STADSWANDELING UTRECHT
Utrecht is natuurlijk de Dom! Met 112 meter de
hoogste kerktoren van Nederland. Maar Utrecht is
meer. Met 2000 jaar geschiedenis is het oude centrum
net een openlucht museum. Rondom het Domplein en
in het Museumkwartier zijn tal van eeuwenoude
monumenten, kloostertuinen en historische
winkelstraten. Zelfs jarenlange inwoners van Utrecht
verbazen zich wat de stad te bieden heeft aan historie.
Maak kennis met het Museumkwartier en het Domplein
met de Google Maps stadswandeling door deze
historische stad.

OVERZICHT
Afstand wandelroute: 5 km
Duur: 2 uur
Startpunt: Domplein, Utrecht
Eindpunt: Domplein, Utrecht
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl
HANDIG
Kom met de trein?
Er is een looproute van Utrecht CS naar het startpunt
van de wandeling op het Domplein opgenomen. Je
kunt deze looproute eenvoudig aanklikken in de
kaartlegenda in Google Maps.

01
PIETERSKERK
> Start met je rug naar de VVV op het Domplein. Sla
linksaf en loop rechtdoor de Voetiusstraat in naar het
Pieterskerkhof. Bij het einde van het Pieterskerkhof
ben je aangekomen bij de Pieterskerk.
De Pieterskerk is een van de oudste kerken van
Utrecht en was een zogenaamde kapittelkerk. Dit was
een Rooms-Katholieke kerk waaraan een
gemeenschap van zo’n 30 Rooms-Katholieke priesters
verbonden was. Het gebied rond de Pieterskerk was
een afgebakend gebied waar het kerkelijk recht van
toepassing was. Dit wordt ook wel een immuniteit
genoemd. Een soort onafhankelijk eilandje binnen de
stad. In een immuniteit had de wereldlijke macht niets
te zeggen. Het gebied rond de Pieterskerk werd
omgeven door de Kromme Nieuwegracht.
De Pieterskerk is één van de best bewaarde
Romaanse kerken in Utrecht. Na de reformatie zijn er
plannen geweest om de kerk af te breken. Dit is echter
voorkomen door de families die grafkelders in de kerk
bezaten. Daarna is de kerk jarenlang gebruikt als
kazerne en later als snijkamer van de universiteit.
Tegenwoordig is de kerk in gebruik als Waalse kerk.
Mogelijk was de kerk onderdeel van het Utrechtse
kerkenkruis. Volgens sommige historici zou er namelijk
een kerkenkruis in de stad Utrecht bestaan. Het
kerkenkruis werd gevormd door de Pieterskerk, de
Pauluskerk, de Mariakerk en de Janskerk. Hart van het
kruis was de Dom. Het kerkenkruis zou bedacht zijn
door keizer Hendrik III. Zijn vader was in 1039
overleden en bijgezet in de Domkerk. Ter
nagedachtenis van zijn vader zou een kruis van kerken
worden gebouwd rond het hart van zijn vader.
Sommige historici betwijfelen of het een opgezet plan
was. Er zijn tot op heden geen schriftelijke bronnen
gevonden waaruit bleek dat hiervan sprake was.
Meer informatie? Bezoek de website op
www.pieterskerk-utrecht.nl

