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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Naar aanleiding van de vragen die in de raadsvergadering van 24 september 2015 zijn gesteld over de 

terugplaatsing van het kerkfragment van het Catharijneconvent van de rotonde in Leidsche Rijn naar 

Vredenburg het volgende: 

 

Achtergrond 

Het kerkfragment dat nu op de rotonde in Leidsche Rijn staat, is in de jaren ’70 opgegraven, op kosten 

van de gemeente hersteld, en in 1978 voor de noordingang van het Muziekcentrum Vredenburg in de 

openbare ruimte geplaatst. Het betreft een tufstenen muurrestant van het Catharijneconvent uit de 

periode vóór het begin van de 12e eeuw, dat bij de bouw van kasteel Vredenburg in de 16e eeuw in de 

noordmuur van het kasteel is geïntegreerd. Het is in 2009 naar de rotonde in Leidsche Rijn verplaatst 

in verband met de bouw van het nieuwe Muziekpaleis. Het fragment heeft geen monumentale status. 

 

Planontwikkeling 

In 2008 hebben wij ingestemd met de visie / het afwegingskader kasteel Vredenburg en de stadsmuur 

in relatie tot de bouwontwikkelingen, vastgelegd in het document Verbeelding van het Verleden. In de 

Verbeelding wordt voorgesteld om diverse elementen van het kasteel en de stadsverdedigingswerken 

in te passen en zichtbaar te maken in de nieuwe openbare ruimtes. Aan de realisatie hiervan is 

inmiddels geruime tijd gewerkt. Herplaatsing van het kerkfragment is in de Verbeelding niet als eis 

opgenomen. Wij erkennen echter de historische betekenis van het kerkfragment en het belang van 

herplaatsing hiervan op of nabij de oorspronkelijke locatie.  Daarom is vanaf het begin van de 

planvorming rondom de herinrichting van het Vredenburg diverse malen onderzocht of herplaatsing 

mogelijk was. Vanwege de  omvang van de resten is terugplaatsing in of bij het Muziekpaleis of in de 

openbare ruimte rondom het Muziekpaleis niet mogelijk gebleken.  Vervolgens is geprobeerd om het 

fragment geplaatst te krijgen bij het Catharijneconvent. Ook hier bleek geen geschikte locatie 

beschikbaar. 
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Vervolgstappen 

Herplaatsing van het kerkfragment is nog steeds onze wens. Daarom zullen de komende maanden 

nogmaals de volgende opties worden onderzocht: 

 plaatsing in  of bij  een relevant Utrechts museum; 

 plaatsing in of bij een instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis of verzorgingshuis) die een historische 

relatie heeft met het Catharijneklooster. 

 

Gezien de reeds gedane verkenningen van de laatste jaren is de verwachting op dit moment dat géén 

geschikte plaats wordt gevonden. Wel willen we het kerkfragment, vanwege de historische betekenis, 

behouden voor de stad. Wij zullen dan dus overgaan tot opname in het gemeentelijk archeologisch 

Depot voor Bodemvondsten, teneinde het bij toekomstige ontwikkelingen van instellingen die een 

historische relatie hebben met het klooster te kunnen inpassen.  Voor het opnemen in het depot zijn 

middelen (€ 20.000,- tot € 30.000,-) beschikbaar binnen de GREX Stationsgebied. Mocht er een plaats 

in of bij een instelling worden gevonden, dan dienen de kosten van herplaatsing in beeld te worden 

gebracht. Deze kosten zijn geheel afhankelijk van de locatie en de benodigde voorzieningen (verleggen 

kabels en leidingen, bouwkundige aanpassingen etc) en zijn momenteel niet in te schatten. 

 

Wij zijn voornemens u over 3 maanden te informeren over de uitkomst van deze laatste zoekactie, de 

eventuele beslissing om het fragment op te nemen in het depot of een eventuele locatie voor 

herplaatsing. Ook lichten wij u dan in over de stand van zaken betreffende de realisatie van de 

Verbeelding van het Verleden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 


