunst bewonderen.
20-9 •	Prinses Beatrix is bij de viering van het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht. De Unie van Utrecht werd in 1889 gesloten,
toen een aantal zelfstandige katholieke kerken uit heel Europa zich afscheidde van de katholieke moederkerk. Deze kerken
gingen verder als de Oud-Katholieke Kerk. De Oudkatholieken komen elke 4 jaar bijeen voor een internationaal congres met
een afsluitende eucharistieviering.
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5-10 •	Van 12.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom om gratis te komen sporten en kennis te komen maken in verband met de opening
van Samsam, het eerste kindersportcentrum ter wereld. Rond 15.00 uur vindt de officiële opening plaats door Paulus Jansen,
wethouder sport.
6-10 •	Fietsers op het Ledig Erf krijgen een krentenbol 'voor onderweg' aangeboden door actievoerders van de ‘Fietsersbond’ en het
‘Kracht van Utrecht-initiatief’. Want nog steeds staan fietsers op het Ledig Erf en op vele andere plaatsen in de stad te wachten
tot ze een ons wegen. De Fietsersbond wil dat alle verkeerslichten in Utrecht, net als op de Maliebaan, beter worden afgesteld.
7-10 •	Burgemeester Jan van Zanen begeleidt vanochtend één van de eerste bezoekers van het nieuwe Stadskantoor. Meneer Koeman
komt een verhuizing doorgeven. De nieuwe techniek leek hem direct in de steek te laten: de informatiezuil bij de entree gaf aan
dat hij geen afspraak had.
		
•	De Culture Boat, ook wel bekend als ‘wietboot’, gaat naar zijn oude stek aan de Wittevrouwensingel. Het wordt een hele onderneming om de boot onder de bruggen door te krijgen. Bruggen die al jaren niet meer open zijn geweest, moeten met kranen
gelicht worden. De boot lag bij Museum Vreeswijk voor renovatie. ‘Het onderwaterdeel van de boot is verdubbeld, oude gaten
zijn gedicht en de boot heeft een hele nieuwe vloer gekregen. Ook zijn de zijwanden geschilderd. Het is kortom weer een pareltje voor de buurt.’, volgens een woordvoerder van Museum Vreeswijk.
11-10 •	Vandaag is het Wereldmeisjesdag. Utrecht pakt groots uit, want tot 12 oktober kleuren de winkelstraten in de Domstad roze.
Ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland vraagt daarmee aandacht voor meisjes in Uganda die tijdens hun menstruatie niet
naar school kunnen.
17-10 •	De laatste Weense tram van Bestuur Regio Utrecht (BRU) vertrekt naar Polen. De tram gaat, net als de andere rood-witte trams
rijden in de stad Krakau. De tweedehands trams werden in 2008 aangeschaft om de verwachte drukte in de spits op te vangen,
maar in de praktijk werd er weinig gebruik van gemaakt. De verkoop van de Weense trams levert het BRU 155.000 euro op, plus
een besparing op kosten voor het onderhoud en de inzet van personeel. De Weense trams kwamen vooral in het nieuws door de
mankementen die ze vertoonden. Na de aanschaf in 2008 had het BRU achttien maanden nodig om de trams aan het rijden te
krijgen. Uiteindelijk liepen de kosten op tot drie miljoen, en dat was een stuk hoger dan de aankoopprijs van acht ton.
		
•	De Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws kan weer nieuwe kranten maken, Straatnieuws heeft met een speciale actie geld
opgehaald. Voormalig penningmeester Bert van der Roest betaalde bovendien zelf bijna 6.000 euro terug. De krant kwam vorig
jaar in de rode cijfers terecht.
		
•	De Utrechtse Domtoren is in samenwerking met Google minutieus gefotografeerd in 3D-formaat. Zo kan de toren online
worden beklommen. Op de digitale route krijgen bezoekers informatie over de eeuwenoude toren.
		
