
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 /\6--l.c^ )b-L0 9-'^ ^ Oc-r \ ^^ Het Duitse Huis een wonder in Utrecht Dat het Duitse Huis in de Utrechtse binnenstad,een kloostercomplex uit 1348 en nu een vier-sterren-hotel met congrescentrum, nog bestaat,is eigenlijk een klein wonder. Meer dan eens wasde toekomst van dit middeleeuwse monumentheel onzeker en dreigde verval of afbraak. Nahet vertrek van de vorige gebruiker, het MilitairHospitaal, moest het zelfs tien lange jaren du-ren voordat de nieuwe bestemming in de vormvan het Hotel Keizer Karel V en een congrescen-trum was gerealiseerd. Het klooster werd gebouwd doorde Duitse Orde. In 1807 moest deorde het complex verlaten, om-dat koning Lodewijk Napoleonvan het toenmalige Koninkrijk Holland (een Franse vazalstaat)het wilde hebben. In 1813 werdde Franse keizer Napoleon in devolkerenslag bij Leipzig versla-gen en werd Nederland bevrijd,maar de Orde kreeg de gebou-wen aan de Springweg niet te-rug. Koning Willem I maakte ereen militair ziekenhuis van. In1823 werd de noordelijke vleugelen in 1831 de zuidvleugel van hethospitaalgebouw aan het Geer-tebolwerk gebouwd.Na het vertrek van het MilitairHospitaal in 1990 kocht de Ridder-lijke Duitse Orde de gebouwen ophet voormalige kloosterterreinaan de kant van de

Springweg (decommandeurswoningen) terug.Ze werden gerestaureerd onderleiding van de Amersfoortse archi-tectenbureau Van Hoogevest en op 27 maart 1995 in gebruik geno-men. Het hoofdgebouw en de zie-kenhuisvleugel aan het Geertebol-werk bleven echter leegstaan, alwas er vanaf 1990 aan plannengeen gebrek. Als eerste ontwikkelde de Utrecht-se Maatschappij tot StadsherstelNV samen met de Balije vanUtrecht en met Vastgoed RABONederland BV een plan voor kan-toren in het hospitaalgebouw aanhet Geertebolwerk, de bouw vandrie 'urban-villa's' met 27 apparte-menten en de restauratie van hetmiddeleeuwse gebouw. In datdeel zou de Orde weer een plekkrijgen en de rest zou een culture-le bestemming kunnen krijgen,zoals een museum of een centrumvoor oude muziek. /// dil deel van hetcomplex van hetDuitse Htm is in1995,Ie Ridder-lijke Duitse OrdeBalije van Utrechtteruggekeerd, liethoge gebouw linksis de vroegereVfoning van delandcommandeur.Rechts naast devlaggenmast staatde Mariakapel, desacristie van dekloosterkerk die bijde stormramp van1674 werdverwoest.Foto: HetUtrechts Archief 33 Hedde Biesma % vereniging Oud'Utrecht april 2000










