
PECHA KUCHA
OPEN HUIS 
TOURS
FILM
LEZINGEN
INSTALLATIE

DAG VAN DE
ARCHITECTUUR 

UTRECHT
1, 2 & 3 JUNI 2018

STAD VAN 
MORGEN



STAD VAN 
MORGEN

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni vieren wij de Dag van de  
Architectuur 2018! Dé kans om binnen te kijken bij de 
meest bijzondere gebouwen. Bevlogen initiatiefnemers  
en enthousiaste architecten vertellen je hoe zij de stad 
mooier en duurzamer maken.

We blikken vooruit op de stad van morgen. Utrecht groeit.  
En daarmee verandert ons stedelijk landschap met de dag.  
Duizenden nieuwe woningen zijn nodig voor de vele nieuwe  
inwoners. Overal in de stad wordt gewerkt om de openbare ruimte 
aangenamer te maken. Minder auto’s voor meer mensen en veel 
aandacht voor groen. De stad maakt zich klaar voor morgen; 
gezond, circulair, energieneutraal.

Op geen andere plek is de groei van de stad meer zichtbaar  
dan in Leidsche Rijn. Het piepjonge stadsdeel bestaat dit jaar 
20 jaar. En dat vieren we met met een speciale fietstour, een 
architecten estafette in het net geopende Leidsche Rijn Centrum 
en een spraakmakende kunst- en architectuurmanifestatie bij 
het naastgelegen RAUM. Op Rotsoord kun je de vorig jaar  
heropende Pastoefabriek bezoeken, een rondleiding bijwonen 
door de nieuwbouw van de Trip, de prachtig getransformeerde 
watertoren beklimmen of de gebiedsexpositie Proeftuin van 
Vernieuwing bezoeken van het Stadsinitiatief Rotsoord.

In het Stationsgebied trekt de Dag van de Architectuur samen 
op met De Dag van de Bouw. Hijskranen maken plaats voor 
een levendig nieuw stationsplein met een iconisch hagelwit 
bollen dak. Aan de andere kant van de sporen zijn het duurzaam 
getransformeerde Rijkskantoor De Knoop en circulair paviljoen 
The Green House nog maar net geopend. De initiatiefnemers en 
de architect vertellen je graag over hun zoektochten tijdens dit 
circulaire avontuur in bouwproces, exploitatie en keuken.

Ook zijn een aantal bijzondere Utrechtse iconen geopend zoals 
het duurzaam getransformeerde a.s.r hoofdkantoor, met dit jaar 
ook aandacht voor de bijzondere kunst- en erfgoedcollectie van 
de verzekeringsmaatschappij. Na de Villa Jongerius is nu ook 
het schitterende Jongerius Kantoor duurzaam gerenoveerd en 
open voor publiek. In het werkspoorkwartier kun je kennis maken 
met het Hof van Cartesius, creatieve hub en proeftuin van de 
circulaire economie. Vorig jaar was de grond net bouwklaar,  
nu is er volop leven in het volledig duurzaam gebouwde Hof.

Eén dag héél veel zien, dat is Dag van de Architectuur Utrecht.



VR 1 JUNI 

20.20 uur 

 

LE:EN 

Heuveloord 140 

Tickets 6 euro  

www.aorta.nu

Pecha Kucha Night Utrecht presenteert 
twaalf makers die ieder in 20×20 seconden 
hun project, werk of idee voor een betere 
toekomst voor de stad pitchen. Met deze 
speciale stadsmakers editie openen we de 
Dag van de Architectuur in Utrecht.  
Een avond vol inspiratie voor de stad voor 
morgen die je niet wil missen!