> Na de Pieterskerk loop je de Pietersstraat in en ga
op het einde naar rechts. Je bent nu op de Kromme
Nieuwegracht.
02
KROMME NIEUWEGRACHTG
De Kromme Nieuwegracht is een voortzetting van
de Nieuwegracht. De smalle stadsgracht loopt met
een grote kromme bocht van het Pausdam naar het
Jansdam om het vroegere gebied van de Pieterskerk
heen. De Nieuwegracht is, zoals de naam al doet
vermoeden, nieuwer dan de Oudegracht. De
Oudegracht is de bekendste gracht in Utrecht met vele
monumentale grachtenpanden, werven en werfkelders.
De Oudegracht is UNESCO werelderfgoed.
Men heeft bij opgravingen in de Kromme Nieuwegracht
verschillende Romeinse bodemvondsten aangetroffen.
Dit wijst erop dat hier water stroomde in de tijd dat
de Romeinen in Utrecht nederzettingen hadden. Het
castellum Traiectum was een Romeins fort (castellum)
langs de rivier de Rijn. Het lag destijds op de
noordelijke grens van het Romeinse Rijk en vormt de
bakermat van de stad Utrecht. Het houten fort werd
gebouwd als versterking voor de grens die Rijn vormde
tegen vijandige noordelijke stammen.
> Volg de Kromme Nieuwegracht en bij het volgende
kruispunt naar rechts de Kromme Nieuwegracht blijven
volgen. Op het einde, op de hoek rechts, zie je
Paushuize.
03
PAUSHUIZE
Paushuize is gebouwd aan het begin van de zestiende
eeuw. Het is een belangrijk monumentaal pand in de
stad Utrecht. Paushuize heeft zijn naam te danken aan
paus Adrianus VI. Hij was paus van 9 januari 1522 tot
aan zijn dood. Na zijn dood waren er ruim 450 jaar
alleen maar pausen met een Italiaanse afkomst tot in
1978 Johannes Paulus II werd gekozen.
Adriaan Floriszoon Boeyens groeide op aan de
Oudegracht en was zoon van een scheepstimmerman.
Na de plotselinge dood van Paus Leo X koos de
Rooms Katholieke Kerk tijdens het conclaaf hem tot
nieuwe paus. Paus Adrianus woonde op dat moment
in Spanje en was niet bij het conclaaf aanwezig. Het
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Voordeling parkeren met de auto
Aan de rand van de stad Utrecht is het P+R
Transferium Westraven. Je parkeert er de hele dag
voor een vast laag bedrag. Je krijgt bovendien gratis
vervoer met de sneltram naar Utrecht CS.

Deze P+R ligt direct naast de snelweg en de rit met de
sneltram duurt circa 15 minuten. Het Transferium
Westraven ligt aan afrit 17 op de Ring-Zuid. Bij de
afslag de pijl Transferium volgen en je bent er direct.
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eerste bericht van zijn verkiezing op 9 januari ontving
hij op 22 januari 1522. Hij vond het zeer
ongeloofwaardig. Pas nadat hij de officiële
documenten zag die dagen later arriveerden door het
slechte weer, moest hij zijn twijfels laten varen. Uit een
brief die hij in die periode schreef, bleek dat hij de
functie van paus en de verantwoordelijkheid die dat
met zich meebracht echter nooit geambieerd heeft.
Paus Adrianus VI was de eerste en enige Nederlandse
paus en stierf op 64 jarige leeftijd. Hij hoopte ooit weer
terug te keren naar Utrecht. Het huis in Utrecht dat hij
in 1517 had gekocht en grondig had laten verbouwen,
heeft hij echter nooit gezien. Tegenwoordig wordt
Paushuize gebruikt als representatieve ruimte voor de
commissaris van de Koning en het provinciebestuur. In
1985 heeft paus Johannes Paulus II een bezoek
gebracht aan Paushuize.
Meer informatie? Bezoek de website op
www.paushuize.nl

05
GASTHUIS LEEUWENBERGH
Het Gasthuis Leeuwenbergh werd in 1567 gebouwd
als pesthuis voor lijders aan de pest. Het is gebouwd
met geld uit de nalatenschap van Agnes van
Leeuwenbergh. Met name tijdens de pestepidemieën
in de jaren 1635-36 en 1666 is het gebruikt als
pesthuis. Daarna braken geen pestepidemieën meer
uit en heeft het huis verschillende bestemmingen
gehad. Zo werd het onder meer gebruikt als militair
hospitaal, kazerne, universiteitsgebouw en
laboratorium van de Faculteit Scheikunde.
Meer informatie? Bezoek de website op
www.leeuwenbergh.org
> Loop rechtdoor in de Schalkwijkstraat totdat je links
een zeer smal steegje neemt. Zo kom je op een
binnenplaats. Vervolg je route, kruis de Keukenstraat
en loop rechtdoor. Je eindigt op de Magdalenastraat
en sla rechtsaf.

