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Start werkzaamheden tijdelijk kunstwerk Park 
Lepelenburg 
 

 

In april informeerden wij u over 4 afzonderlijke kunstwerken op 4 verschillende plekken in de stad die tijdens 

de restauratie van de Domtoren in de stad. Deze werken zijn op straatniveau te zien, maar vanaf de Domtoren 

ziet u de kunst in een heel ander perspectief. Een van de locaties is Park Lepelenburg. Het kunstwerk wordt 

geïnstalleerd vanaf 11 juli tot en met 19 juli. 

 

Over het kunstproject Enigma’s 

Kunstenaar Krijn de Koning maakt 4 kunstwerken voor 

Park Lepelenburg, de Zadelstraat, het Janskerkhof en 

dak van Parkeergarage Springweg. De oplevering van 

de kunstwerken is op 20 juli en ze blijven zichtbaar tot 

eind 2024, of tenminste zolang de restauratie van de 

Domtoren duurt. 

 

Centraal in het ontwerp van Krijn de Koning staat het 

spelen met perspectief, hoogte en diepte. Immers, 

vanaf de Domtoren beleeft u de stad anders dan op 

straat. Loopt u door de stad dan ziet u straks een 

lijnenspel en abstracte vormen op de straat. Staat u op 

de Domtoren dan vallen alle lijnen op hun plek en ziet 

u een perspectivische tekening ontstaan. 

 

 
Foto impressie 3D-object in Park Lepelenburg 

 

In Park Lepelenburg komt een tekening in het gras, 

opgebouwd uit betonnen trottoirbanden. Daarnaast 

komt er een abstract kleurig beeld, als een lijntekening 

in de lucht. Vanaf de Domtoren gezien vloeien de 

platte lijntekening en het 3D-object samen tot een 

geheel. 

 

Bij het ontwerp, de materiaalkeuze en de plaatsing is 

rekening gehouden met het intensieve gebruik van 

Park Lepelenburg en de festivals die er geregeld 

plaatsvinden. Er is ook rekening gehouden met het 

drainagesysteem en de bomen.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 

maandag 11 juli tot en met 19 juli. Voor zover nodig 

wordt het terrein afgezet met hekken. 

Na afloop van de restauratie van de Domtoren gaat 

het kunstwerk weg en wordt het gras opnieuw 

ingezaaid. De situatie wordt dan weer zoals die was 

voor de plaatsing van het kunstwerk. 

 

Feestelijke oplevering  - 10 vrijkaarten 

Op 20 juli van 15.15 – 16.30 uur vindt de feestelijke 

oplevering  van het kunstwerk plaats. Hiervoor zijn tien 

toegangstickets met de trap beschikbaar voor 

bewoners. U kunt een van de eersten zijn die het 

kunstwerk kan bewonderen. Bovendien is dit een 

unieke kans op een ‘meet en greet’ met de kunstenaar 

Krijn de Koning en wethouder Cultuur Eva Oosters. 

U kunt zich hiervoor vanaf 11 juli opgeven door een 

mail te sturen naar domtoren@utrechtmarketing.nl  

o.v.v. Enigma’s opening.  

 

Vrijkaartenactie 

Vanuit het project worden ook nog 100 vrijkaarten 

weggegeven (maximaal 2 vrijkaarten per persoon). 

Van deze 100 kaarten zijn 75 toegangskaarten met de 

trap en 25 toegangskaarten met de lift.  



 

  

Vanaf 11 juli kunt u zich hiervoor aanmelden door een 

mail te sturen naar domtoren@utrechtmarketing.nl 

o.v.v. Enigma’s. Geeft u daarbij expliciet aan als u niet 

met de trap naar boven  kunt lopen.  

 

Meer informatie? 

Heeft u nu al vragen of wilt u meer informatie? Neem 

dan contact op met Carolien de Boer (projectleider) 

van Culturele Zaken, via telefoonnummer 14 030 of 
kunstinopenbareruimte@utrecht.nl. 

Kijk ook op kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/actueel 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u langsgaan bij 

Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of bellen naar 

14 030. 
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