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VOORWOORD

Geachte lezer,
Na drie bestuurstermijnen is dit mijn laatste voorwoord voor het Utrechts Monumentenfonds.
Ik wil het hier graag hebben over duurzaamheid. Duurzaamheid in al zijn verschijningsvormen.

FRISSE WIND

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Met het aantrekken van onze nieuwe directeur Suzan te
Brake, in november 2018, hebben we een duurzame toekomst
van de UMF-organisatie gewaarborgd. Op het moment dat ik
dit schrijf zijn we tevens een nieuwe voorzitter en een nieuwe
penningmeester aan het werven. Ook hiermee creëren we
nieuwe mogelijkheden voor het UMF in de toekomst.

Met genoegen kijk ik terug op de samenwerking met mijn
medebestuursleden. De governance is op orde en we volgen
de Governance Code Cultuur. Groeiende ambities maken het
veld van belanghebbenden diverser en complexer. In samenspraak met onze verschillende stakeholders zullen we die
ambities het komende jaar nader uitwerken en vertalen naar
meetbare doelstellingen. Het streven is om op termijn over
te gaan van het ‘bestuur-model’ naar het ‘raad-van-toezichtmodel’.

FINANCIEEL GEZOND
Het afgelopen jaar eindigden we met een positief resultaat van
ruim € 300.000, terwijl wij in 2009 het jaar nog afsloten met
een negatief resultaat van meer dan € 600.000. Dat was onder
andere het gevolg van de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan, gericht op het op orde brengen van het algemene
onderhoudsniveau van de panden.
Ook onze inkomsten zijn gestegen van € 0,8 miljoen in 2009
naar € 1,4 miljoen in 2018. Met een eigen vermogen van
inmiddels € 4,1 miljoen en een WOZ-waarde van ons vastgoed
van bijna € 35 miljoen (met een boekwaarde van € 9,3 miljoen)
hebben we het afgelopen decennium een goed financieel
beleid gevoerd. Een voorwaarde voor een gezonde toekomst
waar duurzame keuzes voor onderhoud, restauratie en
beheer onze aandacht zullen (blijven) vragen.

Met het aantreden van een nieuwe voorzitter, penningmeester
en directeur ligt er voor het bestuur en de directeur een
schone taak om hier de komende jaren invulling aan te geven.
Wat mij betreft zijn er ook stappen te maken als het gaat om
verbinding maken met onze stakeholders, bijvoorbeeld door te
bouwen aan een duurzame relatie met het monumentenhart
van Utrecht.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het UMF in 2019 mooie
dingen gaat doen!
Namens het bestuur van de Stichting het Utrechts
Monumentenfonds,

DUURZAME RELATIE MET VRIJWILLIGERS
Wij zijn blij met onze circa 25 vrijwilligers. Zij zijn het cement
in onze monumentenorganisatie. Met de verjonging in de
UMF-directie en in het bestuur, zal ook het beleid met
betrekking tot onze online presence veranderen. Met meer
UMF-aanwezigheid op social media willen we graag ook een
jongere groep aanspreken. Het is onze ambitie ook met hen
een duurzame relatie op te bouwen om het belang van
monumenten, en het historisch besef, voor de generaties
na ons veilig te stellen.

Drs. J. van der Starre RA
Voorzitter
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ORGANISATIE
Met een nieuw team aan zet wordt
2019 het jaar van de nieuwe gezichten. Dit nieuwe team heeft in ieder geval één sterke gemene deler: een grote passie voor erfgoed en monumenten
in de wijde omgeving van Utrecht. Het Utrechts Monumentenfonds is Hilde van Werven,
Sep Schetters, Noortje Schrover, Karry Berendsen, Marleen van der Ree en Twan van der Beek
dankbaar voor hun inzet de afgelopen periode.

ONS TEAM
Met een nieuw team aan zet wordt 2019 het jaar van de nieuwe gezichten. Dit nieuwe team heeft in ieder
geval één sterke gemene deler: een grote passie voor erfgoed en monumenten in de wijde omgeving van
Utrecht. Het Utrechts Monumentenfonds is Hilde van Werven, Sep Schetters, Noortje Schrover, Karry
Berendsen, Marleen van der Ree en Twan van der Beek dankbaar voor hun inzet de afgelopen periode.

HET TEAM
Het team van het UMF bestaat vanaf mei 2019 uit Erwin van
Pelt, Dorris Daggenvoorde, Davy de Deugd en Suzan te Brake.
Dorris heeft een achtergrond in vastgoed en makelaardij en
houdt zich bezig met verhuurmanagement en communicatie.
Erwin van Pelt is in zijn functie van Bouwkundig projectleider
Restauratie & Onderhoud verantwoordelijk voor de staat van
het bijzondere monumentale bezit van het UMF. Inmiddels
is derdejaars student HBO Bouwkunde aan de Hogeschool
Rotterdam, Davy de Deugd, gestart met zijn stageopdracht bij
het UMF. Davy doet onderzoek naar een aantal werfkelders
van het UMF. Tevens is er een zeer gewaardeerd team met
freelancers betrokken dat op meer of minder regelmatige
basis werkzaamheden verricht voor het UMF.