> Vanuit de Kromme Nieuwegracht ga je links naar de
Nieuwegracht. Bij het volgende kruispunt, links de
Herenstraat in. Aan het einde kom je bij Park
Lepelenburg en ga je rechts. Bij de Brigittenstraat blijf
je parallel lopen aan het Lepelenburg en steek je de
Bruntenhof in.

Loop over de Magdalenabrug en sla rechtsaf de
Nieuwegracht op. Je wandelt langs het Museum
Catharijneconvent en slaat linksaf de Catharijnesteeg
in. Bij de Lange Nieuwstraat zie je links de Sint
Catharinakathedraal liggen.

04
BRUNTENHOF
De Bruntenhof is de gemeenschappelijke tuin achter
de Bruntskameren. Dit is een complex van 15
eenkamerwoningen die in opdracht van de advocaat
Frederik Brunt op het erf van zijn huis Klein
Lepelenburg werden gebouwd in 1621. Deze
woningen werden gebouwd voor arme weduwen die
gratis wonen, voedsel en brandstof kregen. Het
hoofdgebouw heeft een barok gebeeldhouwde poort.

06
SINT CATHARINAKATHEDRAAL
De Sint Catharinakathedraal, beter bekend als de
Catharijnekerk, is de kathedraal van het RoomsKatholieke aartsbisdom Utrecht. De kerk is onderdeel
van een middeleeuws kloostercomplex wat bekend
kwam te staan als het Catharijneconvent. De
kloostergebouwen zijn meer dan 500 jaar geleden
gebouwd en grotendeels bewaard gebleven.
Momenteel is het Catharijneconvent in gebruik als
Rijksmuseum Catharijneconvent.

Tegenwoordig is bezit van het Utrechts
Monumentenfonds en wordt het verhuurd.

Meer informatie? Bezoek de website op
www.dekathedraal.com

Op het einde naar rechts op de Korte Smeestraat en
aan de Oudegracht naar links. Neem de eerst links
naar de Vrouwjuttenstraat en op het einde naar rechts:
Lange Nieuwstraat. Zo loop je langs het
Universiteitsmuseum. Naast het Universiteitsmuseum
en op de hoek met de Agnietenstraat zijn de
Beyerskameren.
07
BEYERSKAMEREN
De Beyerskameren zijn een rijksmonument en werden
in 1597 gesticht door Adriaen Beyer en zijn echtgenote
Alet Jansdogter om arme mensen onderdak te geven.
Aan de 12 woningen zijn in 1650 nog twee woningen
aan de Agnietenstraat toegevoegd.
In het midden van de Beyerskameren is een poort met
daarboven een gevelsteen. Deze ingang leidt naar de
oorspronkelijke regentenkamer, gelegen aan de
achterkant.
> Bij het kruispunt aan het einde van de Lange
Nieuwstraat staat de Fundatie van Renswoude.
08
FUNDATIE VAN RENSWOUDE
De Fundatie van Renswoude is gesticht in 1754 met
als doel om weesjongens een goede opleiding te
geven. Maria Duyst van Voorhout, Vijvrouwe van
Renswoude stierf rijk en kinderloos. In haar testament
bepaalde zij dat haar nalatenschap diende te worden
gebruikt voor onderwijs aan weesjongens. Het
fundatiegebouw is dan ook oorspronkelijk gebouwd als
internaat voor de weesjongens. Er werd lesgegeven in
waterbouw, scheepsbouw en wiskunde. Het gebouw is
één van de hoogtepunten van de rococo in Nederland.
Naast de Fundatie van Renswoude in Utrecht bestaan
er ook Fundaties van Renswoude in Delft en Den
Haag. Tegenwoordig verleent de Fundatie
studiebeurzen aan talentvolle studenten.
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> Op het einde van de Bruntenhof ga je naar rechts en
kun je rechts in het binnenhof wandelen. Bezoekers
zijn welkom als het hek niet op slot is. Vervolg je weg
langs het brandspuithuisje in de Schalkwijkstraat. Links
zie je gelijk Gasthuis Leeuwenbergh.

De kloosterkerk is de laatste middeleeuwse kerk die in
Utrecht tot stand kwam. In de Catharijne kerk zijn
verschillende bekende Utrechters begraven zoals de
beroemde schilder Gerard van Honthorst.

