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In sDe stad met de mooiste maquettes' schetst de auteur de ontwikke

lingsgang van de gemeentelijke plannenmakerij voor binnenstad en cen

trum in Utrecht tussen 1954 en 1971. Hij schenkt vooral aandacht aan de 

besluitvorming over de plannen. 

Om de centrumfunctie van Utrecht te 

versterken, werden in de jaren vijftig 

verkeersplannen opgesteld, die resul

teerden in voorstellen voor demping 

van de stadsbuitengracht en het uit

voeren van verkeersdoorbraken en straatverbredingen in de binnenstad. 

Vanaf 1960 werden de voorgestelde verkeersmaatregelen geïntegreerd in 

de ontwikkeling van een stedebouwkundig basisplan voor de binnenstad. 

Door de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente en gecombi

neerde tegenstand van een deel van de bevolking en het Rijk liepen de 

plannen vertraging op. Voor het grootste deel van de voorgestelde maatre

gelen bleek dat fataal. De nota Kernbeeld uit 1970 legde de basis onder 

een beleid gericht op versterking van de woonfunctie van de binnenstad 

en behoud van de historische structuur van dit stadsdeel. 
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'Utrecht wordt Grootstad' juichte de Maasbode in februari 1954. Eindelijk, 37 jaar 

nadat het Utrechtse gemeentebestuur voor het eerst grenswijziging aanhangig had 

gemaakt, kreeg de stad ruimere grenzen en ruimte voor de bouw van nieuwe 

woonwijken en de aanleg van industrieterreinen. Het gemeentebestuur ontwierp 

niet alleen uitbreidingsplannen, het stelde ook plannen op tot versterking van 

Utrechts centrumfunctie. 

In dit artikel wordt de totstandkoming van de gemeentelijke plannen voor de bin

nenstad en het centrum in de periode van 1954 tot 1971 besproken1. Hoe 

moest het centrum van de 'Grootstad' eruit gaan zien en wie besliste wat er diende 

te gebeuren? En: welke gevolgen had dit alles? 

City-vorming en gemeentebestuur 

Om de gemeentelijke plannenmakerij uit de jaren vijftig en zestig te kunnen volgen, 

is het nodig eerst stil te staan bij de begrippen centrum en binnenstad en aandacht 

te schenken aan het historische verschijnsel centrum- of cityvorming. 

Geografische literatuur definieert een 'stadscentrum' als 'het netwerk van straten 

waarin een verdichting optreedt van bestuurlijke-, handels-, financiële-, culturele-

en vermaaksactiviteiten, waarin voorts stad- en/of streekverzorgende functies 

domineren en dat in velerlei opzicht als ontmoetingscentrum functioneert'2. 

Terwijl 'binnenstad' dus een historisch-geografisch bepaald begrip is (dat eenvoudig 

op de kaart aan te wijzen is), is 'centrum' een functioneel bepaalde eenheid, die 

ruimtelijk moeilijk te lokaliseren is. In gemeentelijke notities uit de jaren vijftig en 

zestig worden verschillende termen gebruikt om binnenstad en centrum aan te dui

den. Wanneer gemeentelijke nota's van de 'oude stad' spreken, duidt men hiermee 

meestal de binnenstad aan, terwijl in het algemeen met de term 'city' het centrum 

bedoeld wordt. Om de spraakverwarring compleet te maken: de term 'het hart van 

de stad' (dat vaak ook nog klopt en aan dichtslibbing van de aderen lijdt) wordt 

zowel voor de binnenstad als voor het centrum gebruikt. In dit artikel wordt de 

term binnenstad gebruikt voor het stadsgebied daterend uit de periode van vóór de 

stadsuitbreidingen uit de tweede helft van de negentiende eeuw, het gebied binnen 

de singels. 

Hoewel volgens de gegeven definities het centrum en de binnenstad dus niet het

zelfde gebied hoeven te beslaan, is in alle Nederlandse steden het centrum wel in 

de binnenstad ontstaan. Zo ook in Utrecht '. Toen Utrecht na 1865 voor het eerst 

belangrijk buiten de stadswal begon te groeien, leidde dat samen met de toenemen

de industrialisatie en aanleg van spoorwegen tot grote veranderingen in de struc

tuur van de stad. De Industriële Revolutie zorgde voor economische specialisatie 

en voor ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken en tussen de verschillende 

economische activiteiten. Langs de hoofdstraten en -pleinen in de binnenstad ves-
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tigden zich winkels, die steeds meer de taken overnamen van de markten. De win

kels werden gevolgd door kantoren van banken, verzekeringsmaatschappijen en 

andere dienstverlenende bedrijven en instellingen. De welgestelden die tot dan toe 

altijd aan de voornaamste pleinen en straten van de stad gewoond hadden, verhuis

den voor een groot deel naar een ruimere woningen aan de stadsrand of (na 1890) 

naar forenzenplaatsen buiten de stad. Kortom in een gedeelte van de binnenstad 

ontstond een centrum. Het is dit proces van centrumvorming (het verdringen van 

de woonfunctie en andere economisch laagwaardige functies door economische 

meer opleverende functies) dat met een beladen term ook wel 'cityvorming' wordt 

genoemd. 

In de twintigste eeuw zette in Utrecht dit proces van centrumvorming zich ver

sterkt voort. In het noordelijke deel van de binnenstad ontstond een veelzijdig cen

trum met winkels, warenhuizen, kantoren, bioscopen en cafés. Het aantal inwoners 

van de binnenstad liep steeds verder terug. Woonden daar in 1879 nog 37.000 

mensen (meer dan de helft van het totale aantal inwoners) in 1919 was dit gedaald 

tot zo'n 30.000 en in 1939 tot 22.000 inwoners. Deels werd deze afname veroor

zaakt door natuurlijke oorzaken (bewoners die de ruimere en modernere woon

omstandigheden in de nieuwe woonwijken prefereerden, vertrokken), deels was ze 

het gevolg van verdringing van de woonfunctie door vestiging van winkels of kanto

ren. 

Het beleid van de gemeentelijke overheid droeg bij aan deze ontvolking van de bin

nenstad. Activiteiten zoals uitbreiding van verschillende gemeentelijke instellingen, 

straatverbredingen en -doorbraken (als die van de Lange Viestraat in de jaren twin-
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tig en dertig) en sanering van volksbuurten (door middel van onbewoonbaarverkla

ringen) deden het inwonersaantal verder dalen en het aantal kantoren en winkels 

stijgen. De komst van de Jaarbeurs ( 1917) en de opening van het hoofdpostkantoor 

(1924) aan de Neude kunnen als symbool hiervan gelden. Tijdens de crisis van de 

jaren dertig en de oorlog stagneerde deze ontwikkeling echter. 

In de ban van het verkeer, 1954-1962 

Utrecht was in tegenstelling tot steden als Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en 

Middelburg betrekkelijk ongeschonden uit de oorlog gekomen. Het centrum van 

Utrecht bestond uit twee in elkaar overlopende gedeelten. Het gedeelte rond 

Vredenburg, Lange Viestraat en Oudegracht had een uitgesproken centrumkarakter 

door de opeenhoping van warenhuizen, winkels en horecagelegenheden. Het win

kelgebied zette zich in oostelijke richting voort in uitlopers als Nobelstraat en de 

Biltstraat. Een belangrijk tweede centrumgedeelte bevond zich in de negentiende-

eeuwse Stationswijk, waar hotels, kantoren en winkels de stadsentree voor de 

treinreiziger een rommelig, maar levendig aanzien gaven. Aan de rand van deze 

twee gebieden waren vooral de kantoorconcentraties rond de Maliebaan, aan de 

oostkant van de binnenstad, en de kantoren van de spoorwegen rond het 

Moreelsepark van belang. 

Buiten het winkelgebied rond de Lange Viestraat, Vredenburg, Steenweg, 

Oudegracht en omgeving strekte zich de rest van de binnenstad uit met zijn grach

ten, Pieters- en andere kerkhoven en smalle en licht gebogen straten. Kantoren 

waren veelal in voormalige herenhuizen aan de hoofdstraten en grachten gevestigd, 

in de zijstraten en steegjes wisselden opslagplaatsen, werkplaatsen, fabriekjes en 

woonhuizen elkaar af. Het aantal bewoners van de binnenstad liep langzaam maar 

zeker verder terug. Wie in de binnenstad bleef wonen, was of door beroep daaraan 

gebonden, zoals de winkeliers, of kon zich geen verhuizing permitteren. Volks

buurten en buurtjes als de 'zeven steegjes', Wijk C en de stegen rond de Strosteeg 

en de Boterstraat waren een begrip. In de lage arbeiderswoninkjes leefden vaak 

grote families, wier leven zich door de kleine behuizing voor een groot deel op 

straat afspeelde. Voor deze stadsgedeelten rond het centrale winkelgebied waren in 

1952 al omvangrijke samenhangende saneringsplannen vastgesteld. 

Grenswijziging 

Op I Januari 1954 was het eindelijk zover: na bijna veertig jaar bestuurlijke strijd en 

moeizame onderhandelingen met buurgemeenten en hogere overheden kreeg de 

stad ruimere grenzen. Een belangrijke datum voor Utrecht. Door annexatie van 

grondgebied van buurgemeenten als Maartensdijk, Houten, De Bilt, Zuilen en 

Oudenrijn vergrootte de stad haar inwonersaantal in één klap van 198.328 op 
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Verkeerstellers aan het werfe aan de Lange Viesüaat in 1951. Begin jaren vijftig organiseerde de dienst Openbare 

Werken diverse verkeerstellingen. Aan verwerking van de gegevens kwam de dienst echter niet toe. Mede daarom 

trok de gemeente in 1955 een externe deskundige aan om een verkeersonderzoek te organiseren, (foto 't Sticht. 

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, neg. C 37.268) 

31 december 1953 tot 241.635 inwoners op I januari 1954. Tegen de stadsgrenzen 

aangebouwde woonwijken als Hoograven, Tuindorp en Zuilen werden plotseling 

stadswijken. De gebiedsuitbreiding betekende meer dan een verdubbeling van het 

gemeentelijk grondgebied. Verschillende uitbreidingswijken werden aan de tekenta

fel ontworpen om de verwachte groei van het inwonertal op te vangen. De plannen 

gingen uit van een groei van de stad tot 300.000 inwoners in 1970 en 350.000 inwo

ners in 1980. Het Utrechtsch Nieuwsblad (UN) schreef in januari 1954: 'Structureel 

gezien gaat de gemeente Utrecht in de komende 20-25 jaar een forse ontplooiing 

tegemoet. (...) Er staan grote dingen te gebeuren nu de grenswijziging een feit 

geworden is'4, 

In afwachting van de grenswijziging had de gemeente in 1950 de dienst Stads

ontwikkeling opgericht, met de uit Rotterdam afkomstige J.A. Verhoef aan het 

hoofd. In februari 1954 presenteerde deze nieuwe dienst een structuurplan voor de 

ontwikkeling van de stad tot 1970. In dit structuurplan waren de idealen van de 

'functionele stad' te herkennen, zoals de moderne stadsplanners die in de naoorlog

se periode aanhingen. Functiescheiding stond centraal. Bedrijven dienden zoveel 

mogelijk op aparte bedrijfsterreinen gevestigd te worden; wijken werden van elkaar 

gescheiden door groenstroken, waarin de sport-en recreatieterreinen gesitueerd 

werden. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer werd door middel van een 

hoofdwegennet om de woonwijken heen geleid. Hèt voorbeeld voor de stede-
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bouwkundige plannen was het Rotterdamse wederopbouw-plan, waar deze princi

pes voor het eerst consequent op een hele stad waren toegepast. Het Rotterdamse 

plan diende meer Nederlandse steden in de jaren vijftig als lichtend voorbeeld. 

De Utrechtse raadsleden achtten het Utrechtse plan een goede basis voor de uit

bouw van de stad, een mening die het UN deelde: 'Het structuurplan is de vrucht 

van een gedegen, jarenlange studie, een kompas waarop Utrecht veilig zal kunnen 

Centrumplannen 

De verwachtingen waren hooggespannen. Binnen de raad en het gemeente-appa

raat leefde de wens om Utrechts centrum te versterken. Deze groei zou niet alleen 

noodzakelijk zijn vanwege de toenemende bevolking, maar ook om het voortbe

staan van het centrum zelf te verzekeren. Verhoef, directeur van Stadsontwikkeling, 

waarschuwde voor uitholling van Utrechts centrumpositie door de concurrentie 

van de centra in de omliggende forenzenplaatsen. Angst voor achteruitgang was een 

voorname drijfveer voor het opstellen van plannen voor herstructurering van het 

centrum. 

