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De Grebbesluis (later inlaatwerk) te Rhenen in 1975 en 1981 

Nabij de oostelijke voet van de Grebbeberg loost het riviertje de Grift overtollig oppervlaktewater 
uit een deel van de Geldersche Vallei, te weten het deel bezuiden Veenendaal en de Emmikhuizer-
berg, in de Rijn. Om te voorkomen dat bij hoge Rijn-waterstanden Rijnwater in de Grift stroomde 
maakte men, kort voordat het Grift- en Rijnwater elkaar bereiken, een sluisje. Dit, in de weg de 
Nude gelegen sluisje, verkeerde in het tweede kwartaal van de vorige eeuw in slechte staat en diende 
vernieuwd te worden. Van die gelegenheid werd in 1847 gebruik gemaakt om een waterstaatswerk 
te maken dat voor meerledig gebruik dienstbaar zou zijn, namelijk ten eerste als schutsluis ten be
hoeve van de scheepvaart, ten tweede als inlaat en uitlaat van tekortkomend of teveel oppervlakte
water in het Valleigebied, ten derde als hoogwaterkering en ten vierde als inundatiesluis. Hierdoor 
ontstond het gecompliceerde werk dat op de hierbij afgebeelde tekeningen in plattegrond - tevens 
ten dele de fundering aangevende - en in langsdoorsnede is afgebeeld en dat de foto uit het voorjaar 
van 1975 toont, toen dit werk reeds in een kommervolle toestand verkeerde. 
Ter toelichting op de tekeningen uit 1847 moet worden opgemerkt dat de Grebbesluis bestond uit 
twee naast elkaar gelegen kolken. De westelijke kolk was gemaakt ten dienste van de waterin- en 
uitlaat en had een breedte van 3 meter. De oostelijke kolk was ten dienste van het scheepvaartver
keer en had een breedte van 5 meter bij een schutlengte van 13,20 meter. Ter kering van hoog water 
konden in beide sluizen aan beide zijden schotbalken worden ingelaten (A en B). Het binnenwater 
kon bij A gekeerd worden tot een hoogte van 7,80 meter + NAP, terwijl dat voor het buiten-(Rijn-
)water bij B tot een hoogte van 11,20 meter + NAP kon. De hoge vloed- of ptmtdeuren bij C bo
den, zowel in de scheepvaartsluis als in de waterin- en uitlaatsluis tegen het buitenwater een kering 
tot circa 11 meter + NAP, terwijl de lagere deuren aan de landzijde, gemerkt met D, een kering 
boden tot 7,80 meter + NAP. Ten behoeve van de inundatie van de Grebbelinie kon voorts bij 
E een zogenaamde 'toldeur' ingeplaatst worden in de beide sluiskolken. Deze toldeuren konden 
draaien - onder druk van het water - om een verticale excentrische as. De draaipunten daarvan wer
den enerzijds gevormd door een in de sluisbodem aangebrachte keurspot en anderzijds in een 
soortgelijke pot, die was aangebracht in een boven de toldeur te leggen dekbalk. Wanneer de tol
deuren geplaatst waren was geen scheepvaartverkeer mogelijk. In die omstandigheden was het ver
antwoord om de zich bij D bevindende lage vloeddeuren om te hangen, waarna ze het uitstromen 
van het inundatiewater bij dalende waterstanden in de Rijn konden verhinderden. Volledigheids
halve zij nog vermeld dat zich in beide toldeuren nog een tweetal met handkracht bedienbare schui
ven bevond teneinde de waterdruk tegen de deuren te kunnen beïnvloeden. 
Voor zover ons bekend is bevond zich alleen in de Hollandsche IJssel boven Gouda een tweede 
sluis van een dergelijke gecompliceerde constructie. Deze sluizen werden tengevolge van de moge
lijke aanwezigheid van toldeuren 'tolsluizen' genoemd, hoewel daar geen tolgelden geheven (be
hoefden) te worden. 
De scheepvaart op de Grift daalde in het begin van deze eeuw tot nihil zodat de scheepvaartschut-
kolk in onbruik raakte. In 1940 heeft men getracht de toldeuren te plaatsen doch zij functioneer
den, na bijna een eeuw opgeborgen te zijn geweest, nauwelijks meer. Kort daarna werden ook 
scheuren in het metselwerk zichtbaar. Geleidelijk brak ook het inzicht door dat inundatie van de 
Utrechts-Geldersche Vallei niet meer van belang was voor de verdediging, zodat de sluis in 1978 
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door de Domeinen aan de Provincie Utrecht werd overgedragen. Intussen was de Grift deel gaan 
uitmaken van het in de dertiger en veertiger jaren van deze eeuw ontstane Valleikanaal. Daardoor 
werd de Grebbesluis in de periode van augustus 1979 tot juni 1980 ontdaan van haar bovenste delen 
en werd ter plaatse het inlaatwerk gemaakt, dat op de foto, die gemaakt werd in het voorjaar van 
1980 (in dezelfde kijkrichting als de foto uit 1975), is afgebeeld. 