•	De judolegende Anton Geesink krijgt een eigen tentoonstelling in Het Utrechts Archief. De expositie is samengesteld met het
persoonlijk archief van de in 2010 overleden sporter.
		
•	Het Catharijneconvent heeft voor 400.000 euro een eeuwenoud beeldje gekocht van de Bijbelse figuur Petrus. De curator
noemt het uniek dat zo’n bijzonder beeld in handen van een museum is gekomen. Het beeldje wordt vandaag onthuld in de
nieuwe Catharinazaal, waar het museum zijn topstukken tentoonstelt.
18-10 •	Drie jonge Utrechters: Flip, Merlijn en Mark zijn nu te zien in Madurodam als nieuwe bewoners! Via een 3D-kopie van zichzelf
werden de drie onlangs vereeuwigd, waarna ze per 18 oktober in het park wonen.
		
•	De Fietsersbond houdt de eerste van twee fietsverlichtingsacties. Daarbij konden voorbijgangers gratis hun fietslicht laten
repareren. De eerste gegadigde kreeg wel een heel bijzondere reparateur toegewezen: wethouder Lot van Hooijdonk. De wethouder opent daarmee de actie.
19-10 •	Paul van Vlijmen ontvangt bij zijn afscheid als directeur van het Spoorwegmusuem de Zilveren Stadspenning. Locoburge
meester Margriet Jongerius reikt de stedelijke onderscheiding uit omdat Van Vlijmen ruim 30 jaar lang een belangrijk stempel
drukte op het culturele klimaat in Utrecht.
20-10 •	De eerste bomen bij het nieuwe muziekcentrum TivoliVredenburg zijn maandagochtend geplant. Later deze week worden er
ook bushokjes geplaatst aan het Vredenburg. De stad heeft gekozen voor de Amerikaanse stadslinde. De bomen zijn zes meter
als ze de grond ingaan, maar kunnen uiteindelijk 25 meter hoog worden en een kruin krijgen van 15 meter breed.
		
•	Dankzij een toevallige ontdekking door scheikundigen van de Universiteit Utrecht kunnen Lithium-ionbatterijen aanzienlijk
veiliger worden. Zij vonden een methode om de vaste stof lithiumboorhydride bij kamertemperatuur duizend keer geleidender
voor ionen te maken. Hierdoor kan het in potentie gebruikt worden ter vervanging van de vloeibare elektrolyt in lithium-ionaccu’s. Voordelen zijn dat het gewicht gaat dalen en de energieopslag verdubbelt.
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21-10 •	Uit het onlangs verschenen rapport Winkelmarkten Grote Steden 2014 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
Geldt voor Utrecht dat je als ondernemer het meest betaalt voor een pand in de Lange Elisabethstraat. In die straat ben je minimaal 1.000 euro kwijt per jaar per vierkante meter. Ook de Oudegracht is prijzig: daar tel je als winkelier minimaal 750 euro neer
per vierkante meter. Heb je een minimaal budget? Dan kun je het beste een winkel beginnen in Kanaleneiland: vanaf 225 euro
huur je daar al een pand.
		
