
De Janskerk heeft al heel wat stormen 
moeten doorstaan. De kerk viel ten prooi 
aan branden, een orkaan en diende als 
kazerne en bibliotheek. Als je er oog voor 
hebt, herken je in de bonte verzameling 
bouwstijlen direct de bewogen geschiede-
nis. Atelier Lek helpt je een handje. Met de 
regelmaat van de klok kun je genieten van 
de installatie die hun naam eer aan doet: 
licht en kleur. 

Als eerste nemen ze je mee door de tijd door 
de drie bouwstijlen ieder op hun eigen 
manier te belichten. Romaans: sober. 
Gotisch: dramatisch. 17e eeuws: warm. Met 
de projectie voor de ingang leggen ze hun 
lichtkunst aan je voeten. Vervolgens lokt 
betoverend licht en geluid je een laantje in. 
Het voert je naar een stil plekje naast de kerk 
waar achter de ramen een volgende 
verrassing wacht. Ten slotte is het tijd voor 
interactie. De ontwerpers van Atelier Lek 
nodigen je uit zelf te spelen met licht. Voor 
even ben jij de kunstenaar. Ga maar eens in 
een kleur staan en zie hoe het palet 
verandert.

Atelier LEK
JANSKERK

Hoe breng je een plek tot leven, waarvan 
veel mensen het bestaan niet eens 
kennen? Laat dat maar over aan de 
studenten van de HKU. Zij gingen aan de 
slag met de Nissen aan de Drift. Jarenlang 
kon je er voorbijlopen zonder dat ze je ooit 
opvielen. Dat is nu wel anders.

Voor Trajectum Lumen stelde de HKU een 
multidisciplinair team van vierdejaarsstu-
denten samen. Techneuten en beeldmakers 
maakten samen een visueel spektakel van de 
onbeduidende nissen. Ze transformeerden de 
paar vierkante meter souterrain voor de 
deuren van het rioolpompstation tot een 
projectieruimte voor een spetterende 
lichtshow. Ga er maar aanstaan. Staal, 
cement, baksteen. Geen oppervlak is 
hetzelfde en al helemaal niet recht en vlak. 
Het resultaat mag er zijn. Voorbijgangers 
veranderen in bewonderaars. En de plek? 
Die zal nooit meer hetzelfde zijn.

Studenten KMT, HKU
NISSEN DRIFT
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Internationaal lichtontwerper Norbert 
Wasserfurt en Ziut zetten (de geschiede-
nis van) het Utrechtse stadsbestuur in de 
schijnwerpers. Het stadhuis van Utrecht 
ontstond uit verschillende panden op een 
erf aan de oorspronkelijke Rijn.

Sinds het ontstaan kreeg het een aantal keer 
een ingrijpende makeover. In 1830 
bijvoorbeeld, toen het de karakteristieke 
neoclassicistische gevel kreeg. Wasserfurt 
brengt deze tot leven. Hij vestigt je aandacht 
op het gebouw, meer dan op het licht zelf. 
Tegelijkertijd zie je daardoor de kracht van 
licht. Het accentueert de verschillende 
vormen in de gevel en tekent het gebouw 
scherp af tegen de nachtelijke hemel.

De laatste ingreep dateert van 2000. Toen 
kreeg het stadhuis aan de achterzijde een 
aanbouw waarin moderne vormen en de 
oorspronkelijke structuur van de geschake-
lde middeleeuwse panden samenkomen. Het 
lichtspoor leidt je erlangs op weg naar de 
Sint-Willibrordkerk. Het ontwerp is van de 
Spaanse architect Enric Miralles. Wellicht 
iets om nog eens in de spotlights te zetten?

Norbert Wasserfurt & Ziut
STADHUIS

Je zou ‘m zo voorbijlopen. In de rij gevels 
van de Minrebroederstraat valt hij 
nauwelijks op: de Sint-Willibrordkerk. 
Geen wonder misschien voor een parochie 
die haar oorsprong heeft in een 
schuilkerk. Het best bewaarde religieuze 
geheim van Utrecht mag echter gezien 
worden!

