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Meentweg en Kollenbrug te Woerdens Verlaat vóór 1954 en in 1967 

De linker foto toont de kruising van de Meentweg in de woonkern Woerdens Verlaat, gemeente 
Wilnis, met de Kromme Mijdrecht vóór 1954. Het op de voorgrond zichtbare deel van de Meent
weg maakt deel uit van de wegverbinding tussen het Utrechtse Spengen, gemeente Kockengen, en 
het Zuidhollandse Nieuwkoop. De oude ophaalbrug, de Kollenbrug, over de Kromme Mijdrecht 
was eeuwen lang in eigendom en beheer bij de gemeente Woerden. Aan de westzijde van de Krom
me Mijdrecht bevond zich - en bevindt zich nog steeds - het bedrijfsgebouw van Crosland Filters 
Holland. Dit bedrijfsgebouw staat overigens op het grondgebied van de Zuidhollandse gemeente 
Noorden. Voor dat gebouw maakte de Meentweg, die slechts een rijbaanbreedte had van 3,94 me
ter, een vrijwel haakse bocht, terwijl zich over de weg heen een transportbrug bevond ten behoeve 
van de graanmaalderij van de firma M. van der Vaart en Zonen, die mede in het bedrijfsgebouw 
was gevestigd. 
Doordat voor goederenvervoer te water in de eerste helft van deze eeuw steeds grotere schepen wer
den ingeschakeld en gelijktijdig de oudere kleinere schepen uit de vaart raakten verminderde de 
betekenis van de, slechts met kleinere schepen bevaarbare, Kromme Mijdrecht voor het Woerdense 
handelsverkeer beduidend. Rond 1950 stelde de gemeente Woerden het reeds op prijs wanneer zij 
van haar eeuwenoude verplichtingen ten aanzien van de ver buiten de grenzen van die gemeente 
gelegen Kollenbrug bevrijd zou kunnen worden. Voor overname van de brug kwam alleen de pro
vincie Utrecht in aanmerking, doch deze aarzelde lang voor zij met overname instemde. Eerst op 
5 november 1957 besloten provinciale staten ingaande 1 januari 1958 het onderhoud van de brug 
met brugwachterswoning over te nemen. 
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Nadat het de provincie gebleken was dat een beweegbare brug ter plaatse nog in ieder geval voor 
de recreatievaart nodig was en de gemeente Wilnis bereid bleek om ook de Meentweg aan de pro
vincie over te dragen, werd tot een ingrijpende reconstructie besloten. Daarbij zou de Meentweg, 
in overeenstemming met het tertiair wegenplan, verbreed worden tot ten minste vijf meter, terwijl 
de oude Kollenbrug vervangen zou worden door een nieuwe beweegbare brug. Mede om een ver
keerstechnische verbetering tot stand te kunnen brengen werd voor de nieuwe brug gekozen voor 
een constructie, die slechts zelden wordt toegepast, waarbij de beweegbare brug het vaarwater 
schuin kruist. Die constructie werd mede mogelijk gemaakt doordat de firma M. van der Vaart 
en Zonen afstand wilde doen van haar over de weg heen gebouwde, maar in onbruik geraakte 
transportbrug. 
De nieuwe brug, die ook de naam kreeg van Kollenbrug, en de gereconstrueerde Meentweg kwa
men gereed in 1966. De rechterfoto werd in 1967 gemaakt. In het daarop volgende jaar werd rond 
de brugbedieningskast, die in het midden van de rechterfoto (onder de klok) zichtbaar is, nog een 
bedieningshuisje gebouwd. 

