Frans Storm va^

Utrecht is een k n o o p p u n t van spoor-, vaar- en verkeerswegen. Tot in d e
twintigste eeuw bestonden de vele kruisingen van spoorwegen m e t verkeerswegen uit overwegen en de kruisingen m e t vaarwegen uit lage,
beweegbare bruggen. De langdurige overwegsluitingen en beperkte
openingstijden van de bruggen vormden een ernstige belemmering en

F

l 3 3 jaar nadat voor het eerst een
Frans Storm van Leeuwen (1951) werkt bij

Rijkswaterstaat. Hij heeft een brede interesse voorde

Staatscommissie zich met dit pro-

historie van de spoorwegen in Nederland en gaat

I bleem ging bezig h o u d e n , ging de
?raag na wat de achtergronden zijn achter de feiten.

3ij een dergelijk onderzoek komen soms verrassende

eerste spade de grond in voor de

zaken aan het licht.

I spoorwegwerken die de gewenste
verbetering brachten.
Ten tijde van de uitvoering van deze werken speelde o o k de problematiek r o n d de omzetting van het gemeentelijke t r a m n e t in een a u t o b u s net. D e gemeentetrams verdwenen geleidelijk uit de Utrechtse straten,
n a jaren van weifelen van de gemeentepolitiek en met een slechte n a a m
bij het publiek.
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Inleiding*
De gemeente Utrecht heeft sinds de aansluiting op het spoorwegnet een haat-liefde
verhouding gehad met het spoor. Aan de ene kant kreeg Utrecht door de spoorwegen
snelle verbindingen met de rest van het land, aan de andere kant begon de stad in de
loop van de negentiende eeuw steeds meer de "knellende ijzeren banden van het
spoor" te voelen. Stadsuitbreidingen werden bemoeilijkt door de psychologische barrière die de spoorwegen vormden en het wegverkeer ondervond een toenemende hinder van de langdurig gesloten overwegen. Behalve de spoorlijnen belemmerden ook de
forten aan de oostkant van de stad, die onderdeel waren van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, de uitbreidingen. De spoorwegen en de gemeente hadden eindjaren twintig van de vorige eeuw grote belangen bij verbetering van de bestaande situatie. Hun
belangen vielen echter niet samen en pas op initiatief van derden kwamen de partijen
tot elkaar. De spoorwegwerken die door een speciale Commissie werden aanbevolen en
die in samenwerking tussen gemeente en spoorwegen werden uitgevoerd, brachten de
oplossing die beide partijen nastreefden. Tegelijkertijd speelde in Utrecht het "tram- en
busvraagstuk", dat in het voordeel van de bus werd beslist.

De ontwikkeling van het spoorwegnet rond Utrecht
In de loop van circa 80 jaar had het spoorwegnet in en rond Utrecht in grote lijnen vorm
gekregen. Op 28 december 1843 ' (en niet op 18 december zoals andere bronnen vermelden) opende de Nederlandsche Rhijnspoormaatschappij (NRS) de lijn Amsterdam
Weesperpoort- Utrecht. Deze lijn werd in de anderhalfjaar nadien in etappes verlengd
tot Arnhem. 2 De NRS bouwde ook de lijn van Utrecht naar het Maasstation in Rotterdam, die op 30 juli 1855 werd geopend. Op 20 augustus 1863 opende de Nederlandsche
Centraalspoorweg-Maatschappij (NCS) de lijn Utrecht - Hattemerbroek, die na gereedkomen van de IJsselbrug op 6 juni 1864 verlengd werd tot Zwolle. De sprong over de
grote rivieren werd gemaakt door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS); de lijn Utrecht- Den Bosch werd na het opeenvolgend gereedkomen van
de bruggen bij Culemborg, Waardenburg en Hedel geopend op 15 september 1870. Het
Utrechtse station van de Staatsspoorwegen lag zuidelijk van het Rhijnspoorwegstation
ter hoogte van het park Nieuweroord en was vanaf de Catharijnesingel toegankelijk via
een tunnel onder de sporen van de NRS door: de roemruchte "Uit en In."
De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM) opende op 10 juni 1874 de
Oosterspoorweg Hilversum - Utrecht Maliebaan - Lunetten. Het buurtverkeer rond
Utrecht werd verzorgd door twee maatschappijen: de Utrechtsche Lokaalspoorweg
Maatschappij, die op 27 juni 1898 een lijn opende over Den Dolder naar Baarn Buurtstation en de Nederlandsche Buurtspoorweg die op 29 augustus 1901 ging rijden naar
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De Bilt (nu Bilthoven) en Zeist. Voor deze buurttreinen werd op i mei 1904 het Buurtstation geopend, waardoor het Rhijnspoorwegstation ontlast werd. ' Dit station ging toen
Centraal Station heten. Bij fort Blauwkapel werden twee zogenaamde verbindingsbanen geopend. De oudste is de verbindingsbaan van de Oosterspoorweg van het
Maliebaanstation richting Bilthoven die geopend is op 24 mei 1905. Hierbij werd gebruik gemaakt van een spooraansluiting dieal was aangelegd voor de aannemer die de
Oosterspoorweg gebouwd had. De tweede verbindingsbaan van Hilversum naar het
Centraal Station werd geopend op 26 oktober 1921. Deze laatste verbindingsbaan was
nodig omdat vanaf die datum de treinen naar Hilversum ook vanaf het Centraal Station
vertrokken.
De NCS had medegebruik van het NRS/MESS station, ' maar wilde omstreeks 1916 een
eigen goederenstation aanleggen nabij de Draaiweg. Het is nooit gebouwd, maar wel
kwam er bij de Mr. Tripkade een seinhuis dat bedoeld was voor de verbindingsbaan
naar dit goederenstation. In 1918 werd nog een inhaalspoor gebouwd door de NCS tussen de Kerkweg en de Vechtbrug. De overname van de NCS door de MESS op 1 mei 1919
was oorzaak dat de plannen voor het goederenstation nooit werden uitgevoerd. Naast
de Talmalaan in Tuinwijk heeft nog lange tijd een onbebouwd stuk grond gelegen, dat
nog een zichtbaar uitvloeisel was van de NCS-plannen.

Werken bij het Spoor
De spoorwegen zijn een grote werkgever in Utrecht, maar dat is niet altijd zo geweest. Stationspersoneel, overweg- en seinhuiswachters, rangeerders, onderhoudspersoneel e.d. waren er al vanaf 1843 toen
Utrecht een spoorverbinding kreeg. Oorspronkelijk had echter geen van de spoorwegmaatschappijen
zijn maatschappelijke zetel en kantoren in Utrecht. De NRS vestigde het hoofdkantoor in Amsterdam. In
1858 werd H. Ameshoff belast met de leiding en werd de Engelsman James Staats Forbes directeur.
Forbes vestigde zich in Utrecht samen met de chefs van Weg en Werken en Tractie en Beweging. Toen
Forbes door een benoeming in Engeland zich slechts sporadisch in Utrecht kon vertonen, werd de zetel
van de maatschappij naar Utrecht overgebracht en verhuisden alle burelen mee. Voor het kantoorpersoneel moest massaal woonruimte worden gevonden.
De NCS was aanvankelijk ook in Amsterdam gevestigd. Op 1 juni 1874 werd de gehele administratie naar
Utrecht overgebracht, naar het pand Catharijnekade hoek Mariaplaats.' In 1895 verhuisde de NCS naar
het door de Staatsspoorwegen neergezette HGB II aan het Moreelsepark. Op 8 november 1909 trok de
NCS in het eigen kantoorgebouw aan de Catharijnesingel 51-52, waar de maatschappij tot haar opheffing
in 1918 is gebleven. De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS) zetelde vanaf 1863 in
Den Haag, maar vond, evenals de andere maatschappijen, een centrale ligging van het hoofdkantoor
wenselijker. Na demping van de Kruisdwarsvaart werd op het vrijgekomen terrein het Centraal
Administratiegebouw Cgb gebouwd, het latere Hoofdgebouw I (HGB I). Dit gebouw werd op 1 mei 1870 in
gebruik genomen en moest na 9 jaar alweer worden uitgebreid met zijvleugels en een vierde verdieping.
Door de groei van het spoorwegnet en de daarmee samenhangende vergroting van het ambtenarenapparaat werd dit gebouw echter weer te klein. Het Hoofdgebouw II (HGB II) verrees er naast; hier zetelde,
zoals gezegd, ook tijdelijk de NCS.
Na de fusie van de MESS en de HSM in 1918 verhuisden de afdelingen die nog gehuisvest waren in het
gebouw van de HSM aan de Droogbak in Amsterdam naar Utrecht; de beambten moesten meeverhuizen
en de huisvesting van al die mensen bracht grote problemen met zich mee. Het park Nieuweroord, tussen het spoor en de Catharijnesingel, werd vrijwel geheel aan de spoorwegen verkocht en daarmee verdween het laatste restje groen in de spoorwijk waar de Utrechtse bevolking graag ging wandelen. Hier
verrees HGB III, de fameuze Inktpot van de Chef van Dienst van Nieuwe Werken, ir. G.W. van Heukelom.
1. Spoor- en Tramwegen 26,18-12-1943.
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De Oosterspoorweg en het Maliebaanstation
In 1870 verkreeg de directie van de HSM concessie voor het aanleggen van "eene spoorweg van Amsterdam over Hilversum en Amersfoort naar Zutphen, met een zijtak van
Hilversum naar Utrecht." 5 Deze lijn zou de naam Oosterspoorweg krijgen. De maatschappij kwam niet tot overeenstemming met de Staatsspoorwegen over een aansluiting ten westen van Utrecht. Daarom koos men er voor een tracé aan te leggen ten oosten van de stad, met een overstapstation bij de Lunetten op de Staatsspoorlijn naar Den
Bosch. Utrecht zou een station aan deze lijn krijgen ter hoogte van het huidige Hieronymusplantsoen.
De gepubliceerde plannen stuitten op verzet bij de Gemeenteraad. Als reactie hierop
publiceerde de HSM een brochure met een kleurentekening van het voorgestelde tracé.
Dit zou moeten lopen langs de gasfabriek en de gevangenis aan het Wolvenplein om
vervolgens in rechte lijn naar Lunetten te gaan. Hoewel de HSM probeerde aan te tonen
dat "het bederf van de wandelingen en eene belemmering van het verkeer" niette vrezen waren, bleek uit het kaartje in de brochure zonneklaar dat er sprake zou zijn van
demping van grote delen van de singels aan de oostzijde van de stad. Het zou een enorme ingreep zijn op de parken die Zocher had aangelegd op de stadswallen.
Ook de Utrechtse bevolking kwam in het geweer tegen de gepresenteerde plannen.6
Namens de Utrechtse burgers werd een adres ingediend bij de HSM tegen de plannen
en er werden verschillende petities getekend. Stads- en natuurschoon en ook de volksgezondheid telden mee. Onder druk van zowel de publieke opinie als ook van de
gemeenteraad diende de maatschappij een gewijzigd plan in. De spoorbaan zou nu ten
oosten van de Maliebaan moeten komen en kwam in zijn geheel verder van de stad af
te liggen. Het einde van de Maliebaan zou echter doorsneden worden en het park de
Nieuwe Baan tussen de Maliebaan en de Biltstraat zou opgeofferd moeten worden. Ter