Het structuurplan gaf weinig informatie over de toekomst van Utrechts centrum, het 

plande vooral de nieuwbouwwijken en de industrieterreinen. Uitgangspunt was dat 

het aantal woningen in de binnenstad terug zou lopen door de vestiging van meer 

kantoren en winkels aan de ene kant en de gemeentelijke saneringsplannen aan de 

andere kant. In een apart toegevoegde schets was een aantal verkeersdoorbraken 

getekend, die voor het grootste deel al vanaf de jaren tien en twintig op het pro

gramma stonden. Een samenhangend plan voor het centrum ontbrak echter. 

Ruimte voor uitbreiding van het centrum zou ontstaan door uitvoering van de in 

1952 vastgestelde saneringsplannen. De woningkwaliteit in buurten als Wijk C, 

Springweg en omgeving en in de zijstraten van de Lange Nieuwstraat en de Nieuwe 

Gracht, was slecht. 'Gedeeltelijk zullen deze af te breken woningen door andere 

worden vervangen. De situatie van de terreinen maakt dit dikwijls niet mogelijk, in 

welk geval aan deze terreinen een andere bestemming zal worden gegeven', aldus 

het structuurplan van 1954 6. De bestemming waar de beleidmakers aan dachten, 

was duidelijk: centrum-activiteiten als winkels en kantoren. 

Verhoef wees er in ambtelijke vergaderingen diverse malen op dat de zuidelijke bin

nenstad uitbreidingsmogelijkheden voor het centrum bood, mits dit stadsdeel open

gelegd zou worden voor het verkeer. Hij verwachtte dat door de bouw van 

Kanaleneiland het Ledig Erf op den duur net zo'n druk verkeerspunt zou worden als 

het Leidse Veer. In het noorden van de binnenstad breidde het centrum zich al uit. 

De in het structuurplan voorgestelde verkeersdoorbraken waren behalve voor ver-

keersverbetering ook bedoeld voor het creëren van nieuwe winkelstraten. Het 

model dat de beleidmakers hierbij voor ogen stond, was dat van de verbreding van 
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de Lange Viestraat in de jaren twintig en dertig: na de straatverbredingen hadden 

zich hier verschillende warenhuizen en grote kledingwinkels gevestigd. In de jaren 

vijftig verwachtten de ambtenaren van Openbare Werken dat een doorbraak 

Vredenburg-Achter Clarenburg-Mariaplaats een soortgelijk resultaat zou laten zien. 

In 1958 keurde de gemeenteraad een voorstel hiertoe goed. 'De door grote door

braken te creëren brede winkelstraten behoeven door hun breedte geen bezwaar 

op te leveren voor een verstoring van de koperssfeer. In dit geval kan eigenlijk 

gesproken worden van twee halve winkelstraten' '. 

Progressief of ouderwets? 

De aangekondigde doorbraken in de binnenstad en moderniseringen van het stads

centrum riepen weerstanden op bij een deel van het publiek. De Utrechtse dichter 

Jan Engelman maakte de in de stad verrijzende nieuwbouw uit voor 'platte hoeden-

De Voorstraat omstreeks I955. Tot dit jaar was in deze smalle, bochtige straat nog sprake van verkeer in beide 

richtingen. (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht rieg. C 37.266) 

dozen die het stadsbeeld ontsieren'8. Hoogleraar L.J. Hijmans van den Bergh pro

testeerde in het UN tegen de in het structuurplan voorgestelde verkeersdoorbra-

ken in de binnenstad en bepleitte conservering van dit stadsgedeelte 9. De samen

steller van het structuurplan, Verhoef, reageerde in dezelfde krant meewarig op het 

protest van Hijmans van den Bergh: 'Niet spheer, maar sfeer. Niet zoo, maar zo.' 

Verhoef doelde hiermee niet alleen op de spelling waarin Heijmans' artikel geschre-

H. BUITER DE STAD MET DE MOOISTE MAQUETTES 



ven was, maar vooral 'op de geest die eruit spreekt (...) Wi j zijn veel dichter bij het 

jaar 2000 dan wij I860 achter ons gelaten hebben'10. Ook de Utrechtse architect 

Gerrit Rietveld toonde zich een voorstander van modernisering van het stadscen

trum en zette zich af 'tegen de behoudzuchtigen, die het liefst terug zouden willen 

keren naar de zeventiende eeuw'. Hij wees erop 'dat zonder de schaalvergroting 

het niet mogelijk is de binnenstad op te nemen in het ritme van deze tijd' en pleitte 

ervoor om ook in de binnenstad op ruime schaal hoogbouw toe te passen. Hij 

voorspelde dat alle bezwaren hiertegen zouden verdwijnen 'zodra deze hoogte

barrière royaal is doorbroken' " . 

Nota Toekomst Oude Stad 

Als antwoord op de kritiek en om de plannen voor het centrum een solide basis te 

geven, liet het college in 1956 de nota Toekomst Oude Stad opstellen. Met deze nota 

wilden B. en W. de gemeenteraad een principe-beslissing ontlokken. 'Indien de city 

haar functie als hart van de stad, als commercieel centrum, op bevredigende wijze 

zal willen blijven vervullen, dan zal haar de mogelijkheid tot uitbreiding moeten 

worden gegeven', zo stelden B. en W. '2. Volgens het college waren er twee moge

lijkheden: of men zou de binnenstad zoveel mogelijk conserveren, maar dan zouden 

de Utrechtse centrumfuncties in de knel komen, of men zou van de mogelijkheden 

die de saneringsplannen boden, gebruik maken en het stadscentrum laten mee

groeien met de groei van de totale stad. 

Gesteld voor de keus tussen 'museum' of 'levende stad' koos de gemeenteraad in 

november 1956 voor de tweede mogelijkheid. De raad besloot dat de binnenstad 

'niet voor het verkeer moet worden afgesloten, doch dat zodanige voorzieningen 

zuilen moeten worden getroffen, dat zij ook in de toekomst voor het verkeer, dat 

daar moet zijn, bereikbaar zal zijn'. Om hiervoor te zorgen, zouden alleen 'ingrij

pende maatregelen' goed genoeg zijn " . Welke maatregelen dat precies waren, las 

men niet in de nota Toekomst Oude Stad. Want zoals de secretarie-ambtenaar P. van 

Dijke tijdens de voorbereiding opmerkte: 'door de zaak abstract te houden, voor

komt men dat deze in de sentimentssfeer getrokken wordt' '4. 

Hoewel de nota een veelheid aan centrumfuncties noemde, inclusief horeca-, cultu

rele en educatieve voorzieningen, kwamen alleen de winkel- en kantoorfuncties 

concreet aan de orde. Een duidelijke vingerwijzing voor de belangstelling van de 

beleidsmakers. 

Het college waarschuwde echter bij de behandeling van de nota Toekomst Oude Stad 

dat sanering en verkeersdoorbraken op grote schaal de komende jaren nog niet te 

verwachten waren, omdat de daarvoor benodigde financiën ontbraken. De gedach

te dat het alleen al om deze reden met de gemeentelijke plannen niet zo'n vaart zou 

lopen, was wijd verbreid. De NRC noemde Utrecht dan ook spottend 'de stad met 

de mooiste maquettes' " . 
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Groeiende motorisering 

In de jaren vijftig kreeg Nederland en ook Utrecht voor het eerst te maken met 

een sterke toename van het particulier auto-bezit. Bedroeg het aantal personen

auto's in Utrecht in 1950 nog slechts 3000, in 1955 telde de Domstad 5500 auto

mobielen en in 1959 werd de grens van de 10.000 exemplaren overschreden ,s. 

Gemeentelijke deskundigen verwachtten voor 1970 een verviervoudiging van het 

aantal. Niemand vermoedde dat de werkelijke groei deze verwachting ruimschoots 

zou overtreffen. 

Het wegennet in de binnenstad was totaal niet op deze verkeerstoename berekend. 

De smalle Voorstraat kende nog steeds tweerichtingsverkeer, terwijl de Catharij-

nebrug bij het Vredenburg het verkeersaanbod amper aan kon. Een apart probleem 

vormde het ontbreken van een stedelijke rondweg. Doorgaand verkeer moest 

dwars door de stad rijden. Een belangrijk deel van het oost-west verkeer perste 

zich door een drukke winkelstraat als de Lange Viestraat. De Utrechtse grachten 

en pleinen werden in toenemende mate als parkeerterrein gebruikt. De stadsbe

stuurders zagen de verkeerstoename als een vloedgolf, die de stad dreigde te over

spoelen. 

Een verkeersplan in voorbereiding 

Op advies van de ANWB werd de Duitse verkeersdeskundige M.E. Feuchtinger in 

1955 gevraagd verkeerstellingen te organiseren en een hoofdwegenet voor de tota

le stad te ontwerpen. Feuchtinger moest hierbij speciale aandacht schenken aan in 

de jaren tien en twintig door de toenmalige directeur van gemeentewerken L.N. 

Holsboer en de Amsterdamse architect H.P. Berlage opgestelde verkeersplannen 
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die nog steeds niet compleet uitgevoerd waren. De rondweg die zij hadden voorge

steld, was nooit afgebouwd en wat de voorgestelde doorbraken in de binnenstad 

betreft, waren alleen de verbreding van de Lange Viestraat/Potterstraat uitgevoerd 

en de St. Jacobsstraat aangelegd. Dat het gemeentebestuur een Duitse verkeersdes-

kundige inschakelde, was niet verwonderlijk. In Duitsland was men veel verder met 

de verkeerstechniek dan in Nederland door de vroege uitbouw van het Autobahn-

stelsel en de noodzaak tot reconstructie van de stukgebombardeerde stadscentra. 

Feuchtinger had een eigen bureau in het Zuid-Duitse Ulm en voerde in diverse 

Europese steden opdrachten uit. 

Na besprekingen met de ambtenaren van Openbare Werken en het uitvoeren van 

verkeerstellingen legde de verkeersdeskundige in augustus 1957 zijn ideeën voor 

aan Burgemeester en Wethouders. Feuchtinger stelde voor een ringweg aan te leg

gen om zoveel mogelijk verkeer uit de binnenstad te weren. Om het toenemende 

verkeer voldoende ruimte in het oude stadsdeel te geven, wilde Feuchtinger twee 

nieuwe noord-zuid en twee oost-west verbindingen in de binnenstad aanleggen, 

waarvoor verschillende straatverbredingen en doorbraken nodig zouden zijn. De 

Utrechtse bestuurders hadden enige twijfel over de plannen. Wethouder W.H.J. 

Derks (KVP) van Openbare Werken vroeg de Duitser bezorgd of de ingrepen niet 

al te ingrijpend waren en merkte op dat de gemeente het geld niet had om binnen 

tien tot twintig jaar de voorgestelde maatregelen uit te voeren. Maar volgens 

Feuchtinger mocht je nooit zeggen: 'Nu doe ik maar helemaal niets. Elke vierkante 

meter nieuw stratennet betekent een verbetering van de verkeerssituatie'17. De 

Utrechtse bestuurders lieten zich overtuigen en Feuchtinger werkte zijn plannen 

uit. 

Hij situeerde de voorgestelde ringweg aan de binnenzijde van de stadsbuitengracht 

door de daaraan liggende bolwerken en plantsoenen. Waarop de directeur van de 

dienst Openbare Werken, Chr. Bronkhorst, zich afvroeg of de ringweg niet beter 

op de plaats van de singels gebouwd kon worden. Met dit voorstel plaatste 

Bronkhorst demping van de Utrechtse stadsbuitengracht op de politieke agenda. 

In de jaren vijftig hing het dempen 'in de lucht'. In meer historische Nederlandse 

steden waren de voorgaande jaren dempingsvoorstellen gedaan. In Amersfoort was 

men bezig met de demping van een gedeelte van de stadsbuitengracht ten bate van 

een ringweg, terwijl voorstellen in Amsterdam om een gedeelte van de grachten 

voor het verkeer te dempen, net onder druk van algemene protesten naar de prul

lenbak waren verwezen. Dempen was altijd al een reactie van de overheid geweest 

als water zijn (verkeers)functie verloren had. In Utrecht waren in de Middeleeuwen 

op deze wijze de Neude en de Ganzenmarkt ontstaan, terwijl in de jaren dertig 

demping van de Vleutense Wetering resulteerde in de Vleutenseweg. 

