
DAG VAN DE ARCHITECTUUR LANDELIJK
De Dag van de Architectuur is een landelijk evenement, gelijktijdig georganiseerd in vele steden. 
Zie voor een overzicht www.dagvandearchitectuur.nl

DAG VAN DE BOUW
De Dag van de Architectuur Utrecht werkt samen met de Dag van de Bouw. Bouwplaatsen en 
infra-werken zijn opengesteld voor publiek. Meer informatie zie www.dagvandebouw.nl 

COLOFON
Architectuurcentrum AORTA bedankt alle partners en financiers voor hun bijdragen aan de  
Dag van de Architectuur in Utrecht. De Dag van de Architectuur Utrecht is mede mogelijk 
gemaakt met financiële bijdragen van: Gemeente Utrecht, VSB Fonds, Elise Mathilde Fonds, 
K.F.Hein Fonds, Projectorganisatie Stationsgebied, Synchroom, Bouwinvest en Tauw.  
Met speciale dank voor onze hoofdsponsor BPD.

De Dag van de Architectuur Utrecht is tot stand gekomen op initiatief van Architectuurcentrum AORTA in 
samenwerking met de Dag van Bouw, Projectorganisatie Stationsgebied, Expodium, Bibliotheek Utrecht, 
Witteveen+Bos, RIVM, Marieke Dubbelman, Gemeente Utrecht, Bouw21, deelnemende gebouwen, architecten 
en gidsen.
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INSPIRATIE  

UIT ERFGOED

LEZINGENAVOND OVER DE TRANSFORMATIE VAN ERFGOED

De stad groeit en verandert. Gebouwen moeten worden aangepast aan  
nieuwe bewoners en nieuw gebruik. Hoe transformeer je een monument?  
Hoe verduurzaam je met respect voor de historie? In het onlangs heropende 
Stadhuis organiseert Architectuurcentrum AORTA hierover een lezingenavond 
in het kader van De Dag van de Architectuur.  
 
Architect Herman Bakker van Van Hoogevest Architecten spreekt over de 
renovatie van het Stadhuis. Kleuren zijn teruggebracht naar 1840, terwijl de 
moderne aanpassingen van Miralles zijn ‘voltooid’ en het gehele complex  
verregaand is verduurzaamd met innovatieve technieken. Jasper Molenaar, 
architect bij OPL Architecten vertelt over Nijenoord. Dit voormalige kantoor van 
Detam, later Hogeschool Utrecht is getransformeerd tot modern appartementen-
complex. Tot slot gaat architect Mattijs Rijnboutt in op het ontwerp voor  
Post Utrecht. Dit icoon aan de Neude, voorheen hoofdpostkantoor, biedt 
straks plek aan de Centrale Bibliotheek, winkels en meer. Het interieur is  
verregaand aangepast, zelfs met een nieuwe gevel aan de Oudegracht;  
tegelijk is een karakteristiek element als de centrale hal behouden. 

Het Stadhuis en Post Utrecht zijn op zaterdag te bezoeken tijdens de  
Dag van de Architectuur.

VRIJDAG 14 JUNI OPENINGSAVOND

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni vieren wij de Dag van de 

Architectuur Utrecht! Dé kans om binnen te kijken bij  

bijzondere gebouwen en bouwplaatsen. Bevlogen initiatief-

nemers, bouwers én enthousiaste architecten vertellen 

hoe zij aan de stad werken en die mooier maken.  

Met rond leidingen, presentaties, theater, radio, video en 

inspirerende activiteiten. 
 
In meerdere steden in Nederland staat dit weekend architectuur 
in de schijnwerpers. Onder de noemer ‘Door de ogen van …’ hoor 
je het verhaal van de bouwer en architect, maar ook dat van de 
opdrachtgever, gebruiker en bewoner.

In Utrecht is natuurlijk aandacht voor het Stationsgebied. Sinds 
kort kun je van de oude binnenstad zo naar het Jaarbeursterrein 
lopen. En er komen meer markante gebouwen bij, zoals Het 
Platform dat bovenop de bus- /tramterminal van de Uithoflijn 
wordt gebouwd. Ook Leidsche Rijn Centrum groeit door, met een 
nieuwe bibliotheek en groene nieuwbouw Greenville. Of bezoek de 
bouwplaats van Post Utrecht, het pas gerenoveerde Stadhuis, en 
zie de plannen bij de bouwplaats van het toekomstige RIVM in het 
Utrecht Science Park.

Op de openingsavond – vrijdag 14 juni – presenteert AORTA drie 
stadmakers. Drie architecten vertellen over hun ontwerp en hun 
inspiratie. Hoe ze gebouwen van toen aanpassen voor de toekomst, 
door de ogen van…

Bekijk de videoserie Door de ogen van… Bevlogen 
bouwers en bewoners vertellen over hun project. 
Ze werkten jaren aan en in een gebouw, maakten 
keuzes, zagen het groeien. Wat maakt het gebouw 
nu zo bijzonder, soms is dit zichtbaar, vaak ook 
verborgen. WWW.AORTA.NU 

DOOR  
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AANMELDEN
Deelnemen aan de activiteiten van de Dag van de Architectuur Utrecht is gratis. Voor de meeste 
activiteiten zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Waar reserveren mogelijk is staat dit vermeld,  
of zie www.aorta.nu

MEER INFORMATIE
Dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor het actuele programma en meer  
informatie zie www.aorta.nu

WWW.AORTA.NU
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INFOCENTRUM STATIONSGEBIED
Inmiddels is het niemand ontgaan dat het Stationsgebied vernieuwt!  
Met tientallen verbouwingen en nieuwe gebouwen wordt dit gebied samen 
met de binnenstad hét centrum van Utrecht. In het infocentrum zijn 
presentaties en er starten rondleidingen: Duurzaamheid in het Stations-
gebied: 10 uur presentatie | 11 uur rondleiding. Stationsgebied algemeen: 
12.30 uur presentatie | 13.30 rondleiding. Stationsgebied door de eeuwen 
heen: 14.30 presentatie.