Het Maliebaanstation aan de Oosterspoorweg te Utrecht, 1027. Uiterst rechts de draaischijf met locomotief
loods.
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hoogte van de overweg in de Biltstraat zou ook een spoorweghalte worden geopend.
De gemeente koos schoorvoetend voor deze variant, die van twee kwaden de minste
was.
Het station Maliebaan zou in de ogen van de spoorwegmaatschappij een volwaardig
uitgerust hoofdstation moeten worden. 7 De HSM wilde de concurrentie aangaan met
MESS, NRS en NCS, en maakte er een imposant neo-ciassicistisch station van met ruime
wachtkamers, buffetten en restauratie en bagage- en goederenafhandeling. In 1884
kreeg de MESS medegebruik van het station. In 1885 werd de halte Biltstraat geopend;
de bekendheid bij het publiek met deze halte was gering totdat in 1892 het "station
Biltstraat" in de dienstregeling werd vermeld. De populariteit van dit station steeg
enorm: in 1904 werden hier 72.115 plaatsbewijzen verkocht tegen 49.840 stuks op het
Maliebaanstation.s Men kon hier overstappen op de tram naar Zeist (elektrisch vanaf
1909) en op de gemeentetram. Voor- en natransport waren bij de Biltstraat dus veel
beter geregeld dan bij het Maliebaanstation en zo leek het lot van het imposante
hoofdstation bezegeld: steeds minder passagiers maakten gebruik van de Maliebaan
en de laatste jaren van zijn bestaan als reizigersstation kwam er maar één trein per
dag.
Voorgoederen- en postvervoer bleef het station Maliebaan van enige betekenis. In 1932
werd het station knooppunt voorde nachtsneltreinen voor postvervoer die ook toegankelijk waren voor reizigers. In 1939 werd het reizigersstation Maliebaan gesloten; in
1953 verloor het gebouw ook zijn functie als vrachtgoederenkantoor. Het prachtige
gebouw stond werkeloos en de grote wens om de intussen opgebouwde verzameling
van het Spoorwegmuseum in een eigen gebouw onder te brengen kon nu gestalte krijgen. Na een uitgebreide verbouwing werd op 5 november 1954 het Nederlands
Spoorwegmuseum in het Maliebaanstation geopend.

Belemmering wegverkeer door Spoorwegen rond Utrecht
Het resultaat van meer dan een halve eeuw aanleg van spoorwegen door vier verschillende maatschappijen was chaotisch. De stad was omringd en soms doorsneden door
spoorlijnen, die de stad afsloten van het buitengebied en die het verkeer op veel plaatsen belemmerden.
Op 18 februari 1902 stuurde het College van B&W onder leiding van de bekende burgemeester Reiger een "klacht over belemmeringen in het verkeer door de spoorwegen te
Utrecht" aan de Ministervan Waterstaat, Handel en Nijverheid.' Het College zette in
dit adres uiteen wat er aan de hand was: de uitvalswegen Leidseweg en Vleutenseweg
verwerkten erg veel verkeer, o.a. vee op weg naar de veemarkt, die toen nog in het centrum van de stad werd gehouden. De stremming door de vele overwegsluitingen werd
als zeer ernstig ervaren. De Vecht en de Vaartse Rijn werden druk bevaren door schepen
die niet onder de lage spoorbruggen door konden varen. Om het adres kracht bij te zetFRANS
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Overweg Vleutenseweg aan de noordzijde van station Utrecht CS, 1935. De voetgangersbrug is gedeeltelijk
zichtbaar. De achterste trein is een buurttrein die het Buurtstation binnen rijdt, de voorste trein is een sneltrein naar het noorden. Foto W.R.C. v.d. Broek, verz. NVBS.

ten, waren ettelijke tabellen bijgevoegd van sluitingstijden van de overwegen en
spoorbruggen in de stad.
De NCS aan wie in een eerder stadium een rekest was gericht, had begrip voor de situatie getoond en zegde verbeteringen toe. De gemeente had hier echter geen vertrouwen in en richtte zich rechtstreeks tot de minister. Deze confrontatie tussen de gemeente en de spoorwegmaatschappijen was de eerste in een lange reeks die de gemoederen in de eerste 30 jaar van de twintigste eeuw bezig hield. De spoorwegen stelden
de exploitatie van het spoorwegbedrijf voorop en de gemeente voelde zich verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van alle delen van de stad. Omdat geen van
de partijen veel geld wilde besteden aan een afdoende oplossing en de spoorwegmaatschappijen geen direct belang zagen in een vervanging van de overwegen door onderdoorgangen, sleepte de kwestie zich voort. De spoorwegen toonden hun creativiteit en
expansiedrift echter wel door in de eerste decennia van de twintigste eeuw diverse
plannen te lanceren voor een verlegging van spoorlijnen. De "ijzeren ring" rondom
Utrecht zou hierdoor wel wat minder gaan knellen.
De gemeente zag in 1902 nog maar één, zeer rigoureuze, oplossing en dat was "de
geheele spoorbaan met alle daartoe behoorende werken op te hoogen, zoodanig dat
alle verkeer, zoowel over de land- als over de waterwegen, onder den spoorweg door
kan plaats vinden, hetzij den spoorweg in zijn geheel naar buiten, verder van de
bebouwde kom af, te verleggen en door verhoogden aanleg er terstond voor te waken
dat toestanden als de bestaande zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen." I0
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De Staatscommissie Roëll
Bij Koninklijk Besluit van 17 mei 1902, slechts drie maanden na het adres van B&W van
Utrecht, stelde de minister van Waterstaat een Staatscommissie in onder leiding van
Jhr. Mr. J. Röell "om te onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen
en de waterwegen in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd." Deze
commissie achtte onmiddellijk ingrijpen zó noodzakelijk, dat ze reeds op 30 juni 1903
een voorlopig rapport inzond met voorstellen voor het maken van enige tunnels in de
Leidseweg, waardoor op tenminste één punt een vrije doorgang onder de spoorweg tot
stand zou komen. Vijfjaar later was de eerste tunnel klaar.
In 1906 kwam de Commissie met een breed opgezet plan, " waarbij aangedrongen
werd op grote spoed: "De steeds in snelheid toenemende aangroeiing van het spoorwegverkeer, die in de laatst verloopen tientallen jaren alle verwachtingen heeft overtroffen, geeft intusschen eene waarschuwing voor de toekomst, welker betekenis niet
mag worden onderschat. Men kan met zekerheid voorzien, dat na weinige jaren de
bestaande stationsinrichtingen en spoorweglijnen op een knooppunt als Utrecht in
zoodanige mate onvoldoende zullen blijken voor het toegenomen verkeer, dat een
onvermijdelijke noodzakelijkheid tot wijziging en uitbreiding zal ontstaan."
Het rapport stelde een plan voor, waardoor:
1.

Het verkeer op de verkeers- en waterwegen zoveel mogelijk een onbelemmerde
doorgang zou hebben.

2.

Een aanzienlijke stadsuitbreiding mogelijk zou zijn; in een apart hoofdstuk werd
het probleem van de bevolkingsaanwas behandeld en een extrapolatie van deze
cijfers wees uit dat Utrecht in 1952 232.000 inwoners zou hebben. Het zouden er in
werkelijkheid in 1954- na een gemeentelijke herindeling-242.000 worden.

3.

Tegelijkertijd alle andere openbare belangen (waaronder de landsverdediging)
zoveel mogelijk behartigd zouden worden.

