
oordelen meestal aanprijzen, wat een ieder toch reeds weet" i). Hoe
wel hij hier een noodzakelijke constante voor waarlijke creativiteit 
onder woorden brengt, is dit het andere uiterste, dat door de beheer
ders van een gemeenschap met veel behoedzaamheid gehanteerd dient 
te worden. Het bestuur van de gemeente Utrecht zou zich, voortref-
lelijk voorgelicht, tussen beide polen dienen te bewegen. 

Het ui tbreidingsplan van Berlage en Holsboer is bijna veertig 
jaren oud. Er hebben zich inmiddels grote veranderingen voorge
daan en naar vele in 1920 en 1924 gedane voorstellen kunnen wij 
niet meer terugkeren. Toch kunnen wij bij hen nog te rade gaan, 
want vooral Berlage heelt indertijd meer voor het organisme Stad 
gedaan dan de eenzijdige utrechtse voorstellen van 1958 ooit kunnen 
doen. 
Er zijn nog geen onherstelbare daden verricht. Laat ons hopen, dat 
B. en W. uiteindelijk een uiterst bekwame stedebouwkundige tot 
adviseur benoemen, zodat op hen van toepassing wordt, wat in het 
bovenlicht van het door Berlage ontworpen raadhuis van Usquert 
in heldere letters gebrandschilderd is: 

CAVEANT CONSULES. 

P. S I N G E L E N B E R G 

") Waller Gropius, Architektur, 1956, p. 79 (duitse uitgave van Scope of total 
Architecture, 1955). 

H E T PLAN-ZOCHER 

„Door de steeds groeiende behoefte aan woningen, tengevolge van 
de bevolkingsaanwas van de geringe klasse" zoals de hoofdaanleiding 
in de raadsnotulen luidt , werd op 3 augustus 1827 door B. en W. van 
Utrecht een commissie ,,tot uitbreiding en verfraaiing der stad" in 
het leven geroepen. 

Sinds 1813 was de bevolking met 7.000 zielen toegenomen waardoor 
de prijzen der eenvoudige huizen bovenmatig gestegen waren. Men 
wenste verder „betere en gezonde" woonhuizen te bouwen. 

Wegens deze feiten achtte de raad het tijdstip gekomen „om van 
de zucht tot bouwen en verfraaien der stad gebruik te maken." Bouw
en tekendeskundigen, ambtenaren, dit alles werd de commissie ter 
beschikking gesteld. Zitting in de commissie kregen leden van de 
raad onder voorzitterschap van baron Van Heeckeren, wethouder . De 
commissie omschreef zichzelf aardig op de volgende wijze: „Het was 
een zondagmiddag-gezelschap, de vergaderingen waren ook eigenlijk 
meer vriendelijke bijeenkomsten ter voorbereiding van besluiten, die 
door de raad genomen moesten worden". Hiermede vangen haar 
notulen aan. Het is de rustige 19e eeuw welke hier spreekt. 
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De commissie zag als haar eerste taak de p lannen uit vorige tijden 
te onderzoeken en de mogelijkheden te toetsen aan de hedendaagse 
omstandigheden waarbij haar oog direct op het plan-Moreelse viel. 

Het ui tbreidingsplan van de schilder-architect Moreelse van 1664, 
dat aan de westelijke en noordelijke zijde der stad geprojecteerd was, 
werd spoedig als te kostbaar „voor deze tijd" en te uitgebreid van 
de hand gewezen; men stelde voor een gedeelte van dit plan binnen 
engere grenzen als ui tbreiding uit te voeren. O p de eindeloze p lannen 
en overwegingen, die de commissie betreffende deze ui tbreiding be
roerde, kunnen we hier niet ingaan. Verder had cle commissie vooral 
te letten op een goede verbinding van de stad met het toen nieuwe 
Noordhol landskanaal (Merwedekanaal) voor de scheepvaart de be
langrijkste aanslui t ing gevend op de grote rivieren. 