> Steek de Lange Nieuwstraat over en vervolg je weg
in de Reguliersteeg. Sla aan het einde linksaf op de
Oudegracht en sla kort daarna weer linksaf de
Dorstige Hartsteeg in. Na 200 meter in dit steegje naar
de rechts, de Dorstige Harthof.
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Meer informatie? Bezoek de website op
www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl
> Sla bij het kruispunt aan het einde van de Lange
Nieuwstraat rechtsaf naar de Agnietenstraat. Rechts
loop je langs het Nijntje Museum en aan de overkant
ligt het Centraal Museum. Naast het Centraal Museum
ligt de Nicolaïkerk aan het Nicolaaskerkhof.
09
NICOLAÏKERK
De Nicolaïkerk of Nicolaaskerk werd gebouwd in het
begin van de twaalfde eeuw als de tweede
parochiekerk van Utrecht. Van de oorspronkelijke
romaanse kerk is alleen het tweetorenfront nog
overgebleven. Deze 2 torens zijn bijzonder omdat een
parochiekerk nooit twee torens kreeg. Dit was
voorbehouden aan kathedralen, klooster- en
kapittelkerken.
In 1566 werd de kerk getroffen door de Beeldenstorm
en kort daarna overgenomen door de protestanten.
Ook tegenwoordig is de kerk nog in gebruik bij de
Protestantse Kerk in Nederland.
De Nicolaïkerk is mogelijk de eerste kerk waar een
orgel werd geplaatst in Nederland. In de koorkerk in
Middelburg staat het Peter Gerrits orgel uit omstreeks
1477 die afkomstig is uit de Nicolaïkerk. Dit orgel is
één van de best bewaarde orgels uit de
Middeleeuwen.
> Volg het Nicolaaskerkhof naar links en sla rechtsaf
de Doelenstraat in. Ga direct rechts binnen in het
Doelenhofje. Het is vrij toegankelijk maar niet altijd
geopend.

12
VOLLERSBRUG
De Vollersbrug is een boogbrug en verwijst naar een
voller. De taak van een voller is het laten vervilten van
een wollen weefsel. Hierdoor ontstond een stevige
waterdichte stof. Volgens de traditionele methode was
één van de ingrediënten urine. Het vollen was zwaar
en vies werk. Doordat de geur niet zo aangenaam is,
werd dit aan de rand van de stad gedaan.

> Vervolg je weg in de Doelenstraat. Links kom je
langs de Schutterstraat. Deze slaan we niet in, je
vervolgt je weg naar de Twijnstraat. Steek de
Twijnstraat over loop naar rechts. Gelijk links loop je
de Wijde Watersteeg in.

Tevens speelt de Vollersbrug een rol in een sage met
de Gesloten Steen die te vinden is op de hoek van de
Oudegracht 364. De grote zwerfkei was destijds
neergelegd om beschadiging van de hoek van het
gebouw door wagenwielen te voorkomen. Het verhaal
wil dat de duivel en zijn knecht ’s nachts deze steen
aan het overgooien waren tussen de Geertebrug en de
Vollersbrug. Bij een misser viel de steen met een grote
klap op de grond dat de huizen op hun grondvesten
trilden. Om van het gedonder af te zijn heeft men de
zwerfkei maar aan de ketting gelegd.

Op het einde van de steeg, bij de Oudegracht, sla je
rechts af richting het centrum. Vlak voor de brug aan
de overkant van de Oudegracht, zie je Brouwerij de
Boog liggen.
11
BROUWERIJ DE BOOG
Brouwerij De Boog stamt uit de 16e eeuw. Het water
van de Oudegracht was grondstof voor het
brouwproces en tegelijkertijd aan- en afvoerweg voor
de brouwerij. De latere eigenaar Willem de Kock
schonk na zijn overlijden in 1761 de brouwerij aan de
Rooms-Katholieke Armenkamer. Deze realiseerde in
de 19e eeuw met de winst, de Zeven Steegjes met
woningen voor werknemers van de
stoombierbrouwerij. In 1897 sloot De Boog haar
deuren. Zij had de concurrentiestrijd met andere grote
industriële pils brouwerijen verloren.
De oorspronkelijke brouwerij bestaat uit de panden
Oudegracht 367, 371 en het op de werf gebouwde
brouwhuis 369H. De circa 100 woningen in de Zeven
Steegjes met straatnamen als Brouwerstraat,
Boogstraat en Moutstraat herinneren aan de
activiteiten van de geldschieter. Het is complex is een
Rijksmonumenten en in gebruik als woonhuis.
> Naast brouwerij de Boog aan het einde van de Wijde
Watersteeg ligt de Vollersbrug.