AMBITIES, KANSEN EN UITDAGINGEN
Op 1 november 2018 is de nieuwe directeur Suzan te Brake
gestart. Zij viel direct met haar neus in de boter. Het Utrechts
Monumentenfonds vierde namelijk twee weken later haar
75-jarig bestaan met alle medewerkers, donateurs, vrijwilligers, bestuur en andere UMF-betrokkenen. Suzan te Brake:
“Wat een mooi, warm en hartelijk welkom. Ik was enorm

verrast door de grote betrokkenheid van eenieder die aan
wezig was die dag. Het voelde als een ‘warm bad’.
De UMF-ambities zijn groot en er liggen veel mooie uit
dagingen in het verschiet. Utrecht is een prachtige stad
die blijft verrassen en er zijn nog zoveel mogelijkheden om
panden te verwerven, te restaureren en te herbestemmen.
Daar is samenwerking voor nodig; samenwerking met de
gemeente, de Vereniging Oud-Utrecht, Stadsherstel, KF Hein
en allerlei andere mooie organisaties en initiatieven.”
Het Fonds onderschrijft eveneens het samenwerken binnen
de erfgoedsector zoals nu wordt gedaan bij de Routekaart
Verduurzaming Monumenten. Ook het koepellidmaatschap
van de Nationale Monumentenorganisatie dat de Landelijke
Federatie het Behouden Huis recent is aangegaan, geeft hier
blijk van. Het is zaak om in al deze gremia de verbinding aan
te durven gaan en gezamenlijk stappen te zetten.
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VOORUITBLIK 2019

RESTAURATIE ’T HOOGT 2–10
Door Evert-Jan Bos

Het jaar 2019 wordt een bijzonder jaar; de grootste restauratie in de geschiedenis van het UMF staat in de
startblokken! De restauratie van de prachtige monumentenpanden aan ’t Hoogt is een ware uitdaging.

SANERING

PLANNING

Met name het asbestdossier is een complexe opgave. Vooruitlopend op de uitvoering is er aanvullend destructief onderzoek
uitgevoerd om te voorkomen dat er tijdens de restauratiewerkzaamheden nieuwe asbestbronnen zouden worden aangetroffen. Dit zou tot stagnatie en extra kosten kunnen leiden. Het
onderzoek naar de exacte vloeropbouw van de asbesthoudende vloerconstructies was cruciaal. Hier kwam uit dat er twee
verschillende typen vloeropbouw aanwezig zijn. Dit gegeven
is bepalend voor de daadwerkelijke saneringsmethodiek. De
nieuwe inzichten hebben geleid tot een andere aanpak en het
voornemen de komende tijd eerst een aantal proeven te doen.

Filmtheater ’t Hoogt is eind 2018 uit de panden vertrokken en
het Kruideniersmuseum is tijdelijk naar een andere locatie
verhuisd. De asbestsanering neemt ongeveer 12 weken in
beslag. Daarna volgt een zogenaamde ‘warme opname’ met
de bouwkundig aannemer. Hiermee kan na de asbestsanering
en de sloop van de niet monumentale onderdelen, de begroting van de aannemer worden gespiegeld aan de hand van de
bevindingen van de ‘warme opname’. Waar nodig wordt de
begroting bijgesteld en wordt er gestart met de restauratie en
realisatie van het inbouwpakket.

BEGROTING

In grote lijnen omvat het plan de verduurzaming van daken
en gevelopeningen, het aanbrengen van geluiddempende
vloervelden op de bestaande vloerconstructie en het realiseren
van de nieuwe indeling voor de te creeren wooneenheden.
Ook krijgen de woningen nieuwe elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Deze werkzaamheden duren
naar verwachting ruim een jaar. Via onze nieuwsbrief, website
en social media houden we u graag op de hoogte van de gang
van zaken.

Naar verwachting kan er budgetneutraal worden gewerkt. De
mogelijkheid bestaat zelfs een besparing te realiseren. Een
en ander is een gevolg van de nieuwe inzichten en een andere
methodiek van asbestsanering. De efficiëntere saneringsmethode heeft bovendien als voordeel dat er mogelijk meer
oorspronkelijk materiaal van de huidige vloerconstructies
kan worden behouden. Dit zorgt voor een positief effect op de
begroting van de bouwkundig aannemer die eerder uitging
van het aanbrengen van volledig nieuwe vloervelden.

