
Ir. C. L. T l i M M I N C K G R O L L 

De vereniging Oud-Utrecht was zo gelukkig, om terstond na het 
plotselinge aftreden van mr. T e n Bokkel H u i n i n k iemand te vinden, 
die het secretariaat op zich wilde nemen. In de jaarvergadering als 
zodanig gekozen, nam de heer Temminck Groll aanstonds zijn be
noeming aan. 

Voor de leden van Oud-Utrecht is de nieuwe secretaris geen 
vreemde. Al langer dan een jaar publiceert hij artikelen in het 
maandblad over vondsten en restauraties in Utrecht, een rubriek die 
zeer gewaardeerd wordt. Er zijn dus goede verwachtingen. 

Men wil er wel op letten, dat het secretariaat en de administratie 
van het maandblad een ander adres gekregen heelt: Vijverlaan 25, 
Driebergen. 

de J. 

BERLAGE EN F E U C H T I N G E R 

De stad is tenslotte de synthese van alle kunst, 
en dus van het kunstwerk in opperste openbaring. 

BERLAGE 

Utrecht kon het plan van uitbreiding, dat bij het ingaan van de wo
ningwet van 1901 van gemeenten met meer dan 10.000 inwoners geëist 
werd, door omvangrijke problemen niet in korte tijd tot stand bren
gen. De definitieve vestiging van verschillende onderdelen der spoor
wegen, de loop van enige kanalen, de reeds ter sprake komende op
heffing van de fortenlinies en de gewenste grenswijzigingen behoef
den de medewerking van gezaghebbende instanties, waarbij de we
derzijdse belangen op tijdrovende wijze tegen elkaar afgewogen 
dienden te worden. 

Hoewel een bevredigende oplossing van deze pun ten uitbleef, gaven 
B. en W., na het overwinnen van enige andere moeilijkheden, in 1918 
aan de nieuwe directeur van Gemeentewerken, ir. L. N. Holsboer, 
opdracht om met de bouwmeester dr. H. P. Berlage een uitbreidings
plan te vervaardigen. Het lag voor de hand, dat de beroemde Berlage, 
die zich sinds het begin van deze eeuw ook als een succesvol stede-
bouwkundige had doen kennen, tot adviseur benoemd werd. Zijn 
p lannen voor Amsterdam-Zuid zijn de grondslag geweest voor een 
ontwikkeling, die één der belangrijkste in de twintigste-eeuwse stede
bouw is. Zijn ontwerpen voor 's Gravenhage, Purmerend, Utrecht en 
Rot terdam hebben eveneens een plaats in de geschiedenis der neder-
landse bouwkunst gekregen, omdat zij bevrijdden van vele aanvecht
bare overgeleverde zienswijzen. 

Het utrechtse uitbreidingsplan werd met een uitvoerige toelich-
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ting i) op 6 October 1920 ingediend. Het is aantrekkelijk om ui t Ber-
lage's beschrijving te lichten, wat zich tot een vergelijking met het 
kortgeleden ingediende plan van Feuchtinger leent. Dit is niet zo 
eenvoudig, omdat beide p lannen ongelijksoortig zijn. Berlage zocht 
een oplossing voor het gehele fijn gelede stedelijke organisme, waar in 
hij in overeenstemming met zijn maatschappelijke idealen de gemeen
schap kon dienen. De verkeersdeskundige Feuchtinger tracht de door 
de beweging ontstane chaos op te lossen. Dit geïsoleerde streven zou 
tot ongewenste verschijnselen leiden, die Utrecht zouden aantasten 
als een overdreven eenzijdige functie het gehele menselijke l ichaam, 
waarbij het har t de zwaarste lasten draagt. 

Niet temin zijn er in beide plannen twee overeenkomstige algemene 
strekkingen: hoe dient het toe- en doorstromende verkeer verwerkt te 
worden en wat mag er gedaan worden met de oude, b innen de singels 
gelegen stad? 

