
R E S T A U R A T I E S E N V O N D S T E N T E U T R E C H T 

Haverstraat 41. In het ap r i lnummer van Oud-Utrecht (blz. 54) werd 
vermeld, dat het huis Lange Smeestraat 61 door ontpleistering een 
veel aantrekkelijker element in het stadsbeeld was geworden. Kort 
daarop volgde de gevel van Haverstraat 41, alwaar eveneens een 
interessant 17de eeuws fragment onder de pleisterlaag te voorschijn 
kwam. In verband met de gebeeldhouwde kopjes in de sluitstenen 
van de vensterbogen stond dit huis trouwens op de gemeentelijke 
monumentenlijst . 

Hamburgerstraat 3. De u i t 1730 daterende klokgevel van het win
kelpand Hamburgers t raa t 3 zal met steun van het Utrechts Monu
mentenfonds worden hersteld. 

Oude Gracht 323. „de Morgenster". Enige maanden geleden is het 
café-woonhuis Oude Gracht 323 volledig ui tgebrand. Het huis bezat 
een bepleisterde 18de eeuwse klokgevel, welke één geheel vormde 
met die van het h u u r p a n d nr. 325, welk in het afgelopen najaar van
wege het Utrechts Monumentenfonds werd gerestaureerd. Het voor
nemen bestaat nu, het afgebrande huis weer in de oude vormen 
op te bouwen, met dien verstande, dat de afwerking zal geschieden 
overeenkomstig die van he t gerestaureerde nr. 325. 

Nieuwe Gracht 143. Het hoekpand Nieuwe Gracht-Groenestraat , 
dat in bouwvallige staat verkeerde en een slechte indeling had, is af
gebroken, maar zal herbouwd worden in de oude vorm. De indeling 
wordt verbeterd en er komt in de voor- en in de zijgevel één venster 
meer. De ingangspartij met zijn gekanneleerde pilasters en korin
thische kapitelen (in zelden toegepaste vormen!) zal worden her
plaatst. 

Werven. O p de Kromme Nieuwe Gracht is de werfmuur bij nr. 12 
gereed en is een aanvang gemaakt met de restauratie van de m u u r bij 
nr. 14. 

Op de Vismarkt is het gedeelte voor de nrs. 20 t/m 22 in restau
ratie. Een nieuwe lantaarnconsole van C. Groeneveld, de visafslag 
voorstellende, is hierbij reeds aangebracht. 

C. L. T . G. 
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Oude Gracht, omgeving Geertebrug. Geheel 
restauratie; daarnaast het nu afgebrande nr. 32'. 

links: Oude Gracht 325 vóór de 
. Foto Rijksdienst Monumentenzorg. 