•	Om 20.00 uur wordt de Domtoren getroffen door de bliksem. Op 70 meter hoogte is een blikseminslag in de elektrische installatie van de buitenverlichting. Door de inslag is een groot deel van het licht van zowel de kerk als de toren uitgevallen.
22-10 •	Met een dertienkoppige delegatie onder leiding van burgemeester Jan van Zanen presenteert Utrecht zich in Parijs aan de
wereld in verband met de Tourstart van 2015.
27-10 •	Deze week opent een nieuw particulier ziekenhuis dat speciaal gericht is op mensen die problemen hebben met lopen en bewegen. Het ziekenhuis krijgt de naam ‘Annatommie MC’ en moet mensen met orthopedische problemen gaan helpen.
28-10 •	Burgemeester Jan van Zanen ontvangt van leerlingen van het Grafisch Lyceum het eerste exemplaar van het boekje
‘Muurschilderingen Utrecht’. Hierin zijn foto’s te zien van 73 muurschilderingen in de stad. Tevens wordt een boekje met oude
foto’s over de Rivierenwijk gepresenteerd. Dit boekje is ook door een leerling van het Grafisch Lyceum, Zoeij Bakker,
samengesteld.
30-10 •	De reizende tentoonstelling Vondsten uit de Vecht opent vandaag in het Museum van Zuilen. De tentoongestelde voorwerpen
zijn ontdekt tijdens het baggeren in de Vecht. De rivier werd 2000 jaar geleden gebruikt om te vissen, maar ook om handelswaar
over te vervoeren en om afval in te gooien. Archeologen hebben de vondsten onderzocht en de meest bijzondere spullen
bewaard.
		
•	Paus Franciscus ontvangt de Internationale Conferentie van Oudkatholieke Bisschoppen in audiëntie ontvangen. Tot de acht
bisschoppen van de zogeheten Unie van Utrecht zegt de paus dat de afsplitsing van hun kerken van Rome te wijten is aan
“zware zonden en menselijke tekortkomingen aan beide zijden”.
		
•	Er wordt een vergunning afgeven voor het bouwen van 13 appartementen in het voormalige Moluks museum Maluku op de
hoek van de Kruisstraat en Biltstraat.
31-10 •	Burgemeester Jan van Zanen opent een computergestuurd restaurant. Machines nemen daar het meeste werk uit handen van
de koks van Vineyard. Medewerkers van het restaurant reisden naar Italië om de nieuwe manier van koken onder de knie te
krijgen.
1-11 •	Het is vandaag de warmste novemberdag in Nederland ooit. Om 12.00 uur werd in De Bilt al een record gebroken: het was daar
toen 17,4 graden. Dat is de warmste 1 november sinds de metingen in 1901 begonnen. Op 1 november is het gemiddeld 14,5 graden.
2-11 •	Drie Utrechtse speciaalbieren vallen in de prijzen bij de Brussels Beer Challenge in het Belgische Leuven. ‘Saison 5’ van Maximus
Bier in De Meern en ‘Hop Art 5’ van ‘vandeStreek bier’ in Utrecht werden beoordeeld met brons. Zilver was er voor het
‘Winterstout’ van Duits & Lauret uit Vleuten.
9-11 •	De jaarlijkse Sint Maartens optocht vol licht, lampionnen en muziek ontwikkelt zich in snel tempo, twee jaar geleden waren er
ongeveer 500 mensen, vorig jaar ruim 1000 en dat aantal is dit jaar dus weer veel hoger, aldus de organisatie. De parade trekt
door de historische binnenstad en eindigt op het Domplein.
11-11 •	‘Stamcelonderzoek Universiteit Utrecht’ wordt uitgeroepen tot nationaal icoon. Dit project is uitgeroepen tot één van de vier
Nationale Iconen van het jaar 2014. Hans Clevers, die verbonden is aan de Universiteit Utrecht, publiceerde dit jaar baanbrekend
over gekweekte stamcellen. Op dit moment is Clevers hoogleraar aan de universiteit in Utrecht en tevens president van de
KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen).
12-11 •	Topfotograaf Craigie Horsfield portretteert circa dertig Utrechters in Centraal Museum. Het museum heeft twee portretten
verworven van deze Engelse kunstenaar. De werken zijn gemaakt in het kader van een samenwerkingsproject tussen de kunstenaar en het museum.
17-11 •	Weer te koop: de kapel van het Gregoriushuis, nu een woning als oplossing voor ontkerkelijking. De meeste Utrechters kennen
het gebouw misschien niet, vooral omdat het vanaf de straat eigenlijk niet zichtbaar is. De kapel uit 1922 staat op het binnen
terrein van het Gregoriushuis aan de Herenstraat. In 2005 verlieten de ‘fraters van Utrecht’ dit klooster en werden er appartementen van gemaakt. Ook de kapel werd woning, fraai verbouwd door Zecc Architecten. Nu staat de kapel weer te koop.
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20-11 •	Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in samenwerking met een aantal andere partijen een nieuw, verbeterd en
veilig vaccin tegen vogelgriep weten te ontwikkelen. Het middel is bestemd voor grootschalige vaccinatie van pluimvee. De
nieuwe technologie maakt het mogelijk om in de toekomst zonder veiligheidsrisico’s grootschalig kippen te vaccineren.
24-11 •	Op de Neude wordt de muzikale schommelinstallatie ‘Wannaplay?’ geïnstalleerd. Het project ‘Wannaplay?’ bestaat uit meerdere schommels van vier meter hoog, deze staan opgesteld in een halve cirkel van veertig meter breed. Door te schommelen
worden er klanken en geluiden opgewekt. De geluiden zijn samples die zijn gemaakt en ingespeeld door Nederlandse hedendaagse componisten, zodanig dat ze gezamenlijk een harmonische compositie moeten vormen als er door meerdere mensen
tegelijk wordt geschommeld.
25-11 •	Aan de rand van Leidsche Rijn, bij landgoed Haarzuilens start de aanleg van parkbos De Haar. Het parkbos De Haar, van
ongeveer 70 hectare, moet een belangrijk onderdeel worden van een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de westkant
van de stad. Samen met de Geertjeshoeve, Klein Limburg, Wielrevelt en Kasteel de Haar moet dit een uitgebreid recreatiegebied gaan vormen.
		