Foto's en tekeningen: collectie Provinciale Waterstaat van Utrecht. 
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De Vinkeveense Plassen in 1913 en 1983 
Van de aanwezigheid van een steiger rond de torenspits van de R.K. Heilige Hartkerk te Vinkeveen 
omstreeds 1913 werd gebruik gemaakt om, vanaf de hoogte van de torenspits, het uitzicht op de 
Vinkeveense Plassen vast te leggen. De fotograaf koos zijn kijkrichting over de nok van het kerk-
dak in noord-oostelijke richting. Hierdoor valt van de naast de kerk, op de hoek van de Herenweg 
en de later aangelegde Kerklaan, gelegen pastorie slechts het dak te zien. 
Duidelijk zijn de legakkers in de plassen te onderscheiden. Deze werden op grond van door de over
heid gestelde voorschriften gespaard en werden gebruikt om uitgebaggerd laagveen te drogen en 
daarna tot turven te steken. Voor zover de gewonnen turven niet voor eigen gebruik werden aange
wend werden zij voornamelijk als brandstof naar Amsterdan en omgeving afgevoerd. Deze turf-
transporten vonden vrijwel uitsluitend plaats per schuit via de op de foto niet te onderkennen 
Angstel en Waver aan de oost- respectievelijk de noordzijde van de plassen. 

In 1983 werd vanuit een van de enige meters lager gelegen galmgaten in dezelfde toren, in gelijke 
richting, wederom het uitzicht vastgelegd. Daarbij kwam het weinige meters lager gelegen krui
singstorentje op de kerk fraaier in beeld. 

124 



Opvallend is dat vele legakkers smaller zijn geworden of zelfs geheel verdwenen zijn bij de tot 1977 
voortgegane vervemng, danwei bij de zandwinningen, die in de laatste decennia in de plassen heb
ben plaatsgevonden. Na het aflopen van de turfafzet werd nog enige tijd veengrond afgevoerd naar 
tuindenjgebieden, zoals die zich in Boskoop en Aalsmeer bevinden, doch grotere schade aan de 
legakkers is ontstaan door de zandwinningen, die in de zestiger en zeventiger jaren voornamelijk 
ten behoeve van Amsterdam (o.a. voor ophoging van de Bijlmermeer) plaatsvonden. 
Een van de eerste zandwinningen werd uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van het gedeelte van 
de provinciale weg Vmkeveen/Loenersloot in opdracht van de bezetters in de jaren 1942-'43 Wel
iswaar werd het daardoor mogelijk om de weg van Heemstede naar Hilversum op 21 augustus 1943 
voor het verkeer open te stellen (de wegvakken Hêemstede-Vinkeveen en Loenersloot-Hilversum 
waren in 1939 reeds gereed), maar daarvoor moest wel een deel van de legakkers in het zuidelijke 
deel van de plassen worden opgeofferd. De genoemde provinciale weg tekent zich af als een lint 
van midden links door de plassen naar de horizon rechts. 

