
Utrecht in de twintigste eeuw 

R. BU]st ra 

Het zal wel een algemeen verschijnsel zijn, dat het recente verleden voor de 
tijdgenoot rijker aan gebeurtenissen is dan lang vervlogen tijden. Dat men dit 
in hoge mate ondervindt bij de poging het eerste driekwart van de twintigste 
eeuw te beschrijven, komt echter zeker ook voort uit een snelle opeenvolging 
van de gebeurtenissen in een kort tijdsbestek. Met andere woorden: ook objec
tief gesproken is dat eerste driekwart in het bijzonder voor Utrecht een tijdvak 
vol spanning, een welhaast „revolutionair" tijdvak voor zover het leven in het 
beeld van de stad wordt weerspiegeld. Men behoeft slechts te bedenken, dat 
Utrecht in 1900 niet meer dan 100.000 inwoners telde en in 1970 bijna drie
maal zoveel. Voorts heeft de omvang van de bebouwde kom in overeenstem
ming hiermee meer dan gelijke tred gehouden. De structuur van de binnenstad 
is door verbreding van een aantal straten (en dit ging door tot op de huidige 
dag) ingrijpend veranderd. Hierdoor heeft Utrecht zijn middeleeuws aspect 
vrijwel geheel verloren, al zijn enkele zeer waardevolle delen tot nu toe be
waard gebleven. Het complex van de eigenlijke kernstraten is onherkenbaar 
verminkt, een onaanvaardbaar log hoog gebouw ontsiert de Neude en zijn om
geving, waarbij het op zichzelf niet onverdienstelijke postkantoor uit 1924 van 
Crouwel dapper meehelpt. Gelukkig is het onvergelijkelijk fraai grachtenstel
sel goeddeels bewaard gebleven, maar een deel van de noord- en westkant 
van de Stadsbuitengracht werd gedempt. De Jaarbeurs kwam en zijn gebou
wen sloten het Vreeburg af, dat na de afbraak van deze afwijzende plankenrij 
een voorwerp van heftige debatten werd, de Universiteit breidde zich uit en 
verliet de oude stad, inclusief de faculteit der diergeneeskunde. Een ge
heel nieuwe vestiging vulde een ruimte, die nodig was om een scheiding met 
De Bilt en Zeist te handhaven, twee oude vestingen werden omsingeld en in 
beslag genomen, een ingrijpende vernieuwing van het westelijk stadsdeel tus
sen het Vreeburg en het station, dat steeds gigantischer vormen aanneemt, kan 
zowel met vrees als met trots, voorlopig nog met vrees, tegemoet worden ge
zien. De oude stad en de nieuwe wijken, de plaats van Utrecht in de agglome
ratie en in de provincie, zelfs in het land, vormen punten van discussie, om 
het nu maar eens mild uit te drukken. 

Gedeeltelijk behoren deze discussies al tot het verleden, zoals de stadsuit
breiding van 1948, gedeeltelijk zijn ze nog in volle gang, het is de vraag of deze 
problemen aan het einde van deze eeuw zullen zijn opgelost. Gedeeltelijk 
vormden ze ook in 1900 en de jaren daarop reeds moeilijke vraagstukken, die 
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De Domsteeg omstreeks 1900. 

aanleiding gaven tot belangwekkende rapporten en historisch gesproken inte
ressante plannen. Maar voor men met al die plannen en voorstellen kwam, 
werd de binnenstad op onverantwoordelijke manier op de snijtafel gelegd. 
In 1900 wordt gewag gemaakt van de (eerste) verbreding van de Lange Vie-
straat en van de Nobelstraat. In verband daarmee is over de Oude Gracht 
de Viebrug verbreed en is, met wegruiming van het wed dat daar aanwezig 
was, de Potterstraat voor het eerst verbreed. De tweede verbreding vond in 
1924 plaats bij de voltooiing van het nieuwe postkantoor (in 1912 werd die 
verbreding reeds vastgesteld). De Stammetsbrug (over de Drift) is op de breed
te van de, voor het eerst verbrede, Nobelstraat gebracht en reeds voordat die 
verbreding was aangebracht had men van de Nobelstraat uit een verbinding 
met de Maliebaan gemaakt door de vroegere Nachtegaalsteeg te verbreden tot 
Nachtegaalstraat en door het bouwen van de Lucasbrug. In 1898 heeft men de 
huizen aan de noordzijde van de Voetiussteeg aangekocht, waardoor de mo
gelijkheid verkregen werd een verkeersweg van behoorlijke breedte tussen het 
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Munsterkerkhof (het noorden van het Domplein) en het Pieterskerkhof te 
maken. Men meende hierdoor een betere verbinding tussen de Zadelstraat en 
de Nobelstraat tot stand te hebben gebracht. Omstreeks 1905 werden immers 
de Korte Jansstraat en de Domsteeg (nu Domstraat) verbreed. De stad, die 
noord-zuid gericht is, was in 1900 in de breedte uitgegroeid, vandaar de be
langstelling voor de oost-west verbinding. Ook stelt men voor de Maartens-
brug te verbreden en haar omgeving te „vernieuwen", welk denkbeeld later 
door Berlage en Holsboer eveneens aan de orde is gesteld. Dat de „geest van 
vernieuwing" omstreeks 1900 in Utrecht rondwaarde blijkt uit een dagbladar
tikel, getiteld „Een stad die zich uitbreidt", waarin o.a. werd gezegd: „En in 
de toekomst staan ons ongetwijfeld nog meer offers te wachten, die wij zullen 
moeten brengen om goed te maken wat bij de bebouwing van de binnenstad 
door de kortzichtigheid onzer voorvaderen verkeerd gedaan is, of om weg 
te ruimen wat voor de veranderde behoeften moet vallen." Deze verwaten voor
spelling is uitgekomen: men is ook later in Utrecht niet karig geweest met 
doorbraken, die de oorspronkelijke structuur hebben vernietigd. Wij noem
den reeds de latere verbredingen van Lange Viestraat en Potterstraat en kun
nen daaraan de Jacobsstraat toevoegen, die van het Vreeburg een in verkeers-
opzicht zo moeilijke en in „pleinopzicht" zo'n onbevredigende ruimte heeft 
gemaakt. De steeds uitgestelde verbreding van de Lange Jansstraat heeft in de 
jaren 1969/1971 de papieren kroon op het werk gezet. 

Veel intelligenter voorbereid dan deze achteraf te betreuren doorbraken, die 
echter gegeven het tijdstip wel te verklaren zijn, was het zg. Spoorwegrapport 
van 1906. Door zijn centrale ligging en de omstandigheid, dat de stad werd 
ingesloten door de spoorwegen, richtte men een adres aan de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarin de overlast werd uiteengezet, die 
het verkeer op water- en landwegen van de ligging der spoorwegen onder
vond. Maar dit was niet alles: behalve dat het ene verkeer het andere dwars 
zat, vormden de spoorwegen ook een belemmering voor een behoorlijke uit
breiding. In het rapport werd erop gewezen, dat de spoorwegen niet alleen 
schuldig waren: ook de ring van verdedigingswerken met hun verboden krin
gen (schootsveld waarop o.a. niet gebouwd mocht worden en waarin geen ho
ge wegen mochten worden aangelegd) sloten de stad aan de noordoost-, zuid
en zuidoostzijde in. Het Merwedekanaal werd in die tijd nog niet als een be
lemmering voor de stadsuitbreiding beschouwd: het Amsterdam-Rijnkanaal 
en de verkeersweg Amsterdam-verkeersplein Oude Rijn, die Utrecht nu geheel 
van het westen afsluiten, waren nog niet aangelegd. Het rapport was min
der belangrijk als uitgangspunt voor verbetering van de bestaande toestand 
dan als kritische beschrijving hiervan. Wel van betekenis was de raad om bij 
de beschouwingen omtrent de toekomstige toestanden ervan uit te gaan, dat 
alle Nederlandse spoorwegen in één bedrijf verenigd zouden zijn. Daarbij ver
geleken was het voorstel, om het centraal station, dat jaren lang een door
stroming van het verkeer in westelijke richting had belemmerd, naar het Mer
wedekanaal te verplaatsen, van weinig betekenis. Ook de verplaatsing van het 
station Maliebaan met de verlegging van de Oosterspoorweg zou achteraf geen 
of weinig soelaas hebben gebracht. Hoe vooruitstrevend het plan van de com
missie ook leek om de gordel, die Utrecht insloot, vrij radicaal wijder te ma-
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ken, deze gordel zou nu reeds zijn bereikt, resp. overschreden. 
Dat Utrecht zich in de jaren vóór de tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk met 
de vraagstukken van verkeer en bevolkingsuitbreiding bezig hield, gaf aanlei
ding tot de twee plannen van Berlage en Holsboer en tot een langdurige strijd 
om uitbreiding van de gemeentegrenzen te verkrijgen, die eerst na de tweede 
Wereldoorlog eindigde. Voorts tot een aantal nieuwe doorbraken, waarvan 
wij reeds enkele hebben genoemd. De plannen van Berlage en Holsboer 
kwamen eerst in 1920 resp. 1924 tot stand. Van bijzondere betekenis was hier
in de aanleg van een ringweg, die al in een rapport van F. J. Nieuwenhuis uit 
1910 was aanbevolen. Behalve het ontwerp van de ringweg, die men strikt 
genomen niet aan Berlage en Holsboer zal mogen toeschrijven, werden voor
stellen gedaan, die catastrofaal waren geweest als men ze had uitgevoerd en 
bepaald niet van veel inzicht getuigden voor zover het de plannen aangaat, die 
wel tot stand kwamen. Van de laatste kan men de uitbreiding der aanvankelijk 
bescheiden tuindorpen noemen, die van 1913 tot 1917 werden gebouwd. 
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Nauwelijks tuindorpen te noemen als men ze vergelijkt met „'t Lansink" te 
Hengelo, dat evenals de Utrechtse arbeiderswijken door Karel Muller is ont
worpen en zeker van veel mindere kwaliteit dan het even later gebouwde 
„Vreewijk" te Rotterdam. De ergste fout was echter de keuze van de lig
ging: precies ten oosten van de industrie aan het Merwedekanaal, die door 
Berlage en Holsboer zelf aan de westkant van dit kanaal werd gesitueerd. De 
bewoners werden naarmate de industrie zich uitbreidde steeds weer blootge
steld aan de dampen van deze industrie, aangevoerd door de in ons land over
heersende westenwind. Voor het overige is dit noord-westelijk deel van Utrecht 
niet eens zo slecht uitgevallen, althans voor zover het de door Berlage en 
Holsboer ontworpen buurten betreft en zij komen dan ook zeer zeker in 
aanmerking voor de renovatie, waar men reeds enige jaren mee bezig is. 
De aanleg van het industrieterrein, de bouw van de wijken in het toen nog 
zelfstandige Zuilen met geld van de gemeente Utrecht zijn met delen van 
Oog in Al de enige elementen in het plan Berlage/Holsboer, die in de loop 
der jaren werden gerealiseerd, al zou men hiertoe met enige goede wil ook 
de aandrang op verruiming van de gemeentegrenzen kunnen rekenen, die 
reeds in 1910 door Nieuwenhuis en in 1911 door de gemeente in een adres 
tot de Gedeputeerde Staten van Utrecht werd bepleit. Ook werd het tracé 
van de door Nieuwenhuis voorgestelde en op het uitbreidingsplan van 1910 
gedeeltelijk reeds aangegeven ringweg nader vastgesteld. De ringweg is eerst 
op het einde van de zestiger jaren voltooid, een tweede hierbuiten gelegen 
ringweg werd niet aangelegd. 