Foto van vóór 1954: provinciale collectie. 
Foto uit 1967: Provinciale Waterstaat van Utrecht nr. 670022.37. 
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Herenstraat te Nieuwegein ter hoogte van de aansluiting van Het Sluisje in 

1923 en rond 1986 

De linker foto uit 1923 toont de Herenstraat in het toenmalige Jutphaas, nu Nieuwegein. Deze 
straat maakt deel uit van de weg vanaf de Jeremiebrug te Utrecht naar Vreeswijk langs de westzijde 
van de omstreeks 1122 op initiatief van Utrecht gegraven Vaart, nu Vaartse Rijn. Rond 1600 ont
stond dicht langs het vaarwater een jaagpad. Het aan de westzijde van het vaarwater grenzende 
waterschap (Heycop genaamd De Lange Vliet) zag de westelijke oever van de Vaartse Rijn als on
derdeel van haar waterkering, waarbij de achterliggende bedoeling mogelijk was om een graantje 
mee te pikken van de tolgelden, die de stad voor het gebruik van het jaagpad was gaan heffen. 
In de officiële stukken sprak het schap echter steeds van schade die de jaagpaarden aan de waterke
ring (konden) aanbrengen. Na omstreeks veertig jaar onderhandelen werd eindelijk overeenstem
ming bereikt over een jaarlijkse betaling door de stad aan het schap van ƒ 80, - . 
Kort na het bereiken van dat akkoord ontstond weer een nieuwe bron voor onenigheid, toen de 
wenselijkheid naar voren kwam om langs het jaagpad een zand- en kleiweg aan te leggen. Wonder 
boven wonder kon met de aanleg van die weg reeds na ruim een jaar praten worden begonnen. 
Nadat deze in 1648 gereed was gekomen, bleef het rond deze weg tamelijk rustig tot Napoleon bij 
decreet van 16 december 1811 de gehele zand- en kleiweg aanwees tot een van de 'routes impériales 
de première classe'. Daarmee werd de weg een rijksweg en werd op 's rijkskosten over het gehele 
traject een bestrating aangebracht. Toen de straatweg echter tot stand gekomen was, beijverde de 
stad zich om de tolinkomsten, die inmiddels rond ƒ 980, - netto beliepen, ook in de toekomst in 
de stadskas te laten vloeien. Deze actie werd wel met succes bekroond, maar de stad zou voortaan 
voor het onderhoud van de weg moeten zorgen. Daarin kwam eerst wijziging toen de provincie 
de weg met ingang van 1 februari 1947 overnam. 
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Op de oude foto zijn de rails (enkel spoor) te zien waarover van 1 december 1883 tot 30 oktober 
1893 de stoomtram van Utrecht naar Vreeswijk reed. Vervolgens reed vanaf 22 november 1893 een 
paardentram, die op 16 augustus 1923 werd opgevolgd door een autotram (een of twee tramrijtui
gen getrokken door een autobus). Na 1 januari 1929 werd het openbaar vervoer tussen de genoem
de plaatsen door autobussen verzorgd. 
Blijkens de oude foto bevond zich op de hoek van Het Sluisje en de Herenstraat een reparatie-
inrichting voor rijwielen en motoren. Daarnaast was het winkeltje van de gezusters Friedeman. Ten 
tijde dat de foto werd genomen werd het aangrenzende lage huisje nog bewoond door J. Th. van 
den Bergh. Tegen het einde van 1923 zou dat pandje met een verdieping verhoogd worden. 
De wegwijzer op de oude foto geeft als richting, die reizigers naar Houten moesten kiezen, de weg 
over de Rijnhuizerbrug aan. Deze brug werd in 1981 vervangen door twee nieuwe bruggen waarvan 
de één noordelijker en de ander zuidelijker gelegen is. 
Op de foto uit 1986 is het voormalige gemeentehuis van Jutphaas nog aan het spitse torentje te 
herkennen. Na de samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk tot een nieuwe gemeente Nieuwegein 
werd een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het oude gemeentehuis van Jutphaas dient nu tot huis
vesting van de gemeentelijke afdeling welzijn. Dit oude gemeentehuis bestond in 1923 reeds maar 
werd door de beplanting aan het gezicht onttrokken. 
Naast dit oude gemeentehuis werd, na sloop van een huurpand, een toegang gemaakt tot de achter 
de Herenstraat liggende Mgr Van Heukelumstraat. 