Door alleen hierop in te gaan wordt Berlage een zekere mate van 
onrecht aangedaan, omdat aan zijn behandel ing van het gehele feno
meen Stad niet voldoende aandacht geschonken wordt. 

Helaas staat de mij toegedachte ruimte niet toe zijn esthetische, eco
nomische en sociale transformatie van Utrecht te bespreken. 

Verkeer 

Er blijft evenwel voldoende over om Berlage's gaven te leren kennen . 
In de eerste plaats is het boeiend om van zijn mening over het verkeer 
in de toekomst kennis te nemen. Zij, die zich het beperkte gebruik 
van de automobiel rond 1920 herinneren, zullen getroffen worden 
door het profetische: 
„Bedriegen de voorteekenen niet, dan zal in het verkeer eene gewel
dige ommekeer plaats vinden en zal het vervoer per auto hoofdzake
lijk het rijverkeer beheerschen." 

Berlage heeft de wegbreedten op deze prognose gebaseerd. Hij 
vraagt van de hoofdwegen 6 m voor „snel automobielverkeer", 10 m 
voor „trams, rij - en andere voertuigen", 10 m voor trottoirs en 5 m 
voor „bij gebouwen stilstaande voertuigen" (het woord .parkeren ' 
moest nog ingevoerd worden) of voor vluchtheuvels in de straat. Met 
de totale breedte van ongeveer 30 m moest hier en daar geschipperd 
worden, maar voor de twee z.g. rondwegen, die straks ter sprake ko
men, werd een totale breedte van 40 m noodzakelijk geacht. 

Het inzicht in de komende ontwikkeling van stad en verkeer leidde 
tot het ontwerpen van twee ringvormige wegen, die concentrisch rond 
het hart van Utrecht gelegd dienden te worden 2). He t van bu i ten 
de stad komende verkeer zou hier opgevangen worden en, voor zover 

Toelichting Ontwerp Uitbreidingsplan van de Gemeente Utrecht, 1920, uitge
bracht door ir. L. N. Holsboer en dr. H. P. Berlage met een inleiding van 
B. en W. 
Het herziene uitbreidingsplan werd in 1924 aanschouwelijk gemaakt in een 
instructieve en fraai uitgevoerde, gekleurde steendruk. 
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het in feite doorstromend was, zou het buiten de binnenstad op een 
rondweg snel kunnen bewegen en verdwijnen. Deze grote r ingen 
gaven terzelfdertijd mede door de radiale wegen een organisch ver
band tussen de onderdelen van de gemeente. 

De het dichtst bij het centrum liggende ring omvat vrijwel de 
gehele toen bestaande stad en de voorgestelde ui tbreidingen in zuid
oostelijke, westelijke en noordelijke richtingen. Deze rondweg werd 
door aangepaste bestaande en nieuwe wegen met het cent rum ver
bonden gedacht en wel dusdanig, dat de afstand tot de singels ge
middeld één tot twee kilometers zou bedragen. Het oostelijke deel 
zou ais singel aangelegd dienen te worden, 
„waardoor een aangename afwisseling in den aanleg van de aan den 
singel grenzende stadswijken bereikt kan worden; een zoo lange en 
breede steeds rondloopende weg, zonder groen of water, is anders te 
eentonig." 

De tweede rondweg, gemiddeld 1000 m uit de eerste aangegeven, 
werd vrijwel geheel in de weilanden rond de stad geprojecteerd om 
reeds vóór de bebouwing in het verband tussen de stadsdelen te voor
zien. Hierbij werd dus gerekend op ruimere gemeentegrenzen. 

Singels 

De utrechtse singels komen er bij Berlage en Holsboer ongerept 
af. Uit het hierboven gegeven citaat zou aangenomen kunnen worden, 
dat zij een dergelijk element slechts ter veraangenaming in het stads
beeld wensen. Voor afwisseling, rust en esthetische behoeften zijn 
water en vegetatie inderdaad belangrijk. Zij hebben evenwel ook een 
biologische functie, waarop sinds tientallen jaren in toenemende 
mate de nadruk wordt gelegd. De erudiete Berlage moet hiervan on
getwijfeld op de hoogte zijn geweest. Aanstonds komen wij, bij de 
bespreking van Feuchtingers voorstel om in Utrecht tot singeldem
ping over te gaan, op dit onderwerp terug. 