In hun plannen voor de binnenstad tonen Holsboer en Berlage zich even
als hun voorgangers en degenen, die na hen komen, hartstochtelijke door- en 
afbrekers, wier ontwerp(en), als ze werkelijk waren uitgevoerd, Utrechts ste
delijk schoon afdoende zouden hebben vernietigd. Men kan droevig het hoofd 
schudden over dit gebrek aan gevoel voor stedelijk schoon, voor „leefbaar
heid", die een oude stadskern in zo hoge mate biedt. De verdere gang van za
ken heeft echter bewezen, dat de binnenstad van Utrecht zeer bijzondere 
moeilijkheden met zich meebrengt. De kern bestaat niet uit één, maar uit ver
schillende concentratiepunten of zelfs concentratielijnen. Er zijn geen pleinen, 
de Dom en in het algemeen de kerken hebben geen relatie met het stadhuis, 
dat geen middelpunt van het stedelijk leven werd. Utrecht was „ingevuld" 
tussen de immuniteiten en de kloosterterreinen, een soort „groei" die men ook 
in enkele andere Middeleeuwse steden aantreft. 
Een gebouw, dat reeds vóór de ontwerpen (nl. in 1921) van Berlage/Holsboer 
het beeld van de stad grondig veranderde, was het eerste vaste jaarbeursge
bouw van De Bie Leuvelink Tjeenk. Het was echter niet voldoende voor de in 
1916 opgerichte instelling en werd dan ook gevolgd door een tweede, een der
de, een vierde en een vijfde gebouw, resp. in 1930, 1932, 1938, 1940. Zelfs na 
1940 had men nog barakken nodig voor buitenlandse deelnemers. Het was 
een tijdelijke ontsiering: in 1969/1971 werden deze stevige constructies 
afgebroken, omdat ze overbodig werden geacht. De afbraak bracht een pro
bleem met zich mee, dat jaren lang de gemoederen (naast de demping van de 
Stadsbuitengracht) bezig hield nl. de vorm en de bebouwing van de open 
ruimte, die was ontstaan. Het is jammer, dat men in zijn enthousiasme en in 
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In 1924 herzien uitbreidingsplan van 1920 door H. P. Berlage en 

ir. C. Holsboer: 

zijn verachting voor de architectuur van de negentiende eeuw de korenbeurs 
en de fruithal zonder slag of stoot heeft prijsgegeven voor het in architecto
nisch opzicht waardeloze Jaarbeursgebouw aan het Vredenburg, dat vijftig 
jaar lang een heel vreemde ruimte in een boeiende stad is geweest. 
Tot de tweede Wereldoorlog wordt het na de plannen van Holsboer en Ber
lage erg stil: Utrecht wordt met een paar niet onverdienstelijke kleine wijken 
Pijlsweerd en Kromme Rijn, uitgebreid, maar de aandacht wordt hoofdza
kelijk gevraagd voor twee problemen, die niet uitsluitend Utrecht raakten, al 
hadden ze veel te maken met de ontwikkeling van de stad: beide problemen 
werden echter pas na de Tweede Wereldoorlog opgelost in die zin, dat in 
1953 een overeenstemming over de havenmonden van Utrecht op het Amster
dam-Rijnkanaal werd bereikt en in 1948 de lang verbeide uitbreiding van de 
gemeente werd verwezenlijkt. Eens te meer, maar nu misschien voor het eerst 
heel zichtbaar, kreeg de verhouding tussen de stad, zijn omgeving en een ver-
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afgelegen gemeente afmetingen, die dichter bij de planologische dan bij de ste-
debouwkundige maten bleken te liggen. Het begrip stedebouw kreeg een ande
re inhoud, hetgeen ook weldra bleek uit de gebruikte terminologie, die be
paalde vraagstukken in meer algemene of meer plaatselijke gingen afsplitsen 
c.q. onderbrengen. 
Hoe belangrijk ook voor Utrecht, het geschil met Amsterdam over de haven
monden aan het Amsterdam/Rijnkanaal was vrij eenvoudig. De overeenstem
ming (eigenlijk: de toestemming van de minister van Verkeer en Waterstaat 
om vergunningen te verlenen voor het maken van twee havenaansluitingen) 
kwam echter eerst in 1953 tot stand, een jaar na opening van het kanaal. 
Het heeft in dit verband geen zin de geschiedenis van het kanaal, dat van 
Utrecht af geheel opnieuw werd gegraven, na te gaan. Wel kan er op gewe
zen worden, dat in het plan van Berlage en Holsboer het ten westen van het 
Merwedekanaal gelegen industrieterrein een vorkvormige aansluiting heeft op 
dit vaarwater en dat in het plan gesproken wordt over „dit grootscheeps 
vaarwater", terwijl men al bezig was met ontwerpen om het kanaal te verbre
den en zelfs overwoog een geheel nieuw tracé te kiezen. Het heeft eveneens 
zin er op te wijzen, dat in het plan van 1920 dit bedoelde industrieterrein nog 
niet voorkomt. 

Er komt nu ineens een vreemd dualisme in de houding van Utrecht: terwijl 
men zich sedert de aanleg van het Merwedekanaal niet om dit vaarwater heeft 
bekommerd, gaat men na de bouw van nieuwe veemarkten en veilingruim
ten achter het station (in 1928) een aansluiting maken; bovendien wordt ten 
oosten van het Merwedekanaal een industriehaven aangelegd, die slechts be
tekenis heeft voor de electrische centrale. In 1931 wordt dan het tracé voor het 
Amsterdam-Rijnkanaal vastgesteld, maar pas drie jaar daarna, in 1934, rea
geerde het gemeentebestuur door een aantal eisen te stellen en in de gemeen
teraad te verklaren, „dat het voor de regering geenszins de Utrechtse belangen 
zijn geweest, die bij haar de doorslag in het vraagstuk hebben gegeven." Aan 
haar eisen verbindt de gemeente haar bereidheid om ƒ 300.000 bij te dragen in 
de kosten voor het gehele kanaal ad. ƒ45.000.000. Het lijkt een futiel bedrag, 
maar er is meer aan de hand, want in enkele punten wordt gevraagd verbredin
gen in het nieuwe kanaal aan te brengen op nader, na overleg met de ge
meente, te bepalen plaatsen en over een totale oeverlengte van ongeveer 2000 
meter, die bestemd zijn voor het aldaar ligplaats nemen van ladende en los
sende vaartuigen en voorts het toestaan van los- en laadgelegenheid op het 
oude en nieuwe kanaal, met vrijheid tot het maken van nieuwe havenmonden 
zonder dat daarbij ten opzichte van de gemeente of de scheepvaart bezwa
rende bepalingen worden gesteld. De minister van Waterstaat zegt in hetzelf
de jaar toe, dat aan deze voorwaarden zal worden voldaan en bijna twintig 
jaar later is deze toezegging aanleiding voor een eis van Utrecht om niet min
der dan vier havenmonden te vragen volgens een plan van 1949. Amsterdam 
maakte bezwaar en achtte met het oog op de ononderbroken scheepvaart in 
het kanaal slechts één havenmond aanvaardbaar. Er werd „binnenskamers" 
een hevig gevecht geleverd, waarbij geen van beide partijen zijn zin kreeg, 
maar elk van hen zich overwinnaar kon voelen. Het nieuwe industrieterrein 
kreeg twee havenmonden. 
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Het plan Oog in AI (± 1955). 

iBSOirïiiff-" " . •» * 
Het plan Nieuw Zuilen (± 1955). 