Burgemeester De Ranitz schreef in september 1957 geen moeite te hebben met de 

voorgestelde doorbraak 'door de anachronistische west-wand van het Domplein'. 
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Met het voorstel voor demping van de singels had De Ranitz meer moeite. Hij 

noemde de stadsbuitengracht 'één van de onvergankelijke schoonheden van 

Utrecht' '8. Na een lange moeizame vergadering kwam het college echter to t de 

conclusie dat het sparen van het singelwater te midden van twee autowegen (één 

aan de binnenkant van de singel en de andere aan de buitenkant) toch geen zin zou 

hebben. Het college koos voor een ringweg op de plaats van de singels. 

'Van Amerikaanse allure ...' 

In november 1958 werd het geruisloos voorbereide plan-Feuchtinger op een grote 

persconferentie naar buiten gebracht. Het gemeentebestuur was trots op het 

onderzoek ('de eerste gemeente in ons land waar een uitgebreid verkeersonder-

zoek wordt ingesteld') " . Voor f.4,25 konden Utrechters het uitgesproken tech

nisch ogende rapport-Feuchtinger met al zijn grafieken, diagrammen en stortvloed 

aan kaartjes aanschaffen. Op basis van de verwachte bevolkingsgroei, de aanleg van 

de nieuwe rijkswegen aan de oostkant van de stad en het sterk stijgende autobezit, 

voorspelde Feuchtinger een verdrievoudiging van het verkeer in 1980. Naast de 

ringweg rond de binnenstad stelde Feuchtinger voor, de door Berlage en Holsboer 

ontworpen rondweg (langs de buitenkant van de toenmalige stadsgrens) af te bou

wen. Ook met zijn pleidooi voor twaalf radiale wegen van de buitenwijken naar het 

centrum volgde Feuchtinger al bestaande plannen. 

B. en W. achtten het plan onontkoombaar: 'Een stad die leeft en levend wil blijven 

moet zich geleidelijk kunnen vernieuwen; zij dient het aanschijn te verkrijgen van de 

tegenwoordige en de toekomstige tijd.' Het college legde bij de verdediging van het 

plan de nadruk op de wetenschappelijke onderbouwing: 'Bij het beoordelen van het 

plan moet men bedenken, dat het ontworpen 

verkeerssysteem met grote zorg is uitgebalan

ceerd. Men zou het kunnen vergelijken met een 

ingewikkeld raderwerk: de functionering daarvan 

komt in gevaar, als niet elk onderdeel ervan zijn 

juiste plaats in het geheel wordt gegeven'20. De 

technische onderbouwing van het rapport maak

te indruk. 'Feuchtingers analyses zijn tot in de 

finesses uitgewerkt, zijn prognoses voor een 

groot deel gefundeerd op een uitvoerig onder

zoek van Amerikaanse allure', schreef het Nieuw 

Utrechts Dagblad (NUD) bewonderend 2I. 

De Duitse verkeersdeskundige M. E Feuchtinger wijst op de kaart 

de geplande verbreding van de Lange Jansstraat aan. Deze straat

verbreding stond al in de jaren twintig op bet programma maar zou 

pas in 1969 uitgevoerd worden. (Foto 't Sticht Gemeentelijke 

Archiefdienst Utrecht) 
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De door Feuchtinger geplande verbreding/doorbraak Wittevrouwenstraat/Voorstraat/tlreedstraat. Links op de tekening is nog net de City

bioscoop zichtbaar. Het straatbeeld doet denken aan het Kanaleneiland, bij de ingrepen in de binnenstad speelde de 'functionalistische' 

oriëntatie van de plannenmakers een belangrijke rol. (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht) 

'Een knetterbliksem ...' 

Het katholieke Utrechtse dagblad Het Centrum voorzag een felle reactie van de 

publieke opinie. 'De krant van vandaag zal ongetwijfeld het effect hebben var een 

kleine bominslag. Een donderslag, een knetterbliksem in een droge lucht (...) lees, 

kijk en huiver (...). Ons geestesoog ziet reeds grote optochten van Utrechters die 

spandoeken meevoeren (...). Het zal gaan spannen. En dat moeten we net hebben. 

Daar hebben we nu al jaren op zitten wachten' n. Welnu, de opwinding die de 

krant voorzag, ontstond inderdaad en de journalisten hadden genoeg stof tot schrij

ven. In de weken na de publikatie regende het in de Utrechtse kranten ingezonden 

brieven. Van de briefschrijvers keurde 90 % de voorgestelde demping van de singels 

af. ledere dag drukten het UN, Het Centrum en het NUD zes tot tien brieven af tot

dat de redacties er na een paar maanden genoeg van kregen. Blijkbaar hechtten veel 

Utrechters teveel aan het stadsbeeld om het op te willen offeren voor een ringweg 

en bredere straten in de binnenstad. De Ranitz, Feuchtinger en in mindere mate 

wethouder Derks werden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de 'barbarij'. 

'Wij moeten beslist een Duitser hebben om onze verkeersproblemen op te lossen! 

Dat kan geen Nederlander. Maar ja, in Rotterdam hebben de Duitsers in 1940 ook 

radicaal alle verkeersproblemen opgelost', aldus de schrijver van een ingezonden 

brief23. 

Ook verschillende architecten toonden zich tegenstander van de plannen. J.J.P. Oud 

schreef dat men het verkeer in de binnensteden moest beperken. Rietveld, in 
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1954/55 nog een verdediger van de gemeentelijke plannen, was bang dat uitvoering 

van het verkeersplan te veel verkeer naar de binnenstad zou lokken. Als oplossing 

voor de verkeersproblemen bepleitte hij een deconcentratie van centrumvoorzie

ningen. De 'Bond Nederlandse Architecten, Kring Utrecht' vond dat eerst een ste-

debouwkundige een basisplan voor de binnenstad zou moeten maken, voordat een 

beslissing over het verkeersplan genomen kon worden 2'. De oppositie zou deze 

stellingname overnemen. 

Begin december 1958 richtte een aantal leden van 'Kunstliefde' en 'Oud-Utrecht' 

een protestcomité op met de fraaie naam 'Binnenstad en Singels'. Grote animator 

van dit comité was de Utrechtse dichter Jan Engelman, die de plannen 'krankzinnig 

en schandalig' noemde. Het comité verspreidde huis-aan-huis affiches en ging rond 

met handtekeningenlijsten. De respons van de bevolking was overweldigend. Onder 

invloed van de brede tegenstand bekritiseerden het NUD en Het Centrum de plan

nen. Het NUD noemde het onjuist dat een uitgebreid stedebouwkundig onderzoek 

ontbrak. Het UN daarentegen verdedigde de plannen. Onder de kop Feuchtingers 

bittere medicijn betoogde de krant dat de ringweg niet gemist kon worden, gezien de 

groei van de stad tot 400.000 inwoners. De ingreep was pijnlijk, maar onmisbaar25. 

Moeizome besluitvorming 

Het college had ongetwijfeld protesten tegen het verkeersplan verwacht. In 

1954/55 had het al kennis gemaakt met de gevoeligheden op dit vlak en daarom was 

de voorbereiding van de plannen ook zo geruisloos mogelijk verlopen. De felheid 

en de massaliteit van de protesten zal de Utrechtse bestuurders echter verbaasd 

hebben. Hun reactie was verongelijkt, zij hadden immers het beste voor met de 

stad en voelden zich miskend. Toen De Ranitz verzekerde dat hijzelf aanvankelijk 

ook grote moeite met de plannen had gehad, geloofde het publiek hem niet. Als 

reactie op kritiek van 'Oud-Utrecht' zegde De Ranitz zijn lidmaatschap van deze 

vereniging op. B. en W. vonden dat een groot deel van de kritiek niet op feiten, 

maar op 'sentimentsgronden' gebaseerd was. Om het publiek beter te informeren, 

organiseerde het college een grootscheepse voorlichtingscampagne met 17 wijkbij

eenkomsten. Bestuurders en beleidsambtenaren trokken - voorzien van demon

stratiepanelen en lichtbeelden - de wijken in om de plannen toe te lichten en schrif

telijke vragen te beantwoorden. Discussie mocht tijdens de bijeenkomsten niet 

gevoerd worden, het gemeentebestuur vond dat discussie in de raadzaal thuis 

hoorde. In totaal lieten 3340 mensen in de winter van 1959 hun neus zien bij de bij

eenkomsten. Een wegblijver liet weten: 'ik houd niet van bijeenkomsten, waarop 

het belang van ons allen door één voorgezongen wordt. Op de lagere school mocht 

ik mijn vinger althans nog opsteken om vragen te stellen' u. 

Teleurstellend voor het college was dat de Kamer van Koophandel haar steun aan 

het plan onthield. B. en W. lieten Feuchtinger uit Duitsland overkomen om de 
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Utrechtse ondernemers te overtuigen van de noodzaak van de maatregelen. 

Alle opwinding zorgde ervoor dat het raadsdebat over de zaak werd uitgesteld, het 

college besloot tot een adempauze. Toen het comité 'Binnenstad en Singels' aan

kondigde dat het een alternatief plan zou laten ontwikkelen, verzuchtte de Chef 

Algemene Zaken van het stadhuis, Van Dijke: 'Als een dergelijk plan komt voor de 

openbare behandeling in de Raad zal het noodzakelijk zijn er op in te gaan. (...) Veel 

prettiger zou het zijn, wanneer dit niet het geval was'27. Het comité slaagde echter 

niet in zijn opzet, het verklaarde niet over genoeg technische kennis te beschikken. 

Met de raadsbehandeling in zicht laaiden in december 1959 de protesten weer op. 

De raad ontving een petitie tegen de plannen ondertekend door 94 Utrechtse 

hoogleraren, terwijl een paar honderd studenten - voorafgegaan door de Studen-

tenweerbaarheid - een demonstratieve rondgang langs de bedreigde singels maak

ten. De demonstranten droegen borden met teksten als 'Feuchtinger go home' en 

'Handen af van de singels'. Ook uit onverwachte hoek kwamen bezwaren: het 

ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen liet weten dat de singels een 

beschermd monument waren en dat demping 'op ernstige bezwaren' van Rijkswege 

zou stuiten. 

Eind december 1959 vond het lang verwachte debat plaats in een broeierige raad

zaal met een overvolle publieke tribune. De raad was verdeeld over de kwestie, de 

scheidslijnen liepen dwars door de fracties heen. In een poging de oppositie onder 

de raadsleden de wind uit de zeilen te nemen, deed het college een aantal conces

sies. De bestuurders stelden voor een stuk singel bij de stadsschouwburg te sparen 

en na aanvaarding van de plannen een stedebouwkundige een totaalplan voor de 

binnenstad te laten opstellen. Wethouder Derks verdedigde de plannen met verve: 

'Er is hier een diagnose gesteld door een deskundige, geheel objectief, zoals een 

âB'MMÈOÊiïJÊkî 

Raadsdebat in december I959 over het plan-Feuchtinger. De belangstelling van de kant van bevolking en pers voor 

het debat was groot, zoals de overvolle perstribune (midden, achter) en publieke tribune (de twee rijen daarachter) 

tonen. Na twee dagen vergaderen besloot de raad tot een compromis: een stedebouwkundige kreeg de opdracht 

om de binnenstads- en ringwegproblematiek nog eens te bestuderen. Deze beslissing was de proloog van een tien 

jaar durende, slepende kwestie. Pas na ingrijpen van het Rijk zouden knopen doorgehakt worden. (Foto 't Sticht 

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, neg. C 37.267) 
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arts stelt, dat een voor het leven beslissend orgaan ontstoken is.' Volgens de wet

houder was het plan het enige werkbare alternatief voor de stad. Alle berekeningen 

van Feuchtinger toonden aan dat het verkeer onherroepelijk zou vastlopen, als het 

plan niet uitgevoerd werd. Derks voegde de tegenstanders van de plannen toe: 

'Men kiest in feite voor het Utrecht van voor de oorlog (...), de kleine stijve ambte

narenstad, iets te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet'28. 

