
Verdwenen stads- en dorpsgezichten 

J. A. C. Mathijssen en W. Uittenbogaard 

Gedurende een reeks van jaren heeft, met enkele onderbrekingen, het ge
bruik bestaan om in het Jaarboekje van Oud-Utrecht een rubriek 'verdwenen 
stadsbeelden' op te nemen 1). De samensteller daarvan was van 1924 tot 1930 
dr W. C. Schuylenburg en van 1934 tot 1948 mr J. W. C. van Campen. In la
tere jaren bleef deze rubriek achterwege omdat anderen overgingen tot publi
caties waarin een soortgelijk doel werd nagestreefd. 
De belangstelling voor een soortgelijke rubriek blijkt echter te zijn herleefd. 
De redactie van het Jaarboek bereikte althans het verzoek om weer een der
gelijke rubriek op te nemen. Dat verzoek werd aan de bovengenoemden 
voorgelegd, die zich bereid verklaarden om bij te dragen aan de herleving van 
een oude traditie. Gemeend wordt echter dat de wijziging, die de doelstelling 
van de Vereniging 'Oud-Utrecht' in de loop der jaren onderging - van een ver
eniging, die zich richt op de verspreiding van de kennis van de geschiedenis 
van de stad Utrecht en omstreken, in een vereniging die datzelfde doet met 
betrekking tot de stad en de provincie Utrecht - ook tot uitdrukking dient te 
komen in een aangepaste titel. Verandering van de druktechnische mogelijk
heden heeft er voorts toe geleid dat thans de foto's, die ongeveer vanaf een
zelfde standplaats werden gemaakt in een verder verleden en zeer recent, 
naast elkaar kunnen worden afgedrukt. Dat had tot gevolg dat bijbehorende 
foto's uit het verleden en het heden van een gezamenlijk onderschrift konden 
worden voorzien. 

1) Zie Jaarboekje van Vud-Utrecht' 1925, 161; 1926, 197; 1927, 205; 1928, 225- 1929 190- 1930 
185; 1934, 166; 1937, 157; 1938, 185; 1939, 173; 1940, 161; 1942, 168; 1943, 147- 1944 158-
1945/46, 220 en 1947/48, 148. 
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De Neude, gezien in de richting van de Potterstraat, in 1924 en 1982. 

Links de op beide foto's is ten dele het Hoofdpostkantoor zichtbaar. Dit gebouw was in 1924 vrijwel 
gereed gekomen. 
In 1925 zouden de naast het Hoofdpostkantoor gelegen panden Neude 12 (Fongers rijwielen) en Neude 
11 (sigarenfabriek en tabakskerverij van de firma H. H. Kol}, alsmede de gehele zuidzijde van de Pot
terstraat, worden gesloopt ten behoeve van een verbreding van die straat. In 1926 zou aan de verbreding 
van de Potterstraat ook het sedert 1899 op de Neude staande urinoir- en retiradegebouw ten offer 
vallen. De tramsporen en de bijbehorende bovenleidingen voor de stads- en Teister tram werden na de 
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verbreding van de Potterstraat naar het midden van die straat verlegd. In de jaren vijftig verdwenen 
tramsporen en bovenleidingen, waarna het wegdek voorzien werd van verkeersstrepen en waar nodig 
voetgangersoversteekplaatsen (zebra 's). 
Het hoekpand Potterstraat-Loeff Berchmakerstraat werd voor 1940 door een modern pand vervangen. 
In het hoekpand Neude- Voorstraat was in 1924 de sigarenhandel van Jacob Mantel gevestigd. In die 
jaren was de gevel van dit pand behangen met reclame. In de loop der jaren werden de reclames van de 
gevels verwijderd doch uiterlijk - behoudens de winkelpui - niet gewijzigd. Dit pand huisvest thans een 
uitzendbureau. 