Foto's: Provinciale Waterstaat van Utrecht. 
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De Hoogeboomsbrug in de provinciale weg De Meern-Oudewater in 1924 
en 1984 
De oude Hoogeboomsbrug over de Hollandsche Ussel bevond zich in het inmiddels verlaten weg
vak tussen Heeswij k en Achthoven even ten noord-oosten van Heeswijk. De plaats van de brug 
is op de nevenstaande situatie met de letter B aangeduid. 
Als provinciaal brugwachter deed op deze brug vanaf 1 januari 1919 tot 1 oktober 1934 dienst C. 
van Apeldoorn. Deze staat op de brug bij een van de hekken waarmee de brug voor het landverkeer 
kon worden gesloten. 
Bij de verbetering van de weg De Meern-Oudewater overeenkomstig het provinciaal wegenplan 
1927 werd, op voorstel van het toenmalige hoofd van de Provinciale Waterstaat van Utrecht, ir 
A. A. Mussert, besloten om het oude bochtige wegtracé tussen Heeswijk en Achthoven te vervan
gen door een nieuw, minder bochtig, wegvak en om een nieuwe vaste brug over de Hollandsche 
IJssel te bouwen met een grotere vrije hoogte voor de scheepvaart. Op de nevenstaande situatie 
is het oude wegtracé met de letters A-B-C gemarkeerd, terwijl het nieuwe nu bestaande wegvak 
gelegen is tussen A en C (streeplijn). 
De nieuwe vaste brug kwam reeds in 1932 gereed maar de aansluitende wegvakken konden eerst 
in 1934 voltooid worden, zodat de openstelling voor het verkeer tot laatstgenoemd jaar moest 
wachten. 
De brug is formeel nog steeds naamloos. Zij wordt door velen intussen de (nieuwe) Hoogebooms
brug, maar ook wel Mussertbrug (naar de ontwerper ervan), genoemd. 

Foto's en situatietekening: Provinciale Waterstaat van Utrecht. 
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De Vleutenseweg te Utrecht ter hoogte van het Majellapark in 1931 en 1984 

In 1931 was de Vleutenseweg ter hoogte van het huidige Majellapark een smalle landelijke weg met 
daarlangs aan de zuidzijde de Vleutensche Wetering, waarlangs ten dele een parallelweg, die zorgde 
voor de verbinding tussen straateinden van de wijk Lombok. De verkeersintensiteit op de Vleuten
seweg was nauwelijks meer dan die op een rustige landweg. Van de Vleutensche Wetering werd 
- zij het al in afnemende mate - nog gebruik gemaakt door Vleutense tuinders om hun waren per 
schip stadswaarts te brengen. De bomengroep naast het sluisje in de wetering (geheel rechts op de 
foto uit 1931) verbergt het uitzicht op de Domtoren. 
De oude foto toont aan de noordzijde van de weg tussen twee boerderijen het buitenhuis 'Jaffa'. 
Op de plaats van dit huis stond aanvankelijk een herberg, die in 1844 vervangen werd door het 
afgebeelde buitenhuis, dat in 1931 echter reeds aan het verkommeren was en dan ook in 1934 werd 
gesloopt. 
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Vanaf een standplaats, die veiligheidshalve enkele meters zuidelijker gekozen moest worden, werd 
in 1984 wederom het beeld van de Vleutenseweg vastgelegd. Het landelijke karakter van de Vleu-
tenseweg is totaal verdwenen en de weg is een brede verkeersbaan geworden, de Vleutensche Wete
ring is gedempt, terwijl de weg, met uitzondering van het links vooraan gelegen Majellapark, een 
woonstraat werd. De nu aan de noordzijde van de weg gelegen wijk Majellapark ontstond in 1938 
en volgende jaren. De naam 'Jaffa' verhuisde van de noordzijde naar de zuidzijde en siert nu een 
machinefabriek. 