Het plan bestond uit een hooggelegen station tussen Croeselaan en Merwedekanaal;
dit gebied was toentertijd vrijwel geheel onbebouwd. De kazerne van de vestingartillerie lag aan de rand en verder was er slechts het terrein van de beetwortelsuikerfabriek
van de firma Carp en Co (het "Suikerterrein"). Tussen Leidsche Rijn en Vleutensevaart

Het plan 1915 van de Staatsspoorwegen
Er bestond een grote behoefte aan een doorgaande verbinding Gouda - Utrecht - Amersfoort waarbij de
locomotieven niet meer hoefden kop te maken. De NCS en de MESS hadden in 1915 nieuwe spoorverbindingen ontworpen om dit mogelijk te maken. Achtereenvolgens ontstonden er drie varianten, die
gemeen hadden dat er een nieuwe spoorlijn werd aangelegd naar Amersfoort, die het z.g. kopmaken in
Utrecht overbodig maakte. Eén van deze plannen, destijds aangeduid als Plan h, werd door de NCS en de
HSM verder uitgewerkt. Het bevatte vele ingrijpende wijzigingen van het spoorwegnet in de stad, waaronder een gedeeltelijk opgebroken Oosterspoorweg tussen de stations Biltstraat en Lunetten.
1. Brief d.d. 14-12-1915 van de MESS aan de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten te Den Haag.
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Onderdoorgangen in de Leidseweg in aanleg, gezien in de richting van de stad, 7907. Geheel links het Buurtstation en de doorgang
voor rijverkeer, in het midden de tijdelijke voetgangersbrug, hier al buiten dienst, daarnaast de nieuwe onderdoorgang voor langzaam verkeer. Rechts het MESS / NCS station waarvan alleen het postgebouw te zien is. Foto Verz. J.C.C, van de Meene.

was de wijk Lombok in ontwikkeling. Het station met vier perrons zou met de voorgevel
gericht zijn naar de Croeselaan en door een brede brug over de Kruisvaart verbonden
zijn met de binnenstad. Direct grenzend aan het Centraal Station zou een goederenemplacement moeten komen. Nieuwe verbindingslijnen ten westen en ten oosten van de
stad moesten zorgen voor een vlotte afhandeling van het treinverkeer. Doel was het
overbodig maken van het veel tijd kostende "kop maken." Hierbij moet de locomotief
ontkoppeld worden, langs zijn trein naar de andere kant rijden en weer vastmaken om
in de tegengestelde richting te vertrekken.
De kosten van dit plan werden geraamd op ƒ 16.350.000,--. De voordelen ervan waren
voor de stad Utrecht de ongelijkvloerse kruisingen en voor de spoorwegen het doorgaande treinverkeer Gouda - Utrecht - Amersfoort en verder. Het plan werd niet uitgevoerd vanwege de hoge bouwkosten en de grote afstand tussen het nieuwe station en
het centrum van de stad. Het Ministerie van Oorlog maakte bezwaar vanwege aantastingvan de effectiviteit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De commissie Van Marie
In de jaren die volgden werden, onder andere in 1921, nog verschillende plannen
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gemaakt voor een hoog station op de tegenwoordige plaats en voor vrije kruisingen
van de toevoerlijnen ver buiten het spoorwegemplacement. Ook deze plannen sneuvelden door de zeer hoge kosten. Tegen het einde van 1928 kregen de spoorwegen zodanige behoefte aan uitbreiding, dat de NS plannen voor een station met vijf perrons aan
de Ministervan Waterstaat had ingezonden. Grote teleurstelling wekten de plannen bij
de gemeente, omdat ze wei de spoorwegbeiangen zouden dienen, maar geen verbetering brachten voor het wegverkeer. De gemeente verleende daarom geen medewerking aan de onteigening van de benodigde panden en kavels grond. Verschillende
katholieke werkliedenbonden en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht
e.o. toonden echter belangstelling voor de verbeteringswerken en zagen mogelijkheden voor uitvoering in werkverschaffing. '2 De Kamer van Koophandel bracht dit onder
de aandacht van de Minister van Waterstaat. Afgesproken werd dat de gemeente
Utrecht vooreerst nog geen aanspraak zou maken op gelden uit de werkverschaffing in
afwachting van vaststelling van de plannen (en de begroting). De Kamer van
Koophandel in Utrecht achtte enig lobbyen noodzakelijk en nam in september 1931 het
initiatief voor een bespreking tussen Rijkswaterstaat, de gemeente en de Nederlandse
Spoorwegen. '•' Het resultaat hiervan was een verzoek van de gemeente aan de Minister
van Waterstaat om een Commissie in te stellen.
Hierop werd op 31 maart 1932 de Kleine Technische Commissie geïnstalleerd door haar
voorzitter ir. Th.M.B. van Marie, destijds Rijksinspecteur-Ceneraal der Spoor- en Tramwegen. u In deze commissie zaten verder:
Ir. H.B. Bakker, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Arrondissement Utrecht;
-

Majoor der Genie C.W. van Dooden, Chef van het Centraal Inundatie Bureau te Den
Haag;
Ir. L.N. Holsboer, Directeur van Gemeentewerken van de Gemeente Utrecht;
Ir. N.M. de Kanter, Chef van de Werken Noord van de Nederlandsche Spoorwegen;
Dr. H.W. de Vink, lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

Op 12 februari 1934 bracht deze Commissie haar verslag uit. Bij het opmaken van de
plannen ging ze uit van het bovengenoemde vijf perrons-plan van de Nederlandse
Spoorwegen, waarbij enkele aanvullingen werden aangebracht.15

1935-1952. Uitwerking en uitvoering van het plan-Van Marie
De totale werken werden door de Commissie - Van Marie oorspronkelijk begroot op
ƒ 15.250.000,-. " De werkzaamheden aan de bovenbouw die de spoorwegen in eigen
beheer zouden uitvoeren zouden ƒ 7.000.000,-vergen. De kosten van de overige werkzaamheden aan ophogingen, kunstwerken en aanpassing van het gemeentelijke
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De lange weg naar een nieuwe verkeerstunnel
De meest prangende conflictpunten waren de overwegen in de Leidseweg, die opgenomen was in het
Rijkswegennet, en de Vleutenseweg, beide direct ten noorden van het Centraal Station. In de loop der
jaren werden diverse verbeteringsvoorstellen gedaan voor de kruising van spoorweg en wegverkeer, die
op niets uitliepen. In 1865 trad de gemeente in overleg met de NRS over een betere doorgang onder de
spoorbrug over de Leidsche Rijn, naast de Leidseweg. Blijkens een aquarel in het Nederlands
Spoorwegmuseum, die vaak wordt afgebeeld, was er in 1866 een lage doorgang onder de brug die alleen
geschikt was voor voetgangers. De NRS vroeg ƒ 25.000,-- voor de verbetering en bood aan de overweg
op te heffen; de kosten van de doorgang werden echter te hoog geacht door de gemeente.! Ook andere
openbare lichamen dan de gemeente Utrecht hadden belang bij een goede passage. In 1874 vroeg de
gemeente Oudenrijn om een doorgang. De NRS bood aan er een te maken met een hoogte van 2,50
meter. Koetsiers zouden bij de doorgang van de bok moeten komen en ruiters moesten afstappen. Voor
deze oplossing zou de zuidelijke doorvaart onder de spoorbrug gedempt moeten worden. Ook deze
oplossing was onpraktisch en stierf een stille dood.
De Tweede Kamer verhoogde in 1878 het budget in Hoofdstuk IX (Waterstaat) van de Rijksbegroting
1880 voor de aanleg van een tunnel van 3,30 meter hoog.2 Er was dus wel geld, maar er waren geen
goede plannen; de ministervan Waterstaat had bovendien ernstigetwijfels over het weislagen van deze
onderneming. Gevolg: er gebeurde weer niets.
In 1892 werd een beheersovereenkomst gesloten tussen het Rijk en de gemeente Utrecht, waarbij het
stuk van de "Rijks groote weg der ïste klasse, No. 5" - de Leidsche straatweg - aan weerszijden van de
spoorwegkruising, in beheer overging naarde gemeente. Het beheer omvatte de zorg voor instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid van de weg, "voor zover een en ander van de beherende
macht afhangt." Deciou ligt bij de geciteerde zinsnede: het gedeelte van de weg waarinde rails gelegen
waren, was namelijk expliciet niet in beheer overgegaan naarde gemeente. Die had daardoor nog geen
vrijheid van handelen voor een aanvaardbare oplossing. Deze overeenkomst, met de beste bedoelingen
afgesloten, had evenmin het beoogde effect.
In 1904 gebeurde er eindelijk iets: bij de opening van het Buurtstation, die een uitbreiding van het
emplacement ten noorden van het Centraal Station met zich mee bracht, werd op kosten van de NCS
een voetbrug gebouwd naast de overweg in de Vleutenseweg. Een jaar later werd - op initiatief en ook
op kosten van de gemeente Utrecht - begonnen aan de onderdoorgang voor rijverkeer in de Leidseweg.
Om voetgangers een veilige passage over de sporen te geven, werd in de nacht van 13 op 14 juli 1905 een
tijdelijke voetbrug over de sporen geschoven, die na het gereedkomen van de verkeerstunnel in 1908
weer werd verwijderd.3 De overweg werd toen opgeheven om ruimte te maken voor een tunnel voor
handkarren en ander "klein verkeer" en een tunnel voor voetgangers. Alle tunnels werden uitgevoerd in
gewapend beton. Vanaf 1919 ging de gemeentetram door de verkeerstunnel rijden.
1. Verslag, 1906.
2. Verslag, 1906.
3. Meene, Van de, 1962,3-8.

wegennet zouden ƒ 8.250.000,-- bedragen. In verband met de lagere eenheidsprijzen
die de aannemers hanteerden toen met de uitvoering van de werken zou worden
begonnen (1935), werd dit bedrag teruggebracht tot ƒ 7.500.000,-. Het werk werd
mede gefinancierd door het "Werkfonds". De gemeente Utrecht zou ƒ 1.500.000,- bijdragen: de kosten van de door haar uit te voeren werken aan rioleringen, leidingen,
wegen, trottoirs en bijkomende werken.

