




Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 ^iH^Xi Gezicht op de tunneldoorgang ,,Uit en In&quot; vanuit het noordoosten: links een gedeelte van de school aan deLaan van Puntenburg, 1935. GAU Top.-Hist.Atlas TA Uit en In, 1935. Het staatsspoorweggebouw, dat achter de spoorwegnaar Arnhem lag, bevond zich op een ongunstigeplek, ,,een dood uithoekje van onze stad&quot;. Het wasvoor de doorgaande reizigers nogal bezwaarlijk ommet veel bagage van het ene station naar het anderete moeten lopen. In oktober 1874 verklaarden deStaatsspoorwegen dan ook ,,dat de dienst voor ver-voer van personen, bagage en bestelgoederen op hetstation van de staatsspoorwegen te Utrecht met 1november eerstkomende geheel wordt opgeheven,om vandaar te worden overgebracht deels naar hetstation van den Nederlandschen Rhijnspoorweg-maatschappij, deels naar dat van den Oosterspoor-weg in de Maliebaan&quot;. Het voormalig stationsge-bouw van de S.S. dat ook wel ,,Lijngebouw&quot; werdgenoemd, deed

nog een tijd lang dienst als magazijnvoor verbruiksartikelen, drukwerken enz. en als labo-ratorium van de keuringsdienst. Het perron werdsoms nog gebruikt als er extra treinen werden inge-zet. Tenslotte brandde het gebouw in december1944 uit. Omdat men de reizigers die naar het stationsgebouwgingen niet voor een overweg wilde laten wachten,legde men onder de spoorbaan naar Arnhem een tun-nel aan die toegang verleende tot het station van deStaatsspoorwegen. Het was een betrekkelijk eenvou-dige tunnel met een nauwe rijweg en een smal voet-pad aan weerszijden. Om het verkeer in de tunnelrechts te laten houden, werd er aan beide kanten van de tunnel boven de rijweg links het woord ,,Uit&quot; enrechts het woord ,,ln&quot; aangebracht. Voor de Utrech-ters heette deze onderdoorgang dan ook snel ,,Uit enIn&quot;. Nadat het Staatsspoorgebouw in 1 874 voor rei-zigersvervoer gesloten werd, deed de tunnel geendienst meer en lag hij er dan ook wat doelloos bij. In1928 echter werd voor de

voetgangers de mogelijk-heid geopend om van de Mineurslaan te lopen overhet terrein van de toen niet meer gebruikte Damlust-kazerne, via de overweg en door de tunnel ,,Uit en In&quot;naar de administratiegebouwen van de Spoorwegen. Voor de spoorwegambtenaren, die niet langer via deLeidse Weg naar hun kantoor hoefden te lopen, bete-kende deze kortere weg een besparing van enkele mi-nuten. Tevens was de tunnel een ideale speelplaatsvoor de leerlingen van de scholen aan de Laan vanPuntenburg. In 1935 werd de spoorbaan verhoogd ensloot men de tunnel ,,Uit en In&quot; af. Op de plek van detunnel werd het spoorwegpostkantoor gebouwd, datop 16 juli 1 938 in gebruik werd genomen. Nadat deN.S. dit gebouw in 1985 hadden verlaten, werd erbesloten om op deze plaats het nieuwe HoofdgebouwVier te bouwen. Het is nu moeilijk voorstelbaar datmeer dan 100 jaar geleden op deze plek klanten vande spoorwegen zich via een tunnel konden begeven,naar het 1ste stationsgebouw van de
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