
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Het herwonnen water Een beknopte geschiedenis van de Utrechtse singels Eindelijk is het zover. Er zit weer water in het gedempte stuk singel tussen deBemuurde Weerd en het Paardenveld. En ook de Catharijnebaan zal over nietal te lange tijd tot het verleden behoren. Bijna dertig jaar na dato wordt hetdempen ongedaan gemaakt. Een beknopte historie van veranderde functiesvan en visies op de Utrechtse singels. aanlegsteigers bij het Paarden-veld zo druk dat schepen urenmoesten wachten voor zij hunlading groenten konden lossen.Verderop vormde de Oude-gracht een belangrijke aan- enafvoerroute. De werfkeldersdienden voor de opslag van degoederen. Begin 19e eeuw wa-ren aan de grachten nog tallozebedrijven en instellingen geves-tigd, zoals leerlooierijen, steen-houwerijen, pottenbakkerijen,bierbrouwerijen, ziekenhuizenen kazernes. Aan de Ganzen-markt bevond zich de stads-kraan waarmee de goederen opde kade werden getakeld. Pas in1843 verhuisde de kraan naar deBemuurde Weerd, zodat hetoverladen buiten de Weerdpoorten dus buiten de oude binnen-stad plaatsvond.Ook de Catharijnesingel was eenbelangrijke vaarweg. De singelmaakte deel uit van een handels-route die van Keulen via de Rijn,de Leidsche Rijn, de Catharijne-singel en de

Vecht naar Amster-dam liep. Deze route werd onderandere gebruikt om grote hout-vlotten van Keulen naar Amster- Hans Zijlstra Met de heropening van deWeerdsingel komt voorlopig eeneinde aan een discussie die zo-wel de gemeente als de Utrecht-se bevolking decennialang heeftbeziggehouden. Vanaf de jarenvijftig hielden voor- en tegen-standers van demping en asfal-tering elkaar jarenlang in dehoudgreep. Kort na de dempingvan het westelijke singelgedeel-te, voltooid in 1970, klonken alde eerste geluiden om herope-ning. De voorstanders van dem-ping benadrukten vooral de eco-nomische voorspoed die het destad zou brengen, de tegenstan-ders wezen vooral op het verliesaan monumenten en natuur-schoon. Aan de discussie vantoen gaat bijna duizend jaar sin-gelgeschiedenis vooraf. Die laat zien dat de functie en betekenisvan de singels en andereUtrechtse binnenwateren steedsveranderd is. De recente dem-ping en de nieuwe ontgravingzijn voorlopig de laatste hoofd-stukken in dat verhaal. Transport over water Net als andere steden beschikteook Utrecht van oudsher overeen stelsel van binnenwateren.Vanaf de Middeleeuwen vormdehet water in feite de belangrijk-ste transportweg in en naar destad. Tijdens de jaarmarkten, dieal rond noo werden gehouden,was het op en langs

het watereen drukte van belang.De vele markten in de stad, on-der andere op het Vredenburg enhet Paardenveld, werden groten-deels over het water bevoorraad.Tot rond 1900 was het rond de 90 verenlglng Oud-Utrecht augustus 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 dam te transporteren. De zoge-naamde Keulse Vaart had echterals nadeel dat de schippers on-derweg veel tolgelden moestenbetalen. Bovendien belemmer-den de vele bochten in de Vechteen snelle voortgang. Goederen- keer zijn dat een Utrechtse be-stuurder grootse plannen be-raamde om de economie van destad op peil te houden.Moreelse stelde voor om in wes-telijke richting enkele grachtenen kanalen te graven en de stad men daar nog eens vijf aardenbolwerken bij, waaronder hetLepelenburg en Wolvenburg,waar zich tegenwoordig de ge-vangenis bevindt. Eind 17e eeuwwas de stad volledig omwald endoor bastions omgeven. Gezicht op de Catharijne-singel met links het nogbestaande pand aan HetVredenburgwaarnuStajfhorst is gevestigdFragment van hetPanorama in 1859uitgegeven door drukkerP. W. van de WeijerCollectie BeeldmateriaalHet Utrechts Archief De plannen van Moreelse Al in de 17e eeuw gingen er stem-men op om deze gordel te door-breken. In 1664 ontwierp detoenmalige burgemeester Hen-drik Moreelse een plan voor uit-breiding van de stad. Niet alleenwas de omgeving van de Oude-gracht zo langzamerhand volge-bouwd, maar, zo betoogde Mo-reelse, stadsuitbreiding wasvooral van belang voor deUtrechtse handel en daarmee dewelvaart. Het zou