Titia Ex laat je allereerst in aanbidding 
opkijken naar de hemel. Haar kunstwerk 
‘Halo’, bovenop de gevel van de kapel, 
benadrukt de functie en de historie van het 
gebouw. Een blikvanger die de kerk 
definitief uit de anonimiteit haalt: hier is 
maar één huis heilig. Hoewel? In 1960 
dreigde de kerk door sloop echt te 
verdwijnen. De pastoor verhinderde het 
onzalige idee.

Aldo Hoeben keert de kerk vervolgens 
letterlijk binnenstebuiten. Een uitgekiende 
projectietechniek levert een sterk staaltje 
gezichtsbedrog op. Het kleine voorportaal 
van de kerk verandert voor je ogen in het 
grootse neogotische interieur. Met je neus 
tegen het hek krijg je het gevoel door de kerk 
te lopen. Het is niets minder dan een 
wonder.

Titia Ex, Aldo Hoeben
SINT-WILLIBRORDKERK6
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Het water van de Kromme Nieuwegracht 
heeft een lange geschiedenis. Sinds de tijd 
dat het een oude riviertak was, stroomde 
er al heel wat water langs deze plek. En 
toch heeft het iets tijdloos. Een plek bij 
uitstek voor een lichtkunstenaar die 
streeft naar monumentaliteit. 

Met ‘Slow Down’ laat Paul Baartmans je 
even stilstaan bij de onveranderlijkheid van 
het stroompje. Hij plaatste spiegels vlak 
boven het wateroppervlak waarin het licht 
weerkaatst en voortdurend van plaats 
wisselt door toevallige rimpelingen, 
schaduwen en nevel. Het geeft de plek een 
perspectief waarin alles in de verte lijkt te 
verdwijnen. Een beetje zoals de tijd zelf.

Een mooie plek om in bespiegelingen weg te 
zinken. Velen gingen je voor. Van Romeinse 
soldaten uit het nabijgelegen castellum tot 
Belle van Zuylen die hier in de winter 
woonde met haar familie. Weerspiegelingen 
komen en gaan. Wat blijft is het water.

Vos, Smits & Visser (Grontmij)
KR. NIEUWEGRACHT

Ooit was de Pieterskerk het middelpunt 
van de immuniteit van Sint-Pieter. Een 
soort eiland in de stad waar de wetten van 
de kerk golden. Immuun voor invloeden 
van buiten was de Pieterskerk niet. Brand 
en de beruchte orkaan lieten hun sporen 
na. Ook de beeldenstorm raasde langs.

Inmiddels is het rustig rond de kerk. Je kunt 
hier optimaal genieten van het lichtontwerp 
van Vos, Smits en Visser die de kerk zijn 
oorspronkelijke Romaanse vormen 
teruggeven. Verschillende kleuren licht 
benadrukken details uit de verschillende 
periodes. Nog een aardig detail: de hele 
installatie verbruikt ongeveer het vermogen 
van één bouwlamp.

Het gekleurde glas van de cryptevensters is 
het laatste detail dat je moet zien. In de 
crypte onder de kerk staat de sarcofaag van 
bisschop Bernold. Hij wijdde de kerk in 1048 
in. Niet echt een plek om zomaar het licht 
aan te doen. In de gekleurde lampjes in de 
grond zie je een subtiele verwijzing. Om stil 
van te worden.

Paul Baartmans
PIETERSKERK10
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Als je in de schaduw van de bouwplaats op 
het Vredenburg je blik even over de klinkers 
laat dwalen, kom je voor een verrassing te 
staan. Bij de ingang van het Apollo hotel, na 
sluiting van de VVV het centrale informatie-
punt, wordt je blik gevangen door een 
lichtkunstwerk van HKU-studenten. 

De dynamische projectie markeert het 
startpunt van de route. Vergeet even de 
bouwlampen en de etalages. De creatieve 
geesten van de HKU laten hier hun licht 
schijnen op de plek waar het duistere verleden 
samenkomt met heden en toekomst. Ooit was 
het Vredenburg het toneel van strijd. Nu is het 
een plek waar Utrecht op de antieke 
fundamenten bouwt aan het nieuwe 
Vredenburg. 

Het lichtspoor begint om de hoek. In de 
Zakkendragerssteeg. Het wijst je de weg langs 
de bijzondere kunstwerken van Trajectum 
Lumen.