Foto uit 1931: Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C 23.478. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23.366-E. 
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De Blauwkapelseweg te Utrecht in 1932 en 1984 

De Straten, die nu bekend zijn als de Kapelstraat en de Blauwkapelseweg maakten in het verleden 
deel uit van de weg van Utrecht naar Maartensdijk. Die weg werd in de vorige eeuw pas onder alle 
weersomstandigheden begaanbaar doordat een particulier, A. van den Heuvel te Maartensdijk, 
overging tot het MacAdamiseren daarvan, waarbij op een puinfundering een grindweg gelegd 
werd. Van den Heuvel mocht dat doen nadat hem daartoe bij Koninklijk Besluit van 17 februari 
1834, nr. 71, concessie was verleend. Bij die concessie werd hij tevens gerechtigd om tot tolheffing 
over te gaan. Uit de opbrengst der tolgelden dienden de onderhoudskosten, de aflossing van de 
negotiatie (een soort lening) en de renten van die negotiatie te worden bestreden. Van den Heuvel 
bracht het door hem tot stand gebrachte werk en de door hem verkregen concessie in in een 'Com
missie voor de Kunstweg van Utrecht naar Maartensdijk'. Die commissie vond haar eind nadat 
bij Koninklijk Besluit van 3 april 1884, nr. 9, machtiging was verkregen de weg grotendeels over 
te dragen aan de gemeente Maartensdijk, waarna het overblijvende deel aan de gemeente Utrecht 
werd overgedaan. 
De foto uit 1932 toont het wegbeeld zoals dat zich toen voordeed gezien vanaf een punt waar later 
de aansluiting met de Alexander Numankade gemaakt zou worden. Links op deze foto is een deel 
van de opstallen van de Gemeentelijke Gasfabriek, die in 1862 haar gasproductie begon, zichtbaar. 
Rechts van de weg liggen nog bouw- en weilanden, met nabij de kruising met de Ezelsdijk, een 
boerderij. 
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In 1984 werd het gezicht op de Blauwkapelseweg vastgelegd vanaf een punt, dat - om veiligheidsre
denen - enkele meters stadswaarts werd gekozen en wel op de vluchtheuvel op de Kapelbrug, gele
gen over de Biltsche Grift. 
De weg is nu een uitvalsweg. De opstallen van de Gasfabriek, die haar productie in augustus 1959 
kon staken door de komst van kraakgas en later aardgas, zijn, op de woning Blauwkapelseweg 4 
na, geheel verdwenen. De woning is altijd die van een hoofdopzichter van het gasbedrijf geweest. 
De opstallen en installaties van de gasfabriek werden - met uitzondering van het (op de foto's niet 
zichtbare) kantoorgebouw en de gashouders - op 5 en 6 november 1960 bij opbod verkocht en daar
na afgevoerd. De gashouders volgden in 1969. Het voormalige gasfabriekkantoor, Wittevrouwen-
singel 88, bestaat nog steeds. 
In 1934 werd de rechts zichtbare aansluiting van de Thomassenstraat gemaakt en werden langs die 
straat en de daarachter gelegen Hengeveldstraat woningen gebouwd. In oktober 1938 volgde de 
verlenging van de Alexander Numankade tot de Blauwkapelseweg en het maken van de weg
aansluiting tussen beide openbare straten. 

Foto uit 1932: Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C 17.230. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23.516. 
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Het begin van het Houtensepad te Utrecht in 1908 en 1984 