r

De spoorwerken werden in drie deelplannen gesplitst, de werken "Zuid", "Midden" en
"Noord." Deelplan Zuid werd begrensd door de overweg Houtense Pad en een punt
even ten zuiden van "Uit en In," de onderdoorgang onder de NRS-sporen naar Arnhem.
Deelplan Midden lag tussen dit punt en een punt vlak ten zuiden van de overweg in de
Amsterdamsestraatweg en Deelplan Noord omvatte alle werken rond de Amsterdamsestraatweg en het plangebied ten noorden daarvan. De onteigening van de benodigde
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gronden werd eveneens in drie gedeelten uitgevoerd om zo spoedig mogelijk met de
uitvoering te kunnen beginnen. Dank zij de juist op het goede ogenblik tot stand gekomen wijziging van de Onteigeningswet van 4 april 1935 had de onteigening van het eerste gedeelte een zeer vlot verloop. '8
Voor de spoorwerken rond de Vleutenseweg hebben zowel de gemeente Utrecht als de
spoorwegen enkele honderden huizen en bedrijven opgekocht en gesloopt. De
Vleutenseweg aan weerszijden van de overweg is over een lengte van ca. 300 meter
volledig verdwenen en in Lombok zijn de Bleekerstraat nagenoeg geheel en de Leidsche
Dwarsstraat volledig gesloopt. Door de doorbraak voor de Leidseveertunnel is de
Hagelstraat verdeeld in de Korte Hagelstraat en de Lange Hagelstraat. Aan de noordoostzijde van het emplacement verdwenen vrijwel de hele Landstraat en de zuidelijke
huizenrij van de Boorstraat. Ook elders in de stad werden panden aangekocht om te
worden gesloopt, maar ten noorden en ten zuiden van de oude binnenstad konden de
baanlichamen worden gebouwd op onbebouwde tuinbouwgrond.
Voor de benodigde bouwstoffen bestond een voorkeur voor binnenlandse materialen.
De aannemer moest een lijst overleggen van bouwstoffen van buitenlandse oorsprong
en moest deze stoffen eerst in het binnenland proberen te kopen. " De uurlonen voor

De toestand vóór aanvang van de spoorwegwerken
Kaartje door C. van Teeffelen.
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alle categorieën arbeiders waren vastgelegd in de bestekken en conform CAO. De aannemer was verplicht de arbeiders te betrekken via de Utrechtse openbare arbeidsbemiddeling. In aanmerking kwamen arbeiders van Nederlandse of Belgische nationaliteit, die in Utrecht woonachtig waren gedurende minstens eenjaar en die als werkloos
ingeschreven stonden. Deze bepalingen golden ook voor personeel van onderaannemers.

Onteigeningswet
De Onteigeningswet dateert van 28 augustus 1851. Er werd aan Titel II op 4 april 1935 een Titel II A toegevoegd, luidende: 'Over onteigening van wegen, bruggen, bermen, bermslooten en kanalen voor aanleg
en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken, kanalen, havenwerken, werken ten behoeve van
de bestrijding van verontreiniging van oppervlaktewateren en terreinen en werken voor de luchtvaart,
alsmede voor verbetering van rivieren'. (Art. 82a). Een 'verklaring van het algemeen nut' was niet meer
nodig. De aldus aangescherpte Onteigeningswet stelde de spoorwegen in staat met een efficiënte procedure de benodigde gronden aan te kopen.
Een eerste tervisielegging van de plannen voor onteigening met verklaring van algemeen nut werd
voordien gevolgd door een tweede tervisielegging op het stadhuis met een omschrijving van de plannen
en een lijst van te onteigenen gronden met kadastertekeningen. De termijn van tervisielegging bedroeg
6 maanden, in de nieuwe situatie kon worden volstaan met een tervisielegging op het stadhuis.

In deze fase van de besluitvorming speelde ook de vraag over elektrificatie van het
spoorwegnet. Deze was al enige decennia in uitvoering.51 De hoge energieprijzen die de
afzonderlijke elektriciteitsmaatschappijen vroegen, zorgden voor een vertraging in de
voortgang van de elektrificatie van het spoorwegnet in Midden-Nederland. Als alternatief gingen er toen moderne diesel-elektrische treinen rijden. Nog vóór het uitbrengen
van het verslag van de Commissie besloten de Nederlandse Spoorwegen om op de
'middennetdienst' (waaronder de meeste lijnen door Utrecht vielen) diesel-elektrische
tractie toe te gaan passen.21 Dit zou van grote invloed zou zijn op de capaciteit van het
Centraal Station Utrecht. Er zouden minder locomotiefloodsen en laadplaatsen voor
kolen en water nodig zijn. Bovendien hoefden er geen locomotieven meer gewisseld te
worden. De Commissie heeft daarom een plan opgesteld voor het omhoog brengen van
de banen, waarbij het bestaande station in hoofdzaak gehandhaafd zou worden met
drie perrons. De oude MESS-locomotievenloods werd uitgebreid en vervolgens als dieselloods in gebruik genomen.
Uiteindelijk ging het toch weer anders. In 1936 viel het besluit om ook het z.g. Middennet te elektrificeren, met verbindingen van Amsterdam via Utrecht naar Arnhem en van
Rotterdam en Den Haag via Utrecht naar Eindhoven. De spoorwerken in Utrecht werden daardoor enigszins complexer. Naast de nieuwbouw moest ook de elektrificatie
van het station en de opstelsporen worden uitgevoerd. B&W van Utrecht kregen een
uitnodiging voor een proefrit met elektrisch materieel op 30 maart 1938.22 Op het baanvak Blauwkapel - Hilversum werden in 1941 karakteristieke betonnen portalen geplaatst. 2' Bij de aanvang van de zomerdienst 1942 op 4 mei was ook de elektrificatie van
het baanvak Utrecht-Amersfoort gereed. De hoge baangedeeltes van Utrechtes richERANS
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ting Blauwkapel waren najaar 1941 gereed. Op 23 oktober 1942 was ook het baanvak
Blauwkapel - Maliebaan - Lunetten elektrisch berijdbaar.

Deelplan Zuid.
Nadat het Werkfonds een bijdrage aan de financiering van de werken in Utrecht had
toegezegd, 2i begon men direct met de uitwerking van de plannen, het eerst voor het
gedeelte Utrecht CS - Lunetten, verder genoemd "Utrecht-Zuid." De spoorzone zou
door de bouwactiviteiten voor lange tijd op zijn kop gezet worden. Het eerste wat de
Utrechters hiervan konden zien, was het dichten van de onderdoorgang "Uit en In." 2S
Dit werk kwam gereed in het voorjaar van 1936. Vervolgens werden, aan de westkant
van de sporen, tussen het Houtense Pad en het spoorwegemplacement twee hulpsporen met een tijdelijke hefbrug over de Vaartse Rijn gelegd. Hierna werd zand aangebracht voor het ophogen van de sporen. Het zand, uit de Zanderij in Maarn, werd door
de spoorwegen ter beschikking gesteld; wel moest de aannemer betalen voor het vervoer per trein naar de bouwplaats. De hulpsporen waren noodzakelijk om ruimte te
creëren voor de kunstwerken over de Vaartse Rijn en in de Bleekstraat en de
Albatrosstraat. Na voltooiing van de hulpbaan werd de oostelijke draaibrug (in de
spoorlijn naar Arnhem) gesloopt en vervangen door een vaste hoge brug. Hierna werd
de westelijke draaibrug (in de spoorlijn naar Den Bosch) vervangen door een vaste hoge
brug. In elke bouwfase bleven, met behulp van tijdelijke wissels, steeds vier sporen in
dienst.
Op 23 juni 1936 werd de spoorwegovergang Jeremiebrug gesloten, op 30 november
1936 gevolgd door de spoorwegovergang Oosterkade. M De gemeente was intussen
begonnen met de bouw van een beweegbare brug over de om te leggen Kruisvaart.
Deze diende voor de ontsluiting van de verlengde Bleekstraat naar de aan te leggen
Vondellaan. De Westerkade kreeg - op aandringen van de bewoners - een doorgang
met een hoogte van 2,60 meter. Aan de oostzijde van de vaste brug werd een voetbrug
gebouwd om Oosterkade en Westerkade met elkaar te verbinden. De Jeremiebrug over
de Kruisvaart zou in de oorspronkelijke plannen verdwijnen, maar is gehandhaafd voor
de ontsluiting van de Westerkade
naar

de

Jutfaseweg

en

de

Vondellaan.
In het najaar van 1936 werd begonnen met de bovenbouw van de onderdoorgangen voor de Albatrosstraat en de Bleekstraat.

v

De in

staal uitgevoerde onderdoorganUit & In: de toegang tot het

voormalige

MESS-station onder de sporen naar Arnhem.
Rechts is een seinhuis zichtbaar. Foto: ven.
J.C.C, van de Meene.
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Rechts de hulpbrug over de Vaartsche Rijn, in het midden de draaibrug in de spoorlijn naar Arnhem, links daarvan zijn de voorbereidingen begonnen voorde ophoging van de sporen naar Arnhem. Uiterst links de huizen aan de Pelikaanstraat. Situatie januari
7937. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 153586.
Links het voltooide viaduct over de Vaartsche Rijn met de reeds geëlektrificeerde sporen naar Arnhem en Den Bosch; rechts de hulpbrug, februari/maart
1938. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 76500.

gen kregen een hoogte van 4 meter, die ook voldoende was voor het passeren door de
gemeentetrams. De bovenbouw voor de onderdoorgang Bleekstraat werd elektrisch
gelast, een technische noviteit voor die tijd. In januari 1937 werd begonnen met de
onderbouw van gewapend beton van de onderdoorgangen voor de Albatrosstraat, de
Westerkade en de Bleekstraat en van de betonnen brug over de Vaartse Rijn. Nadat ook
de zandlichamen waren voltooid, werd de hoge baan met vier sporen richting
Houtense Pad in december 1937 in gebruik genomen. Alleen voor de goederentreinen
bleven de hulpbrug over de Vaartse Rijn en de beide hulpsporen nog enkele maanden in
gebruik, totdat het goederenemplacement was aangesloten op de hoofdsporen ten
noorden van het viaduct in de Bleekstraat.28

Kritiek op spoorwegwerken
Het tijdschrift Openbare Werken kraakte op 12 april 1935 de voorgenomen spoorwegwerken in Utrecht
ongenadig af.i De schrijver vond dat er teveel doorgangen waren gepland en was van oordeel dat de
kosten niet in verhouding stonden tot de daling van inkomsten van de spoorwegen als gevolg van de
afname van het vervoer per spoor van reizigers en goederen. Er was in dezelfde periode een prachtige
vaarweg - het Amsterdam-Rijnkanaal - in aanleg en dat vond de schrijver ruim voldoende. Hij ging voorbij aan de toenemende overlast voor het wegverkeer - niet in de laatste plaats het autoverkeer - e n
achtte een oplossing van 6 diepgelegen tunnels die onder een op maaiveldhoogte gelegen spoor door
zouden gaan, voldoende. Een spoordijk door de gemeente zou op ernstige bezwaren stuiten, zo meende
hij.
De Directeur van Gemeentewerken pareerde deze aanval in een brief van 29 mei 1935 aan B&W.2 Hij
stelde dat de kosten van de door "Openbare Werken" voorgestelde oplossing vrijwel even hoog zouden
zijn maar de technische problemen des te groter, daar er overal waterdichte vloeren in de doorgangen
zouden moeten komen. De toeleidende wegen moesten langer worden, wat gevolgen had voor de
omliggende bebouwing en er moesten parallelwegen worden aangelegd omdat er minder tunnels zouden komen. En ten slotte noemde hij nog de financiële consequenties: als de plannen van "Openbare
Werken" zouden worden uitgevoerd, zou het aandeel van de gemeente in de reconstructie aanzienlijk
toenemen en de kosten zouden de pan uitrijzen.