DUURZAME RESTAURATIE

HET HOOGT: NIET ALLES IS WAT HET LIJKT
Arjan den Boer publiceerde eind november 2018 een artikel in de DUIC over de geschiedenis van de panden aan ’t Hoogt 2–10.
Het artikel is voorzien van veel historische foto’s. Arjan den Boer is publicist over o.a. geschiedenis, monumenten en architectuur.
U leest het artikel hier.
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TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2018

Naast Open Tuinendag en Open Monumentendag was er in 2018 nog een bijzondere activiteit; de lustrumviering. Op 17 november 2018 vierde het UMF haar 75-jarig bestaan met een feestelijk programma. Het was
een zonnige, koude zaterdagmiddag. In het bomvolle café van Filmtheater ’t Hoogt heften ongeveer 250
UMF-donateurs, huurders en genodigden samen met bestuur, medewerkers en vrijwilligers het glas op de
toekomst van het UMF. Hieronder een korte samenvatting van het feestelijke programma.

DIRECTIEWISSEL

COLLEGE TOUR

Na de openingsspeech van, voorzitter van het UMF-bestuur,
John van der Starre was het tijd om Hilde van Werven te
bedanken. Zij droeg na tien jaar het directie-stokje over aan
de nieuwe directeur Suzan te Brake.

Er waren ruim tachtig genodigden uit het netwerk van het
UMF aanwezig bij de College Tour met als prominente gast
Steven de Waal, oprichter Public Space Foundation. Hij deelde
zijn visie op maatschappelijk leiderschap in het algemeen en
de betrokkenheid van burgers bij het erfgoed in Utrecht in het
bijzonder. Het gesprek tussen hem en de aanwezigen in de
zaal werd gefaciliteerd door Quinten Peelen. Er ontstond een
interessant gesprek tussen Steven de Waal en de aanwezigen
in de zaal. Voor de Utrecht Development Board schreef Quinten Peelen naar aanleiding van de College Tour een column
over burgerkracht.

STRIPBOEK “DE DWAALGIDS VAN UTRECHT”
Voor het jubileum was in samenwerking met de tekenaars
van De Inktpot het stripboek “De Dwaalgids van Utrecht” gemaakt. Een avontuurlijk verhaal langs Utrechtse monumenten. Aan de hand van zeven panden vertelt het stripverhaal
de geschiedenis van Utrecht van 1550-1950. Mevrouw
Mariëtte-Pennarts, gedeputeerde Cultuur & Erfgoed Provincie
Utrecht, nam samen met Julius van 10 jaar, die de jeugd
vertegenwoordigde, het eerste exemplaar in ontvangst.
Naast het stripboek is er ook een online audiotour gemaakt.
Met uw mobiele telefoon als uw persoonlijke gids wandelt
u langs de zeven panden uit het stripverhaal. De wandeling
duurt ongeveer een uur. Zodra u in de buurt komt van een
van de panden, speelt het verhaal automatisch af.

STADSWANDELING
En dan was er nog een unieke stadswandeling met als thema
‘heden, verleden en toekomst’. Ongeveer 150 UMF-gasten liepen onder begeleiding van tien (o.a. Gilde Utrecht) gidsen een
route door de stad langs vijftien panden/monumenten. We
hebben veel positieve reacties mogen ontvangen van de wandelaars! Namens de UMF werkgroep Historisch Onderzoek
vertelt Bert Aanstoot in dit jaaroverzicht hoe de stadwandeling tot stand kwam.
Na afloop van de activiteiten werd er nog gezellig geborreld
onder het genot van een hapje en een drankje.
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ONDERHOUD
In 2018 zijn er binnen het meerjarig onderhoudsprogramma van het UMF diverse werkzaamheden
uitgevoerd dan wel voorbereid voor uitvoering begin 2019.
PREDIKHERENSTRAAT 26
Ter plaatse van de voorgevel is op
enkele plaatsen houtrot hersteld en
is het geheel opnieuw geschilderd.
Door het uitgevoerde onderhoud
verkeert de gevel met winkelpui
weer in een goede conditie.

RIDDERSCHAPSTRAAT 18
Deze woning was voorzien van
gevels met een bruine kleurstelling
en grijze accenten op het houtwerk.
Begin 2019 is het gevelschilderwerk
weer in de oorspronkelijke kleuren
geschilderd.