De foto toont de woning Houtensepad 1 te Utrecht enkele maanden nadat die de functie van tol
gaarderswoning had verloren en de er voor staande tolboom (bij de lantaarn) voortdurend geopend 
stond. 
Bij deze woning begon de verbindingsweg met Houten, die op de 'Nieuwe kaart van den Lande 
van Utrecht' van Bernard de Roij uit 1696 nog als 'Santpadt' naar Houten werd aangeduid. Een 
eeuw later was de benaming reeds 'den gemeenen weg van Utrecht op Kuilenburg en Den Bosch'. 
Bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1821, nr. 73, werd hij aangewezen tot een der Wegen der Twee
de Klasse, hetgeen tevens inhield dat het met ingang van 1 januari 1821 een provinciale weg was 
geworden, die voor rekening van de provincie diende te worden onderhouden. Verbetering voor 
de begaanbaarheid van de weg gaf dit alles niet; het was een zand- en kleiweg, die niet onder alle 
(weers-)omstandigheden begaanbaar was, en dat bleef zo. 
In de deplorabele toestand van de weg kwam eerst verandering nadat G. C. C. J. baron van Lynden 
van Sandenburg en P. Hinlopen van Sterkenburg een 'Commissie voor den weg van Utrecht over 
Houten en Schalkwijk naar den Lekdijk' hadden opgericht. Deze liet een plan maken door A. van 
den Heuvel uit Maartensdijk voor het 'MacAdamiseren' van de gehele weg. Door particulieren 
werd vervolgens de financiering van het werk verzekerd. Vervolgens werd bij Koninklijk Besluit 
van 23 oktober 1839 concessie voor de realisering van dit plan verleend. Nadat ook het provinciaal 
bestuur zich met deze, in die jaren gebruikelijke gang van zaken, had verenigd, werd de weg in 
snel tempo verbeterd tot een - waar mogelijk - 4,20 m brede grindweg op een puinfundering. Na het 
gereedkomen mocht te Utrecht, in Houten en in Schalkwijk op grond van de verleende concessie 
tol worden geheven ter bestrijding van de onderhoudskosten, de over de negotiatie verschuldigde 
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renten en de kosten van aflossing van de negotiatie (= een soort lening). 
De tolgelden, samen met een bescheiden provinciale subsidie, waren in de beginjaren voldoende 
om de kosten van de Commissie te bestrijden. Maar, na de ingebruikneming van de spoorlijn van 
Utrecht over Houten naar Waardenburg op 1 november 1868 en van de vele stations en halteplaat
sen tussen genoemde plaatsen, nam het verkeer over de weg sterk af, zodat de opbrengsten van 
de tollen verminderden en de Commissie steeds meer moeite kreeg om de exploitatie van de weg 
sluitend te houden. Uiteindelijk besloot de provincie in 1905 de weg weer in provinciaal beheer en 
exploitatie te nemen. Gelijktijdig werd besloten de Commissie te liquideren en de tollen te Houten 
en te Schalkwijk met ingang van 1 januari 1907 op te heffen. De tolheffing aan het Houtensepad 
te Utrecht werd daarna ingaande 1 mei 1908 opgeheven. Het toen voormalige tolhuis werd, evenals 
het wegvak vanaf de Gansstraat tot aan de spoorwegovergang, overgedragen aan de gemeente 
Utrecht. 
De tolgaarders, die achtereenvolgens deze tolgaarderswoning te Utrecht bewoonden waren Tho
mas de Wit (1839-1852), Gerrit Voorthuizen (1852-1856), Thomas L. den Hertog (1856-1883) en 
Anthonie Weerdenburg (1883-1908). 
De foto die slechts enkele maanden geleden werd gemaakt, toont dat de uit 1839 daterende woning 
nog vrijwel in ongewijzigde staat aanwezig is. De vroeger 'doorgaande weg' is na 1974 nog slechts 
een doodlopende straat tot de spoorlijn Utrecht-Arnhem, die inmiddels aan de oostzijde van een 
gesloten bebouwing is voorzien. Wel werd in de loop der jaren de enkele lantaarn bij de tol vervan
gen door een reeks straatlantaarns. 

Foto uit 1908: Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C. 17.282. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23.519. 
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De Amsterdamsestraatweg te Utrecht in 1925 en 1984 