foto's: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 
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De Lange Viestraat, gezien in de richting van de Oudegracht en het Vreden-
burg, in 1924 en 1982. 
Vooraan rechts bevonden zich in 1924 de winkels van de sigarenhandelaar Van der Post en de wapen
handelaar F. H. Tenhaeff. In de loop der jaren werden deze winkels samengevoegd en werd de winkel
pui gewijzigd. Overigens bleef de voorgevel vrijwel ongewijzigd, zij het ook dat de blinden verwijderd 
werden. 
Op de hoek van de Lange Viestraat en de Korte Viestraat {thans: St. Jacobsstraat) bevond zich 
Hagen's sigarenfabriek, geleid door H. G en M. A. Hagen. Deze fabriek maakte in 1927 plaats voor 
het kledingmagazijn Kreymborg. 
Op de tegenover Hagen's gelegen hoek Vredenburg-Korte Viestraat is nog juist zichtbaar 'Het wapen 
van 's-Gravenhage ', dat in 1938 samen met het ten westen daarvan gelegen perceel ten offer viel aan de 
verbreding van de Korte Viestraat en de aanleg van de St. Jacobsstraat. Vervolgens is aan het Vreden
burg aan het uithangbord 'C & A' het pand te herkennen, waarin C & A Brenninkmeyer in 1923 hun 
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kledingmagazijn gevestigd hadden. Deze winkelruimte zou in 1938 met enkele naastgelegen panden 
plaats maken voor het huidige 'C & A'. 
Op de foto uit 1924 is achteraan rechts het pand van 'Vinke', eerder postkantoor, te herkennen. 
Het merendeel van de op de foto niet zichtbare panden aan de noordzijde van de Lange Viestraat zou in 
1939 gesloopt worden ten behoeve van de bouw van een warenhuis voor 'Ven D'. Dat warenhuis moest 
in 1975 weer plaats maken voor een ander grootwinkelbedrijf (De Bijenkorf). De uitvoering van de 
nieuwbouw laat echter nog steeds op zich wachten. Voorlopig werd aldaar een tijdelijk gebouw opge
richt. 
In de jaren dertig werd de verbreding van de Lange Viestraat uitgevoerd. Daaraan vielen alle panden, 
die gelegen waren aan de zuidzijde van die straat {op de foto uit 1924: vooraan links) ten offer. Na de 
brand, die op 13 maart 1939 de op de foto's niet zichtbare panden van 'Galeries Modernes' teisterde, 
kon de verbreding van de Lange Viestraat pas voltooid worden. 

foto's: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 



De Smakkelaarsbrug en het Vredenburg Viaduct, gezien vanaf de hoek 
Catharijnesingel-Leidseweg (nu Smakkelaarsveld), in ca. 1926 en 1982. 

Nadat in de jaren l925-'26 de binnenhaven 'Het Leidsche Veer' (links buiten de foto uit ca. 1926) was 
gedempt en door overkluizing van een deel van de Leidsche Vaart de Smakkelaarsbrug was ontstaan, 
kon ten westen van de Catharijnebrug een plein ontstaan waarop een vijftal hoofdstraten samen kwa
men. Het verkeer op dat plein werd vanaf 1929 door een verkeersagent geregeld, vanuit een ongeveer op 
de Smakkelaarsbrug staande 'verkeerstoren'. Deze agent werd op spitstijden veelvuldig geassisteerd 
door collega's. De verkeerstoren werd rond de jaren vijftig vervangen door een verkeerscirkel. 
Op de foto uit ca. 1926 onderscheiden we op de hoek van wat toen nog de Vleutenscheweg werd ge
noemd en thans het Leidse Veer is en wat toen nog de Catharijnesingel heette doch thans de Daalse-
singel heet, het café 'De Beurs', dat in 1937 werd gesloten en in 1938 werd gesloopt. Eerder was op die 
plaats gevestigd het café 'Koko aan de poort '. 
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Geheel rechts op de foto uit ca. 1926 is het brugwachtershuisje te zien, vanwaar uit de in 1908 gebouwde 
Catharijnebrug werd bediend wanneer schepen die de Keulsche Vaart - waarvan de westelijke singel
gracht deel uitmaakte - dat punt moesten passeren. 
Achter genoemd brugwachtershuisje bevindt zich sedert 1913 het 'Vinke'-pand, waarin thans 'De 
Kleine beurs ' is gevestigd. 
Tussen 'Vinke' en de Gereformeerde Westerkerk bevindt zich nog steeds de Dirck van Zuylenstraat, 
een van de toegangen tot 'Wijk C', terwijl links van de zojuist genoemde kerk een gebouw zichtbaar is 
waarin tot 1919 de Was- en badinrichting W. de Rijk was gevestigd, dat in dat jaar in gebruik genomen 
werd door Douwe Egberts en thans een woonbestemming heeft. De foto uit 1982 toont een deel van de 
Catharijnebaan met het Catharijneviaduct. 