ZILVERSTRAAT 12
Het monumentenpand aan de Zilverstraat 12 heeft een grote onderhoudsbeurt gehad. Hierbij is het na het
herstel van het aangetroffen houtrot
in het lijstwerk het schilderwerk aan
de voor- en achtergevel uitgevoerd.
Het lijstwerk is voorafgaand aan de
werkzaamheden exact nagemaakt.
In de achtertuin is via een dubbel
luik tegen de achtergevel de kelder
toegankelijk. Deze luiken zijn in het
verleden al eens vervangen door
multiplex luiken. Door de vochtige
omstandigheden in de kelder en
het ontbreken van ventilatie, was
vervanging noodzakelijk. De luiken
zijn in originele staat teruggebracht;
opgeklampte luiken gemaakt van
Oregon Pine delen. Een naaldhout
soort met dezelfde eigenschappen als
het vroeger veel toegepaste grenen.

SPRINGWEG 110-130
Ter plaatse van de bergingen van
deze panden was met name aan de
onderzijde van de toegangsdeuren
en ter plaatse van de boeilijsten veel
houtrot aanwezig. Er zijn verschillende houten delen vervangen en de
achterliggende houten constructie is
deels vernieuwd.

JERUZALEMSTRAAT 8-10
Het onderzoek naar de lekkages
afkomstig van het dak is afgerond.
Begin 2019 wordt het probleem op
gelost. De twee aan de achterzijde
gelegen dakvlakken worden ontmanteld waarbij tengels en panlatten
worden verwijderd. Daarna wordt er
een vochtwerende dakfolie aangebracht. Na het terugbrengen van
tengels en panlatten worden de oude
dakpannen dambordsgewijs gehaakt
met panhaken en weer op het dak
gelegd. De toegang naar de kelder
is verbeterd door een sparing in het
metselwerk van de kelder te zagen
en een nieuw luik aan te brengen.

LOEFF BERGMAKERSSTRAAT 21 / uitloop 2017
De oorzaak van de vochtproblemen
rond de schoorsteen zijn na onder
zoek op locatie achterhaald en
worden begin 2019 opgelost.
De vochtplekken op de wand in de
keuken worden waarschijnlijk veroorzaakt door optrekkend vocht vanuit
de fundering. Hiervoor wordt nog een
restauratievoorstel opgesteld. In de
keuken zijn voorzieningen getroffen
tegen tocht en ongedierte.
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WONINGVERBETERINGEN

In 2018 is er ook een aantal woningverbeteringen doorgevoerd. Naast verbeteringen in de vorm van keuken-,
badkamer- of toiletrenovatie is er ook gewerkt aan verduurzaming van de woningen. Denk hierbij aan
elektrisch koken en het gebruik van LED verlichting.

Binnen het bezit van het UMF zijn de volgende
verbeteringen doorgevoerd.

SPRINGWEG 126

Binnen het bezit van de Fundatie van Maria van Pallaes zijn
de volgende woningverbeteringen uitgevoerd.

WULPSTRAAT 23
In deze woning zijn het toilet, de
keuken en de badkamer gerenoveerd.
Ook is er een nieuwe ketel geplaatst
evenals extra radiatoren. Alle
wanden in de woning zijn saus klaar
gemaakt en er zijn diverse kleinere
klussen uitgevoerd.

AGNIETENSTRAAT 20
Bij een brand op de tweede verdieping was de badkamer volledig
uitgebrand. Ook waren de dakconstructie, de vloer en de trap door de
brand aangetast. Hierdoor heeft er
in dit pand een uitgebreide renovatie
plaatsgevonden. Er is een nieuwe
badkamer geplaatst, diverse onderdelen van de kapconstructie zijn vervangen evenals de vloer en de trap.
Tevens is er een nieuwe cv-installatie
geplaatst. Uiteraard is geprobeerd
zoveel mogelijk historische onderdelen te behouden.

In deze woning zijn het toilet, de
keuken en de badkamer gerenoveerd.
Het stucwerk is deels vernieuwd en
de grote gaten in de overige muren
zijn gedicht. De tuin is leeggehaald en
er is een terras aangebracht. Naast
een nieuwe ketel zijn er ook extra
radiatoren geplaatst.
Alle wanden zijn saus klaar gemaakt
en er zijn diverse kleinere klussen
uitgevoerd.

KEUKENSTRAAT 52
Hier heeft een grondige renovatie
van de badkamer, de keuken en het
toilet plaatsgevonden en zijn de
zolder- en woonkamervloer uitgevlakt met OSB platen. Omdat er in
de nieuwe keuken elektrisch wordt
gekookt is ook de elektrische installatie uitgebreid. De tuin is leeggehaald
en er is een aanpassing gemaakt aan
de bestrating achter de schuur om
optrekkend vocht in het metselwerk
van de berging te voorkomen.
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JAARVERSLAG WERKGROEP HISTORISCH ONDERZOEK
Door Ben van Spanje namens de werkgroep.