Aan de oostzijde van de toen nog gelijkvloerse kruising van de Amsterdamsestraatweg met de 
spoorbaan van Utrecht naar Amersfoort, Hilversum en Baarn was in 1907 een voetbrug gemaakt. 
Voetgangers behoefden toen niet meer te wachten wanneer de spoorbomen gesloten waren, wat 
hier veelvuldig en langdurig voorkwam. Ook fietsers mochten van deze voetbrug gebruik maken, 
maar moesten dan wel zelf hun rijwiel de hoge trappen op en af dragen. Op de foto is geheel links 
een deel van de trap die aan de stadszijde toegang gaf tot de voetbrug zichtbaar. De brug lag haaks 
op de spoorbaan. Tengevolge van de schuine kruising van de spoorbaan met de rijweg stak het 
brugdek aan de noord-(Ondiep)-zijde van de kruising enkele meters uit voor de voorgevelrooilijn 
van de Amsterdamsestraatweg. Staande op het deel van het brugdek, dat het meest vooruit stak, 
heeft een fotograaf in 1925 het gezicht op de Amsterdamsestraatweg in de richting van het stads
centrum vastgelegd. 
De tramlijn 3 kruiste de spoorbaan toen met enkel spoor. Omdat het nog niet mogelijk was om 
de tramwissels aan weerszijden van de spoorbaankruising langs elektro-mechanische weg te bedie
nen waren de trambestuurders genoodzaakt om, bij de overgang van dubbel- naar enkel spoor, 
stapvoets te rijden om bij het omwrikken van de wissel ontsporingen te voorkomen. Voor de twee
de wissel, wanneer die niet toestond om de rechter trambaan te bereiken, moest gestopt worden. 
De trambestuurder was genoodzaakt om uit te stappen om met een lang wisselijzer de wissel in de 
gewenste stand te trekken, voordat de tram zijn weg kon vervolgen. Eerst na het gereedkomen van 
de tweede voetgangerstunnel en de verdubbeling van de trambaan ter plaatse van de overweg be
hoorden dergelijke 'uitstapjes' voor de trambestuurders hier tot het verleden. De vaak lange wacht
tijden voor de spoorbomen bleven, tot ook daaraan een einde kwam na het gereedkomen van het 
nog nader te noemen spoorwegviaduct. Kort daarna werd de toen overbodig geworden voetrug 
gesloopt. 
Van de ter uitvoering van een raadsbesluit van 27 december 1923 ter plaatse van de spoorbaankrui
sing te maken voetgangerstunnels werd eerst die aan de westzijde van de Amsterdamsestraatweg 
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gemaakt (op de foto nog in aanbouw). Hij werd op 12 november 1925 opengesteld. De voetgan
gerstunnel aan de oostzijde van de rijweg kon in het voorjaar van 1926 worden opengesteld. 
De foto toont links vooraan het pand van schoenmaker C. P. de Vries en rechts, achter de in aan
bouw zijnde voetgangerstunnel, de dienstwoning voor een ambtenaar van de spoorwegen met 
daarnaast de woning van schoolhoofd J. Vermaas. 
Links achter het provisorische hek is een in die jaren nog veelvuldig gebruikt type van een bakkers-
handkar te zien, terwijl op de achtergrond in het midden van het beeld naast de tram een 'melkkar' 
zichtbaar is met onder de achter elkaar liggende melkbussen een trekhond. 

Op de in 1984 gemaakte foto blijkt dat de bebouwing langs de Amsterdamsestraatweg na zestig 
jaren maar weinig spectaculair is veranderd. Wel zijn een aantal woningen verbouwd tot winkels, 
maar de gevellijnen zijn behouden gebleven. Ook de spoorweg-dienstwoning en de woning van het 
schoolhoofd bleven behouden. 
De foto moest wel op wat geringere hoogte boven het straatpeil worden gemaakt dan die uit 1925, 
omdat het op 8 september 1941 in gebruik genomen spoorwegviaduct het uitzicht op gelijke hoogte 
zou belemmeren. Met de komst van het viaduct verdween ook de gelijkvloerse spoorbaankruising. 
De beide voetgangerstunnels werden opgeruimd. De lange wachttijden voor de gesloten overweg-
bomen behoorden immers tot het verleden waardoor er geen redenen meer waren om de voetgan
gerstunnels nog langer te handhaven. Voorts verdwenen de tramrails, nadat tramlijn 3 vervangen 
werd door een stadsbuslijn. 
De verbreding van de rijbaan en de aanleg van parkeerhavens betekende tenslotte de ondergang 
van vele bomen, die tevoren het beeld van de straat nog veraangenaamden. 