Foto's Historische Kring Nieuwegein 
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Soestdijkerweg vóór en na 1932 

De linker foto toont de Soestdijkerweg ter hoogte van de Ernst Sillemhoeve onder Bilthoven in 
de staat waarin deze verbindingsweg tussen Soestdijk en De Bilt vóór 1932 verkeerde. De rechter 
foto toont deze weg op dezelfde plaats en eveneens in zuidwestelijke richting gezien, na de in 1932 
gereed gekomen wegverbetering. 
Vanouds bestond deze verbindingsweg uit niet meer dan een zand- en kleiweg, die, afhankelijk van 
de weersgesteldheid, redelijk tot slecht begaanbaar was. Om een beleggingsobject te verkrijgen en 
om de weg van Soestdijk naar De Bilt gedurende het gehele jaar goed begaanbaar te maken lieten 
jhr M. J. Huydecoper van Maarsseveen en mr M. J. Laan in het begin van de vorige eeuw een plan 
opmaken om deze weg van een vier meter brede bestrating te voorzien. Zij kregen op dat plan de 
toen vereiste concessie bij besluit van koning Willem I van 1 juli 1828, nr. 177. Tevens verkregen 
zij toestemming tot het uitschrijven van een negotiatie (dit is een verouderde term voor een obliga
tielening) ter bestrijding van de aanlegkosten, die geraamd waren op ƒ 80.000, - , mits over het 
geleende bedrag een rente van 5% per jaar zou worden uitgekeerd. Voorts verkregen zij vergunning 
om, na het gereedkomen van hun plan, op drie plaatsen langs deze weg tolgelden te gaan heffen. 
De aldus tot stand gekomen straatweg van Soestdijk naar De Bilt, met alle daarop betrekking heb
bende rechten en verplichtingen, brachten de heren Huydecoper van Maarsseveen en Laan onder 
in een 'Commissie voor de straatweg van Soestdijk naar De Bilt'. Deze zou, zonder dat er aan de 
weg andere dan onderhoudswerken werden verricht, tot eind 1928 blijven bestaan als een particu
liere onderneming, die slechts de plicht had om jaarlijks de verschuldigde renten uit te keren en 
om rekening en verantwoording over het financiële beheer af te leggen aan het provinciaal bestuur. 
Juist voordat de Commissie kon gaan denken aan de viering van haar eerste eeuwfeest was vooral 
het fietsverkeer, maar ook het autoverkeer, tot een zodanige ontwikkeling gekomen dat nieuwe 
wettelijke maatregelen werden vastgesteld met betrekking tot het wegenbeheer en het verkeer. Ter 
uitvoering van die maatregelen stelden provinciale staten op 27 oktober 1927 het eerste Provinciaal 
Wegenplan voor Utrecht vast. Daarin werd onder meer bepaald dat de weg van Soestdijk naar De 
Bilt een rijwegbreedte van zes meter zou moeten krijgen en dat langs die weg fietspaden dienden 
te worden aangelegd, terwijl eigendom, beheer en onderhoud van de weg bij een overheid zou moe-
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ten komen. Al spoedig bleek de gemeente De Bilt bereid om de weg, voor zover die binnen de toe
komstige bebouwde kommen van De Bilt en Bilthoven was gelegen, in beheer over te nemen. Het 
provinciaal bestuur was genegen om het overige deel van de weg over te nemen, terwijl de Commis
sie, die problemen ten aanzien van de tolheffingen voorzag, bereid was om, na overdracht van al 
haar rechten en verplichtingen, zichzelf op te heffen. 
Hierdoor konden provinciale staten reeds op 30 oktober 1928 besluiten om de weg van Soestdijk 
naar De Bilt, voor zover die gelegen was - en nog is - buiten de bebouwde kommen van De Bilt 
en Bilthoven over te nemen, die weg voortaan aan te merken als een provinciale weg en om de beide 
tollen, nabij Soestdijk en ter plaatse van het huidige steunpunt van de Provinciale Waterstaats
dienst nabij Bilthoven, op te heffen. 
Op voorstel van het toenmalige hoofd van de Provinciale Waterstaatsdienst, ir A. A. Mussert, 
besloot het provinciaal bestuur vervolgens om hier één van de eerste betonwegen in den lande aan 
te leggen. De weg zou een rijwegbreedte krijgen van zes meter. Omdat die betonweg naast de be
staande straatweg zou worden gemaakt werd het tracé van de oude weg bestemd voor het maken 
van een fietspad, dat een breedte van 2,70 meter zou verkrijgen. De zeer dicht langs die weg staande 
laanbeplanting kon daardoor behouden blijven. Hoe een en ander werd uitgevoerd blijkt uit de 
rechter foto. Daaruit blijkt ook dat de bebouwing langs de weg, ondanks verkleining van voortui
nen, waar mogelijk ontzien werd. 
De op de beide foto's afgebeelde woning kon ook bij de in 1974 uitgevoerde verdere verbreding 
van de rijweg tot 7,20 meter behouden blijven tot deze enkele jaren geleden wegens ouderdomsge
breken werd geamoveerd. 
Bij de in 1974 uitgevoerde wegverbreding werd over de volle breedte van de betonweg en ter weers
zijden daarvan een asfaltdek aangebracht. De uit 1932 daterende betonweg ligt dan ook nog steeds 
onder het asfalt verborgen. 