niet de laatste verkeer met Leiden verliep via deLeidsche Rijn, een in de 17e eeuwgegraven kanaal. Daarnaast had-den de Kromme Rijn en de Vaart-sche Rijn tot ver in de 19e eeuwbetekenis als aanvoerroutes overhet water. Langs deze routes be-vonden zich onder andere steen-fabrieken, houtzagerijen en ho-veniersterreinen. Besloten binnen de singel De Singel of Stadsbuitengrachtwas begin 12e eeuw gegraven enmaakte oorspronkelijk deel uitvan de verdedigingswerken rondde stad. Vier poorten vormdende entree tot de stad: de Weerd-poort, de Wittevrouwenpoort,de Tolsteegpoort en de Catharij-nepoort. Er bevonden zich verde-digingstorens onder andere bijde latere Bijlhouwersstraat, deBijlhouwerstoren, en ter hoogtevan de huidige Lange Smee-straat: de Smeetoren. In de i6eeeuw volgde de aanleg van vierstenen bolwerken, Zonnenburg,Manenburg en Sterrenburg aande zuidkant van de stad en Mor-genster aan de noordkant. Te-gen het eind van die eeuw kwa- 'uit te leggen' tot een symme-trisch geheel. Zijn plannen wa-ren zeer ambitieus en kwamenin feite neer op een verdubbe-ling van het bebouwde opper-vlak. Uiteindelijk werd slechtseen klein deel uitgevoerd. Erwerden drie kanalen gegravenevenwijdig aan de Catharijne-singel en drie kanalen loodrechtop de singel. Van de geplandebouw van

herenhuizen met aan-zienlijke stukken land langs dezekanalen kwam echter niets te- Uitbreidingsplan vanHendrik MoreelseManuscriptkaart doorH. Ruysch, 1664Collectie BeeldmateriaalHet Utrechts Archief 91 % vereniging Oud-Utrecht augustus 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 in Utrecht deed hij in bouwkun-dig opzicht van zich spreken. Eendeel van de oorspronkelijke sin-gelbebouwing hebben wij aanhem te danken. Zocher had in Pa-rijs gestudeerd aan de Ecole desBeaux Arts en hij verloochendezijn Franse leermeesters niet. Hijwas doorkneed in de neo-classi-cistische architectuur en pleister-de er lustig op los. Dat is nog tezien aan enkele door hem rond1840 ontworpen statige heren-huizen aan de Van Asch van Wlj-ckskade. De huizen waren be-doeld als organisch onderdeelvan het hele singelproject, datzowel huizenbouw als herinrich-tingvan de bolwerken omvatte. Engelse landschapsstijl Het totale singelproject besloegeen periode van bijna 42 jaren.Tussen 1830 en 1872 werden vrij-wel de gehele stadsmuur en delaatst overgebleven stadspoor-ten gesloopt. Ook de door PaulusMoreelse, de vader van Hendrik,ontworpen Wittevrouwenpoortsneuvelde. Het gebouw zat hetverkeer richting de drukker wor-dende Blitse Steenweg teveel inde weg. Van de stadsmuur ble-ven slechts enkele fragmentenbewaard, zoals de deels in deomwalling verscholen bogen bijhet Lucas Bolwerk. Die werdengehandhaafd als romantisch ele-ment in het toekomstige singel-park. De grachten die de bolwer-ken van de stad scheidden wer-den gedempt. Omdat de