Ondanks deze meeslepende woorden bleef een meerderheid in de raad tegen de 

plannen gekant. Na twee volle dagen vergaderen en tegen de zin van het college 

nam de raad uiteindelijk een motie van de oppositie aan, die aanraadde een onaf

hankelijke stedebouwkundige in te schakelen voor het maken van een basisplan 

voor de binnenstad en het ontwerpen van een ringweg volgens het concept van 

Feuchtinger. Het L/N merkte terecht op dat de raad hiermee de beslissing voor zich 

uit had geschoven 29. Onduidelijkheid bleef troef, veel zou afhangen van het werk en 

de opstelling van de stedebouwkundige. 

De kool en de geit 

In de winter van I960 benaderde het college de Rotterdamse stedebouwkundige en 

architect J.A. Kuiper voor deze opdracht. Kuiper had een gerenommeerd stede

bouwkundig bureau in Rotterdam en was in verschillende Nederlandse steden 

actief. De spanning in de Domstad was groot, zou het de Rotterdamse architect 

lukken de singels te sparen? 

Begin 1961 stuurde Kuiper een rapport naar Utrecht, waarin hij spreiding van cen

trumactiviteiten over een groter gedeelte van de stad bepleitte. 'Wanneer men van 

de oude stad niet meer vraagt dan zij krachtens haar structuur kan vervullen en de 

overige activiteiten direct buiten de oude stad lokaliseert, dan is het mogelijk om de 

oude stad, met behoud van datgene dat wezenlijk is voor het eigen karakter op har

monische wijze in te voegen in het stadsgeheel'30. Kuiper stelde voor de functies 

van de binnenstad te beperken tot die van winkel- en woongebied en grootschaliger 

activiteiten uit de binnenstad te verplaatsen. Volgens Kuiper zou de zuidelijke bin

nenstad een ideaal woongebied voor welgestelden en mensen uit de culturele sec

tor kunnen worden, indien de singels met de bijbehorende plantsoenen als groen

voorziening gespaard zouden worden. Als oplossing voor de ringweg stelde Kuiper 

een zogenaamd 'tangenten-systeem' voor. Door de ringweg in de vorm van lussen 

ruimer om de binnenstad heen te bouwen, wilde de Rotterdamse architect de sin

gels sparen. Wel zou hierdoor de sloop van gedeeltes van negentiende-eeuwse 

buurten nodig zijn, zoals de Oosterstraat en omgeving, Buiten-Wittevrouwen en 

Wittevrouwen. Om de gewenste uitbreiding van het centrum mogelijk te maken, 

ontwierp Kuiper aan deze oostkant een nieuwe uitgaanswijk, bij de Stadsschouw

burg, en een tweetal kantorenwijken. 
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Koele ontvangst 

De denkbeelden van Kuiper werden in Utrecht nogal koel ontvangen. Het idee van 

een uitbreiding van het centrum aan de oostkant van de binnenstad was compleet 

nieuw. De gemeente was er altijd vanuit gegaan dat het centrum zich in de binnen

stad zou uitbreiden. Een misschien nog belangrijker bezwaar was de situering van 

de ontworpen ringweg. Deze was anders dan de bestuurders en ambtenaren in 

1958/59 zo vasthoudend te midden van een vloedgolf van kritiek verdedigd hadden. 

Men was niet bereid nu deze denkbeelden op te geven, simpel omdat een 

Rotterdamse stedebouwkundige met andere ideeën kwam. 

Het college raadpleegde zijn ambtenaren en adviseurs. Oud genie-officier J.H. 

Hogendoorn, directeur van de dienst Openbare Werken sinds I960, wees op de 

raadsbeslissing uit 1956 om het centrum binnen de grenzen van de binnenstad te 

laten groeien. Kuiper zou zich bij deze principebeslissing dienen neer te leggen. 

Volgens Hogendoorn moest de ringweg volgens het oorspronkelijke voorstel op de 

plaats van de singels aangelegd worden, een mening die K.H. Schaechterle, de 

opvolger van de inmiddels overleden Feuchtinger, volledig onderschreef. 

Schaechterle verdedigde de erfenis van zijn vroegere werkgever vol overtuiging en 

had weinig goede woorden over voor Kuipers tangenten-systeem. Door een te 

ruime ligging om de binnenstad heen zou deze weg te veel verkeer trekken en niet 

dezelfde functie vervullen als de door Feuchtinger ontworpen ringweg. 

Het college zat met het rapport van Kuiper behoorlijk in zijn maag. Het vond de 

inhoud ervan te veel afwijkend van de eigen ideeën om er mee naar buiten te 

komen, maar het stond onder druk van de pers en publieke opinie om opening van 

zaken te geven. Het UN was ter ore gekomen dat Kuiper een rapport had uitge

bracht. De krant vond het merkwaardig dat het college het bestaan van het rapport 

niet eens wilde bevestigen. 'Waar dat toe dient weten wij niet. Waar het toe leidt, 

weten wij wel: tot speculaties wat dat dan wel voor een rapport is waaruit zoveel 

hoofdbrekens voortkomen dat men niet alleen de inhoud of strekking, maar zelfs 

het bestaan ervan maandenlang stil houdt'31. In de beslotenheid van de fabricage-

commissie, de raadscommissie die adviseerde op het gebied van Openbare 

Werken, lichtte wethouder Derks de raadsleden in. Deze commissievergaderingen 

waren tot 1971 niet openbaar. Raadslid P.L Hessing (PvdA) vermoedde dat het col

lege de afwijkende ideeën van Kuiper probeerde te torpederen, iets wat Derks met 

nadruk ontkende. Waarop de commissieleden het aan de wethouder overlieten, 

om de zaak tot een goed einde te brengen. 

Eind december 1961 vergaderden De Ranitz, Derks en een aantal beleidsambtena

ren over de situatie. Men was verontwaardigd over de opstelling van Kuiper. Hij 

had er beter aan gedaan de opdracht niet aan te nemen, zo vonden de bestuurders. 

Derks c.s. wilden het huidige rapport niet aan de raad voorleggen. 'Anderzijds moet 

het een illusie geacht worden te menen, dat de Raad thans wel bereid zou zijn het 
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plan-Feuchtinger integraal te aanvaarden. (...) Een compromis tussen het verkeers

plan en het plan-Kuiper lijkt daarom onvermijdelijk', concludeerde beleidsambte

naar P. van Zanten 32. Besloten werd dat Hogendoorn als vakbroeder zou proberen 

Kuiper over te halen om met een compromis akkoord te gaan. Het college wilde 

wel instemmen met de door Kuiper geplande kantorenwijk ten oosten van de bin

nenstad en handhaving van de singel tussen de Bleekstraat en de Maliebaan, als 

Kuiper tenminste de demping van de rest van de singels zou onderschrijven. Kuiper 

beklaagde zich over de tegenwerking die hij ondervond en vroeg bedenktijd. De 

architect hield nog bijna zijn opdracht voor gezien, toen er berichten in de pers 

verschenen over de voorgestelde koehandel. Uiteindelijk ging hij echter akkoord. 

Water in de wijn 

Naar aanleiding van het gesprek met Hogendoorn stelde Kuiper een nieuw rapport 

op, dat hij in maart 1962 inzond. Het was dit tweede bijgewerkte rapport waar de 

raad over te beslissen zou hebben. In het werkstuk waren de sporen van de vele 

interne discussies terug te vinden. Kuiper schreef na een algemene schets van de 

bekende binnenstadsproblematiek: 'Ernstiger dan deze op zichzelf reeds moeilijke 

uiterlijke omstandigheden schijnt het feit, dat de functionalistische denktrant van 

onze generatie geen algemeen aanvaard uitgangspunt blijkt te bieden voor de stede-

bouwkundige aanpak van oude steden' " . Wat betreft het tracé van de ringweg 

deed Kuiper water in de wijn, tevens schrapte hij zijn pleidooi voor verplaatsing van 

gemeentelijke en provinciale kantoren naar buiten de binnenstad. Kuiper wees nu 

het gebied ten noorden van het centrale winkelgebied (Wijk C en de Breedstraat 

en omgeving) aan als overloopgebied voor centrumactiviteiten. Er ontstond enige 

commotie toen het NUD schreef dat het rapport-Kuiper een afgezwakte versie van 

een eerder rapport was, iets wat Derks ontkende. 

In augustus 1962 vergaderde de gemeenteraad - voor de laatste keer in de oude 

samenstelling - voor het eerst sinds december 1959 weer over de uitbreiding van 

het centrum en het verloop van de ringweg. De raadsleden werden net als in 1959 

van alle kanten bestookt met protesten tegen de dempingsplannen. De Utrechtse 

schrijvers Clare Lennart en Jaap Romijn waarschuwden de volksvertegenwoordi

gers zich niet alleen door economische motieven te laten leiden en schreven zich 

zorgen te maken 'over een ontwikkeling, die ook aan de meest karakteristieke 

beschavingsgebieden de onherbergzaamheid van de kleinere Noord-Amerikaanse 

stad zal verlenen'34. 

De raad kreeg behalve het rapport-Kuiper, twee notities van Hogendoorn en 

Schaechterle over de ringweg en een voordracht van het college aangereikt. Het 

college stelde voor de Catharijne- en de noordelijke singels te dempen. Als tege

moetkoming aan de weerstand onder de bevolking zouden de Tolsteeg- en de 

Maliesingel gespaard kunnen worden. Tijdens de raadsvergadering ontstond ondui-
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De korte Nieuwstraat circa 1950. Deze straat vormde een flesse-

hals tussen Domplein en Lange Nieuwstraat Het verhaal deed de 

ronde dat fietsers, als de stadsbus eraan kwam, bij bewoners aan

belden om een veilig heenkomen te zoeken. (Foto J. C. van 

Agtmaal. Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, neg. C IS.956) 

delijkheid of Kuiper nu ingestemd had met een 

demping van de Catharijnesingel of slechts de 

rijbaan erlangs in het beloop van de ringweg 

wilde opnemen, zoals hij tegenover raadsleden 

beweerd had. Wethouder Derks haalde tijdens 

het debat de angel uit deze zaak door toe te zeg

gen dat hij demping van de Catharijnesingel 

nader zou laten bestuderen. Waarop de raad 

besloot in ieder geval de noordelijke singels te 

dempen. 

Niet iedereen toonde zich verheugd over de 

raadsbeslissing. Een toeschouwer op de publieke 

tribune merkte op: 'We hadden zo de indruk dat deze "oude" raad van het lastige 

"geval" afwilde. Zei niet een raadslid tegen mij dat hij door de bomen het bos niet 

meer kon zien?' •". Ook Oud-Utrecht was teleurgesteld. In het maandblad van deze 

vereniging schreef H. de Jong: 'Intussen heeft de tragedie zich toch voltrokken. In 

zijn ijver om althans de Catharijnesingel en Maliesingel te redden, heeft de gemeen

teraad (...) de noordelijke singels aan demping prijs gegeven. Hoe groot is de dom-

heidsmacht. De aanval op de binnenstad gaat nu verder'36. Voor het college was de 

beslissing over de ringweg het meest concrete punt, door de raadsbeslissing was de 

aanleg van de ringweg een stap dichterbij gekomen. Over het stedebouwkundig 

plan van Kuiper met zijn uitbreiding van het centrum aan de oostzijde van de bin

nenstad, merkten B. en W. op: 'Men kan dit ideaal (...) onderschrijven zonder de 

mening te zijn toegedaan, dat dit binnen afzienbare tijd of ten volle zal zijn verwe

zenlijkt' 37. Met andere woorden het voorstel van Kuiper vonden de Utrechtse 

bestuurders aardig bedacht, maar zich eraan binden wilden ze niet. Dat zou ook 

anderhalve maand later blijken, toen een plan gelanceerd werd voor een omvangrij

ke uitbreiding van het Utrechtse centrum aan de westkant van de binnenstad: het 

plan Hoog-Catharijne. 