PECHA KUCHA 

NIGHT UTRECHT  

OPENINGSAVOND

VRIJDAG 1 JUNI 

THE ART OF  

CITY MAKING

VOORPROGRAMMA

MAANDAG 21 MEI

PITCHES 

MA 21 MEI  

14.00 uur

The Green House 

Croeselaan 16 

Meer informatie  

over het programma 

www.aorta.nu

De opening van de EU Green Week 2018 
vindt plaats in Utrecht. AORTA presenteert 
voor deze gelegenheid zes stadspioniers die 
hun visie geven op de toekomst van de stad. 
Hoe dragen zij bij aan gezonde steden? 
Met onder andere Gerwin de Vries  
[Flux Landscape Architects], Charlotte Ernst 
[Hof van Cartesius], Sven van Oosten  
[Buro MA.AN] en Joris Viscaal [Tauw]. 
De voertaal bij dit programma is Engels. 



STATIONS
GEBIED

NOORDGEBOUW
Het Noordgebouw aan het Stationsplein is 
nog in aanbouw, deels boven de grootste 
fietsenstalling ter wereld. Het gebouw met 
woningen, kantoorruimte, hotel, zwembad en 
restaurant is te bezoeken onder begeleiding 
van mensen van Dura Vermeer en Monk  
Architecten.

TOURS 

10 – 16 uur

Stationsplein 

Oost

Meer informatie 

over het  

programma: 

www.aort.nu

STATIONSPLEIN
Het nieuwe stationsplein is vooral bekend 
om zijn reuzendak, ook wel bekend als de 
platgeslagen druiventros. Onder het plein 
komt de grootste fietsenstalling ter wereld, 
waarvan het eerste deel inmiddels geo-
pend is. De hele dag kunt u voor informatie 
terecht. Op vaste tijden geven mensen van 
Ector Hoogstad Architecten, Royal Haskoning 
en Buro Sant & co een rondleiding.

OPEN 

10 – 16 uur

TOURS  

10 | 11 | 12  uur  

13 | 14 | 15 uur

Stationsplein 

Oost



HET PLATFORM
Ten zuiden van het Stationsplein Oost  
verrijst boven het nieuwe bus- en tram-
station microcity Het Platform, een gebouw 
met appartementen, gemeenschappelijke 
voorzieningen, commerciële ruimten en een 
restaurant. De bouwlocatie van Het Platform 
is te bezoeken onder begeleiding van de  
ontwikkelaar A.B.C. Planontwikkeling en  
de architecten van Venhoeven CS

THE GREEN HOUSE  
& DE KNOOP
De oude Knoopkazerne is onlangs duurzaam 
verbouwd tot nieuw Rijkskantoor. Ernaast  
is een tijdelijk circulair paviljoen gebouwd: 
restaurant The Green House, met hergebruik-
te materialen uit de oude knoopkazerne. De 
architecten van CEPEZED en Corine Holtman 
van Albron nemen je mee in het circulaire 
bouwproces en ontwerp en de zoektocht 
naar een circulair culinair concept.

TOURS 

10 | 11 | 12 uur 

 

The Green House 

Croeselaan 16 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

INFOCENTRUM  
STATIONSGEBIED
Utrecht vernieuwt zijn Stationsgebied. Dat 
was nodig. Het aantal inwoners van Utrecht 
groeit al jaren, net als het aantal reizigers. 
Het infocentrum CU2030 presenteert ma-
quettes en animaties waarin de huidige en 
toekomstige situaties duidelijk worden. Van 
10.00 tot 15.00 start op ieder hele uur een 
rondleiding.

OPEN  

10 - 16 UUR

TOURS  

10 | 11 | 12 uur  

13 | 14 | 15 uur 

 

Stadskantoor 

Stadsplateau 1

WORLD TRADE CENTER
Het zal weinig mensen ontgaan zijn: het 
World Trade Center [WTC] van Utrecht aan 
het Jaarbeursplein is bijna gereed. De eerste 
vier verdiepingen met café, restaurant, 
werkplekken en vergaderruimten zijn straks 
publiek toegankelijk. Op de Dag van de  
Architectuur mogen de eerste nieuws-
gierigen alvast een kijkje nemen.