eige-naars onteigend moesten wor-den, duurde het jaren voordat debolwerken zelf konden wordenafgegraven. Het bolwerk Lepe-lenburg kon pas in 1859 tot parkworden omgevormd.Volgens het plan dat Zocher in1829 aan de gemeenteraad voor-legde, was de oostelijke helft vande singel, van Wittevrouwen-poort tot Mariaplaats, bestemdals park. Aan de noord- en dewestzijde moest ruimte komenvoor economische activiteiten,onder andere door het aanleg-gen van kades bij de aansluiting Handelsactiviteit aan de recht. Het idee om rijke handela-Oudegracht, ca. 1890 ren naar de stad te trekken bleefCollectie Beeldmateriaal dan ook grotendeels in goedeHet Utrechts Archief bedoelingen Steken. Tegen-woordig rest ons nog de tussenstation en Croeselaan verborgenKruisvaart als stille getuige vande plannen van Moreelse. 'Uitbreiding en verfraaiing' Het verval van de Middeleeuwseverdedigingswerken en de be-hoefte aan stadsuitbreiding leid-den eind i8e eeuw tot de roepom afbraak van de stadsmuren.De ruimte binnen de omwallingwas grotendeels volgebouwd.Bovendien was de militaire be-tekenis van de verdedigingswer-ken achterhaald, met name doorde aanleg van de forten van deNieuwe Hollandse Waterlinie,zoals Fort De Bilt en Fort Rhij-nauwen. Tegelijkertijd drong destedelijke burgerij aan op

ver-fraaiing van de stadsrand en ver-ruiming van het uitzicht. Een enander leidde tot de eerste 'ingrij-pende stadsvernieuwing', onderhet bewind van burgemeesterVan Asch van Wijck in de jaren1827-1839. Hij stelde een Com-missie tot Uitbreiding en Ver-fraaiing der Stad Utrecht in die een plan moest ontwikkelenvoor meer woningbouw, eenmooier aanzien van de stad enstimulering van de handel. Degeest van Moreelse was niet verweg. De verfraaiing van de stadwas het extra lokkertje om rijkehandelaren te verleiden zich inUtrecht te vestigen.In 1829 werd een begin gemaaktmet de sloop van de stadsmurenen de aanleg van plantsoenen opde plaats van de verdedigings-werken. Daarmee kregen de sin-gels deels reeds het uiterlijk datwij tot op vandaag kennen: eenwandelpark met bomen enbankjes. De architect achter dezetransformatie was de Haarlem-mer Jan David Zocher.Zocher is vooral bekend gewor-den door de aanleg van stadspar-ken, zoals het Vondelpark in Am-sterdam. Hij maakte plannen terverfraaiing van de omwallingvan Haarlem, Alkmaar en Amers-foort en voerde die plannen vooreen deel ook zelf uit. Daarnaastwas hij werkzaam als architecten in die functie onder andereverantwoordelijk voor de bouwvan de Amsterdamse Koopmans-beurs, op de plek van de tegen-woordige Beurs van

Berlage. Ook 92 vereniging Oud'Utrecht augustus 2003



Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 die kant ging de stad zich vanaf1840 overigens wel op groteschaal uitbreiden. De welgestel-de Utrechters die de drukte, hetlawaai en de stank in de oudestad wilden ontvluchten bouw-den villa's en herenhuizen in de langrijk deel van deze oorspron-kelijke bebouwing bewaard ge-bleven. De door de afbraak vande omwalling vrijgekomenruimte was deels benut omopenbare gebouwen neer tezetten, zoals universiteitsge- van de WeerdsingeJ op de Vecht.Bij de parl<aanleg kon Zochervoor een deel voortborduren opreeds bestaande mogelijkheden,want op de bolwerken warensinds de 17e eeuw al zogenaam-de 'wandelingen'. De gegoede burgerij had vanaf deze 'officieu-ze' wandelroutes, dankzij hetkunstmatige hoogteverschil, eengoed zicht op het platteland aande overzijde van de singel.De omvang van Zochers plannenen de wijze waarop zij werdenuitgevoerd, waren zeker voorUtrechtse begrippen echter ge-heel nieuw. Voor de parkaanlegop de geslechte wallen maakteZocher gebruik van de zoge-naamde Engelse landschapsstijl,een romantisch geheel vanboomgroepen, waterpartijen enheuveltjes. Die stijl vormde eencontrast met de geometrischeFranse tuinarchitectuur. Doorhet gebruik van verschillendelandschapselementen ontston-den verrassende doorkijkjes enveranderde de