Veel ingewikkelder nog was de strijd van Utrecht om uitbreiding van grond
gebied ten koste van de omliggende gemeenten. Eigenlijk wordt de geschiede
nis van Utrecht in de eerste helft van de twintigste eeuw er geheel door be
heerst. In het Spoorwegrapport van 1906 wordt er al op gezinspeeld en her
haaldelijk dringt men met behulp van commissies en rapporten aan op grens
wijziging, die dan weer gevolgd worden door de benoeming van tegencom-
missies en tegenrapporten van de omringende gemeenten. Als grondige re
den voor de uitbreiding gebruikte men van Utrechtse kant de toename van de 
bevolking, de omstandigheid, dat Utrecht zijn welgestelde bewoners verloor, 
omdat het geen adequate huisvesting kon bieden, de bouw van wijken in 
Maartensdijk en Jutphaas, die geheel op Utrecht waren georiënteerd. Door het 
vertrek van de welgestelden ging Utrecht als winkelcentrum achteruit, terwijl 
het bevolkingscijfer achterbleef bij de Nederlandse cijfers en de cijfers van 
de grote steden. Men zette Utrecht willens en wetens de voet dwars: zo werd 
na de instelling van een streekplancommissie in 1939 en met de resultaten 
van deze commissie in het vooruitzicht, door de gemeente Jutphaas tijdens de 
bezetting aan de in Rotterdam verwoeste confectiefabriek Rocobé gelegen
heid gegeven zich precies tegenover de Balijelaan te vestigen, waardoor deze 
geblokkeerd werd. Na de tweede oorlog ontbrandde de strijd feller dan ooit. 
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De verschillende rapporten van deskundige lieden zijn ondanks het feit, dat 
de toon niet altijd even objectief is, interessant, omdat voor die tijd nieuwe 
begrippen werden geïntroduceerd en o.a. de zg. wijkgedachte, in de oorlog in 
Nederland te Rotterdam onder deskundigen populair geworden, ter sprake 
komt. Termen als agglomeratie, randgemeenten p.a.. worden gebruikt en het is 
belangwekkend te vernemen, dat na een uiteenzetting van het college van bur
gemeester en wethouders, waarin er op gewezen wordt, dat in de laatste 
veertig jaar ongeveer twintig grote gemeenten (Rotterdam driemaal!) zijn ver
groot, men van de andere zijde een kentering in de opvattingen constateert. 
Men meent, dat een uitdijende grote stad niet onbeperkt haar grondgebied 
kan vergroten en men constateert, dat Utrecht in dit opzicht geen rekening 
houdt met de gewijzigde denkbeelden. Hoe wetenschappelijk de terminolo
gie ook is, hoezeer men ook „logisch" redeneert, men ontkomt bij dit alles 
niet aan de indruk, dat de inzichten vaak in overeenstemming werden ge
bracht met de wensen. Merkwaardig is in dit verband de ommezwaai van de 
gemeente omtrent de bebouwing aan de oostkant van de stad: in 1932 had men 
op een brede strook tussen de eigenlijke stad en de uitbreidingen gerekend en 
het vooral als een voordeel beschouwd, dat de oostkant door de aanwezigheid 
van de verboden kringen niet bebouwd zou worden. Nauwelijks hadden de 
militaire autoriteiten deze verboden kringen voor bebouwing vrijgegeven of 
men haastte zich voor de woonwijken van beter gesitueerden het „nabije 
oosten" te reserveren. Van deze wijken is niet zoveel terecht gekomen: slechts 
Rijnsweerd, dat in omvang beperkt is, heeft men kunnen „redden". De rest is 
geheel ten goede gekomen aan de universiteit. Het einde van het grenswijzi
gingsdrama kwam in 1954: de gemeente Zuilen werd opgeheven en het niet 
bij Utrecht komende deel werd bij Maarssen gevoegd. Het oude dorp bleef 
Oud-Zuilen heten en kwam met het slot Zuylen bij Maarssen. Ook de gemeen
te Ouden Rijn werd opgeheven; het grootste deel kwam bij de nieuwe gemeen
te Vleuten-De Meern, 508 ha. kwamen bij Utrecht. Wat de inwoners betrof, 
bracht de annexatie van Zuilen ruim 25.000 bewoners binnen de gemeente 
Utrecht, Jutphaas ruim 8.500, Maartensdijk ruim 7.000. De overige gemeen
ten Westbroek, Achttienhoven, De Bilt, Bunnik en Houten stonden slechts 
weinig terrein af. De grens van De Bilt loopt ongeveer 500 meter ten oosten 
van fort De Bilt. De aan Utrecht behorende landgoederen Rhijnauwen, Oud
en Nieuw Amelisweerd bleven binnen de grenzen van Bunnik, goed beschouwd 
een onaanvaardbare toestand, die dan ook door velen werd en wordt betreurd. 
Niettemin kreeg Utrecht er toch zoveel terrein bij, dat het op ruime schaal kon 
gaan bouwen. Vóór 1954 werd slechts van enkele „overgebleven stukken" 
gebruik gemaakt en zo ontstonden enkele invulplannen, waarvan Oog in Al/ 
De halve Maan en Kromme Rijn de belangrijkste waren. De wijk „Oog in Al" 
was volgens de plannen van Berlage en Holsboer gebouwd, althans wat het 
oostelijk deel betreft: men vond hier rijen eengezinshuizen, die van zeer be
hoorlijk peil waren. Het is opmerkelijk, dat de beter gesitueerden zich hier 
hebben gevestigd, terwijl de woningen niet voor weigestelden waren bestemd. 
Voor de Tweede Wereldoorlog vormde het Merwedekanaal nog een dusdanige 
barrière, dat men hier met graag woonde. Voor de zeer weigestelden had de 
Utrechtse heuvelrug zulk een aantrekkingskracht, dat de nabij liggende dor-
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pen zich snel ontwikkelden: het argument van Utrecht, dat een grenswijziging 
noodzakelijk was omdat de gemeente haar rijke inwoners geen huisvesting kon 
bieden, klinkt in het licht van wat na 1954 geschied is, niet erg overtuigend. 
Ook na de grenswijziging hebben de werkelijk welgestelde lieden er de voor
keur aan gegeven in de bossen te wonen. Utrecht is het slachtoffer geworden 
van zijn mooie omgeving in de onmiddellijke nabijheid. De bouw van de bun
galows in Rijnsweerd is pas aarzelend in 1966/67 op gang gekomen, toen men 
inzag, dat uitbreiding van de aan of in de Utrechtse heuvelrug gelegen dorpen 
weldra aan banden gelegd zou worden of reeds aan banden gelegd was. Uit 
de vlucht van een aantal mensen naar De Meern om in elk geval nog beslag te 
kunnen leggen op zij het ook nog zo bescheiden eengezinshuizen, blijkt hoezeer 
de Nederlander aan zijn huisje met tuintje hecht, ondanks alle verzekeringen, 
dat Nederland zo snel verstedelijkt. 

Ondanks het feit, dat men slechts de beschikking had over een klein terrein 
en dit terrein bovendien een langgerekte vorm vertoonde, is het na de Tweede 
Wereldoorlog gebouwde deel van Oog in Al lang niet slecht. Dit komt niet al
leen door de uitermate gunstige ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal maar 
ook, doordat men een vriendelijk centrum van het Herderplein heeft ge
maakt. Het Herderplein is fraai van opzet: het bestaat grotendeels uit een 
verdiept bassin, waarin men al naar het uitkomt water kan laten lopen, zodat 
het als bad of ijsbaan, maar ook als rol schaatsen ba an gebruikt kan worden. De 
afstemming van de bouwhoogten van het plein is met gevoel voor verhoudin
gen tot stand gebracht en als men er rondloopt ziet men aan de wijze, waarop 
de mensen zich bewegen, dat dit plein als een wijkcentrum wordt beleefd. 
Een geheel ander karakter toont de buurt (men kan het nauwelijks een wijk 
noemen) Kromme Rijn. Er bestond een oud plan voor deze buurt uit 1931, 
maar er was na de Tweede Wereldoorlog nog niet veel gerealiseerd. Het bes
te deel is ongetwijfeld de bebouwing langs de Kromme Rijn, die in een brede 
groenstrook loopt. Aan de ene kant heeft men open bouw van verharde 
pleintjes en groen neergezet, aan de andere, de noordkant, heeft men bunga
lows toegelaten om de in Utrecht zo'n grote rol spelende en zo vurig gewenste 
welgestelden op het zuiden te laten wonen. Het studententehuizencomplex, in 
beginsel goed gelegen, dicht bij de oude stad en niet ver van de universiteit, 
had, als men nu toch eenmaal overgaat tot afzonderlijke studentenhuisvesting, 
wat groter kunnen zijn. 