TOURS  

10 – 16 uur

Meer informatie 

over het programma: 

www.aorta.nu

TOURS 

10 - 16 uur 

 

Ingang vanaf  

Jaarbeursplein 15

Meer informatie 

over het programma: 

www.aorta.nu

Op vertoon van deze coupon ontvangt u  
zaterdag 2 juni 2018 korting bij de Green House.  
Ochtend: Koffie, thee of cappuccino met een vers gebakken 
appeltaartje van € 8,75 voor € 7,50 
Lunch: Tartines met beleg naar keuze en een glas huis-
gemaakte limonade van € 12,70 voor € 10,50 
Borrel voor 2 personen: Portie bitterballen met een drankje 
naar keuze van € 15,50 voor € 12,50



ROTSOORD

PASTOEFABRIEK
De monumentale Pastoefabriek op  
Rotsoord is van oudsher een meubelfabriek. 
Na het vertrek van Pastoe is het gebouw 
gerenoveerd. In 2017 trokken de Hogeschool 
voor de Kunsten, verschillende startups en 
twee café-restaurants in het industriële 
pand. De Pastoefabriek is vandaag vrij  
te bezichtigen. Om 15 uur start er een 
lezingen programma met Harm Scheltens 
en Sjoekie de Bijll Nachenius van Bierman-
Henket architecten waarna er gelegenheid 
is deel te nemen aan een rondleiding door 
het gebouw. 

OPEN 

10 – 16 uur

Rotsoord 3a, 7a, 7b

LEZING EN TOUR 

15 uur 

De Zagerij 

Mallenkamer 

Rotsoord 7a 

Meer informatie over 

het programma: 

www.aorta.nu



DE TRIP
De Trip is een creatief woon- en werkgebied 
voor starters en ondernemers. Wijn- en 
whiskyzaak Kwestie van Smaak, eetcafé 
Klein Berlijn, Taplokaal Gist en Camping 
Ganspoort zijn er gevestigd. De mensen van 
ontwikkelaar Jebber vertellen je er alles 
over. We starten op het plein voor de ingang 
van Klein Berlijn.

WATERTOREN  
ROTSOORD
Eind 2015 opende de Watertoren Rotsoord 
na een flinke verbouwing haar deuren met 
flexibele werkplekken en een café-restaurant 
met een geweldig uitzicht op de stad.  
Architect Daan Briedé neemt je mee naar 
de top.

PROEFTUIN  
VAN VERNIEUWING
Hoe blijft de diversiteit van ‘rafelrand’  
Rotsoord overeind in het geweld van een snel 
groeiende stad? Hoe kan het voormalige  
industriegebied zich meer ontwikkelen  
vanuit de energie en betrokkenheid van 
ondernemers en bewoners op en om  
Rotsoord? Op die vragen wil het Stads-
initiatief Rotsoord van de Utrechtse Ruimte-
makers antwoord geven. Ontdek deze  
proeftuin van vernieuwing. 

TOURS  

13 | 14.30 uur 

Helling 22 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

TOURS  

10 | 11 uur

Locatie:  

Heuveloord 25A 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

EXPO  

hele dag

TOURS  

11 | 14 uur

Ingang 

Camping 

Ganspoort 

Aanmelden: 

www.aorta.nu
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LOCATIES
1. Stationsplein Oost 

2. Stadskantoor Stadsplateau 1 

3. The Green House Croeselaan 16 

4. Platform 

5. Noordgebouw 

6. LE:EN Heuveloord 140 

7. Watertoren Rotsoord Heuveloord 25a 

8. Pastoefabriek Rotsoord 3a, 7a, 7b 

9. De Trip Helling 22 
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10. Camping Ganspoort Helling 87 

11. Infocentrum Leidsche Rijn Verlengde Hogeweidebaan 1 

12. Verkoopkantoor Leidsche Rijn Centrum Grauwaardsingel 1a 

13. RAUM Berlijnplein 520 

14. a.s.r. Hoofdkantoor Archimedeslaan 10 

15. Kantoor Jongerius Kanaalweg 64 

16. Hof van Cartesius Vlampijpstraat 94 

17. Nijenoord Nijenoord 1 

18. ’t Hoogt Hoogt 4 
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BLOKKEN 
SCHEMA