Het basisplan voor de Utrechtse binnenstad 

In de volgende jaren werkte Kuiper in samenwerking met gemeentelijke diensten 

zijn plan voor de binnenstad uit. Op basis van de stedebouwkundige principes van 

het rapport uit 1962 legde hij de bestemmingen vast van de verschillende terreinen 

en bepaalde hij de structuur van het toekomstige wegennet in de binnenstad. Los 

hiervan werkten Hogendoorn, Kuiper en Schaechterle het tracé van de ringweg uit. 
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In het voorjaar van 1966 werd Kuipers uitwerking aan de raad aangeboden tegelijk 

met twee rapporten over het openbaar vervoer en een over de parkeerbehoefte 

(die Schaechterle had opgesteld). 

Toen in februari 1966 het nieuwe hoofd van het gemeentelijke Bureau Voorlichting, 

oud-raadsverslaggever van Het Centrum A.C. de Graaf, voorstelde het publiek gele

genheid te geven te reageren, toonde burgemeester De Ranitz zich niet enthou

siast. Hij merkte op: 'wat (...) de mogelijkheid van publieke reactie betreft, gevoel ik 

niet voor een ruime termijn (...). Bij het plan-Feuchtinger hebben we zuur leergeld 

betaald door de publieke opinie te ruim tijd te geven om los te barsten' 38. Toen het 

PSP-raadslid W. Spans het college begin mei 1966 vroeg om openbare discussie

avonden over het plan te organiseren, reageerde het afwijzend. 'Het van gemeente

wege organiseren van een openbare bijeenkomst, als door de vragensteller 

bedoeld, achten wij principieel onjuist'". Het college merkte op dat het louter aan 

de raad als gekozen vertegenwoordiging was, om over het plan te discussiëren en 

te beslissen. De tijd van inspraak was in Utrecht duidelijk nog niet aangebroken. 

Kuiper noemde zijn plan een 'reconstructie- en revalidatieplan (...), waarin sanering 

en vernieuwing in evenwicht worden gebracht met de wens tot behoud van het 

eigen stedelijke karakter'40. Het woongebied was wat nadrukkelijker dan in zijn 

eerste rapport aan de zuidelijke helft van de binnenstad gebonden, terwijl Kuiper 

nu de noordelijke helft van de binnenstad (Wijk C, Breedstraat en omgeving) reser

veerde voor uitbreiding van centrumactiviteiten. 

Gezien het plan-Hoog Catharijne verwachtte 

Kuiper niet dat de door hem ontworpen kanto-

renwijk aan de oostkant van de binnenstad snel 

gerealiseerd zou worden. Wat het hoofdver-

keerswegennet betreft, sloot Kuiper grotendeels 

aan bij de eerdere voorstellen van Verhoef en 

Feuchtinger, wat niet verwonderlijk was gezien 

de voorwaarden aan zijn opdracht. Ook de 

'nauwe samenwerking' met Schaechterle en de 

gemeentelijke diensten zal wel aan dit resultaat 

hebben bijgedragen. Kantte Kuiper zich in 1962 

nog tegen het aanleggen van verkeersaantrek-

kende traversen in de binnenstad door bijvoor-

De Korte Nieuwstraat anno 1961 door Chris Schut De bebouwing 

aan de westkant was al grotendeels weggebroken. Het gat zou tot 

aan het begin van de jaren tachtig als parkeerterrein dienst doen. 

Toen werden er woningen gebouwd. Deze gang van zaken is sym

bolisch voor het veranderende overheidsstandpunt tegenover de bin

nenstad tussen I960 en 1980. In 1992 zijn bijna alle door ver

keersplannen geslagen gaten in de historische binnenstadsbebou-

wing weer gevuld. (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht neg. C 

13.590) 
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beeld een verbreding van de Lange Smeestraat af te wijzen 4I, bij de uitwerking ont

kwam hij er niet aan een aantal pijnlijke keuzes te doen. Om de pijn te verzachten, 

besteedde Kuiper speciale aandacht aan de nieuwe inrichting van het Domplein. Hij 

stelde voor om de doorbraak door de westwand van het plein te overbouwen, ter

wijl hij voor de voetgangers een verhoogd wandelniveau op het centrale deel van 

het plein ontwierp. Erg trots was Kuiper over de serie van zeven pleinen aan de 

oostelijke noord-zuidroute, volgens hem waren deze pleinen een verrijking van het 

stadsbeeld. Achtereenvolgens waren dit de Neude, een nieuw te scheppen 'raad

huisplein' (de sterk verbrede Korte Minrebroedersstraat met daaraan de nieuwe 

uitbreiding van het stadhuis en een ondergrondse parkeergarage), het Domplein, 

een nieuw pleintje voor de nieuwbouw van het gerechtsgebouw aan de Korte 

Nieuwstraat, een pleintje voor het van bebouwing vrijgelegde Catharijne-convent, 

een pleintje vóór de uitgebreide Willem Arntz-stichting en een pleintje vóór de uit

breiding van het Centraal Museum. 'Op deze wijze kan een ritmisch element ont

staan van een eigen allure, waarbij de betekenis van elk plein wordt gemarkeerd 

door een belangrijk gebouw'42. Het basisplan hield rekening met uitbreidingsplan

nen van de Willem Arntz, het Centraal Museum, het stadhuis, het Gerechtshof en 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Reacties 

De fraaie perspectieftekeningen die in het plan te vinden waren, gaven de 

Utrechters een beeld van hun binnenstad in de toekomst. 'Oud-Utrecht' reageerde 

in vergelijking tot eerdere gelegenheden mild. Het bestuur schreef waardering te 

hebben voor de zorgvuldigheid van Kuiper. Het vertrouwde erop dat de soep niet 

zo heet gegeten zou worden, als hij opgediend werd. 'Temeer daar wij weten, hoe 

langzaam dergelijke plannen tot uitvoering komen en hoeveel detailverbetering nog 

mogelijk zal blijken. (...) Van de plannen, die in de twintiger jaren zijn opgesteld, is 

(gelukkig) ook veel onuitgevoerd gebleven' 43. Het comité 'Binnenstad en Singels' 

reageerde feller: het concludeerde dat 'het basisplan in strijd met de wet (de monu

mentenwet 1961 H.B.) en het algemeen belang' was 44. Adressant A.W. Chamboné 

vroeg zich af of Kuiper bij de uitvoering van zijn opdracht niet te veel rekening had 

moeten houden met de al te voren gevormde meningen van zijn opdrachtgevers. 

Hij vroeg zich af: 'Moest Kuiper hierdoor niet zowel de kool als de geit sparen?'43. 

Op 22 juni 1966 vergaderde de raad over het plan. De raadsleden hadden waarde

ringvoor Kuipers pogingen om de ingrepen in de stad verantwoord vorm te geven 

en voor de reeks ontworpen pleinen. De doorbraak over het Domplein bleef ech

ter veel kritiek oproepen. Volgens J.D.M. Bardet (WD) diende de geplande nieuw

bouw aangepast te zijn aan zijn historisch omgeving, terwijl ook G.M. Leeuwenberg 

(KVP) kritiek had op het geprojecteerde nieuwe universiteitgebouw aan het 

Domplein. De PSP-fractie had als enige principiële bezwaren tegen het plan en vond 
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dat men Kuiper nooit had mogen binden aan de principes van het verkeersplan. 

Eerst had er een stedebouwkundig plan opgesteld moeten worden. B.J. Schreuders 

(CPN) stelde de tegenstanders van de plannen echter gerust: 'Het komt hem voor 

dat de tegenstanders van singeldemping en ook die van de doorbraken gerust kun

nen zijn. (...) Alleen zal de Lange Jansstraat worden verbreed, maar het plan daar

voor is dan ook al meer dan 30 jaar oud'46. 

Wethouder T. Harteveld van Openbare Werken en Volkshuisvesting (PvdA) legde 

bij de verdediging de nadruk op het feit dat de raad in 1956 met haar principe

beslissing de basis voor dit plan had gelegd. CA. Bakker (AR) sloot zich hierbij aan. 

Hij merkte op: 'Ook wanneer de raad een andere samenstelling zal hebben moet de 

continuïteit in de verschillende opdrachten worden aanvaard'47. Wat betreft de 

kritiek op de plannen voor het Domplein, zegde Harteveld nadere studie toe naar 

de wijze van uitvoering van de doorbraak en de nieuwbouwplannen van de universi

teit. Bij de behandeling van het structuurplan kon de raad hierop teruggekomen 48. 

De raad ging vervolgens zonder hoofdelijke stemming akkoord met het basisplan. 

B. en W. verklaarden geen tijdsplanning voor de uitvoering van de werken te kun

nen overleggen, 'nu aan de totstandkoming van de ringweg, gezien de betekenis van 

dit werk voor de stad, de nodige voorrang moet worden gegeven, deels mede in 

verband met het plan Hoog Catharijne. Op grond hiervan voorzien wij zeker de 

eerstkomende tien jaren niet de totstandkoming van doorbraken e.d. van enige 

importantie' 4'. Met andere woorden de realisatie van de plannen was nog onzeker. 

Hoe onzeker zou spoedig blijken. 

De ringweg: het doek valt voor de Catharijnesingel 

De kwestie van de singels en de ringweg bleef een slepende zaak ondanks de beslis

singen die de gemeenteraad over de zaak genomen had. Al sinds 1958 hield de 

kwestie de gemoederen in Utrecht bezig. Tijdens de bestuurlijke en politieke hor

denloop, waarop de dempingsplannen uitliepen, werden steeds meer singelgedeel

ten gespaard. Na de beslissing uit 1962 om de noordelijke singels te dempen, 

besloot de raad op grond van een gezamenlijke rapportage van Hogendoorn, 

Schaechterle en Kuiper tot demping van de Catharijnesingel vanwege de bouw van 

Hoog Catharijne. 

Het Rijk lag echter dwars. Al in december 1959 had staatssecretaris Y. Scholten van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het Utrechtse gemeentebestuur laten 

weten 'ernstige bezwaren' tegen de dempingsplannen te hebben. Volgens hem vie

len de singels onder de 'voorlopige' monumentenwet, aangezien zij met de bijbeho

rende bolwerken op de rijksmonumentenlijst stonden. Iets wat de Utrechtse 

gemeentebestuurders ontkenden 50. 

Het college trachtte in 1964 onderhands toestemming te krijgen. B. en W. stelden 
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Cotharijnesingel/Rijnkade anno 1969. De buizen voor de aanleg van de 'spuikoker' voor de te dempen 

Catharijnesingel liggen al klaar. Op de achtergrond rechts is de nieuwbouw van de SHV zichtbaar, met daarachter 

de torens van de Gertrudiskerk. (Foto Dienst Gemeente Utrecht) 

het Rijk voor, dat als Utrecht de westelijke en noordelijke singels zou mogen dem

pen, de gemeente af zou zien van demping van de zuidelijke en oostelijke singels. 'Ik 

vind het maar een griezelige affaire, ik ben niet optimistisch over de houding van de 

monument-maniakken', verzuchtte burgemeester De Ranitz 51. Dat zijn pessimisme 

gegrond was, bleek snel. De minister, M. Vrolijk, wilde van geen compromis weten, 

Utrecht moest de vaststelling van de nieuwe officiële monumentenlijst maar 

afwachten. Toen een paar maanden later de rijksmonumentenlijst arriveerde, ble

ken alle Utrechtse singels daarop aangemerkt te zijn als monument52. 

Ook een andere bestuurslaag lag dwars: de provincie. Het zat de gemeente Utrecht 

wel tegen. Gedeputeerde Staten wilden de kredietaanvraag voor de demping van de 

Catharijnesingel niet goedkeuren. De provincie was niet overtuigd van de noodzaak 

ervan. Na nadere informatie (zo men wil: na wat pressie) van de gemeente, waarbij 

de Utrechtse bestuurders wezen op de contractuele verplichtingen die de gemeen

te aangegaan was, ging de provincie alsnog akkoord. 

Als een bom 

Het Rijk bleek moeilijker te overtuigen. Op 15 juni 1965 maakte het ministerie van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bekend dat het de aangevraagde vergun

ning voor demping van de singels niet zou verlenen. Het nieuws sloeg in Utrecht in 

als een bom. De tegenstanders van de dempingsplannen juichten en het oud-raads-

lid mej. J. Hefting (WD) stak de vlag uit. Het UN was minder enthousiast. De krant 
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adviseerde het college nu onverwijld alternatieven voor de demping te ontwikke

len, met verdere beroepsprocedures zou de gemeente te veel tijd verliezen. Het 

college besloot echter beroep aan te tekenen. Een meerderheid van de raad steun

de deze beslissing. 