Een van de middelen waarmee het UMF haar statutaire doelstelling – de bevordering en bewaring van stedelijk schoon – tracht te bereiken, is kennis en belangstelling voor de geschiedenis en de monumentenzorg van
de stad Utrecht te bevorderen (artikel 2.2.c van de statuten). De werkgroep Historisch Onderzoek levert hier
een bijdrage aan. De werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van huizen, de eigenaren en bewoners
ervan en naar de bedrijvigheid die er heeft plaatsgevonden. Elke dinsdagmorgen werken enkele vrijwilligers
van de werkgroep in Het Utrechts Archief.

PUBLICATIE STEENGOED
De werkgroep komt periodiek samen om de planning van
SteenGoed en van onderhanden te nemen onderzoeken te
bespreken. De resultaten van de onderzoeken worden twee
keer per jaar gepubliceerd in SteenGoed. De tekeningen,
redactie, vormgeving en het drukklaar maken doen de leden
van de werkgroep zelf.

In oktober 2018 verscheen de SteenGoed-editie “Aan de
zuidzijde van de Nieuwe Gracht tegenover Paushuisinge:
Kromme Nieuwegracht 86”. In deze SteenGoed worden ook
de veranderingen die in de loop van de tijd aan de omliggende panden hebben plaatsgevonden behandeld. Een en ander
wordt verduidelijkt aan de hand van vele tekeningen.

JUBILEUMACTIVITEITEN
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het UMF
verscheen in november “De Dwaalgids van Utrecht”, een
stripboek gemaakt door het tekenaarscollectief De Inktpot. Dit
geïllustreerde avontuur voor kinderen is gebaseerd op zeven
uitgaven van SteenGoed. De werkgroep fungeerde als klankbord voor de tekenaars om historische feiten te checken .

In mei 2018 verscheen de SteenGoed-editie “De Gijzelkamer:
Nieuwe Gracht 27”, het hoekpand Nieuwe Gracht/Hamburgerstraat. Dit is een pand dat tot 1837 nog hoorde bij het
voormalige complex van de Paulusabdij. Bij de verbouwing
van het gerechtshof in 1839 werd het toenmalige pand
Hamburgerstraat 32, eigendom van Van Mansveld, gesloopt.
Als compensatie kreeg hij het hoekpand Nieuwe Gracht/
Hamburgerstraat. Verdachten die werden voorgeleid voor het
Provinciaal Hof werden hier bewaakt ondergebracht. Vandaar
de naam Gijzelkamer. De naam van het pand is helaas enige
tijd geleden bij het schilderen van de dakrand verdwenen.

Een aantal leden van de werkgroep was ook nauw betrokken
bij de ontwikkeling van de unieke stadswandeling ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het UMF. Het thema was:
‘verleden, heden en toekomst’. Een rondgang langs een aantal
panden die vragen oproepen als; verantwoord of niet, mooi
of niet, wat waren vroeger de reacties, hoe zijn die nu en hoe
zouden die in de toekomst kunnen zijn? Tijdens de jubileumviering was een aantal leden van de werkgroep tevens gids
voor de groepen wandelaars. In dit jaaroverzicht kunt u het
verslag van de heer Bert Aanstoot lezen over de totstandkoming van de stadswandeling.

NIEUWE LEDEN
Dit jaar kreeg de werkgroep Historisch Onderzoek er twee
enthousiaste nieuwe leden bij. De werkgroep bestond in 2018
uit: mevrouw Katinka Fruin en de heren Bert Aanstoot, Peter
Beringen, Simon den Daas, Gerrit-Jan van Groningen, Gerrit
van Ingen, Joop van Markesteijn, Dirk van Sichem, Ben van
Spanje (voorzitter) en Gé Veldhuijzen.

Utrechts Monumenten Fonds Jaaroverzicht 2018 | 9

JAARVERSLAG TUINCOMMISSIE

DE BRUNTENHOF
Door Marja Baltes namens de commissie.

De Bruntenhof is een semipublieke tuin achter de monumentale Bruntskameren. De tuin heeft het karakter
van een 17e-eeuwse siertuin en wordt onderhouden door de tuincommissie. Deze bestaat uit: Ignatia Follender,
Margreet Oskam, Ellie Boeles en Marja Baltes. Ieder heeft haar taak en kiest welk stukje tuin ze voor haar
rekening neemt. Iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur, voert de Tuincommissie gezamenlijk
haar werkzaamheden uit.
HET JAAR 2018
De Bruntenhoftuin deed ook dit jaar weer mee aan de Utrechtse
Tuinendag. We ontvingen 900 bezoekers op deze warme dag.
In de tuin stonden stoelen, bankjes en limonade klaar zodat
de bezoekers hun dorst konden lessen en even konden gaan
zitten. Het was fijn om belangstellenden uit heel Nederland te
ontvangen en ervaringen te delen.