O p de vergadering van 2 juni 1828 kwam de raad, dank zij advies 
van de commissie, tot het inzicht, dat de sloping van de r ingmuur om 
de stad geheel of gedeeltelijk moest plaatsvinden. Men besloot hier
voor de koninklijke goedkeuring te vragen, alsmede een premie van 
ƒ 1200,— ui t loven aan diegene, die het eenvoudigst en doelmatigst 
plan volgens de gestelde uitbreidingsgrens zou maken. In het oog-
diende te worden gehouden, dat de oude stad in het genot der voor
delen bleef, die uit een vermeerdering van handel en nijverheid zou
den voortspruiten. Men zou haar moeten beschouwen als de „voedster 
van de nieuwe aanleg" zo besloot de raad. Tegelijk werden ook denk
beelden ter verbetering van de oude stad naar voren gebracht, speciaal 
beraadde men zich over verbreding van straten en een communicat ie 
van Catharijne- tot Wit tevrouwenbrug door verbreding der Viesteeg. 

Premie voor Zocher 

O p 23 november 1829 kwam het grote plan van J. D. Zocher ter 
tafel. B. en W. stelden de raad voor zich met het advies van de com
missie te verenigen en aan Zocher de prenne van ƒ 1200,— toe te 
kennen, alsmede „het genoegen van de raad te betuigen zowel voor de 
doelmatigheid van het ontwerp als voor de fraaie ui tvoering van de 
teekening, welke als een blijvend gedenkteeken van architectskunde 
en goeden smaak ten stadhuize zal bewaard worden." Aan Z.M. de 
koning werd toestemming tot onteigening verzocht voor gebouwen 
e.d., welke de p lannen belemmerden. 

B. en W. meenden verder: „Daar handel en nijverheid zich meer 
en meer ontwikkelen en nieuwe bronnen van voorspoed geopend 
worden, moet men zich voor karigheid wachten, daar uitgaven, daar
toe besteed, in dubbele mate op het algemeen welzijn der ingezetenen 
terugslaan, daarom moet de stad medewerken tot vergemakkelijking 
van den aanbouw van particulieren, zowel wat betreft huizen, maga
zijnen en losplaatsen. Ook de minvermogende classe zal gesteund en 
begunstigd worden, en onder dit alles het aangename met het nut t ige 
verenigende, zal men de wandelingen ui tbreiden en bevalliger maken, 
waardoor deze stad zoowel meerdere gegoede ingezetenen tot zich zal 
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trekken, als zij door vermeerderd vertier aan de werkzame classe rui
mere middelen van bestaan zal opleveren". 

Bezien we de boven zo geroemde kaart, welke thans ten archieve 
berust, dan is hierop, behalve in het midden de plat tegrond der stad, 
als een rand om de plat tegrond de opstand van de nieuw aan te 
leggen „cingels, plantsoenen en aangename wandelingen" afgeschil
derd, afgewisseld door streng klassieke gebouwen en villa's. Vooral 
dacht men zich de plantsoenen aan te leggen tussen Wittevrouwen-
brug-Lepelenburg-Maliebrug-Sterrenwacht-Tolsteegbrug tot de Wil
lemsbrug. Het valt te begrijpen, dat de raad met dit zonnige ontwerp 
voor ogen in zijn schik was en de naar de geldswaarde van die tijd 
gerekend hoge premie ui tkeerde aan Zocher. 

Wie was Zocher? 

Deze f. D. Zocher, 1791 — 1870, was in de 19e eeuw behalve architect, 
de gevierde aanlegger voor parken in de landschapsstijl, de mode 
welke uit Engeland was komen overwaaien. Als zoon van de gelijk
namige landschaps-architect doorliep hij bij zijn vader een goede 
leerschool, terwijl hij zijn gezichtskring nog aanzienlijk verwijdde 
door als pensionnair van koning Louis Napoleon aan de Ecole des 
Beaux Arts te studeren, met als besluit een reis naar Italië. 