1. Noten en Commentaren in Openbare Werken, 5e jg. Nr. 8,12-4-1935. HUA, CBU-W.
2. Brief d.d. 29-5-1935 van Gemeentewerken Utrecht aan de Burgemeester van Utrecht. HUA, GBU-VV.

FRANS

STORM

VAN

LEEUWEN

BEKNELD D O O R HET S P O O R

Oud-Utrecht

Deelplan Midden.
De werken in het Deelplan Midden waren het meest complexe deel, omdat tijdens de
constructie van de nieuwe Leidseveertunnel en de te verlengen Leidsewegtunnel het
weg- en treinverkeer onbelemmerd doorgang moest vinden. Ze werden daarom in vijf
bouwfasen uitgevoerd. Aan de westkant van de in gebruik zijnde sporen werden delen
van de nieuwe tunneis gebouwd; de sporen werden omgelegd over deze nieuwe tunneldelen, waarna in het vrijgemaakte terrein de volgende tunneldelen werden gebouwd. -' Dit systeem van sporen verschuiven en tunnels bouwen werd nog eens herhaald. De meest westelijke sporen werden op 13 december 1937 in gebruik gesteld. '•" Op
13 maart 1939 werden de eerste hoofdliggers voor het middengedeelte van de Leidseveertunnel geplaatst.3I Deze hoofdliggers werden per spoor aangevoerd. Alle tunnels
zijn uitgevoerd in gewapend beton. De Leidseveertunnel kreeg een waterdichte vloer,
omdat hij beneden het grondwaterpeil ligt.
De overweg in de Vleutenseweg en de ernaast gelegen voetbrug werden op 31 maart
1937 gesloten en gesloopt.'2 Al het verkeer moest dus gebruik maken van de tunnel in
de Leidseweg, die verlengd werd terwijl het verkeer er doorheen bleef rijden. De oude
Buurtsporen zouden worden geïntegreerd in het Hoofdstation. Dit hield in dat ze zouden eindigen in een lage aanbouw met directe reizigersverbindingen met de overige
perrons. De Buurtsporen werden tijdelijk doorgetrokken tot naast het hoofdstationsgebouw. Na voltooiing van zowel de Leidseveertunnel en Leidsewegtunnel als de nieuwbouwvan het Centraal Station kregen deze perronsporen hun definitieve ligging. Op 16
december 1939 werd het oude Buurtstation uitgeluid, waarna het werd gesloopt.33
In de eindfase werd de Leidseveertunnel in gebruik genomen nadat de gemeente voor
de toeleidende wegen had gezorgd. De officiële opening vond plaats op 21 december
1940. De tunnels voor autoverkeer en langzaam verkeer van de Leidsewegtunnel werden gesloopt.34 Ten noorden van de sporen naar Amersfoort (ter plaatse van de opstelsporen van het oude Buurtstation) werd een gewijzigd en verruimd opstelterrein
gemaakt. Op het noordwestelijke gedeelte van het emplacement, tussen Leidseweg en

Rechts: Eerste (westelijke) deel Leidseveertunnel in aanbouw, 1937. De keermuren, steunmuren en tunnelvloer zijn gereed; op de
achtergrond de perronkap van het Buurtstation. foto Merz. NVBS.
Links: De Leidseweg in westelijke richting gezien met het gedeeltelijk gesloopte Buurtstation.
van Sybold van Ravesteijn. Situatie december 7939. HUA, Coll. Beeldmateriaal, 76599.
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Mineurslaan, werden goederen- en douaneloodsen gebouwd. Op 28 juli 1941 waren de
nieuwe sporen en wissels over het derde en laatste deel van de Leidseveertunnel
gereed. In de richting Blauwkapel lagen toen één hooggelegen en één laaggelegen
spoor. De oorspronkelijke, in het bestek genoemde, opleveringsdatum was door oorlogsomstandigheden ruimschoots overschreden.

Deelplan Noord.
Bij de Amsterdamsestraatweg begon het Deelplan Noord; dit omvatte de spoorweg
naar Amersfoort tot een punt ongeveer 1250 meter ten noorden van de Vechtbrug. In
dit gedeelte waren de volgende kunstwerken opgenomen:
1.

Twee enkelsporige bruggen over de Amsterdamsestraatweg.

2.

Een onderdoorgang voor de ontworpen Boerhaavelaan.

3.

Een vaste hoge brug over de Vecht met aansluitende doorgangen voor de straten
aan weerszijden: de tegenwoordige Lagenoord en Lauwerecht.

4.

Een doorgang voor de Hoofdsedijk.

Het viaduct over de Amsterdamsestraatweg werd uitgevoerd als twee enkelsporige
geklonken constructies met twee vollewand hoofdliggers en langs- en dwarsdragers.35
Lijn 3 van de gemeentetram was intussen verdwenen, zodat geen rekening behoefde te
worden gehouden met extra doorrijhoogte ten behoeve van de bovenleiding. Na de
afsluiting van de overweg op 20 september 1938 bleven de voetgangerstunnels aan
weerszijden van de overweg wel gehandhaafd. Het uitbreken van de oorlog en de hier-

De overweg in de Amsterdamsestraatweg gezien in noordelijke richting, (ca. 1932). Geheet links een voetgangerstunnel. Voor de gesloten bomen staan gemeentetrams van lijn 3 te wachten. Foto ven. J.G.C, van de
Meene.
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na volgende bezetting van ons land hebben de bouw van het viaduct vertraagd.36
Op lo mei 1940 was een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan het viaduct
over de Boerhaavelaan en de overbrugging van de Vecht en parallel daaraan lopende
straten. De onderbouwen van deze kunstwerken werden gemaakt voor drie sporen;
alleen de sporen voor de richting Amersfoort werden gelegd. De ruimte voor het derde
çnnnr WSQ hpHnplH vnnr ppn mriaplii^e afzonderlijk? Üin voor dr r i r h t i n p U t r e r h t —
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Blauwkapel - Hilversum. Het viaduct over de Vecht en de onderdoorgang voor de
Hoofdsedijk zijn in twee delen gebouwd ten westen van de oude laaggelegen spoorweg, die in gebruik bleef tot het hooggelegen deel gereed was. Op 8 september 1941
werd het hooggelegen hoofdspoor richting Blauwkapel in gebruik genomen. De beweegbare brug over de Vecht is toen buiten gebruik gesteld en alle nog bestaande bewaakte overwegen tussen het Centraal Station en Blauwkapel vervielen. Voor de laaggelegen spoorverbinding naar de Beenzwartfabriek is een nieuwe aansluiting gemaakt
aan het hoofdspoor naar Blauwkapel.