MOEILIJK TUINJAAR
Het afgelopen jaar hebben we moeten strijden tegen de
buxusmot. We hebben ons best gedaan maar hebben die strijd
helaas verloren. De entree en het aanzicht van de Bruntenhoftuin zijn daardoor ingrijpend veranderd. Door de extreme
droogte in 2018 hebben we veel gesproeid. In 2017 hadden
we een nieuwe sproeier aangeschaft, hierdoor is ons gras
gelukkig redelijk groen gebleven. Het was een ingrijpend
tuinseizoen voor de vrijwilligers.

AFSCHEID
Mevrouw Ignatia Follender zal voorjaar 2019 de tuincommissie
van de Bruntenhoftuin verlaten. Zij heeft met veel plezier
en groot enthousiasme deel uit gemaakt van de tuincommissie. Haar taak als ‘greenkeeper’ wordt overgenomen door
mevrouw Margreet Oskam. In de tuincommissie is dus plaats
voor een nieuwe vrijwilliger. Heeft u belangstelling? Voor
meer informatie kunt u mailen naar Marja Baltes

DE KWEEPERENBOOM
Een paar jaar geleden, hebben we een gat in onze tuin gegraven en er een kweeperenboom in gezet. We zochten iets dat
bij de sfeer en de geschiedenis van de tuin paste. De boom
groeide de eerste twee jaren, maar gaf nauwelijks bloesem

en dus ook geen vrucht. Het derde jaar kwam er eindelijk wat
bloesem tevoorschijn en een enkel peertje. We wisten eigenlijk nog niet wat we daarmee wilden doen. Het jaar daarna zat
er volop bloesem in de boom en er groeiden échte kweeperen
aan.

OOGSTEN
Nadat we hadden uitgezocht hoe en wanneer de kweeperen te
oogsten, zijn we in ouderwetse- én in Arabische kookboeken
recepten gaan zoeken. We besloten het eenvoudig te houden
en een gelei te maken. Deze werd een beetje te dik, maar
dat mocht de pret niet drukken. Het jaar daarop ging het al
beter. We kregen meer ervaring en wisten wat we wel en niet
wilden. De bewoners van de Bruntenhof spaarden lege jampotten voor ons en de kweeperengelei werd verdeeld onder
de vrijwilligers die in de tuin werkten. We zijn benieuwd wat
2019 aan oogst zal brengen!

REACTIES VAN BEZOEKERS
We krijgen veel reacties op de kweeperen. Een veel gehoorde
is: “Wat een rare appels, er zit dons op”. Dan voelen ze eraan:
“Oh nee, toch geen appels”. De een weet het nog beter dan
de ander. En dan is er ook nog het commentaar op ‘t oogsten.
Marja van de Tuincommissie: “Als ik zin heb en ik ben in de
tuin aan ‘t werk, reageer ik er op, anders laat ik ‘t maar. Dat
is trouwens toch het leuke van in de tuin werken. Je ontmoet
veel enthousiaste mensen die onze tuin fantastisch vinden en
willen vertellen over hun eigen tuin en over ‘t land waar ze
vandaan komen. Chinezen, Japanners, Engelsen noem maar
op. De tuin is voor hen een echte trekpleister in Utrecht en
men verbaast zich over de rust in dit hofje.”
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JAARVERSLAG WERKGROEP DOCUMENTATIE

WALSTEEGTERREIN
Door Jean Penders namens de werkgroep.

De werkgroep Documentatie verzorgt de inhoud van de website van het Utrechts Documentatiesysteem
(UDS) en is internationaal bekend als vraagbaak op het gebied van de cultuurhistorie en monumenten.
De website is een samenwerkingsproject van de Gemeente Utrecht, het Utrechts Monumentenfonds,
het Gelders Genootschap en de stichting Bouwhistorie Nederland. In 2018 werkten mee: Evert van Ewijk,
Bert Groen, Jos de Grood, Hagen Patzke, Jean Penders (coördinator), Ad Rijneveld en Hans Venker.
VERHUIZEN EN VEEL AFVOEREN
Het jaar 2018 was weer een jaar met een verhuizing. Een
tijdelijke dit keer, van het stadhuis naar Koploperstraat 50.
Volgend jaar verhuizen we weer terug. De verhuizing was
voor het team veel werk en er is opnieuw veel papier afgevoerd. Helaas is er aan het eind van het jaar ook veel van de
website afgevoerd. Wegens onduidelijkheden over auteursrechten zijn duizenden bestanden, hopelijk tijdelijk, afgevoerd.
Het grootste deel is niet problematisch maar we hebben geen
tijd gehad om bijvoorbeeld na te gaan of een fotograaf meer
dan 70 jaar geleden overleden is. Het is goed dat auteursrechten beschermd zijn maar in veel gevallen is het praktisch
onmogelijk te weten of er rechten op een oude afbeelding
rusten. Wat daarbij ook niet helpt is de wetgeving die onze
privacy beter beschermt. Een gevolg is dat het vinden van
informatie over een auteur veel moeilijker geworden is.
Gelukkig is er ook veel goed nieuws. Aan de geleidelijke
professionalisering van de techniek achter de website
Documentatie.org wordt stevig doorgewerkt. Dit verloopt
goed, al komt de gebruiker voorlopig nog af en toe een dode
link tegen. De site wordt steeds meer toekomstbestendig.