> Neem de trap rechts bij de Wijde Watersteeg en loop
over de Vollerbrug heen. Je loopt nu de Lange
Rozendaal in.
13
LANGE ROZENDAAL
De Lange Rozendaal is gebouwd in de 19e eeuw door
de Armenkamer die de Brouwerij De Boog in bezit had.
Destijds was de straat niet geplaveid en was er één
toilet per 100 inwoners. De arbeidswoningen zijn
gerestaureerd in de jaren ’90 van de vorige eeuw.
> Vlak voor het einde van de Lange Rozendaal sla je
rechtsaf naar de Korte Rozendaal. Bij de Kleine
Geertekerkhof zie je links de Geertekerk.
14
GEERTEKERK
De Geertekerk was in de Middeleeuwen één van de
vier parochiekerken in Utrecht. Het eerste kerkgebouw
stond op een terrein buiten de omwalling. Omstreeks
1248 werd de kerk overgebracht naar de huidige plek
binnen de stadsmuren. In de 15e eeuw liet Agnes van
Zantwijck zich inmetselen in een kluis. Deze kluis
waarin zij woonde is in 1943 gesloopt.
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10
DOELENHOFJE
Het Doelenhofje was in eerste instantie een begijnhof,
later werd het een klooster. Als je het hofje
binnenloopt, zie je rechts een overdekte zuilengang.
Die werd gebruikt door kloosterlingen om naar de
overkant van de straat te gaan. Daar stond immers
hun kerk. Later werden de gebouwen een gevangenis
en bejaardentehuis. Tegenwoordig zijn er
verschillende kleine bedrijven gehuisvest.

Het Doelenhofje verwijst ook naar de Schutterij die hier
vroeger zijn oefenplek had. Een doelen was een
oefenplek of schietbaan voor boogschutters en met
geweer bewapende leden van de schutterij. De
schutters van de gilden beschermden de stad tegen
invallen of ongewenste bezoekers. Het meest bekend
is de Schutterij van Amsterdam door het schilderij De
nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Schuin tegenover
het Doelenhofje vinden we ook de Schutterstraat.
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Eind jaren ’40 was de Geertekerk er erg slecht aan
toe: het dak was weg en de bomen groeide in de
kerkruimte. Nadat de ruïne was aangekocht door de
Remonstrantse Broederschap werd het in de jaren ’50
van de vorige eeuw geheel gerestaureerd.
De Geertekerk is ook nu nog eigendom van de
Remonstrantse Gemeente Utrecht en een gewilde
locatie van veel concerten en koren.
> Loop rechtdoor de Geertekerkhof die over gaat in de
Springweg. Bij het eerste kruispunt ga je linksaf naar
de Lange Smeestraat. Aan het einde van de Lange
Smeestraat zie je rechts het Bartholomeus Gasthuis
liggen.
15
BARTHOLOMEUS GASTHUIS
Het Bartholomeus Gasthuis is gesticht in 1367 door
een onbekende Utrechtse burger als gasthuis voor
pelgrims en dakloze armen. Het gasthuis was gewijd
aan St. Appollania. In 1378 neemt Willem van
Abcoude het gasthuis over. Hij sticht in 1407 een
bestuur, de broederschap. Zij zijn verantwoordelijk
voor het bestuur en de inkomsten van het gasthuis.
In 1632 wordt de Regentenzaal gebouwd en besluiten
de regenten tot aankoop van wandtapijten. Deze
wandtapijten of gobelins worden als een uniek stuk
Nederlandse tapijtweverkunst beschouwd en zijn
aangemerkt als Nederlands cultureel erfgoed.