foto's: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 

183 



De Moreelselaan en Stationsplein, tijdens de eerste fase van de bouw van 
Hoog Catharijne in 1972 en na voltooiing daarvan rond het Stationsplein in 
1982. 

In 1972 waren de gebouwen van Van Gend & Loos, die stonden ten zuiden van het stationsgebouw en 
langs de Moreelselaan, reeds gesloopt en was het daardoor vrijgekomen terrein reeds ingericht tot 
autobusstation. De panden aan de oostzijde van de Moreelselaan waren alle nog aanwezig, evenals de 
bebouwing aan de zuidzijde van de Spoorstraat, alsmede langs beide zijden van de Westerstraat (resp. 
eerste en tweede zijstraat rechts op de foto uit 1982). Tussen die straten was langs de Catharijnesingel 
het hoofdkantoor van Van Gend en Loos reeds gebouwd (het nieuwe gebouw rechts op de foto uit 1972). 
Naast dat kantoorgebouw is de achterzijde zichtbaar van hotel 'Pomona '. 
Links op de foto uit 1972 is achter een aanzet voor de huidige Stationstraverse nog ten dele het, uit 
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/959 daterende doch op 15 december 1973 buiten gebruik geste/de en nadien gesloopte, stationsgebouw 
zichtbaar, dat ontworpen was door ir. S. van Ravesteyn. 
Tegenover het oude stationsgebouw is nog het witte gebouw van het hotel Du Commerce te onder
scheiden, terwijl door de daar voorbij aan het Stationsplein staande bomen ook nog vaag het hotel Ter
minus te onderkennen valt. 
De foto uit 1982 toont het ten zuiden van de Stationstraverse gelegen deel van het Stationsplein met de 
daaromheen gelegen gebouwen van Hoog Catharijne. 

foto's: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 
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Het Rotsoord en de wijk Tolsteeg-Hoograven in 1926 en 1982. 

De foto's werden in zuidelijke richting genomen vanaf de in 1905 ten oosten van de Vaartsche Rijn 
gebouwde watertoren. 
De foto uit ca. 1926 loont langs de oostelijke oever van de Vaartsche Rijn industriële bebouwing, die 
bereikbaar was vanuit Utrecht via de Helling en het Rotsoord, welke wegen met elkaar in verbinding 
stonden. 
Aan de oostzijde van de Vaartsche Rijn was nog nauwelijks woonbebouwing aanwezig. Ook ten westen 
van dat vaarwater was de daar gelegen Rivierenwijk nog niet voltooid. Eerst in de jaren dertig zou 
begonnen worden met de woningbouw in de wijk Hoograven. Ter ontsluiting van de wijk werd aanvan
kelijk ter hoogte van het zuidelijke voormalige sluishoofd, dat nog in de Vaartsche Rijn zichtbaar is, 
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een ophaalbrug gebouwd, die Julianabrug heette maar weldra 'Broeder Alarmbrug' werd genoemd. In 
1957 werd deze brug vervangen door een noordelijker gelegen Oranjebrug, terwijl ten zuiden daarvan, 
ter hoogte van de 't Goylaan, nog de Zuiderbrug werd gebouwd. Met de latere aanleg van de Briljant
laan kwam het noordelijk gedeelte van het Rotsoord te vervallen. Tevens verviel de aansluiting van de 
Helling op het Rotsoord. 
De rij bomen, die links op de foto uit ca. 1926 zichtbaar is, markeerde de Hoogravenschedijk en geeft 
ongeveer de plaats aan waar nu de noordelijke gevelwand van het Smaragdplein is gelegen. Aan de 
horizon van de foto uit 1982 tekent zich de kantorenflat Westraven af. 

foto's: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 
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Montfoort in 1926 en 1982. 