Binnenstad 

Het zou te ver voeren om Berlage's oplossing voor de b innenstad te 
analyseren. Hij stelde eveneens belangrijke doorbraken in noord en 
zuid voor, die slechts zeer ten dele en dus met een oneigenlijk resul
taat tot stand zijn gekomen. De Lange Viestraat en de Potterstraat 
zijn, in haar huidige gedaanten, de voornaamste ui tkomsten van deze 
vroegere voorstellen. 

De door hem ontworpen verbredingen wenst hij voorzichtig uit
gevoerd te zien. Het scheppen van geheel nieuwe straten, te verkrij
gen door in het l ichaam van de oude stad te kerven, acht hij u i t den 
boze, omdat dit meestal onaangename verrassingen ten gevolge heeft. 

De kunstenaar Berlage kan niet nalaten de stad te hervormen. 
De Neude dient het har t van het har t te worden. Het plein moet 
aanzienlijk vergroot worden, evenals de erop ui tkomende straten. 

Een nieuw raadhuis en een nieuw postkantoor, dat uitgevoerd is, 

61 



zullen het omzomen en de Utrechter zal het gaan zien, zoals de Am
sterdammer de Dam en de Hagenaar het Plein. 

Een ander voorstel hield het amoveren van de huizen tussen Lijn-
markt-Çhoorstraat en Oude Gracht in. He t kru ispunt met de Zadel
straat zou hierdoor verbeterd, de werven langs de gracht hersteld 
en het uitzicht naar de Stadhuisbrug verfraaid kunnen worden. De 
toelichting tracht dit uitvoerig te rechtvaardigen, maar B. en W. delen 
in 1924, als het gewijzigde plan aangenomen wordt, de gemeenteraad 
laconiek mee, dat zij na ampele overweging het voorstel om deze 
nijvere winkelbuur t te slopen niet overnemen en dat zij dit stadsdeel 
wel karakteristiek achten 3). 

W a a r de adviseur-stedebouwkundige in de oude stad als scheppend 
bouwmeester denkt, reageren B. en W. met behoedzaamheid. 

Feuchtinger 
Laat ons zien, wat er van Berlage's ideeën in Feuchtingers opzet bleef 
nakl inken. 

De eerste rondweg, die evenals de tweede in 1924 werd goedge
keurd, is in beginsel gehandhaafd. De uitvoering, vertraagd door lang 
uitgebleven grenswijzigingen, de economische crisis van de jaren '30 
en de tweede wereldoorlog, is overigens ten dele reeds tot stand ge
komen. In het westen en noorden zijn het de Joseph Haydnlaan , 
de Lessinglaan, de Spinozaweg, de T h o m a s à Kempisweg, de Carte-
siusweg, de St. Josephlaan, de Marnixlaan en de Kardinaal De Jong-
weg. 

T e n opzichte van elkaar is de uitwerking van deze onderdelen op 
het ogenblik nog niet geheel uniform, maar de beschikbare ru imte 
en de bedoelingen staan een homogene samenvoeging niet in de weg. 
In het oosten en zuiden zijn de rijksweg 22 (Laan van Minsweerd) , 
de 't Goylaan, de Socrateslaan en de Overste Den Oudenlaan tot stand 
gekomen. Dit circuit zal, hoe de beslissing ook moge vallen, eens 
voltooid zijn. Feuchtinger heeft in het noorden een noordelijker ge
legen afsluiting ontworpen, die — zoals we straks zullen zien — een 
bezwaar heeft. 
Feuchtingers tweede rondweg heeft in beginsel dezelfde bedoeling als 
die van Berlage. Hij maakt hierbij evenwel gebruik van de bestaande 
en ontworpen rijkswegen ten westen, zuiden en oosten van de stad, 
wat een ongelukkig voorstel is, omdat dergelijke wegen nooit op het 
stadsverkeer betrokken kunnen worden. Men zal Berlage's grote rond
weg in beginsel moeten handhaven, zelfs al zou hij ten dele even
wijdig met de rijkswegen lopen, omdat de rondweg uit de aard van 
zijn functie meer contacten met de stad moet hebben dan de rijks
wegen ooit zullen kunnen krijgen, willen de beginselen van het rijks-
wegennet gehandhaafd blijven. 