De gemeente-bestuurders gingen ondertussen door met pogingen om onderhands 

toestemming te krijgen voor de demping. De gemeente bood het ministerie aan af 

te zien van demping van de noord-oostelijke singel en voorlopig genoegen te 

nemen met versmalling van het zuidelijke deel van de Catharijnesingel. Minister 

Vrolijk ging echter niet in op de voorstellen, waardoor de gemeente-bestuurders in 

een lastig parket kwamen. Door het uitblijven van de toestemming voor het dem

pen van de Catharijnesingel zou de geplande opzet van Hoog Catharijne in gevaar 

komen. 'Terwijl de publieke opinie ongetwijfeld door een dergelijke ontwikkeling 

ten detrimente van het gemeentebestuur zal zijn', zo oordeelde beleidsambtenaar 

T. Renes 53. 

Een nieuwe poging om de zaak te regelen, deed het college in maart 1967 bij de 

opvolger van Vrolijk, mevr. M. Klompé. B. en W. schreven de minister: 'Het gevaar 

is geenszins denkbeeldig, dat de initiatiefnemers van het plan Hoog Catharijne zich 

zullen terugtrekken, indien niet op korte termijn vast komt te staan, dat tijdig het 

onderhavig gedeelte van de ringweg zal worden aangelegd' '4. Klompé wilde wel 

praten over de voor Utrecht moeilijke situatie, maar de gemeente moest dan meer 

'wisselgeld' meenemen naar Den Haag. Bredero-baas J. de Vries (de man achter 

Hoog Catharijne) schreef op verzoek van het college aan Klompé dat demping van

wege de ver gevorderde planning van Hoog Catharijne onvermijdelijk was. De Vries 

pleitte ervoor het woord 'dempen' niet meer te gebruiken omdat het in de 

Utrechtse verhoudingen te besmet was geraakt. Hij schreef zelf over 'aan het 

beschikbare verkeersareaal toevoegen van het water' 5 \ 

Koehandel 

Volgens de Utrechtse bestuurders was Klompé te eenzijdig op monumenten-belang 

gericht. Daarom benaderden zij ook de ministers van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening en van Verkeer en Waterstaat. In de herfst van 1967 overleg

de een gemeentelijke delegatie met Klompé en haar twee collega's. De ministers 

koppelden de kwestie van de demping aan de gemeentelijke plannen voor de bin

nenstad. Zij wilden alleen over demping praten als de gemeente de in de binnenstad 

geplande doorbraken 'nader zou overwegen' en haast zou maken met een struc

tuurplan voor de binnenstad. De gemeentebestuurders wilden zich niet binden, 

maar hadden weinig keus. Om een basis voor een compromis te vinden, werd er 

een werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries, de 

provincie en de gemeente. Deze werkgroep rapporteerde half december 1967 over 

de Utrechtse plannen: 'Daar tien jaar geleden is uitgegaan van een plan dat geba-
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De Cathorijnesingel anno 1972 tijdens de aanleg van de 

Catharijnebaan, het eerste gedeelte van de nooit afgebouwde ring

weg. Tegenwoordig leeft bij de gemeente het idee dit kortste stukje 

snelweg van Nederland weer vol te laten lopen met water. (Foto 

Dienst Gemeente Utrecht) 

seerd was op het dempen van de singels, is dit 

gegeven zo sterk ingebouwd, dat dit uitgangs

punt niet zonder tijdverlies, extra kosten of een 

verstoring van overeenkomsten met andere par

tijen (...) is weg te denken'56. In de gegeven 

omstandigheden was demping noodzakelijk voor 

het project Hoog Catharijne. 

In ruil voor toestemming tot demping van het 

noordelijk deel van de Catharijnesingel en het 

deel van de Weerdsingel tot aan de Bemuurde 

Weerd beloofde de gemeente het aantal door

braken in de binnenstad te beperken en af te 

zien van demping van het zuidelijke deel van de 

Catharijnesingel. De doorbraak over het Domplein werd nu geschrapt en de 

gemeente beloofde het plan-Kuiper zo spoedig mogelijk om te zetten in een struc

tuurplan, de door de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965 aanbevolen plan-

vorm. Eigenlijk vonden de rijksambtenaren dat de halsstarrige politiek van Utrecht 

het Rijk voor voldongen feiten had geplaatst. De werkgroep oordeelde: 'de tijd

nood, waarin de gemeente op grond van de door haar aangegane contractuele ver

plichtingen zegt te zijn geraakt, oefent een wel bijzonder zware druk op de beslis

singsvrijheid van de Rijksoverheid uit'57. 

Op basis van dit compromis verleende minister Klompé begin januari 1968 toe

stemming om de singel tussen Bemuurde Weerd en Willemsbrug te dempen. De 

Utrechtse raad, voor de zoveelste keer over deze slepende zaak geraadpleegd, had 

wel bedenkingen. Zowel W. Meijen (PvdA) als Schreuders (CPN) vroegen zich af 

hoe het met de nog ontbrekende stukken van de ringweg zou gaan. 'We gaan nu 

een plan realiseren waarvan in grote lijnen niet meer vaststaat hoe het zal gaan. De 

zaak krijgt iets griezeligs door zijpaden en deelsituaties', aldus Meijnen 58. De meer

derheid van de raad steunde de demping echter, waaronder ook verschillende 

raadsleden die eerder afwijzend tegenover de plannen hadden gestaan. Deze raads

leden wilden zich eensgezind tonen ten opzichte van Den Haag en achtten zich 

gebonden aan eerdere raadsbesluiten. 

In april 1968 begonnen arbeiders met de plaatsing van de spuikoker die nodig was 

voor de demping van de Catharijnesingel. Dat de rest van deze ringweg er nooit 

zou komen, voorzag het gemeentebestuur echter niet. Toen het Rijk in 1970 de 

gemeente Utrecht toestemming weigerde voor het dempen van de noordelijke sin-
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gels, besloot het gemeentebestuur ondanks bezwaren zich maar bij de beslissing 

neer te leggen. Beroepsprocedures zouden opnieuw jaren vergen. De raad was de 

kwestie beu 59. Openbare Werken moest nu naar andere oplossingen voor de ring

weg omzien. Pas in de loop van de jaren zeventig zouden de pogingen gestaakt wor

den om de ringweg door de omringende negentiende-eeuwse wijken aan te leggen . 

De omslag 

Na de aanvaarding in 1966 moest het plan-Kuiper uitgewerkt worden tot een 

structuurplan. Aanvankelijk was dit plan voor het voorjaar van 1967 aangekondigd. 

Begin 1970 was het echter nog steeds niet verschenen. Door het van Rijkswege 

aangekondigde 'beschermd stadsgezicht' voor de binnenstad was onzeker welke 

ingrepen het ministerie van CRM nog zou accepteren en welke niet. De belangrijk

ste oorzaak voor de vertraging was echter de overbelasting van de 

Stedebouwkundige dienst, die in dezelfde periode ook volop met de uitwerking van 

Overvecht bezig was. Daarnaast was men het intern niet eens over de wijze waar

op het geplande hoofdverkeerswegennet aangepast diende te worden aan de nieu

we situatie. Door de vertraging zou deze onenigheid gevolgen krijgen. 

In de commissie die zich met het structuurplan bezig hield, zaten naast de betrok

ken wethouders van Ruimtelijke Ordening (T. Harteveld) en Verkeer en 

Economische Zaken (A. Looten) ook vertegenwoordigers van de dienst 

Stadsontwikkeling en van de in 1966 opgerichte Verkeersdienst. Het hoofd van de 

dienst Stadsontwikkeling, A. van der Steld, pleitte ervoor het aantal doorbraken en 

straatverbredingen in de binnenstad te beperken. Volgens hem werd de rol van het 

verkeer te sterk benadrukt. De vertegenwoordigers van de Verkeersdienst hielden 

daarentegen vast aan het door Feuchtinger ontworpen verkeersplan. Hoofd

directeur van Openbare Werken Hogendoorn onderschreef de visie van de ver

keersdienst. Een belangrijke steun in de rug van de stedebouwkundige groep was de 

komst in april 1969 van een nieuwe Chef van de afdeling Openbare Werken en 

Stadsontwikkeling, J.P. Barentsen. Hij had voordien gewerkt in Haarlemmermeer en 

kreeg al snel een grote affiniteit met de stad en toonde zich ontvankelijk voor de 

veranderende gedachten op het gebied van de aanpak van oude steden, zoals die in 

planologische literatuur tot uiting kwamen. 

Terwijl Harteveld zich achter zijn ambtenaren opstelde, steunde Looten de 

Verkeersdienst. Eerder had de dienst Stadsontwikkeling tijdens dit soort discussies 

meestal het onderspit gedolven: ze had niet rechtstreeks toegang tot het college 

omdat alle beleidsadviezen liepen via de hoofddirecteur Openbare Werken. In de 

nieuwe omstandigheden was haar positie sterker. De besluitvorming raakte in een 

impasse 60. 

In deze impasse mengde zich ook een andere partij in de discussie: de Rijksdienst 
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voor Monumentenzorg in Zeist. In verband met de komende aanwijzing van een 

gedeelte van de Utrechtse binnenstad als 'beschermd stadsgezicht' (in het kader van 

de in 1961 in werking getreden Monumentenwet) was er regelmatig overleg met 

vertegenwoordigers van deze Rijksdienst die een wijziging van het gemeentelijk 

beleid bepleitte. 

Monumentenzorg deed de gemeente de suggestie om voor gebieden als rond de 

Geertekerk en rond de Brigittenstraat rehabilitatieprojecten te starten naar het 

voorbeeld van het Maastrichtse Stokstraatkwartier en het Bergkwartier in 

Deventer. Van der Steld voelde hier wel voor: 'Voor het gebied ten zuiden van de 

Geertekerk ('de zeven steegjes' H.B.) werd oorspronkelijk gedacht aan amovering 

van de bestaande bebouwing en bouwen van ééngezinswoningen. Ook is gedacht 

aan bouw van luxe flats in drie of vier lagen, maar thans ligt er ook een idee ter tafel 

om de bestaande bebouwing als een voorbeeld van negentiende-eeuwse sociale 

woningbouw te rehabiliteren'61. Een opzienbarende koerswijziging, want in 1968 

had Van der Steld nog hoogbouw in acht tot tien lagen aan de te verbreden 

Springweg voorgesteld. 'Op die wijze zouden zoveel mogelijk mensen van de bin

nenstad en van de groene singelgordel kunnen profiteren', zo verklaarde hij toen 62. 

Waren de vertegenwoordigers van Monumentenzorg en de gemeente het eens 

over bevordering van de woonfunctie van de binnenstad, meer discussie was er 

over de verkeersvoorstellen. De 'monumentenheren' pleitten ervoor het karakter 

van de binnenstad zoveel mogelijk te sparen. De door Hogendoorn voorgestelde 

doorbraken en verbredingen zouden geschrapt moeten worden, terwijl de 

Rijksdienst omvangrijke restauratiesubsidies in het vooruitzicht stelde voor de zui

delijke binnenstad. Afbraak van complete straatwanden, zoals Hogendoorn voor de 

Lange Nieuwstraat bepleitte (en eerder al aan de Korte Nieuwstraat gebeurd was), 

achtte de Rijksdienst niet aanvaardbaar. 

De boodschap dat 'Zeist' niet akkoord zou gaan met de voorliggende plannen was 

de verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders duidelijk. De Rijksdienst werd 

gesteund door de verantwoordelijke ministers: van Ruimtelijke Ordening en CRM. 

Barentsen was wel ingenomen met de mededeling van Monumentenzorg dat ruime 

restauratiesubsidies mogelijk waren. Volgens hem was het daardoor mogelijk om 

renovatie van de zuidelijke binnenstad aan te pakken zonder dat dit al te nadelige 

gevolgen voor de gemeentefinanciën zou hebben 63. Looten (die tijdens het gesprek 

niet aanwezig was geweest) was teleurgesteld: 'Bij het lezen in het verslag ontgaat 

mij de lust enige tegemoetkomendheid t.a.v. de monumentenheren te betrachten. 