Studenten KMT, HKU
VREDENBURG

Het spoor leidt naar de Neudeflat. Dit 
gebouw houdt de Utrechtse gemoederen 
alweer vijftig jaar bezig. Hij vormt een wig. 
Je houdt van hem of je haat hem. Architect 
Maaskant ontwierp de 57 meter hoge toren 
die in scherp contrast staat met de 
historische omgeving.

Wat gaat er schuil achter de façade van beton 
en glas? Een multidisciplinair team van 
HKU-studenten gebruikt de eerste verdieping 
als canvas om de ziel van het gebouw bloot te 
leggen. Met speciale projectoren en een 
scherm aan de binnenzijde van de ramen 
daagt de HKU je uit de Neudeflat in een 
nieuw licht te bekijken.

Wandel verder over de Neude. In vroeger 
tijden leverde dit natte voeten op, want ooit 
was dit drassig land. Sinds de verharding, 
eind 15e eeuw, deed het plein dienst als 
marktplein, parkeerplaats en festivalterrein. 
Contrast past dus bij de Neude.

Studenten HKU
NEUDEFLAT2
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Waan je even een tijdreiziger. Van de 
moderne Neudeflat ga je naar een van de 
oudste plekjes van Utrecht. In het 
ontwerp van Erik Groen lijkt de tunnel op 
de Ganzenmarkt een portal naar een 
andere tijd. Eens danste hier het schijnsel 
van fakkels op de muren. Nu brengt een 
installatie van led-verlichting de oude 
muren tot leven.

De smalle tunnel biedt toegang tot de 
werven die zo typerend zijn voor Utrecht. In 
de middeleeuwen stond op deze plek de 
stadskraan voor het laden en lossen van 
de schepen. In de werfkelders voor hun 
huizen sloegen kooplieden hun handels-
waar op. 

Terwijl je door de tunnel loopt krijg je het 
gevoel achtervolgd te worden. De sfeer 
verandert. Je verschiet van kleur. Dan zie 
je licht aan het einde van de tunnel. Vanaf 
de werf heb je namelijk prachtig zicht op 
de Bezembrug en de Stadhuisbrug die ook 
onderdeel uitmaken van Trajectum 
Lumen.

Erik Groen
TUNNEL GANZENMARKT

Op Trajectum Lumen kruis je een aantal 
keer de Oudegracht. Die vormt al eeuwen 
de verbinding tussen Kromme Rijn en 
Vecht. Utrecht dankte er in het verleden 
haar welvaart aan. Toen vormde de 
Oudegracht een langgerekt havengebied, 
met de bruggen als marktplaatsen.

Lichtarchitect Har Hollands gebruikt zowel 
de onder- als de bovenzijde van een aantal 
bruggen om de dynamiek van de stad en het 
water te belichten. Krachtige boogvormen 
lopen over in de zachte rimpeling van het 
water. De stroming voert het licht mee. 
Hollands ziet licht als een magisch 
gereedschap. Kijk maar eens op de 
bezembrug. Daar verdwijnt een lichtvlak 
langzaam onder het vuil om even later weer 
smetteloos te verschijnen. Alsof een 
onzichtbare bezem onvermoeibaar aan het 
werk is.

In totaal overspannen 16 bruggen de 
Oudegracht. De Maartensbrug is de oudste. 
De naam verwijst naar St. Maarten, de 
patroonheilige van het bisdom. Ook in het 
stadswapen van Utrecht komt zijn verhaal 
terug. Hollands gebruikt dit voor een 
bijzondere visuele link tussen de Stadhuis-
brug en de Domtoren. Zie jij ‘m?

Har Hollands
BRUGGEN
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In de middeleeuwen was de Buurkerk het 
middelpunt van de handelswijk Stathe. 
Het was hier een komen en gaan. Dat zijn 
vervlogen tijden. Hoewel. Trajectum 
Lumen brengt verandering. Viel tot voor 
kort op het pleintje naast de kerk vooral 
de stilte op. Nu zijn dat de lichtsculpturen 
van Gabriel Lester.

Schijnwerkelijkheid, dat zijn de verlichtte 
glas-in-loodramen die Lester op het 
verstilde Buurkerkhof plaatste. Op het eerste 
gezicht zie je de weerspiegeling van een 
glas-in-loodraam. Je gelooft dat licht uit de 
kerk door de ramen op het plein valt. Maar 
zijn de ramen van de kerk wel glas-in-lood? 
Lester heeft een achtergrond als filmmaker. 
En dat zie je. Zijn lichtkunstwerk is een 
optische illusie. Een toverlantaren die ook 
overdag voor een bijzondere voorstelling 
zorgt.