Dit bewijst wederom, dat Feuchtinger in verkeersproblemen denkt 
zonder hen te verbinden met de behoeften van een stad. 
:i) Beantwoording van het verslag van het afdelingsonderzoek betreffende hel 

ontwerp uitbreidingsplan. Gedrukte verzameling, 1924, no. 6804, 230 O.W., 
No. 174, 30 October'1924. 
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Voorts laat Feuchtinger de noordelijke delen van de beide grote 
r ingen samenvallen in één parcours, dat de beide rijkswegen, die ten 
westen en ten oosten van de stad lopen, zal verbinden. Dit heeft o.a. 
tot gevolg, dat de differentiatie, die in het noordelijk deel groter 
moet zijn, en die in Berlage's plan aangegeven is, verdwijnt, fn wezen 
voegt Feuchtinger aan het plan Berlage een derde ring toe in de vorm 
van de gedempte singels. 

Dit voorstel is verkeerstechnisch ongewenst, want het maakt het 
centrum, ondanks het verder doorvoeren van een gecompliceerd een
richtingverkeer, aantrekkelijker voor het verkeer. Het zal daardoor een 
volle bijenkorf worden, waar vele bijen omheen moeten blijven zoe
men, omdat er geen plaats meer in is, want het statische effect van 
het verkeer — het parkeerprobleem, — is in het nieuwe plan niet 
voldoende uitgewerkt. 

De oorspronkelijke eerste rondweg van Berlage zou met de naar 
het centrum gerichte verbindingen voldoende zijn, want het door zijn 
lengte tragere circuit, waarop meer spreiding komt, zou een regel
matiger en minder dichte afvloeiing naar de binnenstad geven, waar 
parkeergebouwen de vervoermiddelen kunnen opvangen. Het door
gaande verkeer zal, als de doorbraken in de binnenstad zelf niet op 
de voorgenomen wijze uitgevoerd worden, de voorkeur geven aan de 
eerste rondweg. 

Singeldemping 

De voorgestelde singeldemping heeft de meest fervente tegenstand 
verwekt en waarlijk niet, omdat het verkeerstechnisch ongewenst is. 
De singels roepen bepaalde reminiscenties op, zij geven ontspanning, 
frisse lucht en verwekken laat-romantische esthetische gevoelens, die 
uit de tijd van hun aanleg afkomstig zijn. Al is de oorspronkelijke 
opzet hier en daar gemutileerd, het geheel is dermate karakteristiek 
19e eeuws, dat men de vernieling van de bestaande toestand eens 
even onbegrijpelijk zal achten als het slopen van een door Le Notre 
ontworpen parkaanleg. Men moge beseffen, dat de zo lang verguisde 
19e eeuw reeds bezig is zijn plaats in de cultuur- en kunstgeschiede
nis in te nemen, nu men zich voor het grootste deel bevrijd heeft van 
zijn negatieve elementen. De utrechtse singelaanleg is uniek en zal 
in de komende jaren een steeds grotere waardering ontmoeten. 

Eerder werd de biologische functie van water en vegetatie vermeld. 
Het is wellicht beter om, met Pierre Lavedan, van de physiologische 
noodzaak te spreken. Het water, mits goed geleid, reinigt zowel onder 
als boven zijn oppervlak, het voedt en schenkt verpozing. De plan
tengroei heeft eveneens een hygiënische werking: het chlorophyl 
reinigt de stedelijke atmosfeer, „die vervuild is door duizende adem
halingen, het stof van de straten, de uitlaatgassen van fabrieken en 
auto 's" 4). 

