


Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 de oostelijke richting. Eind maartof begin april 1870 kwam hetB & W ter ore, dat daarover al metde regering onderhandeld werd.Er moest dus snel actie wordenondernomen. Op 5 april 1870schreef het stadsbestuur een uit-voerige missive aan de ministervan Binnenlandse Zaken, waarinde bezwaren tegen de oostelijkeroute naar voren werdengebracht.5 Bezwaren van B&W In de eerste plaats wezen B&Werop, dat de stad door de aanlegvan de spoorlijn beroofd zou wor-den van een deel van de mooieplantsoenen op de bolwerken.Deze &quot;wandelingen&quot; waren ont-worpen door de bekende tuin-architect Jan David Zocher, nadatde wallen langs de stadsbuiten-gracht gesloopt waren. Pas in i86iwaren de plantsoenen op hetLucasbolwerk en het Lepelenburggereedgekomen. De stad wasterecht heel trots op dit speels enafwisselend aangelegde groen.Juist het gedeelte waar de spoor-lijn gepland was, trok volgens demissive aan de minister het meestde bewondering van vreemdelingen stadgenoot. B&W schrevenvervolgens: &quot;Voor onze stadbestaat er vooral groote behoefteaan zoodanig plantsoen en wan-deling, ten gevolge der opeen-hooping van bevolking in debinnenstad; zoodat het ook in hetbelang der openbare gezondheidte achten is, dat den ingezetenende gelegenheid niet

worde be-nomen om op niet te verrenafstand de zuivere buitenlucht tegenieten.&quot; Alleen al om dezereden zou de aanleg van de spoor-weg betreurd worden. Er werden Plattegrond vanUtrecht, metaantekening vande tweegeprojecteerdespoorwegen (deoostelijke en dewestelijke route).Ingekleurdepentekening m.a.v.C. Vermeys, 1870.HUA, coll.beeldmateriaal. echter nog veel meer bezwarenopgesomd. Zo werd gewezen opde gevolgen van de singeldem-ping voor de scheepvaart. Ookwerd gevreesd dat het verkeertussen de binnenstad en de oos-telijke buitenwijk belemmerd zouworden. Door de situering van eenstationsgebouw op het Hierony-musplantsoen zou bovendien hetvergevorderde plan om daar eenbrug over de singel aan te leggen,verijdeld worden.Alle nadelen konden volgens B&Wniet worden vergoed door devoordelen die uit de aanleg van denieuwe spoorlijn zouden voort-vloeien. Aan het eind van de mis-sive werd het vertrouwen uit-gesproken, dat de minister naaraanleiding van de genoemdebezwaren een nader onderzoekzou laten instellen.Maar de missive van B&W kwamnet te laat: de concessie was kort daarvoor - onder dagtekening30 maart/4 apfil ~ verleend. Deaanleg van een spoorlijn werd vanalgemeen belang geacht en deminister had het kennelijk nietnodig gevonden om met de

stadUtrecht te overleggen over plaat-selijke aspecten. Weerlegging van de bezwaren De Raad van Administratie van deHIJSM reageerde in een langebrief aan de minister op de bezwa-ren van B & W.^ De spoorweg-maatschappij had inmiddels ookeen brochure uitgegeven, getiteldUtrecht en de Ooster-Spoorweg,waarin niet alleen de plannenwerden beschreven, maar ook opde geuite bezwaren werd in-gegaan. Het verkeer zou nietbelemmerd worden, want erwaren overwegen gepland bij degasfabriek, de Wittevrouwen-straat, de Nobelstraat, de 53 % vereniging Oud-Utrecht mei /juni 7999













Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Het Spoorwegmuseum viert hetjubileum met een tentoonstellingover Nederlandse stations-architectuur. Het Utrechts Archiefsluit daarbij aan met een kleinegangtentoonstelling, speciaal overhet verzet tegen de Oosterspoor-weg. Daar zijn onder meer de plat-tegronden te zien waarop degewraakte route aangegeven is.Als het stadsbestuur, de in-gezetenen en de diverse instellin-gen zich niet zo eensgezind had-den geweerd tegen de eersteplannen van de Oosterspoorweg,dan had het oostelijke deel van destad er nu heel anders uitgezien.De raadscommissie die in 1870 depetitie aan de minister aangebo-den had, eindigde haar verslagmet een waarschuwing: &quot;...dat bijhet gevaar dat voor onzegemeente blijft dreigen dat haarwat haar lief en waard is zal wor-den ontnomen, de meeste waak-zaamheid moet worden aanbevo-len; dat niet bij het tot hiertoeverrigte mag worden ingeslui-merd...&quot;.^° Deze waarschuwinggeldt nog steeds. Voornaamste bronnen(Het Utrechts Archief) -   Besluiten c.q. notulen van de gemeente-raad, met als bijlagen ingekomen enminuten van uitgaande stukken, 1870.SA V, inv.nr. 67x. -   Besluiten van burgemeester en wethou-ders, met als bijlagen ingekomen enminuten c.q. afschriften van uitgaandestukken, 1870. SA V, inv.nr. 94x. - 

