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Renovatie Hof van Monaco 3 afgerond
Na bijna een jaar zijn de renovatiewerkzaamheden van de monumentale boerderij Hof van Monaco 3 afgerond!
Wilt u zien hoe de boerderij er nu uitziet? Kom langs op zaterdag 10 september tussen 12.30 en 17.30 uur,
tijdens het Uitfeest en Open Monumentendag. U kunt meedoen aan creatieve activiteiten en er is een
speurtocht over de geschiedenis van dit rijksmonument.
Hof van Monaco 3
Het monumentale pand bestaat uit een boerderij, een
hooiberg en een wagenschuur. Dit pand wordt gebruikt
door De Vrijstaat. Een kunstwerkplaats voor kinderen
en jongeren tussen de 6 en 26 jaar met als motto
kunst maken, ervaren en beleven. Daarmee is De
Vrijstaat een belangrijke aanvulling op het culturele
hart van Leidsche Rijn Centrum en past het ook bij de
ontwikkelingen van het culturele Berlijnplein. In het
ontwerp van architect VB Erfgoed & Architectuur is er
rekening gehouden met de erfgoedwaarden van het
rijksmonument.

De ruimtes in de boerderij zijn zo ingericht dat ze nog
beter gebruikt kunnen worden voor verschillende
activiteiten, workshops en optredens. Zo zijn er op de
eerste verdieping dakramen toegevoegd en is de stal
opnieuw ingericht.
Zaterdag 10 september? Uitfeest
Gemeente Utrecht heeft dit mooie monumentale pand
gerenoveerd. Op zaterdag 10 september is er tijdens
het Uitfeest en Open Monumentendag de officiële
opening van de gerenoveerde boerderij. De Vrijstaat
viert het Uitfeest met creatieve activiteiten. Meer
informatie over het programma kunt u op de website
van de Vrijstaat vinden: www.devrijstaat.nl. Voor
vragen over de activiteiten van 10 september, of
andere vragen over de Vrijstaat, kunt u terecht bij
info@devrijstaat.nl.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de renovatie kunt u contact
opnemen met Nathalie Wink, de projectleider van de
gemeente Utrecht, via telefoonnummer 14 030 of
secretariaatvgu@utrecht.nl.

Wat hield de renovatie in?
Aannemersbedrijf Jurriens heeft de renovatie
uitgevoerd. Hierbij was er veel aandacht voor
duurzaamheid en het hergebruik van materialen. Zo is
de trap gemaakt van het hout dat vrij kwam van de
boerderij zelf. Het dak en de vloer zijn geïsoleerd en
het gebouw wordt verwarmd met stadsverwarming. De
uitbouw is voorzien van een sedum dak en er zijn
huismuskasten en een aantal nestkasten voor de
zwarte roodstaart.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Leidsche Rijn, via e-mail
leidscherijn@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030.
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in uw wijk?
Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van de
gemeente Utrecht via www.utrecht.nl/nieuwsbrief.

Verspreidingsgebied Centrumboulevard, Madridstraat, Romestraat, San Marinostraat, Grauwaartsingel, Laurierweg,
Kardemomweg, Karamelweg,
Kerrieweg, Kamilleweg, Ketjapweg, Koffieweg, Komijnweg, Kruidnagelweg en Valeriaanweg.
Oplage: 830

Utrecht.nl