een klein stukje en ga gelijk weer rechtsaf de
Andreasstraat in. Sla kort daarna linksaf het
Andreashof in. Je wandelt het Andreashof uit bij de
parking en gaat naar rechts.
Ga direct naar rechts de Tuinstraat in. Op het einde
van de Tuinstraat linksaf naar de Springweg. Wandel
tot aan de mooie toegangspoort van Burgerweeshuis.
16 BURGERWEESHUIS
De kinderen van het Burgerweeshuis waren gekleed in
de kleuren wit en blauw zoals te zien is op de beeltenis
boven de toegangspoort. Zo kon men eenvoudig de
kinderen herkennen als ze waren weggelopen. Op het
binnenhof staat een gebouw met rode luiken. Dit
gebouw telt zo’n 100 kamers. Er verbleven hier 400
weeskinderen.
> Ga de poort van het Burgerweeshuis binnen op de
Springweg. Op het binnenhof sla je linksaf, bij het
kruispuntje ga je rechtdoor de Zwaansteeg in. Aan het
einde ga je naar links de Jacobgasthuissteeg in.
17 JACOB GASTHUISSTEEG
Het Sint-Jacobsgasthuis was een van de vele
gasthuizen op de pelgrimsweg naar het Spaanse
Santiago de Compostela waar vermoeide pelgrims een
onderkomen voor de nacht konden vinden. Het
Utrechtse gasthuis opende zijn deuren in de 2e helft
van de 14de eeuw.

De klok van het Bartholomeus Gasthuis is de op één
na oudste klok van Utrecht. De oudste klok hangt in de
Pieterskerk. Dagelijks wordt om 12.00 uur deze klok
geluid door vrijwilligers van het Utrechts
klokkenluidersgilde.

Op de kale plek die achterbleef na het sterven van een
perenboom achter het voormalige St.-Jacobusgasthuis
aan de Oudegracht 213, is een beeldje van Amiran
Djanashvili geplaatst. Dit stelt een pelgrim voor op zijn
tocht naar Santiago. Het beeldje is een ode aan deze
pelgrims.

In 2017 bestaat het Gasthuis 650 jaar en is het in
gebruik als verpleeg- en verzorgingshuis. Om aan de
eisen van de modern te tijd te voldoen is het gasthuis
in 2012 ingrijpend verbouwd en gerenoveerd.

> Vervolg de Jacobgasthuissteeg naar de Springweg.
Sla rechtsaf op de Springweg en loop rechtdoor tot het
Duitse Huis en het luxueuze Grand Hotel Karel 5.

> Aan het einde van de Lange Smeestraat ligt de
Bartholomeibrug en een mooi stadspark. Sla voordat je
brug op loopt rechtsaf naar het Geertebolwerk. Loop

17
STADSBROUWERIJ DE DRIE RINGEN
Het Duitse Huis is een eeuwenoud pand dat zijn naam
kreeg als hoofdkwartier van de Duitse Orde. Dit was
een geestelijke ridderorde die hier gevestigd was. Het
complex werd gebouwd in 1348 en bestond uit een
hoofdgebouw, enkele bijgebouwen en een kerk. Het