De laatste „aanvulling" van enige betekenis is de strook in Zuilen langs de 
Vecht, waarvan de verkaveling langs de rivier zeer geslaagd is. Voor het par
keren is hier gezorgd door de aanleg van kleine ronde pleintjes, waarop de 
straten in de richting van de rivier doodlopen; tussen de huizenblokken vindt 
men hier ruimtelijk mooie hoven, die meestal aan de zuidkant nog voorzien 
zijn van een kinderspeelplaats. Een merkwaardig bewijs voor de wijze, waarop 
de stedebouw beïnvloed kan worden door „technische" eisen, vormt de aan
wezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie dicht aan de Vecht op een ter
rein, dat zo gunstig ligt voor recreatie of woningbouw. Het terrein, waarop 
zich de inrichting bevindt, was vóór de grenswijziging het laatste stuk grond 
dat hiervoor in aanmerking kwam. Utrecht is een hoogwatereiland in een 
laagwatergebied en zo was de aangewezen plaats, waar de rioolwaterzuiverings-
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installatie nog op Utrechts gebied kon komen, het terrein aan de Vecht. Het 
hoogwatereiland moet in stand blijven, omdat men moeilijkheden met de fun
deringen van oude gebouwen zou krijgen als het water zou zakken. Utrecht's 
peil is ong. 58 cm. boven A.P., het Vechtpeil gemiddeld 30 cm. beneden 
A.P. 
De eerste na-oorlogse wijk, waarin men een beginsel en ook een zekere een
heid kan ontdekken, is het tussen Vaartse Rijn en Rijksweg 12 gelegen Hoog
raven, ontworpen door C. M. van der Stad. Ook hier was, evenals de vorige na 
de tweede Wereldoorlog gebouwde wijken, het gebied niet helemaal „maag
delijk": Jutphaas had vóór de grenswijziging van 1954 een aantal saaie stro
ken eengezinshuizen tegen de grens met Utrecht aangebouwd. De ontwerper 
heeft als richtlijn de zg. wooneenheid gekozen, die vlak na de oorlog in de 
wijk Pendrecht te Rotterdam is toegepast. Men ging hierbij uit van de re
denering, dat een gedifferentieerde samenstelling van een groep woningen in 
een bepaald verband tot saamhorigheid of een soort buurtgemeenschap zou 
kunnen leiden. Een volledige wooneenheid bevat in Hoograven ongeveer 290 
woningen, verdeeld als volgt: 48 driekamerwoningen, waarvan 12 voor onvol
ledige gezinnen, 144 vierkamerwoningen, 36 vijf kamerwoningen, 52 zeskamer
woningen en 10 zevenkamerwoningen. De eenheid wordt achtmaal herhaald, 
maar die, welke in overleg met architect G. Th. Rietveld zijn gebouwd, stem
men het meest met het oorspronkelijke plan overeen, dat vooral gekenmerkt is 
door een centraal plein, dat slechts aan één kant toegankelijk is en dus een rust
punt vormt voor de gehele buurt. Er is hierin een duidelijk verschil te zien 
met wooneenheden, die elders zijn gebouwd, zoals het reeds genoemde Pen-
drecht te Rotterdam. De daar geprojecteerde speelstraten zijn volledig par
keerterreinen geworden; dit is in het te Utrecht toegepaste centrale plein in 
veel mindere mate het geval en bovendien blijft daar hoe dan ook het mid
denstuk van het plein onaangetast. Bij verschillende andere eenheden van 
Hoograven is het centrale plein aan twee zijden, dus niet alleen van het 
zuiden, maar ook van het noorden, toegankelijk met het gevolg dat deze 
buurten lang zo rustig niet zijn en de intimiteit van de afgesloten eenheden mis
sen. De gehele wijk is „doorspoeld" met groen: aan de noordkant vindt men 
zelfs een grote grasvlakte, het Tolsteegplantsoen, te ruim van schaal voor een 
stedelijke wijk en zonder veel voorzieningen; het Camminghaplantsoen, meer 
in het zuiden, is gedifferentieerder, ook al door de aanwezigheid van het wa
ter, en wordt dan ook intensiever gebruikt. In Hoograven komen tamelijk 
veel eengezinswoningen voor, die door de toepassing van de wooneenheid 
goed in het geheel zijn opgenomen. Hoograven is een typische tuinwijk, zoals 
er ook na de Tweede Wereldoorlog in ons land zijn gebouwd, maar de wijk 
behoort wel tot die, welke boven de overigens lage middelmaat staan. 
De tweede grote wijk, even langgerekt als Hoograven, hetgeen de mogelijk
heid om tot gemeenschapszin te komen niet bevordert, is „Kanaleneiland". 
Het Kanaleneiland ligt tussen twee kanalen, het Amsterdam-Rijnkanaal en 
het Merwedekanaal: de langwerpige vorm was hier dus, evenals bij Hoogra
ven een „gegeven", waar niet aan te tornen viel. Aan de oostkant is de wijk 
door een industrieterrein gescheiden van het Merwedekanaal, waardoor de 
relatie met het water aan die kant wordt belemmerd; het zuidelijk deel be-
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Kanaleneiland is „op het autoverkeer ontworpen" 

staat eveneens uit industrieterrein. Het Kanaleneiland keert zich naar het Am
sterdam-Rijnkanaal, evenals het nieuwe deel van Oog in Al: het maakt dan 
ook deel uit van hetzelfde eiland en vormt er ongeveer het middenstuk van. 
Er is echter een bijna principieel verschil tussen Kanaleneiland en alle andere 
Utrechtse, ja zelfs het grootste deel van de Nederlandse wijken, doordat de 
ontwerper, C. M. van der Stad, het heeft aangedurfd een geheel te ontwerpen, 
dat niet alleen aangepast is aan het autoverkeer, maar zelfs geheel op het 
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autoverkeer is ingesteld. Een belangrijk element vormen de brede verkeers
wegen en de verkeerscircuits, die heel wat plaats in beslag nemen en de gehele 
wijk van 30.000 inwoners (een kleine Nederlandse stad dus) in vier sectoren 
verdelen, waarvan de zuid-oostelijke sector uit het park Transwijk bestaat. 
Een wijk van hoge woongebouwen en lange blokken, van speelstraten en 
een groot aantal in afzonderlijke buurten ondergebrachte eengezinshuizen op de 
rigoureuze scheiding dus van hoog- en laagbouw. De eengezinshuizen op de 
kop van de lange evenwijdige blokken van 100 tot 120 meter maken weinig 
indruk: men ziet ze over het hoofd. De regelmaat is het gevolg van het besluit 
om industriële woningbouw toe te passen, een systeem met van te voren klaar
gemaakte elementen dus, die min of meer als een bouwdoos in of aan elkaar 
sluiten. De elementen werden door middel van kranen op hun plaats gebracht 
en de kranen reden op rails. Hierdoor was destijds de rechte lijn als het ware 
voorgeschreven. In het noorden is men tenslotte niet op de industriële bouw 
overgegaan, wel in het zuiden, maar in de gehele wijk heersen de rechthoek 
en de rechte hoek. 