PARKEERGARAGE CROESELAAN 
Wat eens de achterkant van het Centraal Station was is nu een nieuw  
plein voor de stad. Eronder ligt de Parkeergarage Croeselaan, met bijna 
800 parkeerplaatsen op drie open verdiepingen. Daglicht komt helemaal 
beneden door vides met glazen dak.

HET PLATFORM
Aan de oostzijde van Utrecht Centraal 
komt een nieuwe ‘MicroCity’ voor wonen, 
eten, ontspannen, sporten en werken. Het 
staat letterlijk op een platform bovenop  
de nieuwe bus-/tramterminal van de 
Uithoflijn. Elk kwartier vertrekt er een 
rondleiding onder leiding van een archi-
tect, bouwexpert of projectleider.

THE GREEN HOUSE
Het paviljoen van The Green House is circulair en zeer duurzaam. Het volle-
dige paviljoen is demontabel en gebouwd met zoveel mogelijk hergebruikte 
materialen. Zo komt de glazen gevel van de voormalige naastgelegen 
Knoopkazerne. Elk uur geeft architect Jaap Bosch (Cepezed) een lezing, 
met aansluitend een rondleiding door het paviljoen.

BIBLIOTHEEK LEIDSCHE RIJN CENTRUM  
Leidsche Rijn Centrum heeft een hart gekregen. Aan het Brusselplein is 
het gebouw ‘de Verrijking’ geopend, een ontwerp van Rapp+Rapp. In de 
kubus zitten de Bibliotheek en horeca met bovenop een ronde schijf voor 
het Wijkcentrum. Tijdens de tour door de bibliotheek komen ook de vele 
duurzame maatregelen aan bod.  
LET OP: Aansluitend wandeling door Leidsche Rijn Centrum, los aanmelden. 

TOUR LEIDSCHE RIJN CENTRUM
Het nieuwe stadshart van Leidsche Rijn is geïnspireerd op steden als  
Parijs en Barcelona. Met de vele winkels rond het Brusselplein is het een 
levendige plek. Er wordt ook nog volop gebouwd. Uiteindelijk verrijst hier 
een nieuwe wijk bovenop de Leidsche Rijntunnel. Ontdek tijdens een  
wandeling met een architectuurgids dit nieuwe centrum en wat er nog 
komen gaat. LET OP: de tour is aansluitend op een presentatie in de nieuwe 
Bibliotheek; los aanmelden.

RAUM | TOEKOMSTTHEATER #1
RAUM is een publiek plein, waar ze kunst en design gebruiken om het  
toekomstig leven in de stad te verbeelden. Kom vandaag naar Toekomst-
theater #1: De mythe van Leidsche Rijn door De Trans//missie. Een muziek-
theatervoorstelling over de toekomstvisioenen en de mythes van een 
nieuwe stad, gebaseerd op interviews met bewoners van Leidsche Rijn.

GREENVILLE 
Tussen de Romestraat en Madridstraat komt Greenville. Het gebouw met 
luxe appartementen krijgt groene terrassen rond 2 binnentuinen. Op de 
bouwplaats van Heijmans geeft architect Bert Dirrix elk half uur een korte 
presentatie over de architectuur en bouwplannen.

RIVM  
Aan het begin van het Utrecht Science Park verrijst het transparante 
onderzoeksgebouw voor het RIVM en het CBG. Het wordt een glazen toren 
van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria, omgeven door een groen 
begroeide plint. Architect Dick van Wageningen geeft op de bouwplaats een 
presentatie over de bijzondere architectuur. 
LET OP: Aansluitend vertrekt een fietstocht langs de architectuur van het 
Utrecht Science Park; los aanmelden.

FIETSTOUR UTRECHT SCIENCE PARK
Het Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland.  
De laatste jaren wordt er weer met verve gebouwd, door toonaangevende 
architecten. Tijdens de fietstour vertelt de gids over de bijzondere gebouwen, 
ook brengen we een bezoek aan de Universiteitsbibliotheek ontworpen 
door architect Wiel Arets. 
LET OP: De fietstour vertrekt aansluitend op de presentatie bij het RIVM; 
los aanmelden.

POST UTRECHT
Het zal je niet ontgaan zijn, het 
voormalige postkantoor aan de 
Neude wordt verbouwd. Naast de 
Centrale Bibliotheek Utrecht komen 
hier straks winkels, een foodmarket 
en een grote fietsenstalling. Met een 
nieuwe gevel krijgt het gebouw ook 
een tweede voorkant aan de Oude-
gracht. Tijdens de rondleiding met 
gids krijg je een inkijkje in al het werk 
dat al is gedaan en wat er allemaal 
nog staat te gebeuren.

STADHUIS
Het stadhuis van Utrecht is weer in gebruik! In 2000 door de Spaanse 
architect Miralles nog flink verbouwd is het onlangs fors gerenoveerd en 
verduurzaamd. Historische delen zijn opgeknapt, maar ook Miralles‘ werk 
is ‘voltooid’. De architectuurgids neemt je mee door de publieksgedeelten.
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EXPODIUM | DVDA SPECIAL  
Expodium laat kunstenaars, schrijvers en filmmakers aan het woord 
in de radioshow Expodium DvdA special die tijdens de Dag van de 
Architectuur live online te luisteren is. Zo spreekt Nick Dunn over zijn 
boek Dark Matters, een manifest voor de nachtelijke stad. 

ZATERDAG 15 JUNI 
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