
voornemen van B. en W . zou liggen te bevorderen op het Dom
plein en de daarvoor verder in aanmerking komende plaatsen de 
plattegrond van de stenen Romeinse vesting wat aangaat haar 
ommuring, poorten en praetorium, in het plaveisel te doen aan
geven. Dit is behalve om paedagogische redenen daarom zo ge
motiveerd, omdat de genoemde overblijfselen, althans voor zover 
de ommuring betreft, de onmiddelijke grondslag vormen van het 
10e eeuwse Utrecht of Trecht. 

Bevestigen deze overblijfselen de vroeger zeer in twijfel ge
trokken, door de zgn. ,,Domtafelen" vertolkte overlevering hier
omtrent; het is bovendien niet onwaarschijnlijk, dat de Westelijke 
helft van de praetoriale binnenplaats opnieuw door Willebrord ( ? ) 
is gebruikt voor een vroeg middeleeuws sacraal (?) gebouw. Hoe 
dit ook zij, te Utrecht bestaat er een organisch verband tussen 
de laatste Romeinse vesting en de vroegstmiddeleeuwse stads
kern. 

LEIDSEVEER EIGENDOM V A N D E GEMEENTE. 

De gemeenteraad van Utrecht heeft onlangs een belangrijk 
besluit genomen toen hij zijn goedkeuring verleende aan de voor
dracht van B. en W . om over te gaan tot aankoop van het ter
rein aan het Leidseveer voor een bedrag van ƒ 700.000,—. 

Dit terrein heeft de laatste decennia een „merkwaardige" 
positie in het Utrechtse stadsbeeld ingenomen. Daar het in 
handen was van particulieren hadden B. en W . geen invloed op 
een goede oplossing van de problemen die de weinig riante 
entree tot de stad in het leven riep. Door particulieren werden 
heel wat oplossingen aangekondigd, maar in de practijk is daar
van nooit iets terecht gekomen. Slechts op papier hebben we 
daar restaurants en theaters gehad. 

De gemeente ziet zich in de omgeving van dit terrein voor 
grote moeilijkheden geplaatst: n.l. de oplossing van een der 
drukste en moeilijkste verkeersknooppunten in den lande, met 
daaraan verbonden enerzijds de verbetering van het Stations
plein, anderzijds de verkeersverbeteringen in de binnenstad. Dit 
vraagstuk, dat al oud is, is echter zeer urgent geworden en heeft 
tegelijk ook een geheel ander perspectief gekregen door de ver
woestingen, die in het laatst van de oorlog in deze omtrek en 
in de voormalige Wijk C hebben plaats gehad. Thans is bij de 
dienst der Gemeentewerken in overleg met die van de Weder 
opbouw voor het stadsgedeelte om de Smakkelaarsbrug heen een 
wederopbouwplan in bewerking, dat voor een lange toekomst 
over de oplossing van het centrale verkeersprobleem in onze 
stad zal moeten beslissen. Het is bij dit alles van groot belang 
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dat de gemeente de vrije hand hand heeft bij de bestemming 
van het terrein Leidseveer. 

Zo zal — door het raadsbesluit — naar men hoopt een oplos
sing voor lange termijn mogelijk zijn. Maar bij deze beslissing 
kijkt men niet alleen vooruit, men is — vooral in een Maand
blad dat aan de geschiedenis van Oud-Utrecht is gewijd — 
geneigd een blik in het verleden te werpen toen nog maar één 
smalle brug over de Singelgracht toegang gaf tot de stad en 
zich aan de zwaaikom voor de uitmonding van de Leidse Rijn 
in de Catharijne Singel zich een typisch leven ontplooide. De 
beurtschepen van Tetenburg, de bekende expeditie-onderneming, 
die aan de Vleutenseweg haar kantoor had, lagen gemeerd aan 
de voet van een vrij steile brede stenen trap, waar kazen uit het 
scheepsruim van man tot man naar boven werden ,,gekaatst" •— 
en waar koeien naar beneden werden gedirigeerd. Uit deze tijd 
lazen wij enkele herinneringen in het N.U.D., waaruit wij het 
volgende citeren: 

Aan de Westzijde stonden kleine lage huisjes, was een wasserij 
en bevond zich een gezellig café van v. Wijngaarden, die ook 
een terrasje had aan de havenkant, waar ouderwetse roeibootjes 
lagen, te kust en te keur. De roeiliefhebbers — meestal „vrijende 
paartjes" op Zondag — zwermden uit langs de Catharijnesingel 
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of Leidse Rijn, roeiden voorbij de houtmolens van de W i t tot 
aan de Keulse Vaart, soms nog verder, tot aan de Hommel en 
keerden dan weer terug. Soms zag men hele families in zo'n 
wankel bootje, de mannen, het colbert uitgetrokken, aan de 
riemen („spaan" zei men toen nog) en vrouwlief aan 't roer. 
En zo laveerde men van links naar rechts over het Rijnwater, 
want vrouwlief trok meestal aan het verkeerde touwtje. 

Het monster dat modern verkeer heet, begon omstreeks 1910 
de kop op te steken. De Smakkelaarsbrug moest verbreed 
worden. Eenvoudig was het niet. De „haven" moest gedempt 
worden. Zijn betekenis als zodanig had deze toch al gaandeweg 
verloren en zo besloot de gemeenteraad tot demping van het 
Leidseveer en overkluizing van de Leidserijn met als noodwendig 
gevolg de demping van de Vleutense Wetering. 

De Smakkelaarsbrug werd bijna tweemaal zo groot, en de 
verkeersagent verscheen in zijn toentertijd voor Utrecht geheel 
nieuwe verkeerstoren, midden op het grote plein, waar tal van 
tramlijnen kris kras door elkaar liepen. 

Dit was slechts een begin. Wan t de bebouwing aan de oude 
Vleutenseweg tot aan de overweg viel eveneens ten offer en zo 
kwam daar een groot stuk „bouwterrein" te voorschijn. 

En het ligt er nog. Misschien wel wat meer gemoderniseerd. 
Een brede geasphalteerde weg loopt er nu langs naar een 
machtige tunnel onder de stationsemplacementen. Een weldadig 
aandoende beplanting van heesters en rhododendrons, die, wan
neer de fraaie paarse bloemen openspringen het geheel op fraaie 
wijze opfleuren. Intussen heeft daar midden in de stad een 
prachtig stuk grond jaren lang renteloos ge legen . . . . 

We l zijn in de loop der tijden allerlei plannen aan de orde ge
weest. Veel ophef werd gemaakt van een voorstel om op dit 
terrein een schouwburg te bouwen. Er was zelfs een onder
nemend zakenman, die hier een groots opgezet café-restaurant 
met enkele honderden vierkante meters plantsoen wilde vestigen 
en toen het terrein aan een grote bierbrouwerij werd verkocht, 
zag iedere Utechter al in zijn verbeelding een machtig hotel 
verrijzen met parkeerterrein en winkelgalerij. Er werd gepraat 
en geschreven met als r e su l t aa t . . . . dat het Leidseveer bleef zo 
als het al van 1910 daar gelegen had: een wonde plek in het 
Utrechtse stadsleven, een plek alleen nog maar geschikt voor 
vuilnisbelt en speelterrein voor de jeugd uit de vrij volkrijke 
buurt, die daaraan grenst. 

UTRECHT DUIZEND JAAR „STAD" 

Het artikel „Utrecht duizend jaar „stad", in het vorige nummer 
was van de heer J. Prakken uit Santpoort. Door een misverstand 
was de ondertekening weggevallen. 
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