Hoewel juist deze richting in de stedebouw op het ogenblik niet zonder ver
achting wordt afgewezen, moet men bedenken, dat Kanaleneiland voor de tijd 
waarin de wijk werd ontworpen een experiment was. Want men heeft met Ka
naleneiland bewust getracht industriële bouw en verkeer in een woonwijk „sa
men te voegen" met de schaalvergroting, die daarvan het logische gevolg is. 
In dit opzicht kan men Kanaleneiland, gegeven de tijd waarin het is ontwor
pen (vóór 1961, want Van der Stad vertelt in dat jaar, dat de wijk in acht jaar 
gerealiseerd moet zijn, hetgeen ook wel zo ongeveer is uitgekomen) dan 
ook als een belangwekkende fase in de historie van de Nederlandse stedebouw 
beschouwen. 
Zoals Hoograven een verbetering was van een reeds bestaand systeem (verbe
tering voorzover de wooneenheid intiemer werd en misschien „dorpser") zo is 
Kanaleneiland een poging om met een gebaar waaraan de allure niet vreemd 
was iets „groot-stedelijks" tot stand te brengen. Men kan op het ogenblik hier
omtrent andere opvattingen koesteren en de hoge evenwijdig „in het gelid" 
staande woongebouwen en étagebouw afwijzen, men kan terecht van oordeel 
zijn, dat een woonwijk niet zo ruw verdeeld mag worden door middel van 
autowegen, zo ruw zelfs, dat van het woongebied af vrijwel altijd een brede 
verkeersweg moet worden overgestoken om het park Transwijk te bereiken, het 
experiment blijft niettemin van durf getuigen. In tegenstelling met de imita
ties van Pendrecht of de imitaties van Amsterdam-West of zo maar langs de 
linealen getrokken wegen en blokken, getuigt Kanaleneiland van visie. Men 
mag het in beginsel niet met deze visie eens zijn, men zal nooit kunnen ont
kennen, dat hier met de nodige ernst getracht is deze buurt een karakter te 
geven, dat men elders in ons land vrijwel overal vergeefs zal zoeken. 
Kanaleneiland is evenals Hoograven en Pendrecht in eenheden opgebouwd, 
waarvan men in de praktijk niet veel merkt. Dat is maar goed ook, want her
haling van dezelfde eenheid bemoeilijkt dikwijls de herkenbaarheid en be
vordert als men niet ter dege oppast de monotonie. Dat ziet men vooral in de 
grootste wijk van na de Tweede Wereldoorlog welke in Utrecht ontstaan is, 
Overvecht. Deze wijk bestaat nl. uit grote carré's, die evenmin als in Ka-
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naleneiland de pretentie hebben een samenhangende buurt te vormen. Dit is 
althans de strekking van de toelichting en als ooit een toelichting op bondige 
wijze de gebreken van een wijk heeft blootgelegd, dan is dat hier geschied. 
In overeenstemming met de bedoeling of voorspelling vindt men in Overvecht 
niets terug van de carrés; de samenstellende elementen zijn zo verschillend, 
dat men ze niet in samenhang ziet. Wel is het tamelijk lastig zich in dit stads
deel te oriënteren, hetgeen vermoedelijk het gevolg is van een gebrek aan 
oriëntatiepunten, aan de uniforme in „open vierkanten" gerangschikte hoog
bouw en de grote stukken laagbouw, die op zichzelf wel zeer afwisselend 
zijn, maar niet als oriënterend element kunnen dienen. Voorts is het onjuist 
om 'niet te zeggen belachelijk om, of men nu met een brede of een smalle, een 
korte of een lange straat te maken heeft, de naam steeds op dreef te laten ein
digen. De hoogbouwhoven zijn niet van elkaar te onderscheiden, de étage
bouw is zorgvuldig overwogen met brede parkeerstroken in de „dreven" bin
nen het blok. Voorts zijn er goed gesitueerde speelplaatsen, maar er is een 
schromelijk tekort aan gemeenschappelijk groen: men heeft liever de bewo
ners eigen tuinen willen geven (omdat het goedkoper is voor de gemeente?). 
Sommige bewoners hebben zulke grote tuinen gekregen, dat ze deze kennelijk 
niet aankunnen. Het best zijn de min of meer besloten complexen laagbouw, 
die men ontoegankelijk heeft gemaakt voor doorgaand verkeer en men is daar
bij tot verrassende oplossingen gekomen, waarbij met bomen en speelwerk-
tuigen vaak bijzonder goede effecten zijn bereikt. Ook heeft de dienst voor 
Volkshuisvesting onder leiding van W. A. H. W. M. Janssen enige experimente
le woningbouw (dat wil dus in ons land zeggen, enige woningbouw, die op be
scheiden wijze afwijkt van de geijkte plattegronden) gerealiseerd. 
Overvecht heeft van vele kanten vernietigende kritiek moeten doorstaan. In 
een tijd als deze, waarin men naarstig zoekt naar nieuwe woonvormen en 
een soort woning- en stedebouw, waarin de bewoner in het middelpunt van 
de belangstelling staat en niet de bouwondernemer of huiseigenaar, is de kri
tiek gerechtvaardigd. Vooral omdat men vaak te ondoordacht te werk is ge
gaan en hier maar eens een water heeft getekend en daar de plaats van een 
kerk of een winkelcentrum bepaald en ginds een hoog open vierkant van wo
ningen. Anderzijds zijn er in deze doolhof goede punten te vinden en duikt 
ineens bij de detaillering de liefde van de ontwerper op. Men is daar nu blind 
voor, maar vergeleken met veel tekentafelgepruts in kleine steden of ontwer
pen,'die uit de laden worden gehaald bij de grote bureaus, is Overvecht nog 
heel' goed te verdedigen tegenover iemand, die niet weigert het goede ervan te 

zien. 

Alle nieuwe wijken van Utrecht hebben niet half zoveel stof doen opwaaien 
als de vraagstukken, die de zo interessante, maar langzamerhand reeds vol
komen bedorven binnenstad van Utrecht raken. Eigenlijk kan men deze vraag
stukken niet scheiden: het verkeer hangt samen met bijna alle andere proble
men, eenvoudig omdat niets in een stad van betekenis is, als men er niet kan 
komen Van dit standpunt moet iedereen doordrongen zijn, het enige wat ech
ter de rasechte verkeerstechnici zien is de stelregel, dat toegankelijkheid en 
toegankelijkheid per auto als het ware identiek zijn. En als een gewoon mens 
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dan vraagt of een bepaalde oplossing niet anders kan, komen van de kant van 
de deskundigen de technische en financiële dreigementen. 
In elke stad is het centrum de plaats waar het leven van de stad zich afspeelt-
als men met trots aan „zijn stad" denkt, denkt men niet aan één of andere bui
tenwijk, zelfs al woont men er zelf. Vandaar dat een verandering van dit 
centrum door elke bewoner met Argusogen gevolgd en met de nodige critiek 
wordt beoordeeld. „Elke verandering is geen verbetering" pleegt men gaarne 
te zeggen: het veranderende beeld van de stad is een vaak ongewenste veran
dering van een beeld, dat reeds in de jeugd zijn vaste vorm vond. Men moet 
echter bedenken, dat op de plaats van elke Romaanse kerk vaak een Romein
se tempel heeft gestaan, op de plaats van vele Gothische kerken een Romaan
se kathedraal, op de plaats van een Renaissance-paleis een Gothisch huis en 
dat vele in architectonisch opzicht waardevolle nieuwe gebouwen oudere in 
architectonisch opzicht waardevolle gebouwen hebben verdrongen. 
Dit is geen verdediging voor de bouw van alles wat nieuw is, noch een 
verdediging om door dik en dun alles te bewaren. Er zijn in dit opzicht ^een 
vaste lijnen te trekken, maar wij weten heel zeker, dat in de neeentiende 
eeuw muren zijn neergehaald, torens zijn afgebroken, grachten zijn gedempt 
die met enige opoffering van geld en moeite bewaard hadden kunnen blijven 
En wij vragen ons met een benauwd hart af, nu in Utrecht in de tweede helft 
van deze eeuw zoveel gebeurd is en nog zoveel staat te gebeuren, of degenen 
die na ons komen die daden niet zullen betreuren. Het gaat in dezen natuur
lijk over het leven en lijden van de gehele binnenstad, van een binnenstad 
die wat zijn patroon betreft, zijn gelijke niet had in Nederland, een merkwaar
dig soort samensmelting of tussenvoeging van gebouwen der geestelijkheid en 
die van de burgers. Dit patroon is echter het grondigst prijsgegeven in het 
noordwesten: van de Willemsbrug tot de Vecht, van het Vredenburg tot 
voorbij het Centraal Station, het gehele complex ten westen van de lijn Lange 
Nieuwstraat, het Domplein, de Voetiusstraat, de Keistraat, de Drift, het Jans
kerkhof, de Lange Jansstraat, de Potterstraat, de Oude Gracht. Een enkel deel 
wat meer, een ander deel wat minder; men had zelfs vaak het oog op stads
delen ten oosten van deze lijn, zoals de doorbraak van Berlage en Holsboer 
van de Voorstraat naar de Waterstraat. Een enkel deel is geheel afgebroken, 
een ander deel stoat op het punt te verdwijnen. Natuurlijk moet de binnen
stad steeds als één geheel worden beschouwd, maar de in omvang geringe oost
kant kreeg weinig aandacht, zodat men geruisloos de kleine olifant van het 
Wilhelminakinderziekenhuis kon laten uitgroeien tot een volwassen olifant 
en men in de buurt van Nieuwe en Oude Kamp maar wat aanmodderde. 
De jachthoorn werd voor het eerst hard geblazen bij de opdracht van burge
meester en wethouders aan dr. ing. M. E. Feuchtinger in november 1955, waar
in deze verkeersdeskundige gevraagd werd te overwegen of er niet zekere cor
recties dan wel ingrijpende wijzigingen aangebracht moesten worden in het 
structuurplan van 1954. Op het eerste gezicht en evenzeer bij nadere beschou
wing kan het verwondering baren, dat het gemeentebestuur een verkeersdes
kundige meende nodig te hebben om advies te geven over het structuur
plan van de stad. Burgemeester en wethouders geven hiervoor in 1958 als 
verklaring, dat het structuurplan van 1954 gebaseerd was of althans slechts 
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rekening hield met een toeneming van het aantal motorrijtuigen tussen 1950 
en 1954 van 4 % terwijl deze toeneming in de jaren 1954, 1955 en 1956 
37 9°/ bedroeg of wel 12,6% per jaar. „Deze verontrustende ontwikkeling 
en' de° steeds groter wordende verkeersmoeilijkheden in de binnenstad," zo 
verklaart het college „brachten ons tot de overtuiging, dat een diepgaande 
bestudering van het Utrechtse verkeersvraagstuk geboden was. Hierbij zou te
vens de vraag moeten worden onderzocht, of de in het structuurplan globaal 
geschetste oplossing van het probleem nog wel toereikend kan worden geacht. 
Men gaf hiermee eigenlijk te kennen, dat het verkeer voor de binnenstad van 
Utrecht de voornaamste factor was aan de hand waarvan men de structuur 
moest bepalen. Dit was in 1955 niet alleen een vrij nieuw, althans nog met 
vaak zo openhartig beleden standpunt, maar het werd ook heftig omstre
den En met recht, want men kan nu eenmaal een oude kern met bij het ver
keer aanpassen zonder hem meteen te vernietigen. In het verleden was zowel 
in Utrecht als elders de kern door ingrijpende veranderingen ten behoeve 
van het verkeer grondig aangetast, en men kan zich dus afvragen wat het ge
meentebestuur ertoe bewoog een buitenlander en een buitenstaander, tevens 
typisch verkeerstechnicus, te benoemen voor een breed opgezet bestemmings-
onderzoek van het verkeer, dat tot vergaande maatregelen zou kunnen lei
den Men kan zich hierbij eveneens afvragen of een adres aan het gemeente
bestuur en de Kamer van Koophandel van 22 augustus 1955 van de heer 
Mackelenberah niet meer invloed op de gang van zaken heeft gehad dan al
gemeen wordt aangenomen. Deze heer beval in dit adres het dempen van de 
singels aan ten bate van een verkeersweg om de oude stad. 
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Bij de beantwoording of liever de bespreking van de vraag waarom „ineens" 
de nadruk viel op het verkeer, dienen wij er aan te denken, dat Utrecht veertig 
jaar lang, tot 1954, gevochten had voor gebiedsuitbreiding. Deze was, zoals wij 
zagen, nodig geweest om de beter gesitueerden gelegenheid te geven zich in de 
gemeente te vestigen. Het feit, dat de grenswijziging zo lang was uitgesteld, 
had, naar men meende, tot gevolg gehad dat ook welgestelden in de randge
meenten waren gaan wonen. Dientengevolge was het gemiddelde inkomen 
in de stad Utrecht lager dan van andere grote steden, lager dan dat van De 
Bilt, Zeist, Maartensdijk en zelfs van Bunnik, om van Maarn, Driebergen 
en Doorn maar niet te spreken. Gedurende de veertig jaar, waarin de weige
stelden zich niet in Utrecht hadden kunnen vestigen, was de stad als winkel-
csntrum achteruitgegaan. Althans wat de kwaliteit betreft: gespecialiseerde za
ken hadden plaats gemaakt voor grote winkelbedrijven. 
Een onmiddellijk gevolg van de gebiedsuitbreiding was de hoop op verho
ging van de welvaart. Men had nu zijn doel bereikt, de welgestelden werden 
verwacht, men moest het hun niet te moeilijk maken. (Zeist was inmiddels al 
een geduchte concurrent geworden wat het winkelareaal betreft.) Ergo: de 
Utrechtse binnenstad moest openstaan voor de welgestelden. Voor hun auto's 
natuurlijk in de eerste plaats. 

