




Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 kingsaanwas werd de eerste naoorlogse uitbreiding van IJsselstein ook ingezetom de werknemers van de wereldomroep, de binnenlandse radio-omroep(Lopiks grondgebied op de grens van IJsselstein) en die van de zendmast tehuisvesten. Het bouwterrein werd gekozen aan de Lopikse kant van IJsselstein,in de Nieuwpoort, dat al in de veertiende eeuw bedoeld was om bebouwd teworden. Vanaf de zendmast is prachtig te zien hoe de opeenvolging van nieuwbouwwij-ken om de stadskern van IJsselstein heen waaiert. VINEX-LOCATIES In 1993 werd in de 'Vierde Nota ruimtelijke ordening EXtra' (VINEX) door derijksoverheid een plan ontvouwd dat voorziet in de planning van de woning-bouw tot 2015. In deze tijdspanne moeten 634.800 woningen worden gereali-seerd in steden die door het ministerie van VROM als uitbreidingslocaties zijnaangewezen. Provincies, regio's en stadsgewesten hebben ieder een bepaaldquotum opgelegd gekregen dat in 2015 gereed moet zijn.

Het rijk heeft de sub-sidies gekoppeld aan een zogenaamde 'prestatie-verplichting', hetgeen inhoudtdat de bijdragen worden uitgekeerd op het moment dat de provincie of stadsge-westen ook daadwerkelijk aan hun bouwopgave voldoen.Aanvankelijk werd IJsselsteinaangemerkt als reservelocatievoor een dergelijke uitbreiding.Door een krachtige lobby van'Gemeente en Provincie' luktehet om een definitieve status teverkrijgen en kon het plan'Zenderpark' vorm worden gege-ven. In 1995 ging dit omvangrij-ke project van start, waarvoor eenuitgestrekt weide- en boom-gaardgebied in de Hoge Biezen-polder in directe omgeving vande (Lopikse) zendmasten op deschop werd genomen. De naam'Zenderpark' herinnert aan detalloze zenders van de Wereld-omroep die van 1954 tot 1988 opdeze plaats hebben gestaan. Het voormalige zendgebouw in het hart van de wijk herinnert rechtstreeks aan deperiode van de wereldomroep. Dit gebouw, in de stijl van de 'wederopbouw'stamt uit de vijftiger jaren en heeft inmiddels een woon- en

kantoorbestem-ming gekregen. Evenals in vorige stadsuitbreidingsprojecten betekendeZenderpark voor vele IJsselsteiners een kans om hun 'droomhuis' te vinden.Tegelijkertijd trok en trekt de wijk veel mensen van buiten IJsselstein aan,waaronder veel forensen. De polder vanhet latereZenderpark in dejaren '60.Weiland, zend-masten, koeienen boomgaar-den.







Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 A, T I; . ideaal voor het wassen van kinderen en spinazie ^ J Linksboven krot-woningen aande IJsselkademet daarondereen voorbeelduit deKoningstraat.Daarnaast eenwoonliuis aan deWalkade. Dehuisbaas is juistop visite. Dezewoonomstandig-heden duurdentot de zestigerjaren van devorige eeuw. ^t?m=.iL^,. .». «:-v - ^ 1892 toen een grote cholera-epidemie over ons land trok, vielen in IJsselsteinnaar verhouding de meeste slachtoffers. Uit 1900 is een briefwisselingbewaard, ondertekend door zeven IJsselsteiners, waarin het gemeentebestuurmet alle egards wordt verzocht toch haast te maken met het reinigen van destadsgracht ter hoogte van de Rooms Katholieke kerk. De vervuiling was daardusdanig dat de stank en de overlast van insecten niet meer te verdragenwaren. De gracht werd inderdaad leeggehaald. Bovendien werd in enkele jarentijds de bestrating herzien waarbij de riolering werd vervangen. In 1901 werden, vanwege de uitvoering van de 'Gezondheidswet',