De stad moet geen museum worden' M 

Kernbeeld 

Het was in deze impasse dat Harteveld aan Barentsen vroeg om in overleg met de 

verschillende sectoren een discussienota te schrijven over de gewenste ontwikke-
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ling van de binnenstad. Over deze nota diende een discussieweek georganiseerd te 

worden waarin de Utrechtse bevolking haar mening kon uiten. 'Rekening houdende 

met hetgeen uit deze discussies aan positieve bijdragen naar voren komt, kan daar

na het ontwerp-structuurplan verder voltooid worden'65. In het najaar van 1970 

zou de nieuwe raad het structuurplan moeten vaststellen. Behandeling door de 

oude raad achtte Harteveld niet raadzaam omdat algemeen werd verwacht dat de 

komende verkiezingen de raad en het college belangrijk van samenstelling zouden 

veranderen. 

Op 30 april 1970 werd Kernbeeld gepubliceerd. In de nota klonken de denkbeelden 

door van critici van de bestaande stedebouwkundige praktijk als Team X (met 

onder andere als lid Herman Hertzberger). Deze Nederlandse architecten en hun 

buitenlandse collega's als Jane Jacobs met haar boek The death and life of great 

American Cities stelden de onherbergzaamheid van de 'functionele stad' aan de kaak. 

Leefbaarheid, de menselijke maat en menging van stedelijke functies waren de nieu

we sleutelwoorden. 

De door nieuwkomer Barentsen geschreven nota betekende een radicale koerswij

ziging van het binnenstadsbeleid. Niet langer stonden louter economisch sterke 

centrumfuncties als winkels en kantoren centraal. Kernbeeld benadrukte het belang 

van de binnenstad en het centrum vanwege de beeldvorming van de stad. Om de 

binnenstad als sociaal ontmoetingspunt te laten functioneren, noemde het rapport 

een levendige sfeer en een veelheid aan functies essentieel. Wonen, werken, de 

winkelfunctie, culturele en recreatieve activiteiten en onderwijs en toeristische 

functies zouden allemaal een plaats in de binnenstad moeten krijgen. 'Multi

functionaliteit' was het sleutelwoord. De nota 

merkte op: 'Utrecht mist toch de nodige aan

trekkelijkheid om de naam te hebben een gezelli

ge stad te zijn. De bezoekers vinden er nog niet 

de verrassende en afwisselende dynamiek, die 

een grote stad kenmerkt'66. Goed ingerichte 

pleinen, een voetgangersgebied en de nodige 

groenvoorzieningen zouden dit kunnen verhel

pen. De nota brak een lans voor het verkeersvrij 

maken van de Neude, het Janskerkhof en het 

Vredenburg en voor de aanleg van terrassen en 

het instellen van een voetgangersgebied. De cul

turele en recreatieve functie ven het centrum 

zouden worden versterkt door de bouw van het 

Muziekcentrum en door 't Hoogt niet te slopen 

Plattegrond van de binnenstad uit 'Kernbeeld. Discussienota voor de 

oude stad', (april 1970) 
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en te vervangen door een parkeerterrein - zoals eerst het plan was - maar er een 

cultureel centrum van te maken. 

Het rapport legde sterke nadruk op de handhaving van de woonfunctie van de bin

nenstad, nodig om de levendigheid ervan te versterken. Er moest daarom een pro

gramma komen voor restauratie en renovatie van woonhuizen en het splitsen,van 

te grote woningen in kleinere eenheden. 

De nota voorspelde een verdere afname van het aantal arbeidsplaatsen in de bin

nenstad (in 1967 bereikte de beroepsbevolking de top met 29.000, in 1975 was dit 

aantal gedaald tot 22.000). Alleen in het noordelijke binnenstadsdeel werd een toe

name verwacht, hier werd uitbreiding van het centrum gepland. Uitbreiding van het 

winkelgebied in de binnenstad werd vanwege het grote winkelareaal in Hoog 

Catharijne niet mogelijk geacht. 

Niet alleen gaf de nota een veelzijdiger beeld van het centrum en de binnenstad dan 

tot dan toe gebruikelijk, ook wat betreft het verkeer markeerde de nota een breuk 

met het verleden. 'De ervaring heeft geleerd, dat men met straatverbredingen en 

doorbraken bijzonder voorzichtig moet zijn, omdat zij niet zelden slechts tijdelijk 

een verbetering geven, nog afgezien van de aantasting van het stedeschoon, die er 

dikwijls een gevolg van is' 67. Op de kaartjes waren echter de bekende doorbraken 

en straatverbredingen nog zichtbaar (zij het dat verschillende doorbraken nu 

gestippeld weergegeven waren, daarover moest nog 'nader gediscussieerd' wor

den). Deze tegenspraak is verklaarbaar wanneer men bedenkt dat de verkeerspara-

graaf inclusief de kaartjes van de hand van de Verkeersdienst waren, terwijl de rest 

van de nota door Barentsen geschreven was. Kernbeeld maakte duidelijk dat over 

de uitvoering van de verkeersmaatregelen binnen het gemeentelijk apparaat nog 

geen overeenstemming bestond. 

De reacties op Kernbeeld 

Eind mei 1970 organiseerde de gemeente vier discussiebijeenkomsten in de 

Buurkerk, waar de burgerij gelegenheid zou krijgen voor inspraak. Een novum voor 

Utrecht. Tijdens de avonden werd de discussie gedomineerd door het verkeer. Dit 

ongetwijfeld tot verbazing van het college dat nu immers zo'n 'multifunctionele' 

nota had samengesteld. Het Centrum rapporteerde over de eerste bijeenkomst: 'Of 

wethouder T. Harteveld het honderdtal samengestroomde insprekers nu voor

hield, dat er maandag over de specifiek verkeerstechnische aspecten van het plan 

gepraat kon worden, ze hielden hardnekkig vast aan hun verlangen om het hangijzer 

te bespreken dat nu eenmaal het heetst is: het Blik in de Binnenstad. En 98 procent 

van de vergadering was het er over eens, wat je met zo'n heet geval moet doen: het 

wegsmijten tot over genen oever van de stadssingels, opdat de city leefbaar zal 

wezen'6S. Harteveld en Hogendoorn slaagden er niet in de aanwezigen ervan te 

overtuigen dat het om economische motieven niet mogelijk was het grootste deel 
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van de binnenstad voor autoverkeer af te sluiten. Het wantrouwen tegen het 

gemeentebestuur was groot. Barentsen: 'Ze geloofden me niet toen ik in de 

Buurkerk vertelde dat de gemeente een ander beleid wilde voeren' 69. Terwijl in de 

jaren vijftig vooral de ouderen zich betrokken toonden bij het wel en wee van de 

binnenstad, waren tijdens de bijeenkomsten in de Buurkerk de jongeren in de 

meerderheid. 

Ook uit de schriftelijke reacties bleek dat niet iedereen evenveel vertrouwen had in 

het college, ondanks de waardering voor de in Kernbeeld ontvouwde gedachten. 

Een aantal insprekers vond dat de nota te weinig concrete maatregelen noemde en 

te abstract was. A.F.E. Kipp hekelde het feit dat in het gevoerde saneringsbeleid de 

woningnormen van de uitbreidingswijken op de woningvooraad in de binnenstad 

toegepast werden. 'Er zijn (...) ook mensen die daar niet om geven, en die niet een 

tuindorphuis met voortuin in de binnenstad zoeken' 70. De in de nota voorgestelde 

verkeersmaatregelen lokten veel kritiek uit. De Kamer van Koophandel toonde 

zich wel een voorstander van de voorgestelde verkeersmaatregelen, die ze van 

groot belang achtte voor de winkelstand en de Utrechtse horeca 71. De felste reac

tie op Kernbeeld kwam van D'66. Met het oog op de naderende gemeenteraadsver

kiezingen lieten de kandidaten van deze partij onder aanvoering van H.J. Zeevalking 

in een open brief weten dat de koerswijziging vele jaren te laat kwam. De aspirant

raadsleden verklaarden: 'nu de binnenstadsproblematiek, mede door de stormach

tige ontwikkeling van Hoog Catharijne en de toename van buitenraadszalige opposi

tie in het brandpunt van de belangstelling is gekomen, komt u eindelijk met uw plan

nen. Een gemeentebestuur met visie had naar onze mening tien jaar geleden al een 

Kernbeeld opgesteld' 72. 

Pressie vanuit de bevolking op de gemeente 

Zoals D'66 al opmerkte: de belangstelling voor de binnenstadsproblematiek, toch al 

nooit gering, was de laatste jaren gegroeid. Niet alleen door de recente gemeente

lijke plannen voor de binnenstad, maar ook omdat door het aankoop- en sloopbe-

leid van de gemeente de eerste uiterlijke tekenen van de realisatie van het plan-

Kuiper zichtbaar werden. Er begonnen gaten te vallen in straatwanden op plekken 

waar verbredingen of doorbraken moesten komen. Door de demping van de 

Catharijnesingel die vanaf het voorjaar van 1968 haar beslag kreeg, werden de con

touren van de ringweg zichtbaar. De realisatie van geplande ingrepen met eigen 

ogen aanschouwen, zegt altijd meer dan dezelfde maatregelen op papier aangekon

digd zien. 

Al in 1967 werd het comité 'Stad zonder Hart' opgericht, dat drukbezochte 'teach-

ins' organiseerde over de centrumproblematiek. In augustus 1970 richtten verschil

lende Utrechtse groeperingen het comité 'Binnenstad' op. Hieraan namen onder 

andere deel 'Binnenstad en Singels', 'Oud-Utrecht', de 'Jongerenraad', 'Stad zonder 
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Hart' en 'Centrum Utrecht'. Sommige groepen streefden feitelijk tegengestelde 

doelstellingen na. Terwijl het comité 'Binnenstad en Singels' ageerde tegen de in 

Kernbeeld genoemde doorbraken en verbredingen, onderschreef de winkeliersver

eniging 'Centrum Utrecht' de noodzaak van de binnenring en bepleitte zij de bouw 

van parkeergarages aan de rand van het winkelgebied. In de doelstellingen van het 

comité 'Binnenstad' waren deze tegenstrijdigheden ook terug te vinden. Onder lei

ding van voorzitter Marcel van Dam, de bekende nieuw-linkser, en secretaris mevr. 

H.M.J. Beyaert-Drost, het vroegere KVP-raadslid en fervent tegenstandster van de 

gemeentelijke dempingsplannen, pleitte het comité voor versterking van het winkel

gebied in de binnenstad, bevordering van de woonfunctie en uitbouw van de cultu

rele en recreatieve functies van het stadsdeel. Dit alles zou gepaard moeten gaan 

met een streven naar behoud van de historische structuur en vorm van de binnen

stad. De opvattingen van Feuchtinger over het verkeer vond men achterhaald. Het 

comité wilde het autoverkeer binnen de singels zoveel mogelijk beperken en 

bepleitte de instelling van een voetgangersgebied 73. 

Het centrale strijdpunt tussen dit comité en het college werd de uitvoering van het 

op het Vredenburg te realiseren Muziekcentrum en de geplande doorbraak Achter 

Clarenburg-Mariaplaats. De nieuw gekozen raad moest begin oktober over de zaak 

beslissen. Het agglomeraat van actiegroepen pleitte ervoor om de verbinding 

Achter Clarenburg-Mariaplaats te schrappen, iets waar het college zich fel tegen 

verzette. Het comité Binnenstad wist zich gesteund door het UN 74, dat in deze 

periode een podium was voor door de oppositie aangedragen ideeën, en de architect 

van het Muziekcentrum, Herman Hertzberger. Extra aandacht kreeg de zaak door 

een blokkade door de Utrechtse Kabouters van het Vredenburg uit protest tegen de 

dominante rol van de auto, die een leefbare binnenstad onmogelijk zou maken 75. 

De raad die begin oktober 1970 de kwestie van de doorbraak Achter Clarenburg 

en het Muziekcentrum behandelde, was een andere dan die van voor de zomer. De 

verkiezingen hadden gezorgd voor een politieke aardverschuiving in de raad. De 

confessionele partijen hadden fors verloren, de PvdA werkte samen met de PSP en 

PPR in het PAK (progressief akkoord), terwijl de gedachte aan bestuurlijke vernieu

wing gedragen werd door de kersverse D'66-fractie met onder anderen Henk 

Zeevalking, Machteld Versnel en Jan Terlouw. De verkiezingen van 1970 beteken

den voor de Utrechtse raad een politieke generatiewisseling. Veel raadsleden met 

een lange staat van dienst keerden niet meer terug. 