•	Altrecht Geestelijke Gezondheidsorganisatie start met de verkoop van het gebouw aan de Oudegracht 364. Beter bekend als
De Gesloten Steen. Het pand uit 1844 is ooit gebouwd als sigarenfabriek. Het pand is vooral bekend door de zwerfkei die aan
de hoek van het gebouw geketend zit. Deze is neergelegd als schampsteen en is de naamgever van het pand.
28-11 •	De belangstelling voor de eerste promotie in gebarentaal is zo groot dat Universiteit Utrecht een extra zaal beschikbaar stelt.
Corrie Tijsseling, sinds haar jonge jaren doof en afkomstig uit een dove familie, gaat haar proefschrift volledig in gebarentaal
verdedigen. Een unicum. “De Universiteit Utrecht stond daar volledig voor open; mijn promotor spoorde mij juist aan om de
verdediging in gebarentaal te doen. Ik ben niet de eerste dove die gaat promoveren maar wel de eerste bij wie de voertaal bij
de promotieplechtigheid de Nederlandse Gebarentaal (NGT) is.” aldus de promovenda. Tijsseling heeft voor haar proefschrift
onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het dovenonderwijs in Nederland.
		
•	Meer dan honderd kinderen en ouders bezetten de busbaan op de Vleutenseweg. Zij doen dit uit protest tegen de in hun ogen
onveilige verkeerssituatie aldaar. De initiatiefnemers hebben een lijst verzameld van alle ongelukken die hier zijn gebeurd, het
laatste ongeluk was enkele weken geleden. Dit is voor enkele omwonenden de reden om deze actie te organiseren.
1-12 •	De prijswinnaars van de WijMakenUtrecht-trofee 2014 worden bekend gemaakt zij zijn verdeeld over twee categorieën.
Initiatieven en maatschappelijke organisaties: eerste prijs: Eet Mee! - Vaste Gast. Een prachtig initiatief, sterk in zijn eenvoud.
Gebruikt het verbindende karakter van maaltijden thuis om sociaal isolement van mensen te doorbreken. Vrijwilligers: De
winnaars zijn Frank en Wilma Kaiser, de drijvende krachten achter DOMunder.
		