gezondheids-commissies ingesteld belast met geneeskundige inspecties. Doel was onderandere om de risico's voor de volksgezondheid, veroorzaakt door het gebrekaan schoon drinkwater te beperken. In IJsselstein had meer dan de helft van de509 onderzochte woningen geen regenwaterbak of weiwaterpomp. De bewo-ners schepten hun water uit de grachten die tegelijkertijd als riool en afval-plaats fungeerden. Als alternatief werd gewezen op regenwater als bron vanschoon drinkwater, maar de voorwaarde daarvoor was dan wel dat de daken ende goten regelmatig schoongehouden werden. Maar ook deze raad vond bij hettoenmalig gemeentebestuur onvoldoende gehoor. Het duurde tot 1910 voordathet gemeentebestuur raad schafte en besloot tot de oprichting en bouw van eengemeentelijk water- en gasbedrijf







Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 L Plattegrond metindeling van deUtrechtseweg-huisjes. De afmetingen van de woonkamer (i8 m^), de voorkamer (10.20 m2) en de keu-ken (9 m^) tezamen geven een binnenmuurse leefruimte van ca.38 m^.Volgens het bestek is er onder de bedstede en de kastruimte een kleine keldergebouwd. Voor het winkelpand was een groter plan getrokken van 60 m^.Zowel de woonhuizen als het winkelpand hadden een zolderverdieping diemogelijk een indeling in slaapkamers bevatte. In de woon- en voorkamers warenstookplaatsen aangelegd, terwijl bij ieder huis een apart opgemetseld schuurtjevan 2.5ox3.5om werd ingericht als privaat, compleet met stankafsluiter en eendraaiend luchtkozijntje. Deze Utrechtseweghuisjes zijn in gebruik gebleven, zij het deels verkrot endichtgetimmerd, tot zij in 1984 werden gesloopt ten behoeve van de nieuw-bouw aan het Hazenveld en de Turfschouw. IMMINKPLEIN De bouw van de huizen aan het Imminkplein gebeurde in opdracht van

deIJsselsteinsche Bouwmaatschappij. Dit project werd in 1910 in de vorm vaneen prijsvraag uitgeschreven en vergeven aan de winnaar, de Utrechtse archi-tect K. van den Berg. In zijn ontwerp werden 32 woningen gegroepeerd rondeen T-vormig binnenterrein. De toegang tot de hof kon vanaf de weg worden afgesloten met draaiboom, zodater een betrekkelijk besloten buurtschap ontstond. De hechte band tussen de bewo-ners onderling heeft alle decennia standgehouden. Tot op heden wonen er nogaltijd aan de eerste bewoners verwante families en onderscheidt het plein zich vanalle andere pleinen bijvoorbeeld door het jaarlijkse pleinfeest.









Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 Woonsituatieaan 't Wed', delatere Schuttersgrachtin 1910.Hier trof menveel 'opgegeten'huisjes aan. om aan onderhoud van eigendom te besteden, temeer omdat de huuropbrengstmeestentijds laag was of in het geheel niemendal. Het verschijnsel van de opge-geten huisjes schijnt speciaal in deze buurt regelmatig te zijn voorgekomen. NIEU^V ELAN Ten tijde van de 'Wederopbouw' en daarna zijn er veel veranderingen doorge-voerd. Tezamen met nog een heel aantal andere gemeenten werd IJsselstein alsgroeikern aangewezen. Er moest daarom op grote schaal nieuwbouw gepleegdworden onder andere om onderdak te kunnen bieden aan nieuw aan te trekken(politie-)ambtenaren en werknemers bij de toenmalige wereldomroep. Luchtfoto uit1939. DeIJsselsteinse bin-nenstad ligt nogomsloten doorhet weidege-bied. HetJulianawijk enImminkpleinzijn niet zicht-baar. Duidelijk isde omtrek vande latereNieuwpoort te 13









Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 ONDERHOUD EN NIEU'WBOU'NV Eind vijftiger- en begin zestiger jaren van de vorige eeuw werden de wijkenNieuwpoort en Kasteelkwartier voltooid. Daarmee kwam de groei vanIJsselstein aan deze kant van de IJssel voor een aantal decennia tot stilstand.Maar in de jaren na de oorlog nam de Nederlandse bevolking gestaag toe ter-wijl de woningvoorraad om al die gezinnen te huisvesten ontoereikend was.Nederland kampte met woningnood. In talloze Nederlandse gemeenten wer-den stadsuitbreidingen op grote schaal ten uit-voer gebracht. Zo ook in IJsselstein en wel aande overzijde van de IJssel waar het Julianawijken het Imminkplein tot dusver waren gebouwd.De eerste wijk waarin voor het eerst hoogbouwin de vorm van flatgebouwen verrees, strektezich uit vanaf het Julianawijk tot halverwege dehofstede van Rijpikerwaard. De situatie daar was niet florissant. De 65 hui-zen van het Julianawijk waren in 1960 drin-gend aan renovatie toe, zowel aan de buitenkantals binnenshuis. In 1952 was

in een deel van dewoningen een wc geplaatst en waren er aan-rechten in de keukens aangebracht. Nu voorza-gen de plannen in grootschalig onderhoud enin woningverbeteringen, zoals het vervangenvan rioleringen, het aanbrengen van dakkapel-len, de herziening van electrische bedrading enzelfs de installering van nog 26 wc's. De kostenvielen echter zo hoog uit dat de wc's uiteinde-lijk droog bleven en loosden op beerputten. Degemeente was verplicht ieder huis van stro-mend water te voorzien. Daartoe werd eenstopkraan aangelegd op een halve meter achterde voordeur waarvandaan de leiding werd door-getrokken naar de keuken. Al met al werden deverschillende onderhouds- en renovatiewerk- zaamheden aanbesteed doch ook weer afgelast. Zo raakte 'het wijk' gaandewegin verval als gevolg van achterstallig onderhoud en voortdurend geldgebrek. Het eerste gat in de wijk viel toen in 1965 tien huizen werden gesloopt tenbehoeve van de aanleg van een tweebaansweg vanaf de Poortdijk naar de toen-malige Prins Hendriklaan. Deze

ontsluiting van het gebied westelijk vanIJsselstein maakte deel uit van een groot bestemmingsplan dat de gemeente indat jaar had aangenomen. De renovatieplannen die de 'RKWoningbouwvereniging' voor het Julianawijk had opgesteld kregen van deoverheid niet de subsidie die voor de uitvoer nodig was en derhalve lag er wei-nig meer in de weg van de uitvoering van het bestemmingsplan. De laatste 3 huis-jes van hetJulianawijl< wor-den in 1975 ge-sloopt.Op de achter-grond premie-koophuizengebouwd in dejaren '60. 17



Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 iilx . ideaal voor het wassen van kinderen en spinazie HOOGBOU\V Het bestemmingsplan voor Noord-West IJsselstein behelsde de ontwikkeHngvan Oranje- en Europakwartier. De bebouwing kwam als het ware als een lintlangs Julianawijk en het Imminkplein te lopen. Het laaggelegen terrein achterdeze buurten en het fabrieksterrein van Schilte moest daarvoor worden opge- hoogd. Het benodigde zand werd ter plekke opgedolven uit een immense put,die tenslotte de 'stadsvijver' zou worden. In opdracht van de gemeente verrezenin 1968 de flats aan Utrechtseweg, de Oranje Nassaulaan en de Prins WillemAlexanderdijk. De IJsselsteinse architecten Aling en Van de Bogaard tekendende ontwerpen van deze naar IJsselsteinse begrippen royale appartementen:woonkamers van 20 m^ en slaapkamers van gemiddeld 10 m^, ruime keukensen dito doucheruimte. De maximale hoogte van vier woonlagen werd niet over-schreden waardoor de verplichte aanleg van een lift kon worden omzeild. In datzelfde jaar

werd eenbegin gemaakt met de aan-leg en bebouwing van hetEuropakwartier.Twee jaar later, tijdens debouw van de woningenaan de Nederlandlaan,ging het aannemersbedrijffailliet. In diezelfde tijd kwam eenfusie tot stand tussen de in1966 opgerichte 'Christe-lijke Woningbouwvereniging' en de 'Rooms Katholieke BouwverenigingIJsselstein'. De eerste had tot dat moment nog niet zelfstandig woningengebouwd. De naam van de nieuwe vereniging werd en is 'IJsselsteinsewoningbouwvereniging', ook wel de 'IJWBV'.De gemeente verzocht de IJWBV het stilgelegde bouwproject te willen overne- Bouwtekening en foto van de por- tiekflats aan de Oranje Nassaulaan. Nieuwbouw-huizen op de plekvan het oudeJulianawijk. 18



Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 men die op haar beurt stelde dat zij dan ook alle woningen uit het gemeentelij-ke bezit onder haar hoede moest krijgen. De gemeente stemde daarmee in enzo werd de IJWBV in 1973 en 1974 eigenares van de, door de gemeente ver-huurde, woningen in de Nieuwpoort, het Kasteelkwartier, Oranje- enEuropakwartier. In 1976 herrees een klein gedeelte van Julianawijk aan weerszijden van de hui-dige Utrechtseweg, maar het uiterlijk van deze woningen herinnert nergens aanhet oude Julianawijk. Het ontwerp van deze huizen ontstond op de tekentafelsvan de technische dienst van de IJWBV onder leiding van architect Morsink. SCHUIVENDE PANELEN Noord-West IJsselstein moet in die jaren de aanblik hebben gegeven van eenuitgestrekte bouwput. Niet alleen Oranje- en Europakwartier kregen gestalte,ook het tegenwoordige IJsselveld-Oost werd in hoog tempo opgebouwd. De indie jaren heersende opvattingen over vrijheid en ruimte binnen- en buitens-huis werden op de tekentafel van de

Bouw- en Woningdienst onder regie vanarchitect Janssen vertaald in een ruime wijk met afwisselend hoog- en laag-bouw, grote pleinen en veel groen. De blokken laagbouw waren in beginselbedoeld voor de bewoners van het Julianawijk die hun huizen moesten verla-ten in verband met de sloop. De opzet van de appartementen in de hoogbouwwas voor die tijd opzienbarend: de bewoners werden uitgenodigd tot het spe-len met ruimte door middel van grote schuifwanden waarmee kamers bij el-kaar konden worden getrokken. Met een woonkamer van 30 m^, de grotewoonkeuken en slaapkamers van gemiddeld 10 m^ behoren deze appartemen-ten tot op heden tot de grootste woningen die IJsselstein rijk is. Bouwplattegronden foto van deportiekflats aande Televisiebaan.Op de indeling isaangegevenwelke wandenkunnen schuiven. De jonge aanplant van snelgroeiende bomen en struiken was destijds bedoeldom in de loop der jaren geleidelijk te worden vervangen door andere bomenzodat een gevarieerde begroeiing zou ontstaan. Dit streven werd

niet gehaald,maar niettemin is IJsselveld-Oost een van de groenste buurten van IJsselstein.Zeker in die eerste jaren legden veel bewoners van appartementen op de bega-ne grond er hun persoonlijke eer in hun tuin er keurig en kleurig bij te hebbenstaan. De woningbouw stimuleerde dit onderhoud van de tuinen door jaarlijks 19



Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 iti . ideaal voor het wassen van kinderen en spinazie prijzen uit te reiken aan de eigenaars van de meest verzorgde tuin. Architect Janssen tekende ook voor de bouw van de schakelflats die qua opzet nog meer aansloten op de tijdgeest van het begin van de zeventiger jaren. ..fi. Niet alleen kreeg de bewoner deeigen hand in de indeling vanhet appartement ook degemeenschappelijke ruimtewerd zo opgezet dat de bewo-ners van de appartementen opdezelfde etage bij elkaar betrok-ken werden. Zo stond bij deoplevering in de hal van iedereverdieping een pingpongtafel!, Aanzichttekeningmet foto vaningang en front-gezicht van deSchalcelflats.Deze flats warendoor hun indelingen woonbelevingzeer vernieu-wend. was er ruimte voor een zitje, een gemeen-schappelijke groentetuin-in-potten enwerd er heel tersluiks wat nederwietgekweekt. Ieder appartement ongeacht degrootte kreeg een royale serre die deelsvan glas was en die deels door middel vanschuiframen kon worden afgesloten.Door het grote