LEIDSCHE  
RIJN

LEIDSCHE RIJN CENTRUM 
Leidsche Rijn Centrum opent mei 2018. Het 
nieuwe stadshart van de wijk is geïnspireerd 
op steden als Parijs en Barcelona. Het doet 
echt een beetje mediterraan aan met brede 
boulevards en gezellige pleinen. Ontwerpers 
van Jo Coenen, AWG, Kokon, De Zwarte 
Hond, Geurst en Schulze, RPHS+ en Kollhoff 
Architecten laten je zien hoe het nieuwe 
stadshart eruit ziet.

TOURS  

13 | 13.30 | 14 | 14.30 

| 15 | 15.30 uur 

 

Verkoopkantoor 

Leidsche Rijn  

Centrum, 

Grauwaard- 

singel 1a 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

20 JAAR | 20 GEBOUWEN 
Leidsche Rijn bestaat twintig jaar. Tijdens 
een fietstocht toont architectuurgids Jan 
Maarten Dalmeijer met twintig gebouwen 
hoe het piepjonge stadsdeel in twintig jaar 
gevormd is. Maak kennis met de rijke histo-
rische gelaagdheid van de nieuwe wijken,  
de veelzijdige openbare ruimte en bijzon-
dere initiatieven zoals de Vlinderhof in het 
Maxima park, wooncollectief de Kersentuin 
en archeologisch park Hoge Woerd. 

FIETSTOUR  

14  uur  

[duur 2 uur] 

 

Infocentrum 

Leidsche Rijn, 

Verlengde  

Hogeweidebaan 1 

Aanmelden: 

www.aorta.nu



WOONPIONIERS:  
RAUM MAKERSHUIS
Het collectief Woonpioniers onderzoekt 
nieuwe woonvormen. Ze zijn één van de 
voorlopers in de Nederlandse tiny house 
beweging. In het voorjaar van 2017 hebben 
ze het (tiny) Makershuis van RAUM bedacht 
en gerealiseerd. Arthur van der Lee vertelt je 
er alles over, toegelicht met zijn visie op de 
toekomst van wonen. 

TOUR 

 15  uur 

 

Berlijnplein 520 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

RAUM TOUR  
RAUM is een oase in Leidsche Rijn. Een 
publiek plein waar we de kracht van kunst en 
design gebruiken om iedereen te betrekken 
bij het verbeelden van ons toekomstige 
leven in de stad. Met wie, hoe, waarom en 
welke rol jij speelt in dit verhaal, vertellen  
ze graag tijdens deze tour.

TOUR  

13 uur  

 

Berlijnplein 520 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

LEIDSCHE  
RIJN / RAUM



OVERTREDERS W 
Van tentoon stelling tot paviljoen of instal-
latie, Over treders W laat je de schoonheid 
van alledaagse materialen zien en zorgen 
ervoor dat zo min mogelijk grondstoffen 
worden verspilt. Zo bouwden ze in 2017  
het 100% circulaire Peoples Pavilion voor 
Dutch Design Week, enkel van geleende 
materialen. Voor RAUM hebben ze in 2018 
een hagelnieuw paviljoen ontworpen, waar 
ze je graag alles over vertellen. 