•	Het Universiteitsmuseum Utrecht trekt zijn 60.000ste bezoeker in 2014. Niet eerder kwamen er zoveel bezoekers naar dit
museum in een jaar tijd. Vorig jaar trok het museum ook al een recordaantal bezoekers, 55.000.
5-12 •	Vergeleken met de inwoners van de meeste andere provincies, zijn Utrechters over het algemeen goed van vertrouwen. Dat
blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongeveer tweederde van de Utrechters zegt maatschappelijke organisaties en andere mensen te vertrouwen.
8-12 •	Prinses Laurentien praat met kinderen van de 2e Marnixschool over recht op onderwijs. Ze bezoekt de basisschool in de week
dat de Pakistaanse Malala Yousafzai de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Om het verhaal van de 17-jarige Malala en het belang
van onderwijs onder de aandacht te brengen gaat de prinses een gastles geven.
		
•	Pieter van Vollenhoven heeft even moeten wachten op het feest voor zijn 75e verjaardag. Officieel verjaarde hij op 30 april, het
feest is vanavond in het Beatrix Theater. Van Vollenhoven is daar niet de enige die in het zonnetje wordt gezet. Hij deelt de
schijnwerpers met het door hem opgerichte Fonds Slachtofferhulp, de organisatie die slachtoffers van misdrijven, ongevallen
en rampen bijstaat. Dat viert tegelijkertijd het 25-jarig bestaan. „De een geboren in 1939, de ander in 1989.
10-12 •	De Utrechtse Tolerantieprijs gaat dit jaar naar het project ‘Taalcoach in de Bieb’. Wethouder Margriet Jongerius reikt de prijs
uit. Het winnende project heeft als doel de taalvaardigheid van laaggeletterden in de gemeente Utrecht te vergroten.
12-12 •	Homovoorvechtster dr. Judith Schuyf wordt in Utrecht benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook fysiotherapeut
dr. Anton de Wijer krijgt een koninklijke onderscheiding. Dr. Judith Schuyf krijgt de hoge koninklijke onderscheiding vanwege
haar werk voor de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders. Dr. Anton de Wijer wordt benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn wetenschappelijke werk. Hij is een van de eerste fysiotherapeuten in
Nederland die een graad in de geneeskunde behaalde.
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•	Bij de verbouwing van station Utrecht Centraal wordt het hoogste punt bereikt. Nadat eerder al het zuidelijke deel van het dak
werd opgeleverd, is nu ook het noordelijke deel af. Met de oplevering is de nieuwe stationshal weer een stap dichterbij de
voltooiing. De golvende dakconstructie moet een ware blikvanger worden, vertelt architect Pieter van Rooij.
13-12 •	Het werk aan de Galecopperbrug tussen Nieuwegein en Utrecht is voorlopig klaar.
		
•	Wethouder Kees Geldof zet de 300.000ste bezoeker van de Domkerk in het zonnetje. De gelukkige bezoeker was de familie
Van de Meulen, die naast de Dom ook de kerstmarkt in de binnenstad had bezocht. Het is een record aantal bezoekers voor de
Domkerk. Niet eerder had men in een jaar tijd zoveel bezoekers. Normaal ligt het aantal bezoekers rond de 250.000. Volgens
de wethouder is het aantal meer bezoekers toe te schrijven aan de nieuwe historische attractie DOMunder op het Domplein.
15-12 •	De provincie Utrecht staat er economisch goed voor, maar de leefbaarheid staat wel onder druk. Dat zijn de voornaamste
conclusies van rapport ‘de Staat van Utrecht’, dat vanmiddag wordt gepresenteerd. Utrecht heeft volgens de onderzoekers
namelijk de hoogste werkgelegenheid, de laagste werkloosheid en de hoogst opgeleide bevolking van Nederland.
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts is daar tevreden over: “Utrecht is een topregio. We staan er economisch goed voor. Dat
wisten we al, maar dat zie je ook nu weer terug in de cijfers.” De keerzijde van het succes is dat de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en betaalbaarheid van woningen in Utrecht behoorlijk onder druk staan.
16-12 •	Koning Willem-Alexander beëdigd Willibrord van Beek als Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Van Beek was
sinds september 2013 waarnemend Commissaris van de Koning. Hij blijft nu aan als Commissaris van de Koning omdat de
fusie tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht niet doorgaat. Utrecht krijgt daarom gewoon weer een vaste
Commissaris van de Koning.
18-12 •	Het Kruis van Zuilen is gestolen. Het monument werd vijf jaar geleden geplaatst langs de Amsterdamsestraatweg in Utrecht
ter hoogte van de Zuilenselaan.
		