De raad was het in deze kwestie geheel met burgemeester en wethouders eens 
en gaf op 8 november 1956 te kennen, dat de stad niet voor het verkeer moest 
worden afgesloten, maar dat zodanige voorzieningen zouden moeten worden 
getroffen, dat zij ook voor de toekomst voor het verkeer dat daar zou moe
ten zijn, bruikbaar moest blijven. Indien wij dit besluit en de beweegredenen 
die ertoe leidden, voor ogen houden, is de strijd van het gemeentebestuur 
tegen de verdedigers van het stedelijk schoon gemakkelijk te begrijpen en kun
nen we al vast de vaak gehoorde opvatting, dat hier een competentie-, ja 
zelfs een prestigekwestie aan de orde was, verwerpen. 
Al kon men dan ook bij beide partijen een zekere schaakblindheid constate
ren, het lijdt geen twijfel, dat elk van hen oprecht overtuigd was de juiste 
oplossing na te streven. 
Schaakblindheid was echter vooral bij het gemeentebestuur en zijn ambtena
ren in hoge mate aanwezig: men trachtte met alle mogelijke middelen het 
plan Feuchtinger, waarbij de gehele stadsbuitengracht gedempt zou moeten 
worden, door te zetten. 
Bereikbaarheid van het centrum: dat was de voorwaarde, welke men prof. 
Feuchtinger had gesteld en dat wilde dus tevens zeggen: geen afsluiting van 
de binnenstad. Dat werd wel niet precies in deze bewoordingen gezegd,"maar 
het kwam erop neer. Feuchtinger was het volkomen eens met het door 'de ge
meenteraad genomen besluit. Ter gelegenheid van een door hem voor de ge
meenteraad gehouden toelichting op het door hem ontworpen verkeersplan 
zei hij in 1959: „Men zegt ook: de oude stad moet voor het gemotoriseerde 
verkeer worden afgesloten. Maar dan zou (dus) 43% van alle arbeidsplaat
sen niet meer met de auto te bereiken zijn. Dit zou, economisch gezien, het ein
de betekenen van de oude stad. De oude stad zou dan een soort museum wor
den, een verzameling van gebouwen; de grote massa van de daar gevestigde 
bedrijven zou niet meer levensvatbaar zijn." 
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Verloop van de oosttangent volgens het eerste rapport Kuiper, waar
door de oostkant van de Stadsbuitengracht niet gedempt zou wor
den. 

De stad wordt een museum als men er niet met de auto doorheen kan rossen, 
is esn door vele ondernemers en autobezitters gaarne gehanteerde onbewe
zen stelling. Als 43% van alle arbeidsplaatsen niet met de auto te bereiken is, 
blijven in elk geval nog 57% over en het is de vraag of het voor elke onder
neming werkelijk een levensbelang is, dat men er met de auto moet kunnen 
komen. Bij kantoren is dat al vast dubieus en zo gaat het eveneens met kleine 
bedrijven en winkels, die lichte, weinig omvangrijke artikelen verkopen. Een 
pianohandel moet voor een vrachtauto bereikbaar zijn, een kierenmagazijn mis
schien, een postzegelhandel beslist niet. De klanten zullen met een kleine wan
deling (van de ondergrondse parkeergarage af) genoegen nemen als kwaliteit 
en prijs aantrekkelijk zijn. In warenhuizen leggen kopers vaak grotere afstan
den af dan ze zelf beseffen: het gaat erom de weg naar het centrum van win
kels aantrekkelijk te maken en zo nodig tegen het al te wisselvallige weer te be
schermen. 
Maar bij het verweer tegen de plannen van Feuchtinger dienen we bovendien 
nog te bedenken, dat ook het aantal doorbraken en straatverbredingen in de 
binnenstad zelf, al waren deze kleiner dan het reeds bestaande plan van 
1954, nog zeer aanzienlijk waren. Op een gegeven ogenblik is alle aandacht 
gericht op de demping van de Stadsbuitengracht, maar de doorbraak- en ver-
bredingsplannen waren eveneens een duidelijke aantasting van de structuur. 
Het is de vraag of niet, ondanks alle tegenstand van buitenaf, de wil van het 
gemeentebestuur was doorgezet als het toenmalige ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in een brief van 10 december 1959 niet had laten 
weten, dat de bolwerken en wallen van de stad opgenomen waren in de Voor
lopige Lijst van Monumenten voor geschiedenis en kunst en dat daarin ook 
de Stadsbuitengracht was begrepen. Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
waren zeer boos, schreven een bijzonder onhebbelijk briefje, maar er zat niet 
veel anders op dan gehoor te geven aan de wenk of aan het verbod. Op 22 
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april 1960 werd aan ir. J. A. Kuiper de opdracht gegeven een basisplan te 
ontwerpen voor de oude stad en om een ringweg te projecteren op grond 
van eerder door prof. Feuchtinger verschafte gegevens. Ir. Kuiper aanvaard
de deze opdracht en bracht in maart 1962 zijn (eerste) rapport uit. Volgens 
dit rapport zou het water van de Catharijnesingel tot een punt ongeveer ter 
hoogte van het Rozendaal gedempt moeten worden. Voorts in het noorden 
het water van de Weerdsingel tot de Begijnekade/Van Asch van Wyckskade. 
Een deel van het noorden en het gehele oosten van de Stadsbuitengracht zou 
gespaard blijven, doordat de ringweg door de bestaande bebouwing heen zou 
moeten lopen. Ook dit plan ondervond nog veel tegenstand, maar velen be
gonnen zich er langzamerhand mee te verzoenen, dat althans een deel van de 
Stadsbuitengracht gedempt zou worden. Het hing er nu van af welk deel. Dat 
er gedempt zou worden, stond reeds vast in het najaar van 1962. In oktober 
1962 werd namelijk het plan Hoog-Catharijne, bijdrage tot Utrecht's centrum
functie, gepubliceerd. Een merkwaardige samenloop van omstandigheden 
heeft gemaakt, dat in het eerste rapport Kuiper geen rekening is gehouden 
met het klaarblijkelijk door het college van burgemeester en wethouders ge
steunde plan Hoog-Catharijne. Er moet echter wel overleg hebben plaats gehad, 
want het onderhavige plan ging uit van de gedachten, die Kuiper ontwikkel
de voor de oude stad en de denkbeelden over het tracé van de ringweg voor 
zover bij de betrokkenen geen verschil van mening bestond. En bij de betrok
kenen bestond in elk geval geen verschil van mening wat de demping van de 
Stadsbuitengracht van het Paardenveld tot de Willemsbrug betrof en dus was 
eigenlijk op dat ogenblik een verbond gesloten tussen de gemeente Utrecht, ir. 
J. A. Kuiper en de ontwerpers/uitvoerders van het plan Hoog-Catharijne. 
Het duurde nog tot 11 januari 1968 vóór de regering in beginsel zwichtte 
na een tussenvoorstel van juni 1966, waarbij burgemeester en wethouders van 
Utrecht lieten weten, dat zij genoegen zouden nemen met de demping van 
de Stadsbuitengracht van de Kleine Singel tot een punt iets ten zuiden van de 
Willemsbrug. Het werd tenslotte demping van de Stadsbuitengracht van de 
Willemsbrug af (dus niet het deel Willemsbrug/Bleekstraat) tot de Bemuurde 
Weerd. Over het stuk Bemuurde Weerd/Kleine Singel zou nader overleg 
worden gepleegd. Gelukkig is dit stuk tenslotte toch nog gespaard gebleven. 
Als wij nu, na alle aspecten van de zaak te hebben overwogen, ons afvragen 
hoe het komt, dat de regering niet vast is blijven houden aan het eens inge
nomen standpunt, dan kan het bijna niet anders of de gedachte dringt zich 
op, dat de overeenstemming tussen de gemeente en de ondernemers/ontwer
pers van Hoog-Catharijne hier veel toe heeft bijgedragen. Men behoeft in dit 
verband natuurlijk niemand van vals spel te verdenken, maar wel blijkt hier 
duidelijk op welk een vaak min of meer toevallige samenloop van omstandig
heden een stedebouwkundige visie kan berusten. Waarschijnlijk immers kwa
men de ontwerpers/ondernemers van Hoog-Catharijne op het denkbeeld een 
gigantisch gebouwencomplex te maken aan de westkant van het station naar 
het Vredenburg nadat ze kennis hadden genomen van de dempingsplannen. 
Uit de oudste desbetreffende maquettes is namelijk op te maken, dat men van 
het Centraal Station af in 1962 is begonnen, terwijl heP denkbeeld om de sin
gels te dempen reeds in mei 1958 als het plan Feuchtinger bekend is gewor-
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Doorbraak op het Domplein volgens tweede rapport Kuiper. 
Deze doorbraak werd van overheidswege afgekeurd. 

