
Tot 2014 waren  

verschillende  gemeentelijke  

organisatie-onderdelen verspreid over 

de stad. Voor een betere  

samenwerking tussen de afdelingen 

en voor de vorming van een zicht-

baar, vindbaar en bereikbaar centraal 

punt voor alle gemeentediensten  

en -producten voor  inwoners en  

ondernemers, zijn ze sinds 2014  

ondergebracht in het nieuwe  

stadskantoor.  Het gebouw is door  

architect Dirk Jan Postel van het  

Rotterdamse  

architectenbureau  

Kraaijvanger samen met Christian 

Müller ontworpen. 

 

  

In de gevel van het  

gebouw zijn de  

stabiliteitsverbanden zichtbaar.  

 

Met een beetje fantasie kun je in het 

gebouw een U herkennen.  
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 Utrecht verhaalt: 

Albert Retel 

albertretel@utrechtverhaalt.nl 

www.utrechtverhaalt.nl 

06 313 79 553 

Ook op: 

twitter, facebook, instagram 

 

 
Foto’s:Ton de Coo, Albert Retel 

Foto 3:  

Fotodienst GAU/Collectie Utrechts Ar-

chief/123573 

 

Utrecht verhaalt 

 is onderdeel van  

vehaalt 

een concept van  

ar-gitect / Albert Retel 

U is van de stad Utrecht 
onder de vlag van St.Maarten 

De publieke functies bevinden zich op de eerste vijf niveaus rond een grote, ruimtelijke vide. Doordat 

de verdiepingen niet recht boven elkaar liggen, maar verspringen ontstaan zichtverbinding tussen de 

hal en de verdiepingen en tussen de verdiepingen onderling. 

utrecht 
verhaalt : 
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Gemeente Utrecht  

 Stadskantoor  
Stadsplateau 1 

 Stadhuis 
Korte Minrebroederstraat 2  

 

caritas 

 Katholieke Caritas Instelling                  

der Stad Utrecht (KCU)                          
Maliesingel 90  

 Oude Roomsch-Katholieke                   

Aalmoezenierskamer (ORKA )                                                        
Mariahoek  

 

 duurzaamheid 

 Food for Good (een plek waar buurtbewoners met 

allerlei achtergronden bezig zijn in het groen.) 
Vreugdenhillaan 48 

http://www.foodforgood.nl 

 Nutricia Research (gebouw)  
Uppsalalaan 12 

 Rabo Groenhuis (gebouw)  
Jaarbeursplein 

Stadskantoor (gebouw)   
Stadsplateau 1 

anders  

maar nabij 

lagen 

1. Het stadhuis van Utrecht in een complex 

van gebouwen aan de Stadhuisbrug, die 

de Oudegracht overspant.  

2. De schatkaart van Caritas. Armenzorg dor 

de eeuwen heen. De schatkaart toont vele     

locaties met vele lagen en facetten. 

3. Sint Maarten is beschermheilige van de 

stad Utrecht. 

4. De kleuren van Utrecht zouden verwijzen 

naar St.Maarten. 

5. Zichtbare duurzaamheid op het Stadskan-

toor: situering naast het centraal station,  

gele warmtekoudeopslagombouw op het 

dak, drielaagse beglazing, sedumplanten 

op het lagere dak, 260 zonnepa-

nelen op de noordgevel. 

6. De nieuwe stationshal te-

genover het stadskantoor. 

U• 

verbinding 

Jaarbeursgebouw 

De Munt 

De Inktpot 

Een aantal lagen rond het Stadskantoor. 

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

realisatie 

Deze Verhaalt is mogelijk gemaakt door: 

 

 

Oude Roomsch-Katholieke  

Aalmoezenierskamer voorziet nog altijd in  

situaties waarin mensen door omstandigheden 

als ziekte, scheiding of ontslag, tussen wal en 

schip vallen. 

www.okkn.nl 

 

 

Zorg voor mensen in nood. Dat kenmerkt de 

KCU, Katholieke Caritas Instelling der Stad 

Utrecht, voorheen het Rooms-Katholiek  

Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht. 

www.kcutrecht.nl 

De schatkaart en deze en andere edities zijn  

te downloaden op www.utrechtverhaalt.nl 

caritas 
Tot ver in de 20e eeuw is men voor armenzorg 

afhankelijk van familie of van caritatieve  

instellingen van kerken of gegoede burgers. 
 

28 juni 1854: Eerste armenwet.  

Hulpbehoevenden die niet tot een kerkelijke  

gezindte behoren, krijgen bij 'volstrekte  

onvermijdelijkheid' recht op bedeling door een 

overheidsorgaan (in de praktijk de gemeente). In 

1912 wordt een herziene wet ingevoerd. 
 

1956: Algemene Ouderdomswet regelt een  

wettelijke pensioenvoorziening. 
 

1965: de Algemene bijstandswet legt de  

verantwoordelijkheid van de armenzorg bij de 

overheid. Bijstand wordt een recht. 
 

Caritatieve instellingen zoals ORKA en KCU  

bieden nog altijd steun in situaties waarin mensen 

door omstandigheden als ziekte, scheiding of  

ontslag, tussen wal en schip vallen. 
 

Op de foto hieronder de tweede verdieping van 

het stadskantoor. Hier bevindt zich de afdeling 

Werk en inkomen.   

5.  6. 4.  