Na twee hectische en chaotisch verlopende vergaderdagen nam deze nieuwe raad 

op 2 oktober 1970 met 23 tegen 19 stemmen de motie-Freriks aan, die de ver

keersweg over het Vredenburg en het Achter Clarenburg naar de Mariaplaats 

schrapte 76. Een verheugend en moedig besluit zo oordeelde het UN; de krant 

merkte op: 'Het is niet gemakkelijk voor een gemeenteraad in een belangrijke 

kwestie een voorstel van B. en W. af te wijzen'77. 
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1954-1958 1958-1966 1962-1966 1966-1970 1970-1974 

PvdA 17 PvdA 16 PvdA 18 PvdA 13 PvdA 12 

KVP14 KVP 14 KVPI3 KVP 12 KVP 10 

AR 6 W D 6 W D 4 W D 5 W D 6 

CHU 3 AR 5 AR 4 Boeren 4 D'66 4 

W D 3 CHU 3 CHU 3 AR 3 AR 4 

CPN 2 CPN I PSP 2 PSP 2 CHU 3 

CPN I SGP I CPN 2 

PSP 2 

PPR 2 

Zetelverdeling in de raad in de periode 1954-1974 

De omslag zet door 

Het schrappen van de verkeersweg over het Vredenburg betekende niet direct het 

vervallen van de doorbraak Achter Clarenburg. Jarenlang bleef deze nog op het 

programma staan. Maar de benodigde sloop van de panden werd steeds moeilijker, 

verschillende panden in de buurt werden gekraakt en het ministerie van CRM zette 

een aantal ervan op de monumentenlijst. 

Door de motie-Freriks kwam niet alleen de verkeersweg Achter Clarenburg-

Mariaplaats op losse schroeven te staan, maar werd ook de realisatie van andere, 

hiermee samenhangende verkeersmaatregelen onzeker. De vaststelling van een 

structuurplan voor de binnenstad was opnieuw problematisch geworden. In april 

1971 kwamen de bij het structuurplan betrokken ambtenaren tot de conclusie dat 

de raad de uitgangspunten van Feuchtinger niet langer deelde. Afgesproken werd 

een nieuw structuurplan voor te bereiden en een verschillende ontwikkelingsmodel

len voor Utrechts centrum uit te werken, waarna een nieuwe inspraakronde voor 

de burgerij zou volgen 78. Het resultaat zou zijn dat in de jaren zeventig stap voor 

stap een nieuw binnenstadsbeleid tot stand zou komen. Het structuurplan liet nog 

een fors aantal jaren op zich wachten, uiteindelijk werd het in 1979 gepubliceerd. 

Conclusie 

Alle gemeentelijke binnenstads- en centrumplannen tussen 1954 en 1971 streefden 

naar vergroting en versterking van Utrechts centrum. Het gemeentelijke binnen

stadsbeleid sloot naadloos aan bij het 'natuurlijke' proces van city-vorming, dat als 

gegeven beschouwd werd. Door haar beleid en de hierop gebaseerde sanerings- en 

verkeersplannen versterkte de gemeente het verschijnsel. 

Om versterking van de centrumfunctie mogelijk te maken, stond vergroting van de 

bereikbaarheid van de binnenstad centraal. Het oude stratenpatroon in de binnen-
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stad moest aangepast worden aan de eisen van het gemotoriseerde verkeer. De 

explosieve toename daarvan was een andere motivatie voor de gemeentelijke ver

keersplannen. 

Kuiper bracht met zijn voorstellen uit 1961 en 1962 een aantal nieuwe agendapun

ten in. Hij pleitte voor het bewust sturen van de ontwikkelingen in de binnenstad 

en voor een verplaatsing van grootschalige centrumactiviteiten. Zijn voorstel voor 

een uitbreiding van het centrum aan de oostkant van de binnenstad was hiervan een 

logisch uitvloeisel. Volgens hem zou de binnenstad vooral de functie van winkel- en 

woongebied moeten vervullen. Door de aanvaarding van het plan-Hoog Catharijne 

was Kuipers centrumuitbreiding aan de oostkant van de baan en nam de druk op de 

binnenstad af. Het door Kuiper in 1965 opgestelde basisplan deelde de zuidelijke 

binnenstad de functie toe van woongebied, terwijl de noordelijke binnenstad een 

rol als winkel- en kantorengebied toegedacht werd. 

Van 1954 tot eind jaren zestig bleef het verkeersprogramma voor de binnenstad 

ongewijzigd, zij het dat Feuchtinger aan dit programma een complete ringweg toe

voegde. Het idee van de ringweg was onomstreden, het was meer de situering die 

weerstand opriep. 

In de nota's Kernbeeld (1970) en Inspraak op Kernbeeld (1971) toonde de gemeente 

een veranderde visie op de binnenstad en het centrum. Lag in eerdere nota's de 

nadruk op de economisch sterkste centrumactiviteiten (winkels en kantoren), thans 

werd ruime aandacht besteed aan de recreatieve en culturele functies van het cen

trum. Opvallend is de sterke nadruk op bevordering van het wonen in de binnen

stad. Met dit beleidsvoornemen ging men in tegen het tot dan toe gevoerde beleid 

en tegen de feitelijke ontwikkeling in dit stadsdeel in de achterliggende eeuw. 

Sterker dan voorheen lag de nadruk op het behoud van het bestaande karakter van 

de binnenstad. 

Het oude bereikbaarheidsbeleid brokkelde langzaam af tot er geen doorbraak in de 

binnenstad meer op het programma stond, een nieuw verkeersbeleid was er echter 

nog niet voor in de plaats gekomen. 

De besluitvorming 

Bij de totstandkoming van de gemeentelijke plannen bleek het gemeentebestuur 

(college en rest van de raad) zich in sterke mate autonoom op te stellen ten opzich

te van de rest van de Utrechtse samenleving. Van directe invloed van maatschappe

lijke groepen en van de stedelijke bevolking als totaal was geen sprake. Alleen in het 

geval van het verkeersplan-Feuchtinger werden voorlichtingsbijeenkomsten voor 

de burgerij georganiseerd. Door de reacties had het gemeentebestuur hier echter 

snel z'n bekomst van. De gedachte aan inspraak van de bevolking werd in Utrecht 

pas in 1970 actueel. 

Bij beschouwing van de verhouding tussen gemeenteraad en het college van 
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aanta l woningen (x 1000) 

Aantal woningen in de binnenstad i 921-1992 

(Bron: Statistische Berichten Gemeente Utrecht, 1967-1992) 

Burgemeester en Wethouders valt ogenblikkelijk op, dat het initiatief voor beleids

voorstellen bijna geheel bij het college en de ambtenaren lag. Hoogstens werd van 

de raad in de voorbereidende fase om een principe-beslissing gevraagd, een beslis

sing waarvan de raadsleden lang niet altijd de consequenties konden overzien. De 

leden van de fabricage-commissie werden vaker bij het voorbereiden van het beleid 

betrokken. Dit lichaam had echter slechts een adviserende bevoegdheid. De 

geheimhoudingsplicht zorgde ervoor dat de commissieleden tijdens een openbare 

raadszitting hun in commissie verkregen kennis niet konden gebruiken. Normaliter 

werd de raad pas in plannen en voorstellen gekend als de zaak 'rond' was en in de 

commissie van bijstand besproken was. Door deze gang van zaken was het voor de 

raadsleden meestal alleen mogelijk om op relatief ondergeschikte punten kritiek te 

leveren. Het heersende ontzag voor deskundigen, interne of externe, versterkte dit 

proces. Anders werd het wanneer deze deskundigen het onderling niet eens waren. 

In dat geval had de raad wel een mogelijkheid tot kiezen. 

Hoewel het college en de gemeenteraad naar buiten de indruk wekten zich weinig 

aan de publieke opinie gelegen te laten liggen, werd de besluitvorming wel door die 

publieke opinie beïnvloed, zij het binnen bepaalde marges. Met name de 'buiten-

raadzalige' oppositie bleek in een aantal gevallen in staat de uitkomst van een raads-

debat te beïnvloeden. Zowel was dit het geval bij de beslissing over het plan-

Feuchtinger van december I9S9 als in augustus 1962 tijdens de besluitvorming over 

het plan-Kuiper en, niet het minst belangrijk, bij de raadsbeslissing van oktober 

1970 om de doorbraak Achter Clarenburg-Mariaplaats te schrappen. In alle drie 

gevallen bezat de oppositie een spreekbuis in de vorm van een goed georganiseerde 

actiegroep (respectievelijk 'Binnenstad en Singels' en het 'Comité Binnenstad') en 
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een podium om haar bezwaren te uiten in de vorm van een krant die haar kolom

men ruimschoots open stelde (respectievelijk het NUD en het UN). De aandacht 

van de plaatselijke pers voor de planvorming betekende ook een rem op een al te 

ver doorgevoerde geheimhouding. 

Een belangrijke factor in het geheel waren de beperkte financiële mogelijkheden van 

de gemeente. Samen met de omvangrijke kosten die de realisatie van Hoog 

Catharijne met zich mee bleek te brengen, zorgden deze ervoor dat de uitvoering 

van de verkeers- en saneringsplannen voor de binnenstad belangrijk vertraagd 

werd. Voor het grootste gedeelte van de plannen bleek dat fataal. De nieuwe 

Monumentenwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening vergrootten de invloed 

van het Rijk op de gemeentelijke plannen. De gedeeltelijke afwijziging van de dem-

pingsplannen door het Rijk in januari 1968 en de aankondiging van het 'beschermd 

stadsgezicht' brachten een heroriëntatie-proces binnen het gemeenteapparaat op 

gang, waardoor ook de bevolking voor het eerst rechtstreeks invloed op het beleid 

kon uitoefenen en nieuwe denkbeelden over de aanpak van binnenstad en centrum 

een kans maakten. Samen met de politieke vernieuwingsdrang die in 1970 in de 

nieuw gekozen gemeenteraad tot uiting kwam, zorgden deze factoren voor een 

omslag in het gemeentelijke beleid. 

Effecten van de plannen 

Door de realisering van Hoog Catharijne is de druk op de binnenstad afgenomen. 

Alleen in het gedeelte dat binnen het plangebied van dit project lag (Vredenburg en 

Het Stadhuisplein zoals Kuiper het ontwierp. Hij probeerde de geplande uitbreidingen van het stadhuis, het gerechtshof en het Centraal 

Museum in de historische structuur van de binnenstad te passen. In de vormgeving van de nieuwbouw is de erfenis van het 'nieuwe bou

wen' zichtbaar. (]. A. Kuiper, Basisplan voor de binnenstad van Utrecht Foto Dienst Gemeente Utrecht) 
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Achter Clarenburg) en in Wijk C is de schaalvergroting doorgegaan. Als gevolg van 

het basisplan-Kuiper zijn in de zuidelijke binnenstad een tweetal uitbreidingen gere

aliseerd die daar qua schaal totaal niet thuis horen: de uitbreidingen van het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis en van de Willem Arntsz-stichting. 

Terwijl het gemeentelijke beleid in de jaren vijftig en zestig het 'natuurlijke' proces 

van ontvolking van de binnenstad versterkte (ondanks het feit dat de beide rappor

ten-Kuiper juist van bevordering van de woonfunctie uitgingen), is de terugloop van 

de bevolking in de binnenstad, onder invloed van het veranderde beleid sinds 1970, 

tot stilstand gekomen. Sinds 1975 groeit het aantal woningen daar weer. In tal van 

voormalige saneringsgebieden werden nieuwe woningen gebouwd, waarbij in de 

meeste gevallen het oude stratenpatroon uitgangspunt was. 

Van de verkeersplannen is slechts een beperkt aantal ingrepen gerealiseerd. Als 

eerste valt natuurlijk de 'badkuip' in de vorm van de Catharijnebaan op. In de bin

nenstad zijn alleen de verbredingen van de Korte Nieuwstraat (1961-1963) en de 

Lange Jansstraat (1969) uitgevoerd. Gaten in de straatwanden markeerden jaren

lang nog de aanzetten voor andere verbredings- en doorbraakplannen. Nu, in 1992, 

zijn de meeste weer gevuld. Maar met het binnenstedelijke verkeersbeleid blijft de 

gemeente echter tobben. 
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