NIEUWE KENNIS OVER DE MARIAPLAATS
Over de claustrale erven en - huizen rond de Mariaplaats is
in allerlei bronnen veel te vinden. Het zorgvuldig combineren
van die informatie levert weer nieuwe kennis op. Het complex
van de Mariakerk en de claustrale huizen ten zuiden ervan is
nu makkelijker te begrijpen. Van ‘Blok A15’ (zo heet het gebied

in het UDS) is namelijk het kadastrale minuutplan van 1832
gemaakt. Hierdoor kunt u nu niet alleen de panden in 1832
opvragen, maar ook de middeleeuwse claustrale erven en huizen laten oplichten.
Ook is inmiddels duidelijk waarom er bij de perceeltjes van de
vrijwoningen van pastoor Kemp, Achter de Wal (nu Willemsplantsoen), één teveel getekend lijkt te zijn. Het blijkt de riante
theekoepel bij de pastorie van de schuilkerk Sinte-Gertrudis
(claustraal huis nr 6) te zijn. Door op het vakje te klikken,
komt u bij een foto door Joh. Moesman gemaakt in 1907; er
knippert een bolletje op de plaats waar u toen vast zou willen
hebben gezeten.
Ook een ander mysterie in dat gebied is opgelost. Van het
claustrale erf nummer 2 was tot nu toe niet bekend waar
het claustrale huis gelegen had. Al in 1832 was het perceel,
waarop het vermoed werd, onbebouwd. De combinatie van
veel bronnen gaf de doorbraak. Een foto uit de ‘schatkamer
van Utrecht’, het Utrechts Archief, heeft daar als omschrijving
‘Gezicht in de Walsteeg te Utrecht’. Dit blijkt te moeten zijn:
‘…nabij de Walsteeg’. De muur op de foto is de achtergevel
van het gezochte claustrale huis dat lag op wat velen nog
kennen als het Walsteegterrein. Voor wie het niet gelooft:
de achtergevel staat er nog (zie hier). Op de tekening, die
Antonie Waterloo in 1619 vanaf de Domtoren maakte, is
het (vermoedelijk) te herkennen. Vóór een dominante toren
waarvan het UDS al eerder aantoonde dat die van het huis
Lamparden is.
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JUBILEUMWANDELING

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
Door Bert Aanstoot namens de werkgroep Historisch Onderzoek.

Dit was weer eens wat anders voor de leden van de werkgroep Historisch Onderzoek. Wij hadden ons al
beziggehouden met de totstandkoming van het jubileumstripboek “De Dwaalgids van Utrecht”. Nu vroeg de
directie van het UMF ons eens na te denken over een rondleiding door de stad, passend bij de viering van het
75-jarig jubileum.
HET THEMA UITWERKEN

HET SAMENSTELLEN VAN DE ROUTE

Een brainstorm volgde. Als thema’s werden genoemd ‘Holle
kiezen’ (monumentale panden die niet of slecht worden
onderhouden en dus nodig moeten worden ‘gevuld’, lees:
gerestaureerd) en ‘Verleden en toekomst’. Voorbeelden van
holle kiezen zijn de al tientallen jaren gesloten boekhandel
Meijer in de Korte Janstraat en het restant van het poort
gebouw van het Zoudenbalchhuis, Mariastraat 28; het eerste
pand waar het UMF heeft bijgedragen aan de financiering van
de restauratie in 1959. Maar twee panden was te weinig voor
een rondleiding. Al pratende kwam de werkgroep op later gebouwde panden die mogelijk in de toekomst een monumentale
status zouden kunnen krijgen of waarover architectonische
discussies kunnen worden gevoerd. Zoals:

Het eerste concept van de route ontwikkelden we in samenwerking met onder andere Gerrit Huisman van Gilde Utrecht.
Die wandeling liepen we nog een keer met een aantal mensen
van onze werkgroep en van Het Gilde. Zo kwamen we tot wat
wijzigingen en kregen we aanvullende informatie over de
panden. Het thema pasten we aan naar ‘Verleden, heden en
toekomst’. In een aantal stappen (letterlijk!) ontstond zo de
definitieve route. Hilde van Werven wierf gidsen bij Het Gilde
en bij onze werkgroep en tot slot hebben we, bij wijze van
test, met het hele gezelschap de route nog een keer gelopen.