Het Centraal Station: verbouwing, brand en herbouw
Het station van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij werd in 1843 gebouwd
aan de noordzijde van de Eerste Moesgracht, even ten zuiden van de Leidseweg. " Op
het 6 ha grote terrein werden het station, het spooremplacement, de rijtuigberging en
de herstelwerkplaats voor locomotieven gebouwd. De kleine werkplaats werd uitgebreid en in 1927 verhuisde de Centrale Werkplaats Utrecht na afstoten van herstel van
stoomlocomotieven naar andere herstelwerkplaatsen naar de Daalsedijk. Nadat de
exploitatie van het station op 15 oktober 1890 overging naar de Staatsspoorwegen, lieten deze direct een derde perron bouwen. In 1894/1895 werd de karakteristieke overkapping, ontworpen door ir. C.W. van Heukelom, gebouwd. 38 Het drukker wordende
treinverkeer maakte een perrontunnel noodzakelijk, die in 1904 gereed kwam. In 1893
werd aan de noordzijde van het Stationsplein het pakketpostgebouw gebouwd, later
gevolgd door een bestelgoederenloods en een fietsenstalling. Deze drie gebouwen sloten het plein bijna volledig af; slechts een smalle weg met dubbelspoor voor de gemeentetram en de tram naar Zeist vormde een verbinding met de stad.
Het Centraal Station was door de vele aanpassingen een rommelig, inefficiënt en weinig representatief geheel geworden. De aantallen treinreizigers namen fors toe: in 1936
werden 50.000 reizigers per dag gemeten, waarvan 30.000 in Utrecht overstapten. "
De kaartverkoop kwam door plaatsgebrek in problemen. De verbouwing van het station, waarvan de oudste bouwdelen al 100 jaar oud waren, begon in december 193640
en omvatte onder meer het maken van een grote hal met loketten voor alle reizigers en
een bagagebank. Een grote fietsenkelder onder de nieuwe hal, die van het voorplein
bereikbaar was langs een hellingbaan, kwam in de plaats van de afgebroken fietsenstalling aan de noordzijde van het Stationsplein. De toegang tot de perrons werd geïj
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vormd door een doorgang met een gebogen vorm, waar ook de ingangscontrole gelegen was. " Aan de rechterkant van de nieuwe stationshal waren de wachtkamer niet
roken i e en 2E klasse, de wachtkamer 3e klasse, een cafetaria, de restauratie i e en 2' klasse en de eetzaal evenals een buitenterras te vinden. Hierachter lagen de keukens en
dienstruimtes.''- Aan de noordzijde van het hoofdgebouw kwam een aparte in- en uitgang voor het Buurtstation met drie loketten die alleen bij grote drukte open waren;
hier waren ook een bloemenzaak en een kapperszaak te vinden. Het Centraal Station
en het Buurtstation zijn ontworpen door ir. Sybold van Ravesteijn, die ook tekende voor
de verbouwingen van de stations Rotterdam Delftsche Poort en Rotterdam Beurs. Zijn
ontwerp leverde de kenmerkende "accolade"-vorm op van de nieuwe voorgevel en de
lichte stationshal. Hij ontwierp ook twee nieuwe seinhuizen aan resp. de noordzijde en
de zuidzijde van het Centraal Station.
Op de plaats van de gesloopte doorgang "Uit en In" werd een nieuw Stationspostkantoor gebouwd aan de Laan van Puntenburg.4' Dit inclusief kelder 5 bouwlagen tellende
gebouw werd op 16 juli 1938 in gebruik genomen. Het Stationspostkantoor heeft intussen op zijn beurt plaats gemaakt voor HGB IV, een nieuw kantoorgebouw van de NS.
Het oude Spoorwegpostkantoor en de Bestelgoederenloods aan de noordzijde van het
Stationsplein maakten plaats voor het nieuwe Buurtstation. Op 14 december 1937 werd
de nieuwe hoofdingang in gebruik genomen en de gehele oplevering van het Centraal
Station was in november 1938.
Op zaterdag 17 december 1938 ontstond brand in de kantoren op de eerste verdieping
van het kort daarvoor verbouwde station. De brand zou een van de spectaculairste van
voor de Tweede Wereldoorlog worden. De gewaarschuwde brandweer begon direct
met blussen en aanvankelijk bleef het station gewoon geopend: er werden kaartjes verkocht en er vertrokken treinen. De brand breidde zich echter steeds verder uit, en op
een zeker moment kletterde het bluswater door het plafond van de hal heen op de
vloer. Als de stationskap verloren zou gaan, zouden alle perronsporen en het hele stationsemplacement daarachter onbruikbaar worden. " De kap raakte beschadigd, maar
kon verder behouden blijven. De strenge koude weerhield een grote menigte nieuwsgierigen er niet van om het bluswerk gade te slaan. De brandweer had de grootste
moeite het bluswater op de juiste druk te houden, want alles bevroor direct, ook de
slangkoppelingen. Er werden pompen aangesloten op het open water van de Leidsche
Rijn en de Catharijnesingel. De volgende ochtend, na het nablussen, bleek het station in
een gigantisch ijspaleis te zijn herschapen. ^ Een gedeelte van de begane grond was
uitgebrand en had verder veel water- en roetschade. De bovenverdieping was voor
tweederde verwoest. Van een normale dienstregeling was geen sprake. De spanning
was van de bovenleiding gehaald om het blussen mogelijk te maken. Het beredderingswerk nam direct een aanvang en na enkele dagen functioneerde het station weer redelijk. Het bagagedepot werd met houtwerken kippengaas tot tijdelijk plaatskaartenkantoor voor alle klassen omgetoverd.
FRANS

STORM

VAN LEEUWEN

BEKNELD DOOR HET SPOOR

Oud-Utrecht

Het Stationsplein
70802.

met het Centraal Station Utrecht voor de verbouwing,

1936. HUA, Coll.
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De architect van de eerste verbouwing, Sybold van Ravesteijn, kreeg opdracht een ontwerp te maken voor de wederopbouw van het station. De bovenverdieping werd volgens de oude gevellijnen weer opgebouwd, nu echter met weglating van de zolder. De
hoge ramen kwamen in stijl meer overeen met de raamindeling van de begane grond,
mede door de voortzetting van de kolommenindeiing in de bovengevel. "' Het plafond
in de vooruitstekende hal werd 5 meter hoog gemaakt. De accoladevorm van de voorgevel werd geaccentueerd door een zwaar geprofileerde daklijst. De begane grond kon
in de oude stijl worden teruggebracht en in maart 1939 werd begonnen met de nieuwe
bovenverdieping. Deze was op 20 september 1939, ten tijde van de viering van het
eeuwfeest van de spoorwegen in Nederland, uitwendig voltooid en glasdicht gemaakt.
Op de gevel van het voltooide station werden drie beelden van de beeldhouwer Mari
Andriessen geplaatst. In de stationshal kreeg een door Charles Eijck vervaardigd beeld,
aangeboden door de Personeelsraad, een markante plaats.

Het verdwijnen van de Utrechtse trams
Tegelijkertijd met de noodzaak om de bestaande tramlijnen te verleggen - die het
spooremplacement kruisten en de westelijke en zuidelijke stadswijken verbonden met
het centrum - speelde in de vooroorlogse jaren ook het vraagstuk van omzetting van
tramlijnen in buslijnen. De gemeente Utrecht dacht er al lang over het trambedrijf te
staken en een net van buslijnen op te zetten. Naar aanleiding van de geplande spoorFRANS

STORM

VAN

LEEUWEN

BEKNELD D O O R HET .SPOOR

wegwerken besloot de gemeenteraad op 18 juni 1929 een commissie in te stellen die
het tram- of autobusvraagstuk moest bestuderen. r De reconstructie van de kruisingen
tussen weg en spoor zou extra hoge kosten met zich mee brengen wegens het omleggen van tramsporen. De asfaltering van de Croeselaan, waarbij de Moesgracht werd
gedempt, maakte het noodzakelijk dat de rails van lijn 5 naar het midden van de weg
werden gelegd. Ook de Amsterdamsestraatweg moest worden geasfalteerd; hiervoor
zouden de rails van lijn 3 moeten worden gesloopt en op een nieuwe fundering moeten
worden gelegd. De commissie kwam tot de slotsom, dat totale of gedeeltelijke omzetting van het tramnet in een busnet niet wenselijk of verantwoord was. Geadviseerd
werd om wel de voortschrijdende autotechniek in de gaten te houden en besluiten over
omzetting aan de orde te stellen als er aanzienlijke investeringen in het tramnet moesten worden gedaan.
Toen de plannen voor de spoorwegwerken concrete vormen gingen aannemen, richtte
Gemeentewerken op 4 februari 1935 een verzoek aan B&W om het GETU (Gemeentelijk
Energie- en Trambedrijf Utrecht) te laten uitzoeken welke wijzigingen in het tram- en
autobusnet moesten worden aangebracht na voltooiing van de spoorwegwerken.48
Hierbij werd uitdrukkelijk in het midden gelaten of en zo ja er tramlijnen "verbust"
moesten worden. B&W vertaalden dit in een duidelijke opdracht om het onderzoek te

Het einde van de gemeentetram
Het Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Trambedrijf Utrecht (GETU) had een vergelijking gemaakt tussen tramexploitatie en busexploitatie op lijn 4 in het geval deze via de Vleutenseweg zou worden doorgetrokken naar de Spinozabrug en verlengd zou worden van het Ledig Erf naar de geplande nieuwbouwwijk Hoograven.i Reeds enkele maanden later, op 30 oktober 1935, drongen B&W bij het GETU aan op
spoedige besluitvorming inzake handhaving van de tramlijnen 4 en 5 door de Leidseveertunnel. Het
GETU antwoordde op 15 november 1935 dat er nog geen beslissing was genomen gezien de complexiteit
van de kwestie.2 De gemeenteraad die toch de besluiten moest nemen, moest erg diep nadenken over
het vraagstuk en bleef weifelen. Op 16 augustus 1937 volgde er weereen brief van Gemeentewerken aan
GETU met het verzoek een beslissing te nemen over vervanging van tramlijn 5 door een autobuslijn,
gezien de voorgenomen aanbesteding van de overkluizing van de Leidsche Rijn. Over de verbussing van
lijn 5 naar Rivierenwijk werd weer lang en diep nagedacht. Lijn 5 kende een intensief vervoer en zou
doorgetrokken worden naar de Socrateslaan, het zuidelijkste randje van de stad. Toch besloot de
gemeenteraad tot verbussing; detrambuis inde Leidseveertunnel verdween toen pas uit de plannen. Op
i september 1937 begon de bus te rijden en op 17 maart 1938 werd de stilgelegde tram 5 opgeheven.
Lijn 3 naar Zuilen via de Amsterdamsestraatweg werd op 24 augustus 1938 uitgeluid.3 Een van de tramwagens voor de laatste dienst werd door het dankbare publiek ter plaatse gedemonteerd en kon direct
naar de sloper worden afgevoerd. Enkele weken later, op 30 september 1938, reed lijn 2 voor het laatst,
op enkele diensten ten behoeve van het stadionvervoer naar het nieuwe stadion Galgenwaard na. Het
jonge busbedrijf op lijn 3 kende ernstige stagnaties in de dienstuitvoering toen de overweg in de
Amsterdamsestraatweg wegens de spoorwegwerken op 20 september 1938 werd afgesloten. De bussen
moesten omrijden via de overweg in de Kerkweg. Een noodgreep door de buslijn in twee delen te kappen, waarbij het publiek moest overstappen bij de opgeheven overweg (de voetgangerstunnels bleven
gehandhaafd) voldeed niet. Het bleef behelpen totdat op 8 september 1941 het spoorviaduct in dienst
werd gesteld en de rails van de oude spoorbaan werden opgebroken.
1. Brief d.d. 6-6-1935 van Gemeentelijk Gas-, Electriciteits- en Trambedrijf (GETU) aan Gemeentewerken.
HUA, GBU-W.
2. HUA,GBU-VV.
3. Steenmeijer, 1986.112-113.
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Het Stationsplein te Utrecht met rechts motorwagen jS van de Gemeentetram Utrecht. HUA, Coll.
Beeldmateriaal, 86385.