den. Wel dient de aandacht er op te worden gevestigd, dat reeds van 1900 
af over demping van de Stadsbuitengracht is gesproken en dat deze nog vóór 
de opdracht aan Feuchtinger om de verkeerskwestie te bestuderen, dus in 1955 
schriftelijk was bepleit in een adres aan de gemeenteraad en de kamer van 
koophandel. Ook was het denkbeeld om een concentratiepunt van een station 
te maken niet nieuw. In Japan was men hier mee bezig en in zekere zin 
heeft men in het plan Hoog-Catharijne verzuimd, van een gelegenheid een 
tweede centrum tussen Jaarbeurs en oude stad te bouwen, gebruik te maken. 
Indien men dit wel had gedaan of had willen doen, dan was hier een gevaar 
ontstaan voor verlies aan mogelijkheden tot ontwikkeling of zelfs maar be
vredigende voortzetting van de winkels in de oude kern. Ook met de tamelijk 
„eenvoudige" opzet heeft men hier van winkelierszijde reeds op gewezen, 
waarbij het er weinig toe doet of winkeliers van de binnenstad zich in Hoog-
Catharijne zullen vestigen of dat ze naar Overvecht vertrekken; ze verlaten de 

binnenstad. 
Er mag nog aandacht worden gevestigd op de overbodigheid van de demping 
van de Stadsbuitengracht tussen Willemsbrug en Leidseweg nadat het plan 
Hoog-Catharijne was vastgesteld. De „stationsbuurt" werd immers afgebroken 
en een verbreding van de Catharijnesingel had hiervan het logisch gevolg ge
weest kunnen zijn. 
In zijn tweede rapport van december 1965, dat een basisplan voor de binnen
stad behandelt en dat op vele punten afwijkt van hetgeen hij over de binnen
stad in zijn eerste rapport heeft aanbevolen, geeft ir. Kuiper naar aanleiding 
van de verhouding winkelcity en Hoog-Catharijne een ernstige waarschuwing. 
De winkelcity zal door de concurrentiepositie genoodzaakt worden zich snel, 
gelijktijdig met de bouw van Hoog-Catharijne, te vernieuwen. Reeds in 1969 
betoogde schrijver dezes in zijn boek 2000 jaar Utrecht, dat het overweging 
zou verdienen de binnenhoven tussen Elisabethstraat/Steenweg en de Oude 
Gracht „op te schonen" op de manier zoals dat in de oude stad van Stock-
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holm is gebeurd en zoals men dat destijds met de Bethaniènbuurt te Amster
dam van plan was. „Het toegankelijk maken van de binnenterreinen tussen 
genoemde straten, die reeds door stegen verbonden zijn, zou des te meer zin 
hebben, omdat men dan een voetgangersdomein zou krijgen, dat uit de struc
tuur van het betrokken gebied voort zou komen. De winkels zouden in dit 
geval zowel naar voren als naar achteren (van de binnenterreinen uit) een front 
moeten vertonen en deze binnenterreinen zouden goed ingericht moeten worden 
den" (blz. 355). Van een grote activiteit der betreffende winkeliers is echter niet 
veel gebleken, wel heeft de gemeente de linker zijde van de Oude Gracht van 
Lange Viestraat tot Bakkerstraat, de Bakkerstraat zelf en een deel van de 
Steenweg, gedeeltelijk of geheel voor gemotoriseerd verkeer gesloten. Het ligt 
in de bedoeling dit voetgangersgebied verder uit te breiden. 
Het dramatische element in alle stedebouw vormt de omstandigheid, dat men 
nooit met zekerheid weet te zeggen of iets dat nieuw gebouwd is werkelijk 
functioneert voor het er staat en dat men de ernst van een gemis in een ver
trouwd stedelijk beeld pas werkelijk beseft als het is verdwenen. Maar elke 
afbraak en doorbraak is onherroepelijk: men kan achteraf slechts om het ver
lies van de „geliefde dode" treuren. Zo is het met veel stedelijk schoon, dat wij 
alleen nog maar van plaatjes uit de zeventiende of achttiende eeuw kennen, 
gegaan. Zo gaat het nu reeds met de dempingen, die in Utrecht hebben plaats 
gevonden. Was dit nu wel nodig, vraagt men zich af. Had men dat prachtige 
want aaneengesloten water niet nog hardnekkiger moeten verdedigen? En om
gekeerd: was de kolos, die tussen de voormalige, nu afgebroken Hojelkazerne 
is ontstaan, wel nodig? Wordt het werkelijk een stedelijk beeld van betekenis? 
Zullen we niet betreuren, dat het ooit gebouwd is, als het eenmaal klaar is? 
Op het ogenblik ziet alles er triest om niet te zeggen angstwekkend uit. De ar
chitectuur, die in grote blokken is opgetrokken, houdt niet over, is zelfs verge
leken met soortgelijke bouwwerken in het buitenland, armoedig. 
Maar ja, zo spreekt men zich moed in, Hoog-Catharijne is het eerste plan van 
allure in Nederland, waarover men kan spreken als stedelijke vernieuwing, 
stadsvernieuwing (urban renewal) op grote schaal. Hier wordt „iets groots 
verricht", al is het natuurlijk niet zo groot als wat in Stockholm in het centrum 
is geschied, niet zo interessant als de plannen voor Leicester, niet evenwich
tig als het Eurozenter te Berlijn, niet zo ingrijpend als Front de Seine te Parijs. 
Toch groots. Ongetwijfeld. Men heeft eindelijk ook in ons land iets aange
durfd. De resultaten zullen we moeten afwachten en soms zal dit met een be
nauwd hart zijn. Want één van de nare dingen van Hoog-Catharijne is, dat 
men tijdens de bouw weinig kan veranderen. Het plan is niet echt flexibel. Dat 
is ondanks alle verzekeringen van het tegendeel, waarbij enkele kleine wijzi
gingen in het oorspronkelijke plan werden opgesomd, het duidelijkst gebleken 
in de houding van de maatschappij Hoog-Catharijne ten aanzien van de be
bouwing en indeling van het Vredenburg. In een schemaplan voor een nieuw 
muziekcentrum op genoemd plein hadden ir. H. Hertzberger en ir. K. F. G. 
Spruit bepaalde voorwaarden, die noodzakelijk geacht werden voor de inte
gratie van de bebouwing door Hoog-Catherijne en die van de gemeente (het 
muziekcentrum) niet in acht genomen. Het toegestane bouwvolume was aan
zienlijk overschreden, in het plan werden voorzieningen getroffen om op de 
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daken te parkeren, men achtte een verkeersweg van de St. Jacobsstraat over het 
Vredenburg naar de Mariaplaats niet noodzakelijk. De opdrachtgevers, de ge
meente en de maatschappij Hoog-Catharijne, gaven in een brief van 26 maart 
1970 te kennen, dat men de architecten verzocht om mede te werken aan de 
drie volgende essentiële problemen: al. het afzien van het dakparkeren, het 
handhaven van de verbindingsweg St. Jacobsstraat/Mariaplaats over het Vre
denburg, het in gezamenlijk overleg vinden van een oplossing voor de aan
sluiting van de beide delen van het schemaplan Vredenburg/Achter Cla-
renburg. Hertzbergei zag vooral het weglaten van de openbare weg over het 
Vredenburg als een principiële zaak, omdat het plein een voetgangersplein 
zou moeten worden en de weg bovendien een scheiding te weeg zou brengen 
tussen de oude stad en het nieuwe Hoog-Catharijne. In een brief van 9 
april weigerde hij op de genoemde voorwaarden verdere medewerking. Hier
na gaf men Bodon, die tot nu toe supervisor was geweest, en Spruit een nieu
we, nu wel duidelijker omschreven opdracht. 
Het plan van deze architecten werd in de gemeenteraad behandeld op 1, 2 en 
3 oktober. Dit bestuurslichaam verzeilde in een soort mammouthdebat, waar
in o.a. ook nog een aantal intussen verschenen rapporten, nl. het tweede rap
port Kuiper, de nota Kernbeeld en de studie Invitant 70, ter sprake kwamen. 
Het tweede rapport Kuiper van december 1965, dat in enkele bijzonder lelijke 
doorbraken voorzag, waarvoor dan ook ten aanzien van één, nl. een door
braak van het Domplein naar de Neude, van rijkswege geen toestemming 
was verleend, was wel niet „in de ijskast" gestopt, zoals men mededeelde, 
maar speelde verder alleen maar een theoretische rol. Het rapport lijkt erg op 
het stratenstelsel voor de binnenstad van Feuchtinger en is dus in het licht 
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van de veranderde opvattingen omtrent het behoud van onze oude binnenste
den onbruikbaar. Van enig belang was de mededeling, dat de maatschappij 
Hoog-Catharijne niet zozeer als een typische pressure-group beschouwd moest 
worden, die „achter de schermen" druk uitoefende op de gemeente, maar dat 
er nu eenmaal een contract was getekend, waar men zich van gemeentewege 
als gesprekspartner aan had te houden, mits hiermee het algemeen belang niet 
werd geschaad. Tn de toekomst, zo meende een wethouder, zou men voor 
grootscheepse ondernemingen nog wel vaker particuliere maatschappijen no
dig hebben en indien een overheidslichaam zich de vrijheid veroorloofde 
zich met een beroep op het algemeen belang, wat dat dan ook mocht zijn, 
niet aan een overeenkomst te houden, zou de geestdrift om met het lichaam 
in zee te gaan zeker niet groter worden. Er werd voorts medegedeeld, dat de 
maatschappij Hoog-Catharijne niet meer met de heer Hertzberger wilde sa
menwerken, omdat zij vond, dat er een vertrouwensrelatie tussen een architect 
en zijn opdrachtgevers moet bestaan. Dit vertrouwen was niet aanwezig, om
dat de maatschappij de uitlatingen van de heer Hertzberger niet consistent 
vond en dat voorts de visie, die de heer Hertzberger op de binnenstad had, 
niet door de maatschappij Hoog-Catharijne wordt gedeeld. Een gemeente
raadslid wees op een zekere onbegrijpelijkheid in de controverse door te 
zeggen, dat Hertzberger aandacht had gehad voor de totale stad. Hij wilde het 
levende stadshart niet doorsnijden en dat stadshart toegankelijk maken voor 
gewone mensen. Zijn plan had gelukkig ook aandacht voor de klanten van de 
winkeliers. Hertzberger had geen commercieel eiland willen maken, noch van 
Hoog-Catharijne, noch van de binnenstad. Ook de hoofdarchitecten van Hoog-
Catharijne stonden positief tegenover het plan Hertzberger en zij vonden het 
elimineren van de verkeersweg een verbetering. Tenslotte nam de gemeente
raad een motie op 3 oktober van de volgende inhoud aan: „De gemeenteraad 
is van mening: 