aantal woonlagen, zevenin totaal, moest worden voldaan aan deeis van de installatie van een lift, waar-mee deze flats ook binnen het bereikkwamen van de oudere bewoner. De ligging aan de stadsvijver, het omrin-gende groen en de goede bereikbaarheiddoor verschillende vormen van vervoermaakte dit deel van de wijk bijna ideaal.De beleving van vrijheid, mogelijkhedenvan communicatie en ruimte ook in kos-mische zin kwamen ook tot uitdrukking in de naamgeving: Maanlanderhof,Lanceerplaats, Zenderhof Televisiebaan, Eurovisieplein, Mercurius, Jupiter,Venus en Poolster. 20



Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 AVOONERVEN Aan het einde van de zeventiger jaren diende zich de volgende grote uitbrei-ding aan. We keren terug naar deze zijde van de IJssel: in aansluiting op hetKasteelkwartier strekten boomgaarden zich uit tot aan het vroegere buurtschapEiteren. Als het ware geleid door slingerende paden langs de gewassen verre-zen de eerste huizen van de wijk Achterveld ie fase. De bochtige wegaanlegdoor de Haanderik en de Dissel ontmoedigde de gemobiliseerde bewoner ommet hoge snelheid op huis aan te koersen. Daardoor werd enerzijds het effect van een woonerf beoogd, anderzijds werd     Huizen aan dedoor het behoud van grote stukken boomgaard als openbaar groen de sfeer van     Haanderik. Delandelijkheid bewaard. De nieuwbouw betrof koopwoningen en huurhuizen     wijlt kenmerktontworpen door het architectenbureau Knoop en Nieuwveld uit Nieuwegein,     zich door dewaarbij een deel van de huurhuizen speciaal bestemd was en nog altijd is voor     kruip-sluiprouteouderen.

De koophuizen werden gebouwd in een kleine ring rond de laatste     en sobere front-stroken boomgaard, het openbare groen. De huurhuizen, afgewisseld met     uitstralirig. Dekoophuizen kwamen daar in een grote lussende ring omheen. De korte, bin-     tuinomvang isnenste ring kreeg de oneven nummering, terwijl de lange buitenste ring de     echter uitbundigeven nummering kreeg toebedeeld. Dat heeft menige bezoeker van de wijk tot     en de planopzetwanhoop gedreven bij het vinden van een adres: doordat de even en oneven     is gericht op denummering niet gelijk oplopen, waant hij zich verdwaald en gaat op zoek naar     integratie in dede doorgaande weg door de wijk. Het is een weet: de goot in de weg is als het     wijk van oudeware de rode draad door het labyrinth ... wie de goot volgt, komt tenslotte bij     fruitboomgaar-een uitgang uit de wijk.                                                                                         den. Opvallend in deze wijk is de 'stenige' aanblik van de straten. De roodgeklinker-de weg loopt ononderbroken door een stoep van gevel

tot gevel, alleen langs degevels is een randje aarde waarin wat kleingoed kan gedijen. Maar zo sober alshet straatbeeld is, zo uitbundig zijn de achterzijden van de huizen waarvan detuinen uitlopen in het openbaar groen. 21



Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 . ideaal voor het wassen van icinderen en spinazie MAAT EN SCHAAL Tegelijkertijd bouwde de IJsselsteinse Woningbouw Vereniging ook in de bin-nenstad. Waar vroeger de gewraakte onbewoonbare pandjes stonden, werdenkleine woningen gebouwd die qua maat en sfeer goed aansluiten op debestaande bebouwing. We schrijven dan 1977. Ook deze woningen ontstondenop de tekentafels van de IJWBV onder leiding van architect Morsink. Bouwtekening van 3 kleine woningen aan de Havenstraat op de plek van verkrotte huizen. De huisjes zijn in 1978 gebouwd. AANLEG VAN DE SNELTRAM Van doorslaggevend belang voor de ontsluiting van de aangebouwde wijkenrond de binnenstad is de sneltramverbinding met Utrecht die in 1985 werdaangelegd. Aanvankelijk reed de tram niet verder dan Achterveld waar eenvoorlopig eindpunt was gemaakt naast het winkelcentrum met diezelfde naam.Deze rechtstreekse, zij het niet al te snelle verbinding met Nieuwegein enUtrecht maakt het wonen in de