Foto uit 1925: Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C 7.568. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23.512. 
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Vondellaan te Utrecht in 1935 en 1984 

Kort voordat in 1937 de spoorlijnen van Utrecht in de richtingen Arnhem en 's-Hertogenbosch om
hoog werden gebracht, teneinde binnen Utrecht ongelijkvloerse spoorbaankruisingen te kunnen 
maken, koos een fotograaf in 1935 een plaats bij dein 1910, ter vervanging van een uit 1842 stam
mende voorganger, gebouwde Jeremiebrug om vandaar het uitzicht op de Vondellaan vast te leg
gen. 
In het verlengde van de Jeremiebrug zijn in de richting van de Jutfaseweg in de bestrating nog vaag 
de plaatsen te herkennen van de rails van de paardentram van Utrecht naar Vreeswijk, welke daar 
van 1891 tot 1 januari 1929 passeerde, zij het ook dat de paardentractie op 17 augustus 1923 was 
vervangen door een Ford-trek-busje. Dit laatste was aanleiding om deze regelmatige tram-dienst 
aan te duiden als de 'auto-tram Utrecht-Vreeswijk'. Ingaande 1 januari 1929 werd die 'auto-tram' 
vervangen door een normale autobusverbinding. De tramrijtuigen met bijbehorende trekkers ver
dwenen uit het stadsbeeld en de tramrails werden, zodra zich een gunstige gelegenheid voordeed, 
eveneens opgeruimd. 
Geheel links zijn de uit 1910 daterende MTS voor bouwkunde (later HTS) en het, van iets later 
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datum zijnde, Instituut voor Farmacologie Rudolf Magnus ten dele zichtbaar. 
Op de achtergrond is, achter bomen verscholen, huize Raadwijk gelegen. Dit buitenhuis werd in 
1935 bewoond door de vervaardiger van studenten-liedboeken Frits Coers. 

Vanaf dezelfde plaats werd in het vroege voorjaar van 1984 het uitzicht op de intussen verlegde 
en aanzienlijk verbrede Vondellaan vastgelegd. Daarop zijn geheel links de uiterlijk ongewijzigde 
gevels van de HTS en van het eerder genoemde Instituut zichtbaar. Daar tegenover bevindt zich 
thans de Kruisvaartbrug, die sinds haar openstelling voor het verkeer op 4 juni 1936, door de ver
brede Bleekstraat vanuit het Centrum een belangrijke verbetering gaf voor de bereikbaarheid van 
de Rivieren- en Dichterswijk en de in 1954 aan Utrecht toegevoegde wijk Hoograven. 
Huize Raadwijk werd, zoals te zien is, opgeofferd voor woningbouw. 

Foto uit 1935: Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C 22.991. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23. 513. 
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Uitzicht vanaf de Jacobikerk te Utrecht in noordelijke richting omstreeks 1939 
en in 1984 