•	Dichter Ingmar Heytze en Hoog Catharijne-directeur Menno Overtoom openen een bouwtheater in het winkelcentrum. Een
plek waar mensen even rustig kunnen zitten en kijken naar bouwvakkers in de bouwput onder hen. “We merkten dat
mensen het leuk vonden om in de bouwput te kijken. Tientallen mensen staan dagelijks tegen het raam aangeplakt en wij
vonden het een goed idee om voor hen een faciliteit te maken in de vorm van dit bouwtheater.”
		
•	De Natuur en Milieufederatie in Utrecht vraagt opnieuw aandacht voor de luchtkwaliteit in grote delen van de provincie. Die
is volgens de organisatie door het gebruik van auto’s zo slecht dat mensen er jaren korter door leven. De NMU spreekt van
een sluipmoordenaar.
		
•	De walvisachtige die op woensdag 17 december aanspoelde op Schouwen-Duiveland is hoogstwaarschijnlijk een griend.
Het jonge, mannelijke zeezoogdier van 3.81 meter lang en 410 kilo zwaar wordt onderzocht op de faculteit Diergeneeskunde
te Utrecht.
19-12 •	Vleermuizen vertragen de werkzaamheden aan de Inktpot een tijdje. In het gebouw heeft spoorbedrijf ProRail zijn
hoofdkantoor.
		
•	Wij hebben in Utrecht al het grootste koffiekopje en de grootste theepot. Vandaag krijgt Utrecht ook de grootste kraan
waterfles van het land. De drieënhalve meter hoge fles is gevuld met duizend liter en wordt onthuld bij het nieuwe
stadskantoor.
20-12 •	Smullen! Op de A2 bij Utrecht vindt de politie in een vrachtwagen 15.000 kilo pralines. De bonbons van het Zwitserse topmerk Lindt zijn waarschijnlijk al in augustus gestolen in Italië.
21-12 •	Zo’n duizend mensen zijn aanwezig bij het Chanoekafeest bij het stadhuis. Burgemeester Jan van Zanen en de Israëlische
ambassadeur Haim Divon ontsteken een kaars. Professor Bob Smalhout uit Bosch en Duin is een van de sprekers.
22-12 •	Het Spoorwegmuseum sluit 2014 af met een recordaantal bezoekers. Het museum in Utrecht komt uit op zo’n 405.000
verkochte kaartjes. Er kwamen nooit eerder meer dan 400.000 bezoekers naar het museum.
23-12 •	Er is niet veel meer over van het gebouw de Ponskaart op de Uithof. De sloopwerkzaamheden aan het Wentgebouw van de
Universiteit Utrecht. Het gebouw wordt duurzaam gesloopt. Bijna het volledige gebouw, 98 procent, zal worden hergebruikt.
Op 31 januari 2013 is het gebouw officieel gesloten, in 2015 moet de sloop afgerond zijn, rond 2017/2018 moet er nieuwbouw
staan. Het pand dat in 1974 gebouw is werd eerst gebruik voor de studie Tandheelkunde en in 1990/1991 aangepast voor de
studie Farmacie, Biologie en Scheikunde.
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