Foto's: collectie Provinciale Waterstaat van Utrecht nr. 80012.6A en 80012.8. 
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Amsterdamsestraatweg hoek Weerdsingel in 1942 en 1986 

Deze twee situaties uit 1942 en 1986 zijn nauwelijks meer te vergelijken. In 1942 stond de fotograaf 
op de zgn. Molenbrug, de voetbrug over de Stadsbuitengracht naar het Paardenveld, met zijn lens 
op het café 'Het Zwarte Paard', dat stond op de hoek van de Amsterdamestraatweg en de Weerd
singel. De straatweg, aangelegd in opdracht van keizer Napoleon, werd in 1812 in gebruik geno
men. Vanaf ca. 1820 deed 'Het Zwarte Paard' dienst als tolhuis. Vanaf 1829 is het pand gebruikt 
als tapperij. Vanaf dat jaar tot 1845 zwaaide kroegbaas Jurriaan Schrijver de scepter, van 
1845-1850 Dirk Hazekamp, van 1850-1893 Jan van Rooijen, van 1892-1909 zijn schoonzoon P. 
E. M. van der Linde, van 1909-1913 'koffiehuishoudster' N. J. van der Valk en van 1913 tot 1943 
A. Marchai. Het huisje had het intieme interieur van een betimmerde oud-Hollandse taveerne met 
's zomers een buitenzitje aan de singel met uitzicht op de molens aan het Paardenveld en 's winters 
zorgend voor de nodige koek- en zopiefaciliteiten. 
In 1943 kreeg eigenaar Marchai van de Duitse bezetter te horen dat het pand ontruimd moest wor
den. Binnen de muren werd vervolgens een bunker gebouwd. In 1951 werd het onttakelde huis, 
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dat intussen een sta-in-de-weg was geworden midden op de Amsterdamsestraatweg, gesloopt. 
Links voor op de oude foto het brugwachtershuisje, daarachter de bebouwing van de Amsterdam
sestraatweg. Net achter het brugwachtershuisje was het Westindisch bananenhuis van F. Sidler en 
het witgepleisterde huis achter de klok was van B. Blankenstein, handelaar in vak- en bedrijfskle
ding. Vlak achter de klok is een benzinepomp te zien. Het huis rechts op de oude foto is het hoek
pand van de Weerdsingel, waar in 1942 de arts-apotheker D. Koerts woonde. 
Zoals op de nieuwe foto uit 1986 te zien is, is alle bebouwing die op de foto uit 1942 staat, inmiddels 
gesloopt. Ook hier heeft het toenemende verkeer weer zijn tol geëist. Het maken van de nieuwe 
foto op dezelfde plaats als in 1942 was een risicovolle aangelegenheid. 