De oude foto toont op de voorgrond de reeds door sloopwerkzaamheden geteisterde Groenesteeg, 
welke later deel zou gaan uitmaken van de nu bestaande St. Jacobsstraat, met dwars daarop restan
ten van het tevoren in de wijk C gelegen Oranjepark. Aan het einde van de Groenesteeg is de noor
delijke gevelwand van de oude Oranjestraat nog ongeschonden zichtbaar. Over deze wand heen 
is de noordelijke gevelwand van de Weerdsingel Westzijde te zien, welke met uitzondering van de, 
midden links, te herkennen Prof. dr R. Casimirschool, gebouwd in 1894 en in 1976 gesloopt om 
plaats te maken voor het buurthuis 'De Singel', en één woning, die ten offer zou vallen aan de aan
sluiting van de Oudenoord op de Weerdsingel Westzijde, nog vrijwel ongewijzigd is blijven voort
bestaan. Links van de toren van de Monicakerk, die aan de Herenweg stond doch in 1977 werd 
gesloopt, is het ten tijde dat de oude foto werd gemaakt nog nieuwe kantoorgebouw van de Katho
lieke Arbeiders Beweging (KAB) op de achtergrond vaag zichtbaar. 
In het kader van de uitvoering van het uitbreidingsplan Pijlsweerd, dat in 1931 gelanceerd werd, 
zouden 81 woningen in de wijk C gesloopt worden. Uiteindelijk legden 241 woningen in die wijk 
het ioodje tegen de oprukkende city. Op de plaats van de smalle Groenesteeg ontstond de twintig 
meter brede St. Jacobsstraat. In het verlengde daarvan werd de Oranjestraat doorgebroken - wat 
de aanzet zou betekenen van een vrijwel algehele sloop van die straat - teneinde, met een brug over 
de singelgracht langs de Weerdsingel Westzijde en na demping van de Westerstroom, een nieuwe 
ontsluitingsweg voor de wijken Pijlsweerd en Ondiep te kunnen aanleggen. De bezettingsjaren 
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1940-'45 remden echter vele activiteiten af doch in het begin van de vijftiger jaren werd de aanleg 
van die nieuwe ontsluiting weer ter hand genomen. De tevoren reeds gedeeltelijk aangelegde Oude-
noord raakte weldra gereed. 
In 1952 kocht de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank een stuk grond op de hoek van de St. Ja-
cobsstraat en de Nieuwe kade voor de vestiging van een bankgebouw, dat in 1957 opgeleverd werd. 
Deze bank, later de RABO-bank geheten, verhuisde in 1983 naar het inmiddels bekende 'glazen 
paleis' aan de Croeselaan. Het bankgebouw is op de recente foto links onder te zien. 
In de rechter benedenhoek van de foto uit 1984 ziet men vanaf de Jacobikerk eerst de daken van 
de winkels met daarboven flatwoningen die, tegenover het bankgebouw, aan de oostzijde van de 
Sint Jacobsstraat staan. Deze daken belemmeren het uitzicht op een groot deel van de verkeerscir-
kel, die tussen de Oudenoord en de Sint Jacobsstraat is gelegen. 
Na het slopen van de Monicakerk werd het in 1970 in gebruik genomen gebouw van de Zwolsche 
Algemeene beeldbepalend voor de Oudenoord, terwijl het gebouw van de Bedrijfsvereniging voor 
Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (Detam) dat werd voor de in het verlengde daarvan ge
legen Nijenoord. 

Foto uit 1939: Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C 20.257. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23.515. 
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De Laan van Minsweerd te Utrecht in 1936-'37 en 1984 

De beide foto's werden gemaakt vanaf de hoek van de Laan van Minsweerd en de Frans Halsstraat 
in 1936-'37 en in 1984, beide keren kijkende in zuidelijke richting. 
De woningen langs deze laan werden in de twintiger jaren in opdracht van de Bond van Ambtena
ren der Nederlandse Spoorwegen naar een ontwerp van de architecten jhr A. H. op ten Noort en 
ir L. S. P. Schef'fer gebouwd. Zij kregen de benaming 'BANS-woningen' en hadden over een rustig 
plantsoen uitzicht op de Kromhout kazerne. Op de oude foto is geheel links op de achtergrond nog 
juist zichtbaar dat op het kazerneterrein nieuwe gebouwen - onder andere het huidige hoofdge
bouw van de kazerne - in aanbouw zijn. 
Het brede fietspad langs deze laan, alsmede de groenstrook, zouden weldra opgeofferd worden 

140 



aan de aanleg van een rijksweg, die in de volksmond aanvankelijk de naam 'de nieuwe weg' kreeg. 
Thans is dit rijksweg E 8/N 222. Die weg werd op maaiveldhoogte aangelegd en in 1963 verhoogd 
om onder meer in de nabijgelegen Prins Hendriklaan een ongelijkvloerse kruising met de rijksweg 
te kunnen maken. 
Door de toename van de verkeersintensiteit op de rijksweg werden reeds rond 1970 geluidafscher-
mende voorzieningen gewenst. Het geluidscherm, dat op de foto uit 1984 zichtbaar is, werd eerst 
in 1983 geplaatst. 

Foto uit 1937-'38: Gem. Archiefdienst Top. Atlas C 14.375. 
Foto uit 1984: Gem. Fotodienst C 23.520. 
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