Na de dood van zijn vader voltooide Zocher het door de/en aan
gevangen park Soestdijk, terwijl bij ontelbare buitens in Kennemer-
[and (waar hij in Haar lem zijn woonplaats had) , in de utrechtse 
heuvelrug en in de omstreken van Arnhem opnieuw aanlegde. Deze 
streken waren, in tegenstelling met de Vecht, nu wegens hun aan
gename landelijkheid en heuvelig terrein buitengewoon in trek ge
raakt. Maar ook elders, behalve in Friesland en in mindere mate 
bezuiden de rivieren, vormen buitenplaatsen een uitzondering wier 
aanleg niet door de firma Zocher is verzorgd, waarvan soms vele leden 
van een generatie zich tussen de jaren 1790—1915 aan de landschappe
lijke aanleg wijdden. Bij de ontmanteling' en uitbreiding der steden 
werden zij gaarne te hu lp geroepen; men denke slechts aan Haar lem, 
Amersfoort etc. 

Het werk begonnen 

In Utrecht kwam het er thans op aan dit bekroonde plan te ver
werkelijken. Langzaam werd het uitgevoerd. O p 20 december 1829 
besprak de commissie met Zocher het plan voor Zonnenburg-Witte-
vrouwenpoort . Na enig loven en bieden gaf men aan Zocher de op
dracht voor ƒ 21.000,—. Hier in was zowel de aanleg als het te leveren 
hout en struikgewas begrepen. Zocher beloofde deze winter met het 
werk aan te vangen; gevorderde heesters zouden gebruikt worden om 
snel een aangenaam effect te bereiken. Behoudens enige hoogten ging 
de wal tegen de grond. Men hoopte door een aanplant van verschil
lende soorten boomgewas fraaie schakeringen te verkrijgen. 

O p deze wijze werden jaar na jaar delen van de wal in de thans 
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bestaande plantsoenen gewijzigd. In 1831 nam men het Lucas Bolwerk 
onder handen . In december 1832 behandelde de commissie het bestek 
voor de wandelpartijen tussen wal en Nieuwe Gracht bij St. Servaas. 
In 1833 werd een maatschappij opgericht voor het bouwen van huizen 
langs de stadsgracht oostwaarts van de Weerdpoort ; hier gingen jaren 
overheen. Zocher tekende de vele plannen; in 1835 kwam de wal van 
de bolwerken Manenborg en Zonnenburg, ± 1840 het bolwerk 
Sterrenburg. 

O p de wal tussen Mariaplaats en Lange Smeesteeg werden in 1843 
door Zocher een rij streng klassieke villa's geprojecteerd, welk p lan 
zich op de tekening (coll. archief) aantrekkelijk voordoet. Voor he t 
bolwerk Lepelenburg bestaan van de jaren 1859/60 een serie ont
werpen voor parkaanleg met villabouw. Hiervoor leverde S. A. van 
Lunteren , de utrechtse architect en aanlegger van bui tenplaatsen 
ook enige ontwerpen. Door de ligging van Lepelenburg ten opzichte 
van de Maliebaan, lag het voor de hand hier de mogelijkheid te be
zien een nieuwe toegang tot de stad te maken door demping van de 
gracht; verschillende ideeën desbetreffende komen in de tekeningen 
naar voren. Voorzichtig is men dertig jaar voortgegaan en al week 
men in praktijk wel van Zochers grote kaart af — deze was ook alleen 
om de grote lijn aan te geven — toch heeft men op deze wijze de 
wallen in prachtige „wandel ingen" herschapen, die als een groene 
band de oude stad omsluiten. 

Een groot gevaar dreigde in 1870. Nog maar nauwelijks waren de 
plantsoenen met veel geld en moeite voltooid, of het bestuur der Oos
terspoorweg besloot een concessie aan te vragen voor de aanleg van 
een spoorbaan aan de oostzijde der stad dwars door de singels. H e t 
lag in de bedoeling de singelgrachten tussen gasfabriek-Wittevrouwen-
Maliebrug en verder in zuidelijke richting te dempen. Men meende 
het verkeer per trein oorstwaarts hiermede te dienen. Hiertegen stak 
een storm van verontwaardiging op. De „verzorgers der hoogeschool", 
de Kamer van Koophandel en andere instellingen protesteerden. 

De gemeenteraad richtte zich met een betoog tot de minister van bin
nenlandse zaken en wist te bewerken, dat de aan te leggen spoor
baan op enige afstand meer oostwaarts zou worden aangelegd, waar
door de singels onaangetast bleven. 

H. W. M. VAN DER WYCK 
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