Foto uit 1942: GAU, T.A. DOW 176k, neg. nr. C 19.770 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.465 
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De Bartholomeïbrug in ca. 1930 en 1986 

Waar vanaf 1859 een overhaalschuitje voer en sinds 1902 een brug lag over de Stadsbuitengracht, 
is op deze foto uit ca. 1930 vanuit het tegenwoordige gebouw van de Tiel-Utrecht Verzekering
maatschappij aan de Catharijnesingel de Lange Smeestraat gefotografeerd met rechts het Bartho-
lomeïgasthuis. Dit gasthuis, dat gesticht werd in 1367 ten behoeve van rondtrekkende vreemdelin
gen en arme zwervers, bouwde in 1870 de op de foto rechts zichtbare vleugel aan de Pelmolenweg. 
Het gedeelte van het gasthuis aan de Smeestraat is de zgn. gasthuiszaal. 
Genoemde vleugel uit 1870, die in 1927 herbouwd werd, is, ondanks de nodige protesten, op de 
recente foto inmiddels gesloopt om plaats te maken voor een moderne bejaardenhuisvesting, even-

148 



als grote gedeelten aan de Springweg. Zo verdween hiermee een deel van de karakteristieke bebou
wing op deze plek. 
In 1951 werd de brug, te zien op de oude foto, vervangen door een op het toenemende verkeer in
gestelde bredere oeververbinding. Tijdens de bouwwerkzaamheden werd gebruik gemaakt van een 
houten voetgangershulpbrug. 

Foto uit 1930: GAU, T.A. DOW 428-D, neg. nr. C 26.490 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.471 
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Het Utrechtse stadhuis aan de zijde van de Korte Minrebroederstraat in de 
jaren 1932 en 1986 

In 1932 richtte een fotograaf die standplaats had gekozen op het Oudkerkhof, zijn lens op de ach
terzijde van het stadhuis en in de Korte Minrebroederstraat. Waar eens woonhuizen stonden, die 
in de loop der jaren ten dele als dependances van het stadhuis in gebruik waren genomen, kwam 
na de verbouwing van het stadhuis in de jaren 1841/1847 een open ruimte. Dit pleintje werd omge
ven door een gietijzeren hek. Links achter het hek stond sinds 1930 de rode krantenkiosk van Gerrit 
de Vries. Deze stond oorspronkelijk bij de ingang van de raadskelder aan de voorkant van het ge
bouw. 
De foto uit 1932 toont in het midden de achterzijde van de huizen aan de Ganzenmarkt, waarin 
van 1867 tot april 1931 het hoofdbureau van politie was gehuisvest. Toen de oude foto gemaakt 
werd stond de 'doolhof', die het hoofdbureau tengevolge van allerlei aan- en verbouwingen was 
geworden, nog grotendeels leeg. 
De huizen aan de Ganzenmarkt, voor zover deze bij de verbouwing van het stadhuis gespaard ble-
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ven, werden in de jaren 1938 en 1939 gesloopt om plaats te maken voor de op 2 januari 1940 in 
gebruik genomen nieuwe vleugel van het stadhuis. Toen verdween ook het hekwerk achter het stad
huis. 
Na diverse wijzigingen in de indeling van de vrij gekomen ruimte ontstond de situatie die op de 
foto uit 1986 wordt getoond: een naar het westen verlegde Korte Minrebroederstraat en een straat
beeld, gedomineerd door geparkeerde auto's. 
De erker, die rechts op beide foto's te zien is, behoort tot het pand van de boekhandel Van Rossum-
Standaard op de hoek van het Oudkerkhof en de Korte Minrebroederstraat. 