nieuwbouwwijken aantrekkelijker. De aanlegvan Achterveld, waar verschillende bouwmaatschappijen en architecten aan bij-droegen, bestond van meet af aan uit een groot plan dat voorziet in de woon- Bouwtekeningen foto van hui-zen aan deKerspellaan in dewijk Achterveld. huizen, een winkelcentrum en een groot complex van scholen en een sportac-comodatie. De wijk laat een schakering zien van uiterst luxueuze koophuizentot koophuizen in de rij en huurwoningen in verschillende prijsklassen: zoweleengezinswoningen als appartementen in een groter complex. 22



Historische Kring IJsselstein 95 (sept. 2001). - Dl.95 De aanleg van de sneltram rechtvaardigt de stadsuitbreidingen, net zoals destadsuitbreidingen de uitleg van de sneltram rechtvaardigt. Het verhaal gaat dateen voorwaarde voor de aanleg van de tramhalte bij Eiteren was dat er een wijkzou worden gebouwd die deze halte van voldoende gebruikers zou voorzien.Daarom, vertelt het verhaal verder, werd de hele buurt rond de Bedevaartweg,de Pelgrimsweg en de woonerven vernoemd naar oude ambachten om diereden gebouwd. In de jaren 1989 -1991 worden in hoog tempo de verschillende buurten achter-een opgeleverd. Een een schier eindeloze stroom van nieuwkomers melddezich bij de poorten van IJsselstein om neer te strijken in een van de nieuwe wij-ken. Wie in de decembermaand rondwandelde door Achterveld zag achternagenoeg ieder raam een piramidevormige kaarsenstandaard met zeven elek-trische lichtjes branden. Deze kandelaars waren waarschijnlijk door de woning-bouw aangeboden aan de nieuwe bewoners bij wijze van

welkomstgroet. RENOVATIE Nieuwe huizen blijven niet nieuw: bewoning, maar ook veranderende eisen ennormen met betrekking tot veilig en comfortabel wonen maken dat woningenbij tijd en wijle moeten worden aangepast. De in rasse schreden voortijlendetechnologie zorgde ervoor dat aanvankelijk luxueuze snufjes voorbehoudenaan de rijken steeds gemakkelijker bereikbaar werden voor minder draag-krachtigen. Ook in IJsselstein werd de wet van de remmende voorsprong aan-getoond: in de naoorlogse wijken waar de huizen destijds als eersten een lavetkregen, werd pas een aantal decennia later een echte douche met glanzendekranen aangelegd. Bovendien legden maatschappelijke ontwikkelingen demens aanpassingen eenvoudigweg op. Om een voorbeeld te noemen: door hettoenemende verkeer werd de geluidsoverlast in de woningen als dermate sto-rend ervaren dat de noodzaak tot het aanbrengen van dubbele beglazing ont-stond. Een niet minder belangrijk effect van deze aanpassing was dat door deisolatie van grote glazen

oppervlakten de stookkosten beperkt konden wor-den wat weer gunstig is voor het energieverbruik. Echter, zo bleek tijdenseen recent gehouden onderzoek in IJsselveld-Oost, door de wering van straat-geluiden worden de leefgeluiden van de buren binnenshuis weer meer alsoverlast ervaren. Renovatie en aanpassing van woningen is in de eerste plaats bedoeld om tege-moet te komen aan het welbevinden van de bewoners, zoals de installatie vaneen nieuwe keuken of nieuw sanitair daaraan vanzelfsprekend bijdraagt. Maarer is meer. In de loop van de jaren tachtig en negentig blijkt dat mensen zichop straat steeds vaker onveilig voelen, waardoor de behoefte ontstaat zich inhuis veilig te weten. De politie speelt op deze ontwikkeling in en brengt gratisadvies uit over het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Dezeontwikkeling mondt onder andere uit in de instelling van het 'PolitiekeurmerkVeilig Wonen' dat kan worden toegekend aan woningen die volgens de eisenvan dat keurmerk zijn beveiligd. 23
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