1. dat het plan Bodon-Spruit niet aanvaard moet worden als uitgangspunt 
van de bebouwing van het Vredenburg; 

2. wenst de situering van het muziekcentrum op het Vredenburg te handha
ven. 

3. wenst een goede overgang van de oude naar de nieuwe stad te realiseren 
overeenkomstig de horizontaal-structurele opbouw volgens de idee Hertz
berger. 

4. kiest in dat verband voor het elimineren van de verkeersweg in samen
hang met het komende structuurplan van de binnenstad en 

5. vraagt het college van burgemeester en wethouders om opnieuw de moge
lijkheden na te gaan met betrekking tot een nieuwe opdracht. 

Ondanks de mening van burgemeester en wethouders, die o.a. verlies van tijd 
en geld alsmede een aanzienlijk uitstel van de totstandkoming van een muziek
centrum voorzien en van mening zijn, dat nu geen gave pleinbebouwing kan 
worden geschapen, omdat er geen integratie met de bebouwing van de N.V. 
Hoog-Catharijne kan ontstaan, heeft het college besloten aan de motie van 
3 oktober gehoor te geven. De procedure zal dan als volgt zijn: na de vast
stelling van het structuurplan van de binnenstad, dat medio 1971 tegemoet 
kon worden gezien, zal de wijziging van het bestemmingsplan in gang moe-
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ten worden gezet om het elimineren van de weg ook in het bestemmingsplan 
vast te leggen. Daarna zal een architect worden aangewezen. 
Het is duidelijk, en dit was ook het advies van de B.N.A., die inmiddels 
door de gemeenteraad om advies is gevraagd, dat dit ir. H. Hertzberger moest 
worden. 
Het beloofde structuurplan was echter op 1 januari 1972 nog niet klaar en in 
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plaats van 1974 zal het dus wel 1975 worden alvorens met de bouw van het 
muziekcentrum zal kunnen worden begonnen, aangenomen dat het ooit op 
het Vredenburg komt, want de „tegenkrachten" zijn sterk en zelfs een koe 
kan een haas vangen als hij zijn horens en zijn hersens gebruikt. 
De „eerste beleidsschets" met als titel „Utrecht doelbewust naar de toekomst" 
en de „struktuurnota Utrecht", nummer één van een serie die de ontwikkeling 
van het struktuurplan voor de binnenstad zal beschrijven, zijn intussen in de
cember 1971 verschenen. Vooral de struktuurnota is nogal vaag gesteld en 
waar ze niet vaag is begeeft ze zich op een terrein, waar de gemeente het be
paald niet voor het zeggen heeft. Over het Vredenburg wordt in deze „studies" 
niet gerept. 

De geschiedenis van de bebouwing van het Vredenburg is niet erg verhef
fend, maar zij bewijst, dat het vaak gebruikte „vox populi vox dei" in tegen
stelling met een halve eeuw geleden geen lege leuze meer is. Dat was zij wel bij 
de bouw van de nieuwe universiteit aan de oostkant van Utrecht, waarbij de 
volksstem zich eerst en dan nog schuchter verheven heeft toen het plan be
kend werd, dat het zo fraaie fort Rhijnauwen „pas" vrijgegeven door defensie, 
gebruikt zou worden voor de bouw van een sterrenwacht. Dat was allemaal 
al bedisseld voor iemand er op wees, dat hier niet alleen een uitermate interes
sant complex op biologisch gebied gesloten zou worden voor het publiek en 
bovendien door de komende activiteit natuurlijk vernietigd. Dat Rhijnauwen 
met Vechten de enige grote versterkingen uit de Hollandse Waterlinie zijn, die 
zo'n grote omvang hebben (vooral Rhijnauwen) omdat ze op hoge grond la
gen en zich dus op een zwak punt van de linie bevonden, is een bijkomstige 
omstandigheid, waar niemand op gewezen heeft. 

Utrecht is een prachtige stad, die nog lang niet genoeg gewaardeerd wordt en 
ze heeft een prachtige omgeving, die misschien te intensief gewaardeerd wordt, 
waardoor al dat schoons aan de harten van haar bewonderaars wordt dood
gedrukt. Maar er is een kentering te bespeuren: men wil behouden wat men 
heeft. Er is genoeg vernield. De recente verbreding van de Lange Jansstraat 
toont aan hoezeer een straatverbreding met nieuwe bebouwing aan één kant 
het karakter van de hele omgeving kan veranderen. Wat is er van het Jans-
veld en het Janskerkhof overgebleven, wat van de Slachtstraat en omgeving 
al heeft men het Hoogt dan ook hersteld? Tot nu toe hebben we nog altijd de 
geschiedenis van een stad kunnen vergelijken met het lichaam van een mens, 
wisselvallig van vorm, broos, maar herkenbaar. Deze mens had dat lichaam, 
een lichaam, waardoor hij getekend was, zowel in goede als in kwade zin. Zo
dra men hem een been afhakte of zelfs een hand of een vinger, was hij mis
maakt. Wij hebben vele van onze oude steden armen en benen afgehakt en de 
romp van kunstmatige ledematen voorzien. Het leek zo'n goede leuze: als wij 
onze oude steden niet kunnen vernieuwen, dan geven wij ons een brevet van 
onbekwaamheid. De nieuwe architectuur moet de oude kunnen vervangen: de 
mensen van de Gothiek hebben de Romaanse kerken vervangen, die van de 
Renaissance de Gothische kathedralen, die van de Barok de Renaissance palei
zen. 

Het zij zo: de komende mens zal het lichaam van zijn stad langzaam moeten 
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vernieuwen. Maar als hij dat doet met de ingebeelde trots van de mens uit de 
laatste honderd jaar, zal zijn product niet meer vergeleken kunnen worden met 
het lichaam van een mens maar met dat van een monster. Vele steden zijn 
reeds monsters geworden, van Utrecht, althans voor zover het de binnen
stad betreft, zijn in elk geval al een paar benen afgehakt. Laat de structuur al
thans behouden blijven door op te houden met breken. 
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