starten en tevens na te gaan aan de hand van het rapport van de commissie inzake het
tram- of autobusvraagstuk of en zo ja welke tramlijnen er in autobusverbindingen
moesten worden omgezet. Het GETU gaf aan dat er rekening moest worden gehouden
met de aanleg van tramsporen in de geplande Leidseveertunnel en de geplande onderdoorgang Albatrosstraat.49 Het is niet algemeen bekend dat het GETU na realisering
van doorbraken in de bebouwing rond Amsterdamsestraatweg en Vleutenseweg een
circulatieplein (het Leidseveer) wilde maken voor de gemeentetram en lijn 3 uit Zuilen
wilde omleiden via de nieuwe route om hettracé langs de Catharijnebruggen te ontlasten. Ten behoeve van de tramlijnen 4 en 5 moest de Leidseveertunnel vijf tunnelbuizen
krijgen, de middelste voor het tramverkeer, twee buizen voor het autoverkeer en de
twee buitenste buizen voor fietsers, voetgangers, handkarren en rij- en trekdieren. De
kosten van de tramplannen waren echter zó hoog, dat men ging rekenen aan de kosten
van busexploitatie en de voorliggende veranderingen in het tramnet.™
De discussie tussen de gemeentelijke diensten en de gemeenteraad werd op de voet
gevolgd door de Utrechtse kranten, het Nieuw Utrechts Dagblad dat zich pro-tram
opstelde en het Utrechts Nieuwsblad dat anti-tram was. De publieke opinie werd door
beide kranten bespeeld, maar ook beïnvloed door materieeltekort als gevolg van de
opheffing van de tramlijnen. Het UN uitte zijn tevredenheid over het voorstel van B&W
aan de gemeenteraad om de tramlijnen 1 en 5 om te zetten in buslijnen.51 Op 1-9-1937
werden de trams op lijn 5 naar de Rivierenwijk definitief vervangen door bussen.
Tegelijkertijd werd de buslijn doorgetrokken naar de Socrateslaan, iets wat men al met
de tram van plan was. Het UN publiceerde een nogal subjectief artikel over de laatste
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rit van tramlijn 5 en de eerste rit van buslijn 5. "
Lijm (de ringlijn langs de singels) kende al jaren een gering vervoer en de investeringen
waren volgens de krant al lang afgeschreven. De bus zou door routeverlegging beter
kunnen beantwoorden aan de eisen van het publiek. Bij de asfaltering van de Catharijnesingel waren nieuwe tramrails gelegd, wat extra kosten met zich mee bracht. Een
wijziging in het Motor- en Rijwielreglement (de voorloper van het Verkeersreglement)
maakte het noodzakelijk dat er kostbare voorzieningen kwamen rond de vluchtheuvels
voor de tram op de Catharijnesingel. Verwijdering van de rails zou deze kosten besparen. Dit zwakke argument trok de gemeenteraad al over de streep, tramlijn 1 werd
opgeheven en er ging een bus rijden. " Een lange-termijnplanning voor de gemeentetram tot 1946 waarin werd voorzien in spoorverlegging, verbetering van wisselcomplexen en aanschaf van nieuw materieel zou ƒ 468.000 vergen. Deze hoge kosten werden door B&W mede betrokken in de besluitvorming over opheffing van de gemeentetram. "' Pas na grote druk van de spoorwegen om een besluit te nemen over verbussing
omdat anders de uitvoering van de werken stagnatie op zou lopen, nam de gemeenteraad het besluit om tramlijn 4 door een bus te vervangen. Lijn 3 naar Zuilen via de
Amsterdamsestraatweg werd op 24 augustus 1938 uitgeluid.
Het was een wens van de gemeente Utrecht om naast het stadstrambedrijf ook de
tram naar Zeist van de Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij (NBM) op te heffen om
de verkeerssituatie in het centrum te verbeteren. De NBM voelde hier niets voor gezien
het feit dat de grote aantallen trampassagiers niet vervoerd konden worden door de
kleine bussen die er toen reden. De NBM kreeg een vergunning voor het berijden van de
rails door de Biltstraattot 1 oktober 1939 en had de beëindiging van de tramdienst al in
de pers aangekondigd, toen de oorlogsdreiging zo ernstig werd dat - mede door de
mobilisatie - het vervoer per tram aanzienlijk toenam. Na het uitbreken van de oorlog
was opheffing van de tram naar Zeist helemaal niet meer aan de orde. Het autobusnet
bestond op 9 mei 1940, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, uit de lijnen 1
t/m 9 die uitwaaierden over de stad.5S Op last van de bezetter werd het lijnennet sterk
ingekrompen. De NBM mocht enkele maanden ook een stadsdienst uitvoeren van het
Centraal Station naar de overweg in de Biltstraat. Hiertoe werd een extra tramwagen
aangehangen, die ter hoogte van de F.C. Dondersstraat los werd gemaakt, op het zijspoor in de F.C. Dondersstraat kop maakte en alleen terug reed naar het CS, voorzien
van de routeaanduiding "Stadsdienst."

Uitvoering en financiering
Op 24 februari 1936 werd een overeenkomst tussen het Rijk, de Staatsspoorwegen en
de gemeente Utrecht getekend. % Deze z.g. drie-partijen-overeenkomst waarin werd
bepaald welke partij welke werkzaamheden zou uitvoeren, was de eerste aanzet voor
de spoorwerken die de spoorzone in de stad in een groot bouwterrein veranderden.
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De MESS besteedde de werken aan, maar de loonkosten in de aannemingssom werden
door het Werkfonds 1934 vergoed. Tot de werkzaamheden die onder de directie van de
spoorwegen werden uitgevoerd, behoorden ook het maken en opruimen van tijdelijke
spoorwerken en hulpwerken die de veiligheid en dienstuitvoering van de spoorwegen
en de doorgang en veiligheid van het verkeer over de weg en het water niet mochten
hinderen. De nieuwe baaniichamen moesten gedurende twee jaar na voltooiing op
hoogte worden gehouden en schades als gevolg van verzakkingen moesten direct worden hersteld. Enkele "spoorse" werkzaamheden (sporen en wissels leggen, beveiliging
en trekdraadconstructies voor wissels) werden door hun specialistische karakter door
de spoorwegen uitgevoerd in eigen beheer, de overige werkzaamheden werden openbaar aanbesteed. Er zijn door de gemeente veel huizen en winkels in eigendom verworven en gesloopt ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe doorgangen onder het
spoor. Ook de spoorwegen hebben veel grond moeten aankopen; de meeste transacties
werden in minnelijke schikking gedaan, maar soms moest de Onteigeningswet worden
gebruikt.
In een later stadium is een wijziging aangebracht in de ontwerpen voor Deelplan
Noord: het viaduct in de Hoofdsedijk werd verbreed tot 28 meter. ^ Een zodanig breed
viaduct over een simpel landweggetje lijkt wat overdone, maar de plannen voor stadsuitbreiding waren al klaar en we zien het betreffende viaduct nu in de route naar de
Brailledreef. Het viaduct Boerhaavelaan - nu Oudenoord - werd uitgevoerd met drie
tussensteunpunten met een totale breedte van 28 meter.58 De beruchte beenzwartfabriek van de firma Wed. P. Smits & Zoon kreeg een spooraansluiting over een spoor dat
even westen van de Mr. Tripkade aftakte en ten zuiden van het viaduct Hoofdsedijk de
weg op maaiveldhoogte kruiste.
Een raming door het bureau van de Inspecteur-Generaal der Spoor- en Tramwegen
zoals werd aangehaald in een vertrouwelijke brief d.d. 26-5-1934v' van Gemeentewerken aan B&W van Utrecht laat het volgende zien:
Werken aan de spoorwegen van Centraal Station richting

Arnhem - 's-Hertogenbosch

ƒ

1.650.000,-

Idem van Centraal Station richting Amersfoort

ƒ

4.100.000,-

Totaal ten laste van de spoorwegen

ƒ

5.750.000,-

Bijkomende werken aan straten en aansluitende wegen:
Van Centraal Station richting Arnhem - 's-Hertogenbosch

ƒ

450.000,-

Van Centraal Station richting Amersfoort

ƒ

2.050.000,-

Totaal ten laste van de gemeente Utrecht

ƒ

2.500.000,-

FRANS STORM

VAN

LEEUWEN

3EKNELD D O O R HET S P O O R

Het totaal van de raming bedroeg dus ƒ 8.250.000,--. "" In dit bedrag waren niet opgenomen de kosten voor eventuele verlegging van de tramlijnen 4 en 5 ten westen van de
Leidseveertunnel. Na de ondertekening van de zg. drie-partijen-overeenkomst tussen
het Rijk, de spoorwegen en de gemeente werd de raming echter herzien vanwege de
daling van prijzen van bouwstoffen en materialen en van de lonen door de voortschrijdende economische crisis. De raming werd bijgesteld op ƒ 7.425.000,-, namelijk
ƒ 5.175.000,- voor spoorwerken en ƒ 2.250.000,- voor gemeentewerken. Het bedrag
van ƒ 7.425.000,- is gefinancierd uit het Verkeersfonds voor ƒ 1 miljoen, uit het
Werkfonds voor ca. ƒ 3,5 miljoen, door de Spoorwegen voor ƒ 1 miljoen en door de
gemeente voor ƒ 2 miljoen.
De gemeente moest op zoek naar financiering omdat het geld onmogelijk uit de lopende gemeentebegrotingen kon komen. Uit een verslag van een bespreking d.d. 17 januari
1935" tussen de heren Van Marie en Rodenburg (opstellers van het Verslag van de
Kleine Technische Commissie) van het Ministerie van Waterstaat, De Beaufort en Van
Slijpe van het Werkfonds, De Kanter en Ankersmit van de spoorwegen en de
Burgemeesteren Directeur van Gemeentewerken namens de gemeente, blijkt dat men
het eens is geworden over het volgende:
-

Het Werkfonds zou overleg voeren met de vakcentrales over verlaging van de lonen
en wel telkens voordat een der werken werd aanbesteed.