De Buurkerk is de oudste parochiekerk van 
Utrecht. Inmiddels doet zij geen dienst meer 
als kerk. Orgelmuziek kun je er nog wel 
volop horen. Je vindt in de kerk namelijk het 
bijzondere Museum Speelklok. En daarmee 
vormt dit kunstwerk een waardige afsluiter 
van de artistieke ontdekkingstocht in het 
duister van Utrecht. Voorlopig…

Gabriel Lester
BUURKERK14

Voor je strekt de Nieuwegracht zich uit. 
Omzoomd, net als de Oudegracht, met de 
typerende werven en werfkelders. De 
Nieuwegracht is middeleeuws ‘design’: 
mooi en functioneel. Hier kreeg het water 
de ruimte zodat de stad verderop kon 
groeien. Het resultaat is fraai. Zelfs in de 
duisternis van de avond. Meer dan 
honderd monumentale grachtenpanden 
bepalen het beeld van de straat.

De Nieuwegracht is een oase van rust waar 
stadsrumoer nauwelijks doordringt. 
Overdag speelt het licht dat door de hoge 
bomen valt op het kabbelende water. In de 
avonduren neemt ‘Tender Echoes’ van 
kunstenares Jacqueline Verhaagen het 
betoverend lichtspel over. Ze plaatste onder 
water honderden led-lampjes op flexibele 
halmen. 

Laat je blik maar eens over het water glijden. 
Het heeft een hypnotiserend effect. De 
lichtjes lijken als een school vissen weg te 
schieten. Het kan een sterrenhemel zijn. 
Vuurvliegjes in de nacht. Een dans. Zie erin 
wat je wilt. De Nieuwegracht stoort het niet. 
Die stroomt langs de lichthalmen alsof ze er 
al eeuwen staan. 

Jacqueline Verhaagen
NIEUWEGRACHT12

Onder de stenen van het Domplein ligt de 
oorsprong van Utrecht begraven. Aan het 
begin van onze jaartelling bouwden de 
Romeinen hier een ommuurde vesting die 
ze Trajectum noemden.

Veel van de geschiedenis van Trajectum is in 
nevel gehuld. We moeten het doen met 
opgravingen en overlevering. De landsc-
hapsarchitecten van OKRA gebruiken nevel 
juist om te onthullen wat hier ooit stond. 
Recht boven de castellummuur, waarvan je 
resten op vier meter diepte kunt vinden, 
plaatsten ze een stalen constructie in de 
straat. Je vindt die op drie plekken op en 
rond het Domplein. In de Servetstraat 
bijvoorbeeld. Op gezette tijden vormen licht 
en flarden nevel hier een mysterieuze 
scheidslijn. Oude tijden herleven. Even zie je 
de muur weer voor je. 

Na de Romeinen kwamen de Franken en de 
Friezen. Trajectum werd Trecht. Vaak was de 
plek het toneel van wapengekletter, maar 
inmiddels ligt het er al tijden vredig bij.  
Reden voor een feestje in 2013. Want dan 
viert de Vrede van Utrecht haar 300e 
verjaardag. Kom je ook?

Okra Landschapsarchitecten
DOMPLEIN13

Aan het einde van de lichtroute is het nog 
maar een paar passen tot Café Van Velsen 
op de Mariaplaats. Een prima plek om nog 
meer van de Utrechtse sfeer te proeven.

Een biertje van de Utrechtse Speciaalbier-
brouwerij De Leckere en een stuk Vocking 
worst bijvoorbeeld. Want als je twee De 
Leckere biertjes bestelt (meer mag ook) én 
deze bon inlevert, krijg je gratis een portie 
Vocking worst*. Een echte Utrechtse 
specialiteit. Om lecker na te genieten.

Adres:
Mariaplaats 8
 
* voor de vegetariërs serveren we graag een 
portie Oude Kaas.

De actie is geldig zolang de voorraad strekt 
en uiterlijk tot eind 2013.