') Pierre Lavedan, Histoire tir l'Urbanisme, III, Epoque contemporaine, 1952, 
pp. 415-417, 376-414. Over het verschijnsel stad geeft Pierre George in ha Ville, 
le fait urbain à travers le monde, 1952, boeiende gegevens. 
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Met de demping van de utrechtse singels zouden dus verkeer, noch 
cultuur, noch gezondheid gebaat zijn. In de Verenigde Staten is m e n 
van deze „bulldozer approach" teruggekomen na er de meest trieste 
ervaringen mee opgedaan te hebben. De amerikaanse architectuur-
historicus Theodore M. Brown zegt, dat er nog steden zijn, die op 
deze wijze doorgaand zelfmoord plegen. Andere, h u n fouten besef
fend, zijn met moeite en kosten begonnen zich weer voor menselijke 
bewoning geschikt te maken. „We voelen het gemis aan ru imte , 
bomen en water pas als ze onherstelbaar verdwenen zijn, maar dan 
is het, helaas, te laat" 5), 

Stadsuitbreiding 

Utrecht heeft zich na 1945 sterk uitgebreid en dit zal voorlopig zo 
doorgaan. Wij kunnen ons, na de gebrekkige uitleg van Oog in Al en 
Hoograven, waarin de gave eenheden van Rietveld wonderlijk aan
doen, en na kennis genomen te hebben van wat ons op het Kanalen
eiland te wachten staat, over de stedebouwkundige waarde van heden 
en toekomst niet opgewekt voelen. Het stemt zelfs droef, als men 
daarbij inziet, dat dit alles met de beste bedoelingen tot s tand is 
gebracht. 

Giedion zegt in zijn sinds 1941 tien malen herdrukte boek „Space, 
T i m e and Architecture", dat we naar Londen moeten gaan om de 
stadsontwikkeling tussen 1800 en 1850 te leren kennen, naar Parijs 
voor die tussen de jaren 1850 en 1870 en naar Amsterdam voor de 
periode van na 1900 6). Een dergelijke, algemeen erkende waarde
r ing zal, als het in onze stad zo doorgaat, niet naar aanleiding van 
he t hier gevoerde beleid onts taan. 

Het is opmerkelijk, dat de bestuurders van de gemeente Utrecht 
veertig jaren geleden een stedebouwkundige raadpleegden en die van 
nu volstaan met een verkeersexpert. Zij zouden kunnen tegenwerpen, 
dat de oplossing van het verkeersprobleem in h u n voornemen lag, 
maar dit is onverbrekelijk verbonden met het wezen van de oude en 
de nieuwe stad. 

Uitsluitend denkend in het vlak der redelijkheid mogen wij h u n 
toeroepen: wees zo sterk om de zwakheid van het laatste plan te zien 
en wil beseffen, dat voor de juiste ontwikkeling van Utrecht meer 
nodig is dan uw goede wil en de beperkte mogelijkheden van Feuch-
tingers bureau. Wat Le Corbusier, Walter Gropius, Rietveld, Dudok 
en Oud tot stand brachten, kan hier verder ontwikkeld worden. 

Gropius, die welhaast een halve eeuw in Europa en de Verenigde 
Staten als een der meest inventieve architecten gewerkt heeft, zegt: 
„Bouwkunst heeft een overtuigde leiding nodig, die zich zo nodig 
zelfs tegen de bouwheer keert. Over de belangen van de archi tectuur 
kan niet door opdrachtgevers en Gallup Polls beslist worden, wier 

r>) Theodore M. Brown, Thoughts on Utrecht, „Tussen de Rails, Maandblad 
voor de Nederlandse Spoorwegen", VII, 11, pp. 75-76. 

8) Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture, 1952", 581. 
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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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