omwalling com-pleet van gedaante. Het parksloot aan bij de agrarische omge-ving, zodat stad en land naad-loos in elkaar overgingen.Hoewel Zocher de singel als ge-heel aanpakte, richtte hij eengroot deel van zijn energie op deoostzijde: het gedeelte van deWittevrouwensingel van het Lu-cas Bolwerk tot de BemuurdeWeerd, de Tolsteegsingel en hetoostelijk deel van de Catharijne-singel. Door de reeds bestaande'wandelingen' en de geringerebebouwing was het eenvoudi-ger om de oostelijke singelhelftom te vormen tot een park. Aan buurt van de Maliebaan, die totdan toe in landelijk gebied lag.Aan de west- en de noordzijdevan de stad bevond zich van-ouds meer bedrijvigheid.Op een door P.W. van de Weijergedrukt panorama uit 1859 (on-langs heruitgegeven) is in grotelijnen te zien hoe de singel er nade ingrepen van Zocher uitzag.Op de litho's is de huidige VanAsch van Wijckskade goed teherkennen. Het beeld van de sin-gelbebouwing ter hoogte vanhet huidige Centraal Museum ende Fundatie van Renswoude is inessentie gehandhaafd. Bij deWittevrouwenbrug zijn een dou-anehuis, de in 1829 gebouwdeWillemskazerne en de gevange-nis op het Wolvenplein te zien.Andere singelgedeelten zijn voorde moderne kijker echter onher-kenbaar veranderd, zoals de be-bouwing op het Paardenveld. Destad lag

rond 1850 nog groten-deels binnen de begrenzing vande singel. Het panorama maaktduidelijk dat het een illusie is omde singel terug te willen brengenin de oorspronkelijk door Zocherbedoelde vorm. Rond 1900 was het aanzien vande singels reeds aan verande-ring onderhevig. De bebouwinglangs de singels, met name wo-ningbouw, was vrijwel voltooid.Langs de Catharijnesingel en deTolsteegsingel is nog een be- bouwen en een gevangenis. Zoverrees in 1877 ter hoogte vanhet Ledig Erf het Fysisch Labora-torium en werd in 1856 op hetbolwerk Wolvenburg de nog be-staande gevangenis voltooid.Daarnaast breidde de stad zichaan meerdere kanten buiten destadsbuitengracht uit, metname in oostelijke richting. Eindige eeuw waren de rijken gevor-derd tot de Ramstraat en de Em-malaan. In 1898 werd het Wil-helminapark aangelegd. De sin-gel vormde niet langer de be-grenzing van de stad, maarwerd meer en meer een stads-park. De relatie tussen het parken de agrarische omgeving wasrond de eeuwwisseling reedsvolkomen verdwenen. Voorrang voor autoverkeer Het dempen van grachten begonin ons land in de 19e eeuw. In ste-den als Rotterdam en Amster-dam werden diverse grachtenvolgestort en verdedigingswer-ken afgegraven. De redenen voorhet dempen waren divers. Hetbelang van de vaarroutes

namaf, de omwallingen hadden alsverdedigingsmiddel hun langstetijd gehad, de bolwerken zatenstadsuitbreiding in de weg enhet water in en rond de oude bin-nensteden verspreidde een on-draaglijke stank. Utrecht was deenige grotere stad die zowel de Gezicht op de Maliesingelmet de nog bestaandeMaliebrug en rechts hetvoormalig bolwerkLepelenburgFragment uit Panoramade Weijer 1859Collectie BeeldmateriaalHet Utrechts Archief 93 % vereniging Oud-Utrecht augustus 2003