ACTIECOUPON
IN TE LEVEREN BIJ
CAFÉ VAN VELSEN!
Lever deze bon in, bestel 2 Leckere
Utrechtse biertjes en krijg een portie 
Vocking worst!*

* voor de vegetariërs serveren we graag een 
portie Oude Kaas.

Het lichtspoor leid je naar de Pausdam. 
Twee gebouwen domineren deze plek. Aan 
de ene kant staat het Paushuize. Gebouwd 
voor de enige Nederlandse paus, Adrianus 
VI en nu de residentie van de commissaris 
van de Koningin. Aan de andere kant het 
19e-eeuwse Universiteitspand voor 
verlichte geesten op de kop van de Trans.

Het werk van Jan Hein Daniëls en Willem 
Hoebink  voelt zich hier helemaal thuis. 
Achter de ramen speelt een langzaam 
verschuivend lichtschijnsel. Het is als een 
fluistering. Een subtiele ademhaling die de 
panden een bezieling geeft van binnenuit. 

De installatie van led en videobeelden 
vertelt het verhaal van de historische relatie 
tussen kerk, staat en wetenschap. Het 
kunstwerk geeft de binnenstadcampus en de 
bestuurszetel een gezicht. En in de digitale 
gevelstenen krijgen wijsheid en hemelse 
vrede vleugels.

De historische gevels vormen stille getuigen. 
En stil is het er. Na het vallen van de 
duisternis heerst op de Pausdam een serene 
rust. Onder je voeten gaat de Kromme 
Nieuwegracht geruisloos over in de 
Nieuwegracht. Slechts een paar stappen 
verder en je bent bij het volgende kunstwerk.

Jan Hein Daniëls, Willem Hoebink
PAUSDAM11
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De Romeinen wisten het al: in Utrecht is het goed toeven. Zodoende sloegen ze rond 
50 na Christus hun kampementen op ter hoogte van het huidige Domplein. Sindsdien 
is er altijd wel wat te beleven in de stad in het hart van Nederland. Trajectum Lumen 
is een ontdekkingstocht in het duister en eert de rijke geschiedenis van Utrecht met 
een oogstrelende lichtkunstroute die 365 avonden per jaar te bewonderen is. 

De route begint op het Vredenburg en eindigt op de Mariaplaats. Sinds de start in 
2010 worden met regelmaat méér kunstwerken aan de route toegevoegd om zo heden 
en verleden op artistieke wijze bij elkaar te brengen. Je kunt alle lichtkunstwerken op 
de route bewonderen van zonsondergang tot middernacht, tenzij anders vermeld 
staat in de beschrijving op de kaart.

Dienstmededeling van Luman
Luman heeft het maar druk met al die prachtige lichtkunst in de stad. Hij kijkt 
voortdurend of alles nog straalt zoals het hoort. Toch is er wel eens iets kapot. En bij 
de installaties van Trajectum Lumen is dat vaak geen kwestie van een nieuw peertje. 
Dan kan er tijdelijk een schaduw vallen over een locatie. Voorkom teleurstellingen. 
Check “news” op www.trajectumlumen.com voor de meest actuele informatie. In de 
tussentijd gaat Luman aan de slag.

LEESWIJZER
Hoe gebruik je deze kaart?
Hieronder is de routekaart afgebeeld 
met korte bezoekersinformatie per 
kunstwerk. 
Op de achterzijde lees je de verhalen 
achter het licht; ‘A Utrecht Tale of 
Light’!

Café Van Velsen
Mariaplaats 8
Zie achterzijde voor actiecoupon!

Café Van Velsen
Mariaplaats 8
Zie achterzijde voor actiecoupon!

Har Hollands

Wat? Spel met reflectie en blauw licht dat 
stromend water symboliseert.

Waar? Viebrug, Bakkerbrug, Bezembrug, 
Stadhuisbrug en Kalisbrug.

Wat? Een gebezemd lichtvlak verwijst naar de 
oude functie als marktplaats voor o.a. bezems.

Waar? Bovenzijde Bezembrug, aan de 
zijde van de bioscoop.

Wat? Projectie stadswapen. Stap in het licht, 
volg het wapen en let op de Dom.

Waar? Bovenzijde Stadhuisbrug (het ‘plein’ 
voor het stadhuis).

www.hollands.info

BRUGGEN

Wat? Aangelichte details zoals kolommen, 
portieken en dakrand geven volume en 
structuur.