-

Een eis was dat 70% van de werkkrachten afkomstig zou zijn uit de werkloze
beroepsbevolking uit Utrecht; deze mensen zouden tewerkgesteld worden in werkverruiming, wat inhield dat men werk kreeg in de eigen beroepsgroep (grondwerkers voor de ophoogwerkzaamheden in plaats van kantoorbedienden).

-

De kosten voor administratie en toezicht werden verlaagd van 10% naar 8%.

Het bedrag van ƒ 2.250.000,- kwam als volgt tot stand: de gemeente zou een rijksbijdrage ontvangen van ƒ 250.000,- en een renteloos voorschot van ƒ 500.000,--.hl Voor
de overige ƒ 1.500.000,- werd in latere instantie een rentedragende lening gesloten
met de Minister van Financiën & overeenkomstig het Raadsbesluit van 15 februari 1935.
De overeenkomst betreffende de lening werd getekend op 13 mei 1936. De gemeente
zou in totaal ten hoogste ƒ 1.750.000,- betalen aan de spoorwerken; mochten de kosten lager uitvallen, dan zou het renteloos voorschot dienovereenkomstig worden verlaagd. In latere stukken en correspondentie refereerde de gemeente consequent aan de
verdeelsleutel 150/215, M zijnde het zelf te financieren deel van de raming van
ƒ 2.250.000,-, waarbij men er van uit ging dat ƒ 100.000,- zou worden gesubsidieerd
door Gedeputeerde Staten. Met nadruk werd er op gewezen, dat men hier van de
raming uitging, en wel voor 150/215= deel, ofwel 69,75%.
Het Ministerie van Financiën hield vast aan een bijdrage van de gemeente van
ƒ 1.800.000,-. De eis van ƒ 2 miljoen zoals hierboven is genoemd, was weliswaar verlaagd, maar de gemeente had nog grote zorgen over de financiering. Zij heeft zich daarom tot Gedeputeerde Staten gewend en gevraagd om een bijdrage waarbij zij zich
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beriep op de financiering van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal die in dezelfde
periode van start ging. De bijdrage zou 30% van het aandeel van de gemeente, in het
uiterste geval ƒ 2 miljoen, moeten zijn onder aftrek van 25% wegens opvoering van het
percentage niet-Utrechters in de werkverruiming van 30% naar 40%, in concreto
ƒ 450.000,--. Gedeputeerde Staten van Utrecht antwoordden op het verzoek van de
gemeente Utrecht om een bijdrage in de kusten, dat zij hiertoe niet konden overgaan,
gezien de precedentwerking. De uitvoering van de werken aan het AmsterdamRijnkanaal was van geheel andere aard en had een nationaal belang. Na voortgaande
briefwisseling tussen de gemeente en Gedeputeerde Staten werd in een brief d.d. 11
juni 1935 een bijdrage toegekend van ƒ 100.000,-, in 5 termijnen uit te betalen tussen
1936 en 1940.

Voltooiing na de bevrijding
Tijdens de bezetting was het werk aan de spoorwegwerken nog enige tijd doorgegaan,
maar diverse onderdelen waren op 5 mei 1945 nog niet voltooid of moesten zelfs nog
worden aanbesteed. De Leidseveertunnel was vrijwel geheel voltooid; alleen de toeleidende wegen, in het bijzonder de Artilleriestraat, moesten nog hun definitieve vorm
krijgen/" Niet voorzien was dat de Dambrug tussen de kruising Croeselaan - Leidseweg
en de Damstraat vernieuwd moest worden. De onderdoorgang Amsterdamsestraatweg
was weliswaar voltooid, maar pas in het najaar van 1949 werd de rijbaan onder het viaduct geasfalteerd en werden de trottoirs voltooid.*6
De onderdoorgang Boerhaavelaan (nu Oudenoord) en de overbrugging van de Vecht en
de wegen aan weerszijden daarvan werden in 1952 voltooid. a De onderdoorgang
Hoofdsedijk (nu Brailledreef) werd in de jaren daarna gebouwd. Het circulatieplein
Leidseveer moest na de oorlog nog worden voltooid. Aan de stadszijde (de oostzijde)
van de Leidseveertunnel was een rotonde aangelegd. De huizenrij langs de noordzijde
van de Vleutenseweg was na de reconstructie van het stratennet gedeeltelijk blijven
staan. De breedte van de wegen was ruim opgezet, want het toegenomen autoverkeer
eiste een grotere wegcapaciteit. De doorgaande routes naar Amersfoort en Amsterdam
gingen nog door de stad. De rails van de Zeister tram werden in de as van de verbrede
Leidseweg gelegd. Er werd een brede verbindingsweg tussen de Leidseveertunnel en
het Stationsplein aangelegd: de Tunnelweg, waar ook enkele bushaltes kwamen. De
Leidsche Rijn werd bij de Tunnelweg en bij de Smakkelaarsbrug deels overkluisd.
De verbinding tussen de perrons van het Centraal Station werd tot dusver gevormd
door een voetgangerstunnel uit 1904 bij de zuidgevel van het stationsgebouw. De combinatie van hoofdstation en Buurtstation maakte dat deze tunnel te klein was geworden. Er werd een tweede tunnel gebouwd.68 Om de uitvoering in deze periode van
materiaalschaarste te bespoedigen, stelde de NS alle benodigde ijzeren balken ter
beschikking van de aannemer. Het seinhuis dat door Van Ravesteijn werd gebouwd aan
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Bouw Noordertunnel bij het Centraal Station. De tunnel werd op so oktober 1348 in gebruik genomen. Foto
Verz. J.G.C, van de Meene.

de westkant van het emplacement Noord, is nooit in gebruik genomen, omdat het
Duitse bedieningstoestel tijdens en na de oorlog niet meer geleverd kon worden. In
1958 werd een nieuw seinhuis in gebruik genomen aan de kant van het Leidseveer (de
oostzijde) iets ten noorden van de perrons van de Buurtsporen.<'9 Beide seinhuizen zijn
als gevolg van modernisering van de beveiliging weer verdwenen.
Volgens de planning moesten de werken in 1941 opgeleverd worden. Doordat op last
van de bezetter de werkzaamheden aan de spoorwegwerken waren stopgezet en
bovendien door de krappe materiaal- en bouwstoffenpositie in de eerste jaren van de
wederopbouw zijn de werken ruim 10 jaar later voltooid dan gepland was.

Conclusie
De gemeente Utrecht slaagde er lange tijd niet in tot overeenstemming te komen met
de spoorwegen over de vervanging van overwegen in cruciale wegverbindingen door
onderdoorgangen. Het gemeentebestuur brak telkens weer, met de mogelijke oplossing binnen handbereik, de onderhandelingen af omdat het terugschrok voor de kosten. Daarnaast speelde mee, dat men de goede verstandhouding met de spoorwegmaatschappijen niet wilde verstoren. Door de vestiging van de hoofdkantoren in
Utrecht en doordat de stad een spoorwegknooppunt was geworden, boden de spoorwegen veel werkgelegenheid. Pas nadat de spoorwegen rond 1928 kenbaar hadden gemaakt met uitbreidings- en verbouwingsplannen te willen beginnen, konden de plannen van de gemeente verwezenlijkt worden. Het wegverkeer kon de stad bereiken door
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de ongelijkvloerse kruisingen; de groei van het aantal motorvoertuigen kon men echter
onmogelijk voorzien toen de onderdoorgangen gebouwd werden, en in het kader van
het verkeerscirculatieplan van de binnenstad werd de Daalsetunnel gebouwd.
De discussie over de beëindiging van het gemeentelijke trambedrijf - met daarin een
actief aandeel van directeur Imelman van het stadstrambedrijf die anti-tram was hield in dezelfde tijd de gemoederen bezig. Nadat het gemeentebestuur in 1924 het
besluit had genomen om het trambedrijf niet meer uit te breiden maar stadsbussen te
laten rijden die de tramlijnen niet mochten beconcurreren, waren de ontwikkelingen
niet meer tegen te houden." De kosten van de investeringen in het trambedrijf-zowel
infrastructuur als materieel waren oud en versleten - waren slechts één argument. De
kosten om nieuwe tramlijnen te leggen in de nieuwe onderdoorgangen deden de
gemeenteraad definitief besluiten om de trams door bussen te vervangen. De publieke
opinie werd gevoed door de subjectiviteit van de Utrechtse kranten en door negatieve
ervaringen in de dienstverlening door het trambedrijf door materieeltekort. Bepaalde
krachten in de gemeentepolitiek zouden deze subjectieve invloeden versterkt hebben.
De besluitvorming rond dit onderwerp was hier en daar bepaald twijfelachtig en er
hing een zweem overheen van subjectiviteit. De tram naar Zeist zou in 1939 worden
vervangen dooreen busverbinding, maar de oplopende oorlogsdreiging en de mobilisatie voorkwamen dit, ongetwijfeld tot ongenoegen van de gemeente Utrecht die alle
trams graag direct zag verdwijnen. 71
De vervanging van de stadstrams door bussen is de dienstverlening aan het publiek ten
goede gekomen. Door het verleggen van de route van een buslijn kon - en kan - nog
beter worden ingespeeld op de behoeften van de reizigers. Het verliesgevende trambedrijf werd omgezet in een winst makend busbedrijf; in de jaren vijftig werd het busbedrijfvoor het eerst verliesgevend door hetteruglopen van de aantallen passagiers.
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