 Besluitenlijsten van B 8( W betreffendefabricage, met als bijlagen de ingekomenen minuten van uitgaande stukken,1870. SA V, inv.nr. 389x. -   Ingekomen en minuten van uitgaandestukken van de burgemeester, metagenda's, 1870. SA V, inv.nr. 91x. -   Rechtskundige rapporten. Archief GAU,inv.nr. 604, rapport nr. 1274. spoorweg dwars door de NieuweBaan zou gaan. Daarover warende raadsleden zeer verbolgen. DeNieuwe Baan was een fraai plant-soen, compleet met vijver, dat in1768 aangelegd was tussen deMaliebaan en de Biltstraat. Hetterrein, gelegen bij de buitenplaat-sen De Oorsprong en Het Hoge-land, was een geliefde plaats voorfeesten en concerten.Veel keus had de gemeenteraadechter niet. De burgemeesterdrukte het plastisch uit: &quot;Als 'tware met de pistool op de borstgedwongen moeten wij, door dennood gedrongen, wel toegeven&quot;.De raad stemde uiteindelijk met20 tegen 3 stemmen in met devoorwaarden. Het nieuwe plan werd op 3 sep-tember ontvangen en ter secreta-rie ter inzage gelegd. Er kwamenhet volgende jaar nog wel bezwa-ren tegen de onteigeningsplan-nen, maar uiteindelijk kon op24 juni 1872 het contract met deHIJSM getekend worden. Noggeen twee jaar later, op 10 juni1874, werd de Oosterspoorweg ingebruik genomen. 125 jaar later Iniddels is het

125 jaar geleden, dathet Maliebaanstation geopendwerd. Als halteplaats was hetfraaie gebouw niet zo'n succes.Nadat aan de Biltstraat een haltewas geopend, reisden slechts wei-nig passagiers door tot de Malie-baan. Bovendien reden op denduur de meeste treinen naar hetCentraal Station. In 1939 werd hetMaliebaanstation, tegelijk met dehalte aan de Biltstraat, voor allereizigersvervoer gesloten. Hetgebouw kreeg uiteindelijk wel eengoede bestemming: in 1953/54werd het in gebruik genomen alsSpoorwegmuseum. -   Stukken betreffende bezwaren tegen de(niet gerealiseerde) route van de Ooster-spoorweg door en langs een deel van desingel in Utrecht, 1870. SA V, inv.nr.DlObis. -   Utrecht en de Ooster-Spoorweg.Utrecht, P.W. van de Weijer, 1870.Bibl.sign.LVXAS. -   Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dag-blad, 1869-1870. -   Verslag van het verhandelde in degemeenteraad. Bibl.sign. XXXIIIE 14. Noten 1.   SA V 94x, 1869 jan-apr (deel 17),pag. 42 en bijlage 103. 2.   SAV91X, 1869nr.61. 3.   SAV94X, I869mei-aug(deell8),pag. 11 en bijlagen 24-25. 4.   Verslag verhandelde gemeenteraad,1870, pag. 94. 5.   SAV389X, 1870apr-jun(deel21),nr.27,enSAV1310bis. 6.   SA V 67x, 1870 mei-aug (deel 20),pag. 16 en bijlagen 124 AB, en SA V1310 bis. 7.   SAV389x,1870jul-sep(deel22),nr. 15 A pag. 32.

8.   SAV389X, 1870apr-jun(deel21),nr. 86. 9.   SA V 67x, 1870 mei-aug (deel 20),pag. 4-7. 10. Ibidem, pag. 17 en 21 -22 en bijlagen125 AB. 11.  Ibidem, pag. 27-28 en bijlage 151. 12. Ibidem, bijlage 150. 13. SAV389X, 1870jul-sep(deel22),nr. 15Z. 14. Ibidem, nr. 15 L. 15. Ibidem, nr. 15 M. 16. Ibidem, nrs. 15 A-15 SS. 17. SAV94X, 1870 mei-aug (deel 21),pag. 25 en bijlage 50. 18. Ibidem, bijlage 67. 19. Verslag verhandelde gemeenteraad,1870 pag. 89-104. 20. SA V 67x, 1870 mei-aug (deel 20),bijlage 151. S9 % vereniging Oud>Utrecht rriei /juni 1999