Waar? Historische voorzijde stadhuis.

www.studiodl.com
www.ziut.nl

Norbert Wasserfurt & Ziut
STADHUIS

Kunstenaar? Titia Ex

Wat? ‘Halo’, een lichtcirkel in geel en wit neon.

Waar? Rond de nok van de kapel in de 
Minrebroederstraat.

www.titiaex.nl

Kunstenaar? Aldo Houben

Wat? Een ‘trompe-l’oeil’, een ± 8min. durende 
projectie van details en beelden uit de kerk.

Waar? In het portiek van de kapel in de 
Minrebroederstraat.

www.fieldofview.com

Titia Ex, Aldo Houben
SINT WILLIBRORDKERK

Wat? Kleuraccenten, projectie raampartij, 
brekend licht achter de hoge ramen en 
lichtspel. Vanaf zonsondergang elke 10 
minuten te zien.

Waar? Vanuit de Korte Jansstraat, voor 
de ingang en op het Janskerkhof, links naast 
de Janskerk.

www.atelierlek.nl

Atelier LEK
JANSKERK

PAUSDAM

Wat? Langzaam verschuivende led-verlichting 
en een 'digitale gevelsteen'.

Waar? Op de Pausdam, achter de ramen en in 
het bovenlicht van de (oude) entrees van 
Paushuize en het gebouw op de kop van de 
Trans.

www.willemhoebink.nl

Jan Hein Daniëls, Willem Hoebink

PIETERSKERK

Wat? Driedelig concept benadrukt met licht- 
tinten bouwstijlen, vormen en details.

Waar? Gevel, binnenzijde toren en midden-
schip, bij ramen en bij cryptievensters Achter 
Sint Pieter. 

www.grontmij.nl
www.lichtconsult.nl
www.hetlichtatelier.nl
www.robertjanvos.nl

Vos, Smits & Visser (Grontmij)

Wat? ‘Tender Echoes’, lichteffecten door hon- 
derden led-lampjes op flexibele halmen.

Waar? Vlak onder het wateroppervlak van de 
Nieuwegracht, vanaf de Pausdam.

www.jacquelineverhaagen.nl

Jacqueline Verhaagen
NIEUWEGRACHTWat? Groen licht en nevel uit stalen elemen- 

ten verbeelden de vroegere castellummuur. 
Bij vorstvrij weer te zien, elk kwartier van 
zonsondergang tot 21.00 uur.

Waar? In de bestrating van de Domstraat, 
de Servetstraat en het Domplein.

www.okra.nl
www.initiatiefdomplein.nl

Okra Landschapsarchitecten
DOMPLEIN

Wat? Twee lichtsculpturen suggereren de 
reflectie van glas-in-loodramen.

Waar? Naast de kerk op het Buurkerkhof.

www.gabriellester.com

Gabriel Lester
BUURKERK

NISSEN DRIFT

Wat? Diverse projecties met kruislings 
gemonteerde projectoren.

Waar? In de nissen vlak boven het water, 
wanneer je kijkt vanaf de Drift.

www.hku.nl

Studenten KMT, HKU

Wat? ‘ Slow down’, spiegels waarin led-ver- 
lichting danst, weerkaatst en vervluchtigd.

Waar? Vlak boven de waterlijn tussen de 
Drift en de Pietersstraat.

www.paulbaartmans.nl

Paul Baartmans
KR. NIEUWEGRACHT

Wat? Wisselprojectie van de spiegel van de 
ziel van de stad.

Waar? Achter de ramen op de eerste ver- 
dieping van de Neudeflat, Neudezijde.

www.hku.nl

Studenten HKU
NEUDEFLAT

Wat? Een subtiele verbazing, wisselende  
projecties op de straat.

Waar? Voor de ingang van het Apollo Hotel 
(dat na sluitingstijd van de VVV centraal 
informatiepunt is).

www.hku.nl

Studenten KMT, HKU
VREDENBURG

Wat? Led-installatie die beweegt, van kleur 
verandert en muren tot leven brengt.

Waar? In het tunneltje dat loopt van de 
Ganzenmarkt naar de werf.

www.groeninnovaties.nl

Erik Groen
TUNNEL GANZENMARKT
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