TOUR 

14 uur  

 

Berlijnplein 520 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

DANS 

21.15 uur 

 

Berlijnplein 520 

Tickets 24,50 euro  

[15 euro tot 18 jaar, 

student of U-pas]  

www.podium 

hogewoerd.nl

WIEK 
Dansvoorstelling Wiek van Schweigman&,  
een grote festivalhit in 2009, is terug in een 
nieuw jasje! Drie dansers gaan de confrontatie 
aan met een reusachtige wiek. De dansers 
raken erin gevangen. Het publiek zit rondom 
en sluit zo de ontsnappingsmogelijkheid af.  
Zo wordt de toeschouwer medeplichtig  
gemaakt aan een gevecht van de nietige 
mens tegen grotere krachten. 
 
WIEK van Schweigman& is een coproductie met  

Podium Hoge Woerd en RAUM

IMAGE ARCHEOLOGY 
Image Archeology is een installatie van 
RAUM makers-in-residence Sacha van  
den Haak (Nederland) en Anton Lamberg 
(Zweden). In een spiegelend paviljoen  
worden afbeeldingen van Utrecht en 
Leidsche Rijn in een livestream geprojec-
teerd. Via data en machine learning  
vermengt archiefmateriaal met door  
jou ingestuurd beeld. Zo vormt zich op 
myste rieuze wijze de nieuwe aarde. 

OPEN  

11 – 17 uur 

 

Berlijnplein 520 

 



OPEN
ICONEN

TOURS 

10 | 11 | 12 |  

13 | 14 | 15 uur 

 

Kanaalweg 64 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

JONGERIUS KANTOOR
Vanaf april 2018 is ook het gerestaureerde 
Jongerius Kantoor achter Villa Jongerius 
open. Op de Dag van de Architectuur kun  
je een kijkje nemen in het nieuwe kantoor.  
Je wordt ontvangen door Roel Ligtenberg 
van Blauw Architecten en leden van de  
familie Jongerius.

A.S.R. HOOFDKANTOOR
Het duurzame gerenoveerde hoofdkantoor 
van a.s.r., een ontwerp van Team V, heeft 
verschillende prijzen ontvangen. Binnen vind 
je kunst van toonaangevende kunstenaars 
als Tony Cragg, Erwin Olaf en Katinka Lampe. 
Daarnaast is er een bijzondere historische 
collectie. Hoogtepunt is de biblio theekwand 
uit het gesloopte Jugendstilpand De Utrecht.

TOURS  

10 | 11 | 12 | 13 uur

Archimedeslaan 10 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

TRANSFORMATIE  
NIJENOORD 1
Aan de Nijenoord 1 wordt de voormalige 
Hogeschool Utrecht getransformeerd naar 
appartementengebouw. Het gebouw wordt 
gezien als waardevol architectonisch erf-
goed. OPL  Architecten heeft daarom het 
ontwerp gebaseerd op versterking van de 
karakteristieke elementen van het oor-
spronkelijke gebouw. Het gebouw in aan-
bouw is vrij te bezoeken. Medewerkers van 
Koopmans staan je te woord.

OPEN 

10 – 16 uur

Nijenoord 1



HOF VAN CARTESIUS
Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier 
is een groene werkplek voor creatieve, duur-
zame ondernemers, waarbij huurders zélf 
hun eigen werkruimte afbouwen rondom 
een publieke binnentuin. Speerpunt is het 
bouwen met gebruikte materialen. Leer alles 
over circulair bouwen en duurzaam onderne-
men tijdens deze Hofsafari. 
 
WERKSPOORKWARTIER 
Het Werkspoorkwartier is het voormalig  
Bedrijventerrein Cartesius aan de Noord-
west kant van Utrecht dat langzaam 
transformeert naar een creatieve hub. 
Tegelijkertijd wordt ook de openbare ruim-
te aangepakt. Zo werd dit jaar werd het 
Werkspoorpad aangelegd. Maak kennis  
met deze creatieve hub en haar makers. 