Foto uit 1932: GAU, T.A. DOW 152k, neg. nr. C 19.472 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.466 
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De Stadhuisbrug in 1930 en 1986 

Op de oude rond 1930 gemaakte foto wordt het Utrechtse stadhuis 'een stalenkaart van verschillen
de bouwstijlen' genoemd. Voordat de gemeente het gehele complex in gebruik nam, werd het hoek
pand aan de Ganzenmarkt, het huis 'Keijzerrijk', gebruikt door de Factorij der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen. In 1930 werd het pand gebruikt door de Muziekschool van de 
Maatschappij Toonkunst. Rechts daarnaast zat de fam. Schravendijk in Engelse en Amerikaanse 
artikelen. Onder het Jugendstilachtige torentje zat de toonkamer van de Gemeentelijke Gasfa
briek. 
In 1933/1934 werd het huis Keijzerrijk met het 'oude stadhuis' door nieuwbouw verbonden voor 
de som van ƒ 300.000, - . Op het stadhuis zijn duidelijk de toen in gebruik zijnde telefoonantennes 
zichtbaar. Opvallend is het nog lege tympanon boven de zuilenrij; pas in 1957 werd een beelden
groep, vervaardigd door Pieter d'Hont, onthuld. 
Tegenover het stadhuis zetelde vanaf 1910 de firma Vroom & Dreesmann in tapijten. Toen de in-
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middels tot warenhuis uitgegroeide zaak in 1974 de Stadhuisbrug verruilde voor Hoog-Catharijne, 
vestigde er zich de boekhandel Broese-Kemink en de Openbare Bibliotheek. 
Op de hoek van de Oudegracht en de Massegast, rechts op de foto, zetelde al sinds 1882 de firma 
Hoyng in kristal, porselein en aardewerk. In de jaren 70 werd het pand betrokken door kledingma
gazijn Gazan; tegenwoordig heeft Allwave het pand in gebruik. 
Het smalle pandje schuin onder de Domtoren is het huis 'De Hazewind', waar al voor 1900 het 
parapluiehuis van P. Yrondy & Lestrade gevestigd was, later overgenomen door de dames Tanis. 
In 1986 huist er modemagazijn Marie Christine. 

Foto uit 1930: GAU, T.A. DOW 152A 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.472 
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De Steenweg in 1930 en 1986 

De Steenweg naar het oosten ca. 1930, toen voetgangersgebieden nog niet echt noodzakelijk waren. 
Deze straat was begin deze eeuw nog beklinkerd, maar kreeg in 1920 een 'vastere vloerbedekking'. 
De voorste drie panden links, op het moment van de oude opname schoenwinkel 'Hercules', manu-
facturenhandel NV Van de Werff en de schoenwinkel van A. A. Kuijer, moesten in 1976 met nog 
twee panden plaatsmaken voor het nieuwe gebouw van de HEMA. 
De heer met strohoed loopt langs nr. 53. Tegenwoordig huist in dat pand Van Dam modestoffen, 
rond 1930 zat er C. van Dijk, goud- en zilversmid. Van Dam gebruikte voor zijn nering tevens het 
daarnaast gelegen pand, Steenweg 51, met de karakteristieke iets naar voren stekende gevel met 
de streepjesjalouzie. 
Rechtsvoor het hoekpand Steenstraat-Mariastraat, waar rond 1930 de koffie- en theehandel van 
Geels en Co. was gevestigd, tegenwoordig 'Mister Minit'. In de winkel van 'tailleur moderne' A. 
J. Baljet huist nu het 'Meeneemwinkeltje'. Het smalle hoge huis ernaast aan de linkerzijde werd 
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eertijds gebruikt door de vleeshandel van P. H. van Wees; in 1986 staat op de gevel 'Francine', 
een modezaak. Waar nu dââr weer naast Yves Rocher zit, was in 1930 de slijterij van Albert Küsters 
gevestigd. 
Het huis met de jalouzie werd ten tijde van de oude foto bewoond door F. J. H. Nelissen 'in luxe 
artikelen'. Het opvallende huis met de prachtige erker in houtsnijwerk, waar nu een tapijtzaak ge
vestigd is, was vanouds eigendom van apotheker G. H. J. van Spanje. 
Op de foto uit 1986 is duidelijk het steigerwerk (en de kraan) rond de Domtoren te zien; in het 
kader van de tentoonstelling 'Space 86' en ten behoeve van 'Utrecht-promotion' werd in de lente 
van 1986 een Saturnus-maanraket tegen de toren 'geplakt'. 