De luchtfoto's tonen een gezicht op de stad Montfoort in noordoostelijke richting. De Hollandsche 
IJssel kronkelt zich rechts boven op de foto uit 1926 door het landschap en vervolgens langs het stadje. 
Even boven de in het midden van de stad staande Grote Kerk is de uitmonding te zien van de Mont-
foortsche Vaart in de Hollandsche IJssel. De provinciale weg De Meern-Montfoort-Oudewater liep tot 
1931 nog door het stadje Montfoort. Op de foto uit 1926 is die weg te zien vanaf de noordoost hoek van 
de stadsgracht beneden de Hollandsche IJssel, alsmede links beneden, waar deze weg even boven de 
molen weer uit het stadje komt en via een brug over de stadssingel in de richting van Oudewater voert. 
In .1931 kwam een wegomlegging gereed die de provinciale weg langs de stadszijde van de zuidelijke 
singelgracht en over het terrein van de in 1163 door bisschop Godfried van Rhenen gebouwde Burcht 
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van Montfoort voerde (de Burcht bevindt zich op de foto rechts onder de Grote Kerk). Bij het maken van 
de omlegging van de provinciale weg bleef de in het zuidwesten binnen de singels staande uit 1753 date
rende, stellingkorenmolen 'de Valk' (een achtkante bovenkruier) behouden. De gemeente Montfoort, 
die vanaf 1815 tot de grenswijziging, die op 1 juli 1979 in werking trad, nauwelijks meer omvatte dan 
het gebied binnen de singels, telde in 1926 nog maar amper 2.000 inwoners, terwijl de vergrote gemeen
te in 1982 bijna 6.500 ingezetenen herbergt. Om de meerdere inwoners te huisvesten werden niet alleen 
uitbreidingen buiten de singels gerealiseerd maar werd ook de bebouwing binnen de singels vermeer
derd. Zoals bij vergelijking van de beide foto 's blijkt ging dat laatste ten koste van veel groenvoorzienin
gen binnen het stadje. foto's: Provinciale Waterstaat van Utrecht. 
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Maarssen in maart 1976 en voorjaar 1981. 

De foto 's tonen in noordelijke richting een beeld van hetzelfde deel van Maarssen met rechts de zich 
door het landschap kronkelende Vecht en links het Amsterdam Rijnkanaal. 
Rechts onder is het zogenaamde 'ampas-terrein' van ACF met daar boven aan-grenzendde in 1976 nog 
in aanbouw maar in 1982. reeds in werking zijnde bedrijfsafvalwaterzuiveringsinrichting van het 
genoemde bedrijf. 
De foto uit 1976 toont nog geen enkele activiteit voor de aanleg van de Zuilense Ring, die aangelegd 
werd onder de werknaam 'noordelijke randweg Utrecht'. In het voorjaar 1981 is de aanleg van die op 21 
december 1981 voor het verkeer opengestelde weg reeds vergevorderd. De foto toont het in het voorjaar 
van 1981 nog in aanbouw zijnde viaduct over de spoorlijn Utrecht-Amsterdam, het Amsterdam Rijn-
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kanaal, de oude rijksstraatweg Utrecht-Amsterdam, de Vecht en het Zandpad langs dat vaarwater. 
Links boven blijkt dat van Maarssenbroek in maart 1976 nog slechts de wijken Bloemstede en Duiven-
kamp aanwezig waren, terwijl een aanvang was gemaakt met het bouwrijpmaken van de gronden waar
op later de wijken Bisonspoor en Fazantenkamp zouden verrijzen. De foto uil 1981 toont dat toen ook 
de wijk Antilopenspoor reeds gereed was en het winkel- en kantorengebouw in de wijk Bisonspoor in een 
vergevorderd stadium verkeerde. 
Zoals rechtsboven wordt getoond kwamen tussen 1976 en 1981 ook in en direct rond het oude dorp 
Maarssen diverse uitbreidingen tot stand. foto 's: Provinciale Waterstaat van Utrecht. 
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