• De architectonische hoekoplossing op de hoek van de
Kromme Nieuwegracht en de Drift;
• Het door Mart van Schijndel ontworpen pand op het
Pieterskerkhof;
• Onderdelen van Hoog Catherijne, met name het nieuwe
gebouw over de singel en het dak boven het Stationsplein;
• De uitbouw aan het stadhuis.
Ook de manier waarop vaak met oude panden wordt omgegaan en de vraag hoe er met leegkomende panden zou
moeten worden omgegaan (kerken, watertorens) kwam op
tafel. Zo ontstond het idee om wat discussie in het thema te
verweven en het aan te passen tot ‘Zicht op de toekomst’.
Er volgde een gesprek met toenmalig UMF-directeur Hilde
van Werven. Het werd meteen duidelijk dat zij ook soort
gelijke ideeën had. Er ontstond een inspirerende en creatieve
samenwerking.

VERRASSINGEN
Daarna volgde de jubileumviering op 17 november. Het was
voor ons een geweldige ervaring om zoveel belangstellende
donateurs bijeen te zien in ’t Hoogt. Vol enthousiasme gingen
we met een groot aantal groepen van maximaal 15 personen
op pad. Onderweg volgden veel boeiende discussies over hoe
bepaalde panden waren gerestaureerd, over wat nu of in het
verleden lelijk werd of wordt gevonden of waar mensen mogelijk in de toekomst met heel andere ogen naar zullen kijken.
In de route hadden we twee verrassingen opgenomen. De
route eindigde in de gewelven van het vroegere stadspaleis
Lofen op het Domplein. Dit paleis had vroeger een achteruitgang naar de Vismarkt. Deze uitgang was speciaal voor onze
stadswandeling geopend. Ook was het hoekpand van ’t Hoogt
die dag toegankelijk voor bezichtiging.
Rest ons nog te melden dat het enigszins spannend was om
mensen rond te leiden die meer dan gemiddeld op de hoogte
zijn van de oude stad. Hun positieve reacties gaven ons na
afloop des te meer een zeer voldaan gevoel.
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HUURZAKEN
Op dit moment bezit het UMF ruim 100 wooneenheden. Deze worden verhuurd aan met name een- of
tweepersoons huishoudens. De UMF-panden liggen bijna allemaal binnen de Utrechtse singels, een gewilde
plek om te wonen. Vooral de panden aan de Bruntenhof en de Spingweg zijn geliefde plekken voor UMFdonateurs. Er zijn mensen die zich speciaal inschrijven als donateur om daar ooit te kunnen wonen.

WIST U DAT?
In 2018 schreven 137 nieuwe donateurs zich in bij het UMF
en verhuisden 15 huurders naar een andere plek. De meest
voorkomende redenen om te verhuizen waren; samenwonen,
het kopen van een huis of de behoefte om buiten de stad te
gaan wonen. Ten opzichte van een aantal jaar geleden stijgt

het aantal mutaties de laatste tijd. De langstzittende huurder
woont al ruim 50 jaar in een UMF-pand.
Meer informatie over de verhuurprocedure vindt u op
de website.

IN DE PERS
In 2018 verscheen het UMF diverse malen in de pers. Berichten over het 75-jarig jubileum, het aantreden
van de nieuwe UMF-directeur en het stripboek “De Dwaalgids van Utrecht” leest u hieronder:
Algemeen Dagblad

Nederlands Dagblad

NU.nl

De Gelderlander

Utrecht Nieuws.nl

DUIC

De Erfgoedstem

Radio interview op NPO radio 5

Stadsblad Utrecht

Interview met De Inktpot op RadioM,
Aan Tafel!; 10 januari, tijdstip 13.00-13.30

VRIJWILLIGERS
Ook dit jaar bedanken de directie en het bestuur de UMF-vrijwilligers hartelijk voor hun inzet. Wilt u vrij
williger worden? Mail dan naar info@umf.nu. Wij zorgen er dan voor dat u in contact wordt gebracht met
één van onze werkgroepen.
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Het kantoor van het Utrechts Monumentenfonds is gevestigd
aan Lange Nieuwstraat 53, 3512 PD Utrecht – Nederland.

U kunt ook altijd een mail sturen naar info@umf.nu.

Het UMF is van maandag tot en met donderdag van 8:30-17:00
bereikbaar en op vrijdag van 8:30-16:00 op het telefoon
nummer 030 2311761

Het IBAN-nummer van het Utrechts Monumentenfonds IBAN
NL68 TRIO 0254 7316 78. Het RSIN-nummer is 2883028.

WWW.UTRECHTSMONUMENTENFONDS.NL

