Isten hozta a Dóm-torony.
A tornyot mindenki saját felelősségére látogathatja.
A Dóm-torony látogatása abból a teremből indul, ahol a jegyet vásárolta, kivéve, ha más
utasítást nem kap. A Dóm-torony csak idegenvezetővel látogatható.
A látogatás előtt figyelmesen olvassák el a házirendet:
 Csomagjaikat kérjük, zárják be a csomagmegőrzőbe. Fényképezőgépeiket
magukkal vihetik. Jegyeiket kérjük, tartsák maguknál, mivel azt a torony bejáratánál
ellenőrizzük!
 A toronyban tilos a dohányzás, az evés és az ivás.
 Szigorúan tilos a toronyról bármit is ledobni.
 Tilos a csoporttól elszakadni; kérjük, mindenben kövesse az idegenvezető
útmutatását.
 A tornyot csak a körút végén lehet elhagyni.
A Dóm-torony a maga 112,32 méterével a legmagasabb templomtorony Hollandiában. A
legmagasabb kilátópont 95 méteren van. Innen gyönyörű kilátás nyílik Utrecht városára és
tágabb környékére. A látogatás ideje alatt az idegenvezető a különböző szinteken megáll,
hogy rövid felvilágosítást adjon a torony történetéről. Nyomtatott tájékoztatónk körülbelül
ugyanazt tartalmazza, mint amit az idegenvezető fog elmondani.
A torony bejárata a Belépőházban van, amelynek építését 1929-ben fejezték be. Balra
látható George Willem van Heukelom (1870-1952) az épület tervezőjének, jobbra pedig Jan
Schoutennek (1852-1937), a Dóm-torony és Belépőház ólomüveg ablakai tervezőjének
arcképe.
A monumentális, 59 lépcsőfokos Püspöklépcsőn keresztül a Mihály-kápolnába érkezünk,
amely 11 méter magasan van. Ez a helyiség 1328-ban készült el, amikor az utrechti püspök
magánkápolnájaként rendezték be. Mostanában ezt a termet házasságkötések,
ünnepségek, felolvasóestek és fogadások megtartására használják. A kápolnának 1929 óta
padlófűtése van.
A boltozaton egy nyílás látható, ilyenek a torony minden szintjén vannak. Ezeken a
nyílásokon keresztül építőanyagokat és szerszámokat lehet felhúzni. Az ólomüveg
ablakokat 1920-1928 között készítették. A kápolna berendezését a harangok régi, 1505-ből
származó tartószerkezetének anyagából készítették 1920-ban.

121 lépcső megmászása után a 25 méter magasan levő Egmond-kápolnába érkezünk.
Ebben a helyiségben élt 1901-ig a toronyőr a családjával egy faházban.
A torony értékeinek őrzése, és a toronyóra meg a harangok karbantartása volt a
feladata. Az 1901-1931 közötti nagy restaurálás után a toronyőr már nem költözött
vissza. 1982 óta a kápolna a torony múzeumaként működik.
A Dóm-torony és a Dóm-templom ábrázolásainak magyarázata:
1254-ben tették le a gótikus, Szent Mártonnak ajánlott Dóm-templom alapkövét.
1321-ben a templom szentélye csak részben készült el. 1321-től 1382-ig építették a
Dóm-tornyot. Az építkezés néhányszor szünetelt a pénzhiány miatt. 1382-től 1490-ig
építették a kereszthajót. 1490-1525 között épült fel a katedrális főhajója.

A pénzhiány miatt a főhajó támpillérjeit és támíveit nem építették meg, ezért a tervezett
kőboltozat sem készült el. Vagyis gyenge konstrukcióról volt szó.
1674. augusztus 1-én hatalmas vihar volt Utrechtben. Több száz épület megrongálódott, és
a Dóm-templom főhajója összeomlott. A torony csak kevéssé károsodott. A főhajó romjait
csak 1826-ban takarították el. Azóta választja szét a Dóm-tér a tornyot a templomtól.
A Dóm-torony 70 méter magasan levő kilátópontjáról jól látható a Dóm-templom megmaradt
része.
Innen megyünk a harangház felé. A belépésnél kérjük, vigyázzanak a fejükre. Nem szabad
a harangnyelveket és a haranghúzó köteleket meghúzni vagy megérinteni.
221 lépcső után a 49 méter magasan levő Harangházhoz érkezünk.
14 harang található itt, összsúlyuk 31.000 kg. A Dóm harangjai a legnehezebbek
Hollandiában, Európában a kölni dóm után a második helyen vannak. A terem közepén van
a Salvator nevű harang, ez a maga 8227 kg súlyával a legnehezebb harang a toronyban. A
hét legrégibb harangot 1505-1506 között, a többi hetet pedig 1982-ben öntötték. Utóbbiak
gömb alakú nyelveikről ismerhetők fel. A harangok 79% réz és 21% cin keverékű bronzból
készültek. A harangokat külön-külön gyakran megszólaltatják, kézzel húzzák őket. A 14
harangot együtt az évnek csak néhány napján szólaltatják meg, amihez 20-25 ember
szükséges. A kötelek a padlón keresztül a harangház alatti harangozóterembe vezetnek. A
harangok tartószerkezete trópusi keményfából készült. Az 1505-ből származó tölgyfa
szerkezetet 1928-ban cserélték ki. A faszerkezet szabadon áll a toronyban, hogy a
rezgések ne repesszék meg a kőfalat.
318 lépcső megtétele után 70 méter magasságba érkezünk. Ezt a helyiséget Lámpásnak
hívják, mivel a toronynak ez a része nyolcszög formájú. A helyiség minden oldalról nyitott,
hogy a szél erejét csökkentsék. Ennek a konstrukciónak köszönhető az is, hogy a
harangjáték hangja a városban mindenütt jól hallható.
A harangjáték 50 harangból áll, összsúlyuk 26000 kg. A legrégebbi 33 harang 1664-ből
való, a többi 17 1972-1974 között készült. A trópusi keményfából készült tartószerkezet
1974-ből való. Ezzel helyettesítették az 1906-ban készült öntöttvas tartószerkezetet. A
harangjáték mechanikája 1664-ben készült. A középpontban áll a játékhenger, amelyben
24750 lyuk található. Minden ebbe helyezet csap egy billentyűt emel fel, amely egy huzalon
keresztül a kalapácsot a megfelelő harangra ejti. Minden negyedórában a játékhenger
automatikusan megfordul. Minden három hónap után négy új dallamot állítanak a
játékhengerre. Egy harangjátékos hetente néhányszor a játékszobából a játszóasztalról
irányítja a harangjátékot. A billentyűk fémhuzalokkal a harangok nyelvéhez vannak kötve. A
játékszoba 80 méter magasan van, a tartószerkezet homlokzatán, a legnagyobb harang
fölött látható.

A legmagassabb körjárat 95 méter magasan van. 465 lépcsőt megmászva jutunk el
idáig. A Dóm-torony fedélszéke 15 méter magas. A csúcson látható szélzászló Szent
Mártont ábrázolja, amint megosztja palástját egy koldussal. Szent Márton Utrecht
városának a védőszentje. A palást színei, a piros és a fehér 1818 óta szerepel a város
címerében.
Az idegenvezető jelzi, hogy a csoport mikor kezdheti el a lemenetelt.
Utrecht Marketing köszöni, hogy meglátogatta a Dóm-tornyot, és további kellemes
időtöltést kíván Önöknek Utrechtben.
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