


Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 had gekregen, waarbij de markt-funktie de allerbelangrijkste bleek.Zo werd in 1618 het plein metgraszoden bedekt en beplant metlindebomen. Men wenstte hetplein tussen de markten door ookals veeweide te kunnen gebruiken.Helemaal ideaal zal dit niet ge-weest zijn; in 1631 werd een deelal weer bestraat, aangezien er te-veel modder-overlast was. toe. De westelijke stadsbuiten-gracht (de Catharijnesingel) werdeen centrale rol toegedacht als denieuwe hoofdgracht, zoals deOudegracht dat tot dan toe wasgeweest. In de meeste literatuur over dituitbreidingsplan wordt vooral in-gegaan op concretisering van drieextra grachten aan de westzijdevan de stad, beter bekend als demoesgrachten. Het enige wat daarnu nog van resteert is deKruisvaart. Maar het plan om de Catha-rijnesingel tot centrale doorvaartte maken, met brede kaden endubbele bomenrijen en aan dewestzijde voorname huizen hadnatuurlijk ook consekwenties voorhet Vredenburg. Aansluitend opde centrale 'Catharijnegracht' zouhet Vredenburg een grootschalig,ruim en helder karakter krijgen.Het pleinkarakter zou versterkt worden door de aanvulling

van dezuidelijke pleinwand. De west-wand daarentegen zou geen rom-melige bebouwing meer hebben,maar direct - open - in verbindingstaan met het water van deCatharijnegracht. Zo zou het pleindrie duidelijke wanden krijgen:aan de noordzijde de oude bebou-wing aan het Vredenburg (onge-veer de huidige noordwand tussenStaflhorst en C&A), aan de west-zijde de reeds bestaande bebou-wing tegen de percelen van deOudegracht aan en aan de zuidzij-de de nieuwe aaneengesloten be-bouvving. Het plein zou veivol-gens over het water van deCatharijnegracht uitkijken op dedoor Moreelse geplande statigenieuwe bebouwing aan de overzij-de. Voorts zou rond het hele pleineen strakke omlijsting van bomengeplaatst worden. Wie zo'n Vredenburg probeert Het kasteelVredenburg rond1530. Op de voor-grond de voor-burcht ter hoogtevan het huidigeAchter Clarenburg.(GAUj Het plan van Moreelse In de 17de eeuw presenteerdenveel steden in de Nederlanden uit-breidingsplannen. Zo ook Utrecht.De toenmalige burgermeesterHendrik Moreelse presenteerdezijn prestigieuze plannen in 1660-1664. Zijn plannen omvatten eenreeks

stedebouwkundige, sociale-en economische maatregelen enbehelsden met name een uitbrei-ding van de stad naar het westen 11 januari / Jebruari 19 9 4 O U D - U T







Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 Vredenhurg... een stadsplein? s 1 . Y*^ ?-:sli van Peek&Cloppenburg), zodateen doorgang ontstaat in de rich-ting van de (voormalige)Stationsstraat. Het water in deCatharijnesingel wordt groten-deels in ere hersteld en zal dusweer langs het Vredenburg stro-men. Het Muziekcentrum krijgt ereen extra zaal bij aan de noordzij-de, zodat het plein aan die zijdeafgesloten wordt. De markt wordtverplaatst van het Vredenburg zelfnaar een 'plein' over het watervan de zojuist herstelde Catharijne-singel. Het komt er op neer dat hetplein ingesloten wordt aan driezijden en gedeeltelijk open naar dewestzijde. Blijkbaar heeft men gedachtdat door het plein te verkleinen envoor driekwart in te sluiten, depleinfunctie versterkt wordt. Ookwordt de nadruk gelegd op deverbinding van het stadscentrum(Vredenburg) met het station via de nieuw in te richten Stations-straat. Dit laatste natuuriijk alsverbetering van de huidige on-doorzichtige verbinding. Nu is verandering om tot ver-betering te komen een nobel stre-ven. Toch zou het aan te bevelenzijn - zeker bij zulke ingrijpendeen dus kostbare veranderingen -om bij

het plannen maken in iedergeval rekening te houden met dehistorische structuur van een ge-bied, liever nog: om deze als uit-gangspunt te nemen. De noordwand van hetVredenburg wordt in dit plan bij-na geheel afgesloten. Daardoorwordt meer dan tevoren de oor-spronkelijke noordzijde van hetplein gereduceerd tot verkeers-weg. De strook aan de oostzijdevan het plein, die doordat er geenbebouwing aan de noordoostzijdeis, doorloopt tot aan de Jacob-straat, geeft het plein nu in iedergeval aan deze zijde een wijds en wordt versterkt door het - veel te -grote gat naar de Catha rij nebaan. De markt is weer als hoofd-functie terug op het plein, maardit is dan tevens de enige functie,want de bijbehorende nevenfunc-ties (horeca) zijn grotendeels ver-dwenen. Elke andere invulling opniet-marktdagen en 's-avondswordt mijns inziens ook belem-merd door de overvolle inrichtingmet muurtjes, stalletjes en andereobstakels. Wat overigens sommigeautomobilisten niet verhinderdhet plein 's-avonds 'spontaan' ineen gratis parkeerplaats te veran-deren. Vredenburg metde Paardenmarkt.Hier ziet men deoostzijde van hetplein, welke

door-loopt tot aan debebouwing aan deLange Viestraat.Men kijkt hierrecht de KorteViestraat in, laterJacobstraat. 14 HetUCP Als we het nieuwe UCP voor-stel voor Vredenburg bekijken,dan wordt daarin een aantal op-merkelijke voorstellen gedaan.Ten eerste wordt een deel van deHC-wand doorbroken (ter hoogte januari / Jebruari 1994 UTRECHT