Na een uitgebreide renovatie keerde de Duitse Orde
terug in 1995 in een deel van het gebouw. De rest
werd verbouwd tot luxe hotel. Dit hotel werd vernoemd
naar de Habsburgse keizer Karel V die er in 1546 heeft
gelogeerd. Rond het hotel zijn sporen van het
Romeinse verleden gevonden. Mogelijk is het een
Romeins grafveld geweest ten tijde van het castellum
Traiectum.
Het complex is tegenwoordig een Rijksmonument.
> Loop de Haverstraat in tot aan de Oudegracht en
steek de Hamburgerbrug over. Ga na de brug linksaf
richting de Dom. Loop rechtdoor naar de Donkere en
Lichte Gaard.
18
DONKERE EN LICHTE GAARD
De namen Lichte Gaard en Donkere Gaard verwijzen
naar de boomgaard van het bisschoppelijke paleis dat
hier vroeger stond. Dit deel van de gracht wordt ook
wel klein Venetië genoemd vanwege de zichtbare
arcaden aan de achterzijde van huizen van de
Lijnmarkt.
> Vanuit de Donkere en Lichte Gaard kom je aan bij
het hart van het historisch centrum. Sla rechtsaf de
Servetstraat in. Vlak voor de Domtoren is er rechts een
mooie toegangspoort tot Flora’s Hof.
19
FLORA’S HOF
Flora’s Hof ligt pal onder de Dom. Het is één van de
mooiste plekjes van de binnenstad. Ooit stond hier een
bisschoppelijk paleis. Nu wordt het mooie hofje
onderhouden door vrijwilligers. De huidige tuin is
geïnspireerd op de 19e eeuwse tuinstijl. Achterin hangt
er een oude foto van de kwekerij van Van Gendt. De
foto geeft een sfeerbeeld van hoe de tuin er rond 1925
uitzag.
Meer informatie? Bezoek de website op
www.florashof.nl
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Meer informatie? Bezoek de website op
www.bartholomeusgasthuis.nl

klooster was zeer luxueus ingericht, daardoor werden
er ook koningen en andere hoge gasten ontvangen.
De kerk stortte echter in bij een storm die ook het schip
van de Domkerk omver blies. Later werd het verbouwd
tot militair ziekenhuis.
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> Loop rechtdoor op de Servetstraat onder de Dom
naar de Domtoren en Domkerk.

Geestelijken wandelden en mediteerden hier. Er stond
een waterput en een openbaar toilet.

20
DOMTOREN EN DOMKERK
De Dom van Utrecht is de trots van de stad. Met 465
treden en ruim 112 meter hoog is het de hoogste
kerktoren van Nederland. In opzet was de Domtoren
mogelijk de grootste kerktoren die tot dan toe in
Europa gebouwd was. De Dom is gebouwd op het
terrein van het voormalige Romeinse castellum
Traiectum. Mogelijk stond er in de Romeinse tijd een
tempeltje. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als
kathedraal van het Rooms-Katholieke bisdom Utrecht
en gewijd aan Sint Maarten. Van de kerk bestaat
tegenwoordig alleen nog het koor, het dwarsschip en
de toren. De Dom is ondanks het ontbrekende schip
een belangrijk gotisch monument in Nederland.
In 1517 werd het werk aan de bouw van de Dom
gestaakt omdat geldstromen opdroogden. Toen de
bouw tot stilstand kwam, waren het schip en het
dwarsschip nog niet in steen overwelfd maar slechts
afgedekt met een houten plafond. In 1674 raast er
echter een verwoestende tornado over Utrecht en het
middenschip van de kerk stort in. De kerk en toren
raken voorgoed van elkaar gescheiden. De resten van
het ingestorte middenschip worden opgeruimd en het
huidige Domplein ontstaat. Op het Domplein kun je
aan de hand van de betegeling nog de omvang van de
originele kerk zien.
De Dom is tegenwoordig in gebruik bij de Protestantse
Kerk. Behalve voor kerkelijke activiteiten wordt de
Domkerk gebruikt voor verschillende niet-kerkelijke
evenementen zoals de opening van het academisch
jaar van de Universiteit Utrecht.

Duidelijk is te zien dat de kruisgang is 2 fases is
gebouwd: de oostelijke en zuidelijke arm hebben
verschillende venstertraceringen dan de westelijke
arm. Ook de gewelven zijn verschillende:
kruisribgewelven in de oudste delen en netgewelven in
het jongste deel.
Opvallend is de steen gehouwen touwen, mogelijk een
grapje van de middeleeuwse steenhouwer.
> Je bent aangekomen op het eindpunt van de
wandeling.

Meer informatie? Bezoek de website op
www.domtoren.nl en www.bouwdomtoren.nl . Ontdek
ook de geschiedenis en archeologie van het Domplein
bij www.domunder.nl
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PANDHOF DOMKERK
De laatste stop van deze historische stadswandeling is
het Pandhof Domkerk. De schilderachtige kruisgang
met pandhof is gelegen ten zuiden van het koor.

CITYROUTES

> Op het Domplein steek je schuin rechtsaf naar
Pandhof Domkerk.
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