Foto uit 1930: GAU, T.A. DOW 173, neg. nr. C 25.023 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.470 
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Tolsteegsingel hoek Abstederdijk in 1924 en 1986 

De oude foto is genomen in 1924 op de brug over de Kromme Rijn op de hoek van de Tolsteegsingel 
en de Abstederdijk. Op de voorgrond zijn de sporen van tramlijn 1 over de in 1905 gebouwde ste
nen brug te zien. 
Het huis links op de foto is nog aanwezig; in het lage pand daarnaast had de heer Fonville in 1924 
zijn schoenmakerij. Daarvóór staat Utrechts Brandspuithuisje nr. 8, dat gedeeltelijk schuil gaat 
achter een brandbel en een reclamebord. In 1935/1936 werden deze hoekpanden gesloopt en daar
voor in de plaats kwam nieuwbouw, die op de recente foto uit 1986 te zien is. In dit pand Absteder
dijk 2-2bis werkte jarenlang rijwielhersteller W. Verdonk. Na hem vestigde zich er de ijzerwaren
en gereedschappenwinkel van J. L. Kruft. Zoals op de recente foto te zien is, staat het pand in 1986 
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leeg. Op de oude foto is in de bocht van de Abstederdijk het zgn. 'Moorse Huis' te zien, gebouwd 
in 1908/1909 als dubbel landhuis. In 1969 werd dit pand, toen in gebruik bij Jordanian Airways, 
gesloopt en ontstond de brede weg van de Venuslaan naar de Tolsteegsingel, tegelijk met de bouw 
van de Albatrosbrug. 
Zo te zien heeft de boom langs de Kromme Rijn nabij de Tolsteegsingel op beide foto's weinig gele
den van de veranderingen. 

Foto uit 1924: GAU, T.A. DOW 181, neg. nr. C 13.505 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.469 
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De Croeselaan vanaf de Balijelaan/Vondellaan in 1925 en 1986 

De fotograaf stond rond 1925 midden op de Balijelaan/Vondellaan en kiekte de Croeselaan of 
Laan van Croes naar het noorden. Rechts stroomt de Moesgracht, die in 1928 ten behoeve van de 
verbreding van de straat gedempt werd. Het gebouw linksvoor staat op de hoek van de Balijelaan 
en Croeselaan, waar aanvankelijk detypograaf Wouter van Buuren woonde en in 1940 het lingerie-
huis Van Heuzen in gevestigd was. Tegenwoordig herbergt het pand het Hotel Garni Bunschoten. 
Er is nog een ruim uitzicht op de gebouwen in het midden van de foto, die de hoek vormen met 
de Heycopstraat. De tussenliggende bebouwing aan de westzijde van de Croeselaan zal in de jaren 
30 verschijnen. 
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Tramlijn 5 rijdt richting Centraal Station. 
De bebouwing rechts op de foto, toen Vondelkade, nu ook Croeselaan, is rond 1910 gebouwd. De 
straat rechts is de Tesselschadestraat; op de hoek is nu de bloemisterij van H. P. Roestenberg ge
vestigd, in 1925 die van Willem van Dijk. 

Foto uit 1925: GAU, T.A. DOW 151j, neg. nr. C 22.003 
Foto uit 1986: Gem. Fotodienst, neg. nr. C 26.467 
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