BOUWEN MET PROF. LOEP
Bouw jij mee aan de HOF-stad? Stroop je 
mouwen dan maar op en kom langs! Van 
restmateriaal bouwen we aan verschillende 
onderdelen van onze eigen stad. Hoe dat 
eruit komt te zien, dan verzinnen we lekker 
zelf. Met gereedschappen en verschillende 
materialen ontstaat er dan een kleine stad 
van de toekomst in de tuin van Het Hof.

ZONDAG 3 JUNI 
PLAYTIME 
Playtime is Jacques Tati’s  magnum opus uit 
1967 waarin Monsieur Hulot verstrikt raakt 
in een kil en geestdodend Parijs vol staal- en 
glasarchitectuur. Voor de opnamen liet Tati 
een filmstad bouwen: ‘Tativille’. Hij filmde 
voornamelijk totaalshots (breedbeeld), 
waarin de personages lijken te verdrinken. 
Met ongekende precisie en droge humor 
schetste Tati de modernistische grootstad 
van de toekomst.

TOUR  

11 uur 

Vlampijpstraat 94  

[nabij Station 

Zuilen] 

Aanmelden: 

www.aorta.nu

OPEN HUIS 

13 uur 

Vlampijpstraat 94  

[nabij Station Zuilen]

Aanmelden: 

 www.aorta.nu

KINDERWORKSHOP 

Start 11 uur | 13 uur  

 

(parallel aan 

Hofsafari en tour  

Werkspoorkwartier)

Vlampijpstraat 94 

Aanmelden: 

www.aorta.nu 

FILM 

15 uur

Filmtheater ‘t Hoogt 

Hoogt 4 

Tickets 5 euro 

www.hoogt.nl



WWW.AORTA.NU 

FACEBOOK.COM/AORTAUTRECHT  

TWITTER.COM/AORTAUTRECHT  

TWITTER.COM/DVDAUTRECHT 

INSTAGRAM.COM/AORTAARCHITECTURE

TICKETS EN AANMELDEN
Deelnemen aan de activiteiten op de Dag van de Architectuur 
Utrecht is gratis, tenzij anders wordt vermeld. Voor de meeste 
activiteiten zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Wij adviseren 
je om van tevoren te reserveren via www.aorta.nu. Je ontvangt 
na aanmelding een ticket. Neem dit ticket [uitgeprint of op je 
telefoon] mee als toegangsbewijs. 
 
MEER INFORMATIE 
Dit programmaoverzicht is onder voor behoud van wijzigingen. 
Voor het meest actuele programmaoverzicht en meer  
informatie kun je terecht op: www.aorta.nu.

Dag van de Architectuur Utrecht 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Architectuurcentrum AORTA, Gemeente Utrecht, Dura Vermeer, A.B.C. Plan-

ontwikkeling, Venhoeven CS, Ector Hoogstad Architecten, Buro Sant & co, 

Royal Haskoning, CEPEZED, Albron, Kadans, Pastoefabriek, De Zagerij,  

Het Ketelhuis, Stadsinitiatief Rotsoord, Leidsche Rijn Centrum, Kollhoff 

Architecten, De Zwarte Hond, Kokon, AWG Architecten, Jo Coenen Architects 

and Urbanists, Geurst en Schulze Architecten, RPHS+, Hof van Cartesius,  

De Werkspoorkathedraal, Professor Loep en het Kunstlaboratorium, Pecha 

Kucha Night Utrecht, MONK Architecten, a.s.r. verzekeringen, Villa Jongerius, 

Jebber, Domstad Architecten, De Architect, Dag van de Bouw, Koopmans, 

OPL Architecten, Mosaiek Architecten, Woonpioniers, Overtreders W gidsen, 

vrijwilligers en vele anderen. 

Mediapartner: De Architect

Fotografie: INDYMAH: p.1, 4, 6 | PKNU: p.3 | Lucas van der Wee: p.5  

Jebber: p.7 | Leidsche Rijn Centrum: p.11 | RAUM: p.12    

Jannes Linders voor a.s.r. : p.14  

Ontwerp: Atelier Oost

Hoofdsponsor:


