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INLEIDING 
 
 
De huidige Utrechtse binnenstad kent een 
zogenaamde ‘immuniteiten’. Met name in het noordelijk deel van de stad is duidelijk te zien dat de grenzen van deze 
vrijstaten vanaf de vorming van dit gedeelte van de stad
Kromme Nieuwegracht rondom de gronden van het kapittel van Sint Pieter
grondgebied van het Sint Jan’s kapittel,
tevens stedebouwkundige nuclei, heenkrulde
 
Dwars door deze noordelijke binnenstad rijden
route in vloeiende lijn van Vredenburg over Neude, 
de huidige ruimtelijke structuur, samen met de Voorstraat
belangrijkste oost-westverbinding in het gebied.
pas in de twintigste eeuw transformeerden deze tot brede verkeersaders.
deze verbinding tussen oost (Biltstraat, Nachtegaalstraat) en west (Vredenburg) 
gemaakt dat dit proces van het doorbreken van eeuw
aanschijn doet vermoeden. Door de analyse van de beschikbare literatuur kunnen e
stadsgedeelte kritisch worden bekeken
doorbraken altijd een directe schaalvergroting tot gevolg gehad? 
hoofdpostkantoor aan de Neude in relatie tot dit
het stadsbeeld gereageerd? Om het ontstaan v
globale analyse van de ontwikkelingen
relevante stedebouwkundige en planmatige ij
verband worden gebracht om het hedendaagse stadsbeeld 
 
 
1  HISTORISCHE ONTWIKKELING VÓÓ
 
 
Het noordelijk deel van de Utrechtse binnenst
doorgaande verkeerswegen. De ligging van
van de twaalfde tot zestiende eeuw in grote mate 
waren voor niet-geestelijken en machtig waren ten opzichte van het stadsbestuur,
gebieden en werden de schaarse doorgangen beheerst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 1. Utrecht, noordelijke binnenstad
(detail tekening, 

 

                                                 
1 M. Dingemans, L. Prins, ‘Een nieuwe tramlijn door een oude stad 
binnenstad van Utrecht ter plaatse van de beoogde oost
1. 
2 H. Buiter, Riool, rails en asfalt. 80 jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden
3 C.C.S. Wilmer, ‘De veranderingen in het Utrechtse stadsbeeld van ca. 1570 tot ca.

ent een stratenpatroon dat zich ontwikkelde rond de middeleeuwse structuur van 
Met name in het noordelijk deel van de stad is duidelijk te zien dat de grenzen van deze 

vrijstaten vanaf de vorming van dit gedeelte van de stad de stedebouw hebben bepaald. Zo zijn de loop van de 
rondom de gronden van het kapittel van Sint Pieter en de Voorstraat

grondgebied van het Sint Jan’s kapittel, twee duidelijke voorbeelden van een stad die zich rondom deze geestelijke en
, heenkrulde (afb. 1).  

wars door deze noordelijke binnenstad rijden thans de bussen en taxi’s over de Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
jn van Vredenburg over Neude, Janskerkhof en Kruisstraat richting de Biltstraat.

de huidige ruimtelijke structuur, samen met de Voorstraat die op de Neude naar het noorden wegbuigt
verbinding in het gebied.1 Het waren aanvankelijk smalle stegen die het straatbeeld bepa
transformeerden deze tot brede verkeersaders.2 In deze thesis word

deze verbinding tussen oost (Biltstraat, Nachtegaalstraat) en west (Vredenburg) nader onderzocht en wordt duidelijk 
proces van het doorbreken van eeuwenoude structuren minder soepel is verlopen dan het huidige 

Door de analyse van de beschikbare literatuur kunnen een aantal aannames
kritisch worden bekeken. Was het verkeer altijd de primaire aanleiding voor doorbraken? Hebben de

schaalvergroting tot gevolg gehad? Hoe staat de bouwgeschiedenis van het 
aan de Neude in relatie tot dit proces? En hoe hebben de burgers van Utrecht

Om het ontstaan van dit ingewikkeld stratenpatroon te begrijpen volgt allereerst een 
globale analyse van de ontwikkelingen in de noordelijke binnenstad tot de negentiende eeuw. Vervolgens zullen de 

tedebouwkundige en planmatige ijkpunten uit de laatste twee eeuwen worden besproken en met el
hedendaagse stadsbeeld in historische context te plaatsen.     

NTWIKKELING VÓÓR 1800 

deel van de Utrechtse binnenstad, ontstaan tussen Rijn en Vecht, kende in de m
e ligging van het katholiek grondgebied creëerde deze vroege structuur

in grote mate de verkeersstromen. Doordat de immuniteiten niet toegankelijk 
en machtig waren ten opzichte van het stadsbestuur, ontstonden er wegen rondó

en werden de schaarse doorgangen beheerst door poortgebouwen of hekken met roosters.

stad, de bochten van Kromme Nieuwegracht en Voorstraat zijn goed zichtbaar
(detail tekening, Jacob van Deventer, UU, ca. 1570 – zie bijlage I) 

 
e tramlijn door een oude stad – Onderzoek naar de historisch-ruimtelijke waarden van de 

binnenstad van Utrecht ter plaatse van de beoogde oost-west tramverbinding’, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1992, 

Riool, rails en asfalt. 80 jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden, Zutphen 2005, 221. 
C.C.S. Wilmer, ‘De veranderingen in het Utrechtse stadsbeeld van ca. 1570 tot ca. 1620’, Jaarboek Oud-
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roosters.3  

Voorstraat zijn goed zichtbaar 

ruimtelijke waarden van de 
tramverbinding’, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1992, 

-Utrecht, 1978, 89. 



 

Het belang van de noord-zuid georiënteerde
hierdoor, sinds het verkrijgen van stadsrechten in 1122
grachtenstructuur, aanzienlijk. Via de Catharijnepoort en 
uit het westen en oosten op de stad aan, 
(afb. 2). Hier valt tegenin te brengen dat deze s
aangewezen op deze nauwe route door Utrecht.
Vermoedelijk bestonden de wegen al voordat de stadsvor
verbinding: als men vanuit het westen 
Viesteeg, over de Viebrug en in het verlengde daarvan door de Pottersteeg, om 
bereiken.4 De twee meest prominente landwegen die bij Catharijne
op deze onlogische manier bij de Neude op elkaar aan. Het verklaart de 
de omwalling.   
 
Een samenhangende groei van de stad
pre-middeleeuwse ontwikkeling bemoeilijkt.
het katholicisme onder druk kwam te staan. De Spa
maakte dat de immuniteiten de onschendbaarheid
werden in de loop van de zeventiende eeuw geleidelijk 
straten werden gerooid en bestaande strat
door de huizen aan de noordzijde van beide straten af te breken. E
Janskerkhof te ontsluiten voor het verkeer uit deze richting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2. (links) Utrecht, noordelijke binnen

(detail kaart van Joan Blaeu,
Afb. 3. Utrecht, noordelijke binnen

 
Door de ontsluiting van het Janskerkhof ontstond
de tot voorkort niet bestaande mogelijkheid
het verlengde daarvan de Nobelstraat. 
poortgebouw (afb. 2). Toch bleef de route
wallen, omdat daar een directe verbinding over
negentiende eeuw nog dood op het Lucasbolwerk
staan zoals gezegd niet in vloeiende verbinding met de Voorstraat, 
verkeersverbinding. Niet alleen voor het ha
stad moesten zich snel kunnen verplaatsen.

                                                 
4 R.E. de Bruin, T.J. Hoekstra, A. Pietersma, 
5 C.L. Temminck Groll, ‘Utrecht in de zeventiende eeuw: architektonische en stedebouwkundige aspecten’, 
1972, 120. 
6 K. Jacobs, L. Smit (red.), De ideale stad. Ideaalplannen voor de stad Utrecht
7 Dingemans 1992, 3. 

zuid georiënteerde waterlopen ten opzichte van het sterk vertraagde landverkeer 
sinds het verkrijgen van stadsrechten in 1122 en het hieraan gekoppelde uitbreiden van

ia de Catharijnepoort en de Wittevrouwenpoort sloten respectievelijk
op de stad aan, maar een vloeiende en duidelijke verbinding kon het niet worden genoemd

Hier valt tegenin te brengen dat deze situatie ook duidelijkheid verschafte: reizigers en handelaren waren 
aangewezen op deze nauwe route door Utrecht. Het belang van deze wegen valt dus moeilijk te onderschatten. 

wegen al voordat de stadsvorming op gang kwam en vormden zo
vanuit het westen door de Catharijnepoort de stad binnenkwam moest men door de Lange 

Viesteeg, over de Viebrug en in het verlengde daarvan door de Pottersteeg, om via de Neude linksaf de 
De twee meest prominente landwegen die bij Catharijne- en Wittevrouwenpoort de stad betraden sloten 

op deze onlogische manier bij de Neude op elkaar aan. Het verklaart de excentrische ligging van deze 

van de stad, waarin de economie ruim baan kreeg zich te ontwikkelen,
bemoeilijkt.5 Hier kwam verandering in doordat eind zestiende eeuw de macht van 

het katholicisme onder druk kwam te staan. De Spanjaarden verlieten de Vredenburcht in 1577 en de reformatie 
onschendbaarheid verloren. De gebieden bleven in handen van de geestelijken, maar 

in de loop van de zeventiende eeuw geleidelijk in het stedelijk weefsel opgenomen.6 V
gerooid en bestaande straten verbreed. Zo werden bijvoorbeeld de Zon- en Nobelstraat verbreed 

door de huizen aan de noordzijde van beide straten af te breken. Een eerste aanzet om het gebied ten oosten van het 
voor het verkeer uit deze richting.7  

trecht, noordelijke binnenstad in 1649, Voorstraat en Wittevrouwenpoort zijn duidelijk zichtbaar
(detail kaart van Joan Blaeu, HUA – zie bijlage II)                                                                                                            

. Utrecht, noordelijke binnenstad in 1838 (detail kaart, uitgegeven bij N. van der Monde
HUA – zie bijlage III) 

ing van het Janskerkhof ontstond er een daadwerkelijke tweesplitsing op de Neude: men had
mogelijkheid zuidelijk de kerk van St. Jan te passeren door de Lange Jansstraat en in 

rvan de Nobelstraat. Vóór de ontsluiting van het Janskerkhof eindigde de Lange Jansstraat bij een 
route over de Voorstraat de primaire verbinding met het gebied buiten de 

, omdat daar een directe verbinding over de singel met de Biltstraat bestond. De Nobelstraat liep tot in de 
nog dood op het Lucasbolwerk (afb. 3). De Lange Vie- en Pottersteeg zijn 
niet in vloeiende verbinding met de Voorstraat, maar blijken desalniettemin

verkeersverbinding. Niet alleen voor het handelsverkeer, maar ook voor militaire doeleinden: de verdedigers van de 
snel kunnen verplaatsen.  

 
R.E. de Bruin, T.J. Hoekstra, A. Pietersma, Twintig eeuwen Utrecht, Utrecht 1999, 20.  
C.L. Temminck Groll, ‘Utrecht in de zeventiende eeuw: architektonische en stedebouwkundige aspecten’, 

De ideale stad. Ideaalplannen voor de stad Utrecht, Utrecht 1988, 141. 
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Om dit mogelijk te maken werd er in 1547 een verbod op troggen en uitstalkasten in de Pottersteeg ingesteld om de 
openbare ruimte daar zo groot mogelijk te houden8 en werd er in 1597 verordend dat alles wat in de Lange Viestraat 
verder dan één el buiten de raamstijlen uitstak, verwijderd diende te worden.9  
 
 
2  STEDELIJKE GROEI NA 1800 
 
 
Burgemeester jhr. H.M.A.J. van Asch van Wijck, die dit ambt bekleedde tussen 1827 en 1839, beschouwde begin 
negentiende eeuw de stadsvernieuwing als een van zijn belangrijkste taken. De ruim 40.000 mensen tellende 
bevolking woonde nog grotendeels binnen de stadsmuren.10 Ziektes konden in de sloppen gemakkelijk de kop 
opsteken. Naast de noodzakelijkheid van het bouwen van nieuwe huizen beschouwde Van Asch van Wijck het 
scheppen van de voorwaarden voor vervoer en handel tot zijn primaire taak. Welvaart zou het welzijn van alle 
ingezetenen uiteindelijk ten goede komen. Een speciale commissie van ‘uitbreiding en verfraaiing’ presenteerde op 18 
april 1828 een rapport in de Utrechtse gemeenteraad. Het rapport bepleitte een tweetal kernpunten: 
 
Tot de eerste Hoofdzaak behoord het Verbreeden van de Viesteeg aan de Noordzijde en van een gedeelte der Potterstraat aan de 
Zuidzijde, als wanneer de afrol aldaar als gemakkelijk voor den Handel eventueel zoude kunnen blijven. Vervolgens het daarstellen van 
een geschikte doorsnede der Stad op de hoogte der Smeesteegen, Zuilenstraat en Zoo Verder naar de Maliebaan. (…) Tot de tweede 
Hoofdzaak, het Slegten der wallen en afbreken van Sommige Poorten.11 
 
Deze twee kernpunten zouden het aanzien van de stad drastisch wijzigen. Bij de presentatie van het uitbreidingsplan 
in 1829, opgesteld door Jan David Zocher jr., liet de gemeente zien welke reden aan de ingrepen ten grondslag lag: 
 
Groote en reusachtige plans toch op eenmaal uit te voeren (…) heeft wel iets vleijends en schitterends; doch, wanneer het niet anders, dan 
door middel van aanzienlijke geldleeningen, kan worden ten uitvoer gebragt, dan lijden de ingezetenen lang aan de gevolgen van 
overspanning (…). Aan den anderen kant evenwel, wanneer een kennelijk nut voortvloeit uit de daarstelling van wezenlijke 
verbeteringen, waardoor handel en nijverheid zich meer en meer ontwikkelen, en er nieuwe bronnen van voorspoed geopend worden, die 
welvaart onder de ingezetenen verspreiden, dan behoort men zich evenzeer voor karigheid te wachten.12 
 
De financiële last die door de bevolking gedragen moest worden, zou door het ‘kennelijk nut’ van een bloeiende 
handel en nijverheid de moeite meer dan waard worden. Naast het feit dat de commissie in 1828 constateerde dat de 
Lange Viesteeg en de Potterstraat verbreding behoefden, stelde de commissie ook voor een tweede ‘doorsnede’ te 
maken in het zuidelijk deel van de stad tussen de Smeesteeg en de Zuilenstraat. Het gereedmaken van deze twee 
routes zou onherroepelijk het slopen van de stadsmuren en bastions met zich meebrengen. Door het wegvallen van 
de militaire functie na de oplevering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1824 moest Utrecht worden bevrijd uit 
haar stenen isolement. Het omvangrijke programma van de commissie werd door de raad aangenomen. De 
ontmanteling en herinrichting van de stadswallen door Zocher kon in 1829 aanvangen, de voltooiing zou tot 1875 op 
zich laten wachten. Door dit slechten der wallen werd het mogelijk de ‘nieuwe’ zeventiende-eeuwse verbinding 
tussen Vredenburg en Nobelstraat tot over de singel door te trekken. De drukte op de brug bij de Biltstraat zou 
gedeeltelijk kunnen worden overgenomen. 
 
Toch maakte het raadsbesluit in 1828 niet, dat direct met de voorgestelde verbredingen in noord en zuid werd 
aangevangen, want rond 1860 waren de Lange Viesteeg en Pottersteeg nog steeds zeven tot acht meter brede straten 
en bestond de Lucasbrug over de singel tussen Nobelstraat en Nachtegaalstraat nog maar één jaar.13 Het wegbreken 
van de massieve stadsmuur had blijkbaar minder voeten in de aarde dan het onteigenen van eigendom in de 
binnenstad. 
 
De Lange Vie- en Pottersteeg lagen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Drieharingsteeg en Drakenburgsteeg, als enige 
twee stegen in rechte lijn in het verlengde van het Vredenburg. De verkeersstroom van het zich ontwikkelende 
netwerk van autowegen, dat bij de Catharijnebrug de stad betrad, werd door de Lange Viesteeg en Pottersteeg 
opgevangen. Doordat hier midden negentiende eeuw het spoorwegverkeer bij kwam werd de drukte groter. Dit werd 
door bewoners en winkeliers van de Lange Viesteeg opgemerkt en zij verwerkten dit in een initiatief om de Lange 
Viesteeg te laten verbreden. De gemeenteraad zag dit als een positieve ontwikkeling, maar begreep dat hier wat 
tegenover diende te staan.  

                                                 
8 Dingemans 1992, 2. 
9 Wilmer 1978, 102. 
10 De Bruin 1999, 80.  
11 Het Utrechts Archief, Commissiearchieven, 4632.  
12 Jacobs 1988, 38. 
13 Buiter 2005, 234. 



 

Daarom besloot de raad op 22 oktober 1863 
Viesteeg, door zoo mogelijk minnelijke onteigening der belendende perceelen aan de eene of andere zijde dier straat
op 2 april 1864 werd, evenals in 1828, geadviseerd 
een breedte van zo’n twaalf meter te geven. On
verschillende percelen, maar zouden uiteindelijk vastlopen op de hoge kosten
Lucasbrug beter bereikbaar was geworden werd in datzelfde jaar e
goedgekeurd. De route over de Nobelstraat
 
In de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw teisterde een gol
incidentele schaal. De sanering van dic
straatbeeld ontstonden door de aanleg van de paardentramlijn in 1879. D
Lange Viesteeg kon daardoor in de jaren zeventig en tachtig plaats
onteigende om de rooilijn naar het noorden op te schuiven.
Lange Viesteeg werd een officiële straat
maakte het als vervoersinnovatie mogelijk om verder van het werk te gaan wonen dan i
de sterk ingekorte reistijden verhuisden velen van de binnenstad naar 
deze mensen en nieuwkomers vele nieuwbouwwijken uit de grond gestampt
Schildersbuurt in het oosten, Pijlsweerd 
de aanleg van het Merwedekanaal in 1892 
grootbedrijf. De industrie die tot diep in de negentiende eeuw nog binnen de singels gevestigd was
randen van de nieuwe stad uitgroeien zonder de 
 
De uitbreidingen van de stad naar het westen en oosten verh
om met infrastructurele oplossingen te komen. Uit
architect H.A. van Beek. Als alternatief
bereiken, werd hier voorgesteld een doorbraak
Hamburgerstraat een zuidelijke route om het cen
gesaneerd, de werkgelegenheid zou sterk stijgen en grote winkels en woonhuizen 
moeten flankeren. Het Rijk ontkende het algemeen belang, de onteigeningswet bleef uit en de doorbraak zou er nooit 
komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Afb. 4. Utrecht, geprojecteerde verbinding

 
 

                                                 
14 Het Utrechts Archief, verbreding Lange Viesteeg 1864, 4897.
15 Buiter 2005, 235. 
16 De Bruin 1999, 85.  

op 22 oktober 1863 een onderzoek te laten doen naar de kosten eener verbreeding
Viesteeg, door zoo mogelijk minnelijke onteigening der belendende perceelen aan de eene of andere zijde dier straat

werd, evenals in 1828, geadviseerd de Lange Viesteeg aan de noordzijde te verbreden om d
meter te geven. Onderhandelingen werden gestart met de eigenaren van zeventien

, maar zouden uiteindelijk vastlopen op de hoge kosten.14 Nu het oosten van de stad met de 
geworden werd in datzelfde jaar een verbreding van de Nachtegaal

de Nobelstraat naar het oosten kon uitgroeien tot een  reëel alternatief

In de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw teisterde een golf van epidemische ziekten de stad op meer dan 
e sanering van dichtbevolkte wijken als Wijk C werd ingezet. Andere veranderingen in het 

traatbeeld ontstonden door de aanleg van de paardentramlijn in 1879. De eerste daadwerkelijke 
in de jaren zeventig en tachtig plaatsvinden, toen de gemeente pand voor pand 

de rooilijn naar het noorden op te schuiven.15 De langdurige onderhandelingen hadden
een officiële straat, ook al zou het proces nog decennia in beslag nemen

maakte het als vervoersinnovatie mogelijk om verder van het werk te gaan wonen dan in de directe omgeving.
reistijden verhuisden velen van de binnenstad naar de nieuwe wijken. Vanaf 1880 w

nieuwkomers vele nieuwbouwwijken uit de grond gestampt: Wittevrouwen, Oudwijk en de 
, Pijlsweerd en Lombok in het westen.16 De centrale positie van Utrecht op het spoor en 

de aanleg van het Merwedekanaal in 1892 maakten de stad tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het 
De industrie die tot diep in de negentiende eeuw nog binnen de singels gevestigd was

uitgroeien zonder de hindernissen die de middeleeuwse stad met zich meebracht. 

De uitbreidingen van de stad naar het westen en oosten verhoogden de druk op de wegen, maar
oplossingen te komen. Uit deze tijd dateert een tekening (afb. 4), behorend

alternatief op het voorstel uit 1828 om via de Smeesteeg en Zuilenstraat de Maliebaan te 
een doorbraak te forceren tussen de Mariaplaats en de Oudegracht om zo via de 
route om het centrum te voltooien. Deze rosse buurt zou hierdoor

gesaneerd, de werkgelegenheid zou sterk stijgen en grote winkels en woonhuizen zouden deze 240 meter lange straat 
kende het algemeen belang, de onteigeningswet bleef uit en de doorbraak zou er nooit 

geprojecteerde verbinding tussen Mariaplaats en Oudegracht (detail tekening
bijlage IV) 

 
Het Utrechts Archief, verbreding Lange Viesteeg 1864, 4897. 
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eener verbreeding van de 
Viesteeg, door zoo mogelijk minnelijke onteigening der belendende perceelen aan de eene of andere zijde dier straat.  Bij de rapportage 

de Lange Viesteeg aan de noordzijde te verbreden om de straat 
gestart met de eigenaren van zeventien 

Nu het oosten van de stad met de 
en verbreding van de Nachtegaalsteeg door de raad 

alternatief. 

f van epidemische ziekten de stad op meer dan 
Andere veranderingen in het 
daadwerkelijke verbreding van de 

pand voor pand 
urige onderhandelingen hadden resultaat: de 

, ook al zou het proces nog decennia in beslag nemen. De paardentram 
n de directe omgeving. Door 

de nieuwe wijken. Vanaf 1880 werden er voor 
Oudwijk en de 

e centrale positie van Utrecht op het spoor en 
de stad tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het 

De industrie die tot diep in de negentiende eeuw nog binnen de singels gevestigd was, kon aan de 
hindernissen die de middeleeuwse stad met zich meebracht.   

gden de druk op de wegen, maar ook op de gemeente 
, behorend bij een plan van 

op het voorstel uit 1828 om via de Smeesteeg en Zuilenstraat de Maliebaan te 
de Oudegracht om zo via de 

hierdoor blijvend worden 
zouden deze 240 meter lange straat 

kende het algemeen belang, de onteigeningswet bleef uit en de doorbraak zou er nooit 

tekening, HUA, 1886 – zie 



 

3  ONTWIKKELING OOST-WEST
 
 
De oplossingen voor de verkeersdruk
bronnen vermelden rond 1900 verbreding
het aankopen van panden aan de noordzijde door en de Nobelstraat werd
rooilijn een volwaardige verkeersstraat
kon in 1904 het dominante verzekerings
plaatsen hadden de aankopen of onteigeningen eveneens succes: 
Domsteeg in het belang van de tramverbinding tussen de Zadelstraat en Nobelstraat succesvol verbreed.
werd er in 1910 verder gewerkt aan de route richting het nieuwe Wilhelminapark: de Derde Baanstraat werd na 
verbreding omgedoopt tot Burgemeester Reigerstraat. 
 
In 1907 verdween de paardentram en reed voortaan de elek
Pottersteeg richting de Voorstraat of 
structuren in het centrum pijnlijk zichtbaar: z
Pottersteeg de ruimte voor dubbelspoor. 
moest wachten, als er een tram uit de andere richting kwam aanrijden
ontwikkeling en de groei van de buitenwijken
mensen in het noordelijk deel van de binnenstad (meer dan de helf
gedaald tot zo’n 30.000 en in 1939 tot 22.000 mensen.
bouw van kantoren, winkels en horeca te propageren
maatstaven. De twee duidelijkste voorbeelden hierv
en de komst van de Jaarbeurs in 1917, met 
De gemeente wenste door deze functieverandering 
schaalvergroting in dit deel van de binnenstad mogelijk
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5. (boven) Utrecht, noordelijke binnen
(detail van tekening gebaseerd op het kadastraal minuutplan, 

Afb. 6. Utrecht, dezelfde situatie in 1979

                                                 
17 Blijstra 1969, 161; Dingemans 1992, 4; Smook 1984, 165.
18 J.G. Borchert, Excursiegids Utrecht. Een geografische verkennin
19 A. van Hulzen, Utrecht en het verkeer 1850
20 A. van Hulzen, ‘Een wandeling door het oude Utrecht. De nauwe Potterstraat’, 
21 H. Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, 

WEST-AS 1900-1950 

oplossingen voor de verkeersdrukte laten begin twintigste eeuw geen grote veranderingen zien. 
verbredingen van de Lange Viestraat en de Nobelstraat.17 In de Lange Viestraat ging 

het aankopen van panden aan de noordzijde door en de Nobelstraat werd door het verleggen van de noordelijke 
rooilijn een volwaardige verkeersstraat die moest aansluiten op het groeiende oosten van de stad

1904 het dominante verzekeringskantoor ‘Piëtas’ op de hoek met de Drift worden opgeleverd. 
plaatsen hadden de aankopen of onteigeningen eveneens succes: in 1905 werden de Korte Jansstraat 
Domsteeg in het belang van de tramverbinding tussen de Zadelstraat en Nobelstraat succesvol verbreed.

verder gewerkt aan de route richting het nieuwe Wilhelminapark: de Derde Baanstraat werd na 
ot Burgemeester Reigerstraat.  

dentram en reed voortaan de elektrische tram vanaf het station door de
 het Janskerkhof.19 Door de komst van deze vaste tram werden 

ructuren in het centrum pijnlijk zichtbaar: zo ontbrak in de smalle delen van de Lange Viest
de ruimte voor dubbelspoor. In 1916 werd geschreven dat een tram bij het begin van de 

it de andere richting kwam aanrijden.20 De opkomst van trein en tram, 
ontwikkeling en de groei van de buitenwijken maakten dat het centrum ontvolkte. Woonden in 1879 nog 37.000 
mensen in het noordelijk deel van de binnenstad (meer dan de helft van het totale aantal inwoners), in 1919 was dit 
gedaald tot zo’n 30.000 en in 1939 tot 22.000 mensen.21 De gemeente stimuleerde dit door in het stads
bouw van kantoren, winkels en horeca te propageren, de vorming van een ‘city’ naar moderne consument

De twee duidelijkste voorbeelden hiervan zijn de bouw van het grote hoofdpostkantoor aan de Neude 
st van de Jaarbeurs in 1917, met de permanente vestiging hiervan op het Vredenburg

deze functieverandering in het centrum met het terugleggen van rooilijnen
de binnenstad mogelijk te maken (afb. 5 & 6).   

 
) Utrecht, noordelijke binnenstad tussen Vredenburg en Janskerkhof in 1832 

(detail van tekening gebaseerd op het kadastraal minuutplan, uit: R.A.F. Smook, Binnensteden veranderen
in 1979-1980, de sanering van Wijk C linksboven en een algehele

zijn zichtbaar (idem afb. 5) 

 
Blijstra 1969, 161; Dingemans 1992, 4; Smook 1984, 165. 

Excursiegids Utrecht. Een geografische verkenning, Utrecht 1993, 20. 
Utrecht en het verkeer 1850-1910, Baarn 1987, 84.  

A. van Hulzen, ‘Een wandeling door het oude Utrecht. De nauwe Potterstraat’, Stadsblad Utrecht, 4 juli 2001.
H. Buiter, ‘De stad met de mooiste maquettes’, Jaarboek Oud-Utrecht, 1992, 8. 
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laten begin twintigste eeuw geen grote veranderingen zien. Verschillende 
In de Lange Viestraat ging 

door het verleggen van de noordelijke 
et groeiende oosten van de stad. Als teken hiervan 

op de hoek met de Drift worden opgeleverd. Op andere 
in 1905 werden de Korte Jansstraat en de smalle 

Domsteeg in het belang van de tramverbinding tussen de Zadelstraat en Nobelstraat succesvol verbreed.18 Daarnaast 
verder gewerkt aan de route richting het nieuwe Wilhelminapark: de Derde Baanstraat werd na 

trische tram vanaf het station door de Lange Viestraat en 
Door de komst van deze vaste tram werden de rigide 

Lange Viestraat en in de gehele 
In 1916 werd geschreven dat een tram bij het begin van de Potterstraat 

De opkomst van trein en tram, de industriële 
Woonden in 1879 nog 37.000 

t van het totale aantal inwoners), in 1919 was dit 
timuleerde dit door in het stadscentrum de 

naar moderne consument-gerichte 
hoofdpostkantoor aan de Neude 

op het Vredenburg in 1920 tot gevolg. 
leggen van rooilijnen een 

stad tussen Vredenburg en Janskerkhof in 1832  
Binnensteden veranderen, 1984) 

algehele schaalvergroting 

, 4 juli 2001. 
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Niet alleen de tram ondervond hinder van de smalle verbinding tussen oost en west. Het gebruik van fiets en 
automobiel maakte een ongekende groei door. Versterkt door de ontwikkelingen in de volkshuisvesting, moesten de 
opstoppingen langs deze wegen het hoofd worden geboden. Het winkelcentrum van de stad breidde zich gelijktijdig 
naar deze toegangswegen uit. Lag dat centrum aan het eind van de negentiende eeuw nog rond de Choorstraat en 
Zadelstraat (Winkel van Sinkel 1839, warenhuis De Zon 1898), nu ontwikkelden Steenweg, Lange Elisabethstraat, 
het Vredenburg en de Lange Viestraat zich ook uitdrukkelijk tot moderne winkelgebieden.22 De middeleeuwse 
infrastructuur kon niet langer aan de eisen van de moderne tijd voldoen.23  
 
 
3.1  FOCKEMA ANDREAE EN STEDEBOUW 
 
Burgemeester J.P. Fockema Andreae, tussen 1907 en 1914 wethouder openbare werken en vervolgens tot 1933 
burgemeester, had een grote interesse in stedebouwkundige vraagstukken. In 1912 publiceerde hij als wethouder een 
boek over deze jonge discipline, De hedendaagsche stedenbouw, waarin hij een lans brak voor een monumentale en 
tegelijkertijd doelmatige stad. Camillio Sitte (1843-1903), schrijver van het invloedrijke Der Städtebau uit 1889, werd 
vaak door Fockema Andreae aangehaald als leidraad. Sitte bepleitte het behouden van de ongeordende esthetiek van 
de middeleeuwse stedebouw. Fockema Andreae beschreef in zijn boek een aantal problemen waar een groeiende en 
moderne stad voor kan komen te staan. Het behoud van oude gebouwen beschouwde hij als een daad van 
beschaving, het aanpassen van bepaalde pleinen aan de moderne tijd echter als een plicht. Zo schreef hij over 
‘gesloten’ pleinen:  
 
(…) De oude gesloten pleinen aan den anderen kant bieden zooveel schoons, dat aan hunne verwaarloozing en noodelooze verminking – 
meestal zoogenaamd in het belang van het verkeer! – dringend paal en perk moest worden gesteld. (…) Maar daarmede is nog niet 
gezegd, dat dergelijke pleinen ook in eene moderne stad overal op hare plaats zouden zijn. Kan men ze zoo maar ongestraft nabootsen, 
onverschillig hoe breed de straten zijn, die er op moeten uitkomen, voor welk doel het plein moet dienen en welke architectuur men er 
rondom verwachten mag? 24 
 
Een verstandig stedebouwer moest volgens Fockema Andreae eerst naar het doel van een plein kijken. Vervolgens 
kunnen vorm en karakter worden aangepast aan de eisen die gelden voor een verkeersplein, danwel een ‘stille square’.  
Deze gedachte moet invloed hebben gehad op de twee invloedrijkste stadsvernieuwingsplannen die onder Fockema 
Andreae werden ontwikkeld: een rooilijnverordening uit 1919 en een uitbreidings- en vernieuwingsplan uit 1920. De 
belangrijke marktpleinen van Utrecht (Vredenburg, Neude en Janskerkhof) werden voortaan bezien in deze 
ontwikkeling: intieme geslotenheid werd een gevaar, brede en ruim opgezette toegangswegen een vereiste.   
 
 
3.2  STEDEBOUWKUNDIG PLAN 1919 
 
Fockema Andreae gaf in 1917 opdracht een alomvattend stedebouwkundig plan op te stellen, dat het binnen de 
singels volgebouwde Utrecht de twintigste eeuw moest binnenloodsen.25 Door zijn contact met baanbrekende 
stedebouwkundigen in binnen- en buitenland wist hij de nestor van de Nederlandse bouwkunst, dr. H.P. Berlage, 
naar Utrecht te halen om het plan op te stellen. In 1919, een jaar vóórdat Berlage zijn plan zou presenteren, werd een 
nieuw plan voor een brede oost-west-as van Lange Viestraat tot aan de Nachtegaalstraat bekend gemaakt.26 Deze 
rooilijnverordening kan worden gezien als een voorafspiegeling van het plan dat in 1920 komen zou. De voordracht 
tot bepaling van de rooilijnen voor eenige straten werd op 20 juni 1919 door het college gepresenteerd en zes dagen later 
door de raad goedgekeurd. De verordening bepaalde de breedte van een grooten verkeersweg welke onze stad van de 
Catharijnebrug tot het Wilhelminapark doorkruist op achttien meter voor de Lange Viestraat, Potterstraat, Lange Jansstraat 
en Nobelstraat.27 De in het verlengde hiervan liggende Nachtegaalstraat werd in het plan op twintig meter breedte 
gerooid.28  
 
 
 
 
 

                                                 
22 M.J. Dolfin, E.M. Kylstra, J. Penders, Utrecht: de huizen binnen de singels, ’s-Gravenhage 1989, 35. 
23 C. Edens, B. van Santen, Gids voor architectuur en stedenbouw in Utrecht 1900-2005, Bussum 2004, 11.  
24 J.P. Fockema Andreae, De Hedendaagsche Stedenbouw, Utrecht 1912, 61. 
25 De Bruin, P.D. ’t Hart, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma & J.E.A.L. Struick (red.), ‘Een paradijs vol weelde’ – 
Geschiedenis van de stad Utrecht, Utrecht 2000, 433. 
26 De Bruin 2000, 453. 
27 Buiter 2005, 267. 
28 ‘Toelichting ontwerp uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht 1920’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 22 december 1921, 14. 



 

 
 

 
Afb. 7. (links) Utrecht, Lange Viestraat, de rooilijn wordt naar

(detail tekening, dienst gemeentewerken 
Afb. 8. Utrecht, Potterstraat, met nieuwe rooilijnen aan noord

Muntterrein (detail tekening,
 
 
Het plan was een van de eerste, breed
echter minder doortastend verlopen en 
duidelijk over de legitimering van de achttien
het centrale verkeersplein, de Neude, kunnen
onmogelijk worden, aldus het tweetal.
 
De Lange Viestraat werd in het plan voornamelijk naar de zuidzijde verb
van de Viebrug een goede aansluiting met
inspringing van de bebouwing reeds weggedacht
zuidelijke huizenrij tussen het voormalige Muntcomplex en oude Potterstraat
noordelijke rooilijn, in aansluiting op de nieuwe Viebrug, naar het zuiden op
Nobelstraat moesten ook naar het zuiden worden gerooid (afb.
Potterstraat werd nabij de Voorstraat een verlegging van de noordelijke rooilijn naar het zuiden voorgesteld.
 
Het plan belichaamde de visie van de gemeente 
erdoor verbeteren, de handels- en kantoorfunctie
broodnodige ruimte krijgen.  
 
 

 
Afb. 9. (links) Utrecht, Lange Jansstraat, met nieuwe rooilijnen aan noord

(detail tekening,
Afb. 10. Utrecht, plan voor verbreeding van de Nobelstraat 

(detail tekening,
 

                                                 
29 Dingemans 1992, 4. 

ge Viestraat, de rooilijn wordt naar het zuiden verlegd en de V
tekening, dienst gemeentewerken Utrecht, HUA, juni 1919) 

Potterstraat, met nieuwe rooilijnen aan noord- en zuidzijde, ten zuiden van de Potterstraat het oude 
Muntterrein (detail tekening, dienst gemeentewerken Utrecht, HUA, juni 1919

breed opgezette verkeersplannen uit de twintigste eeuw. De verwezenlijking
echter minder doortastend verlopen en decennia in beslag nemen.29 Berlage en co-ontwerper L.N. 

de achttien meter brede as: het sterk opkomend autoverkeer moe
het centrale verkeersplein, de Neude, kunnen bereiken. Zonder deze aanpak zou een coherente
onmogelijk worden, aldus het tweetal. 

in het plan voornamelijk naar de zuidzijde verbreed om via een verbreding en verlegging 
ing met de Potterstraat te vormen (afb. 7). Ook werd aan de noordzijde de laatste 
weggedacht. Om in de Potterstraat de brede verkeersweg te realiseren 

zuidelijke huizenrij tussen het voormalige Muntcomplex en oude Potterstraat volledig te verdwij
, in aansluiting op de nieuwe Viebrug, naar het zuiden opschuiven (afb. 8). De Lange Jansstraat en 

Nobelstraat moesten ook naar het zuiden worden gerooid (afb. 9 & 10). Voor een gelijkmatig v
Potterstraat werd nabij de Voorstraat een verlegging van de noordelijke rooilijn naar het zuiden voorgesteld.

Het plan belichaamde de visie van de gemeente om het centrum open te breken. De woonomstandigheden zouden 
en kantoorfunctie van het stadsdeel zou groeien en het verkeer moest haar

 

Utrecht, Lange Jansstraat, met nieuwe rooilijnen aan noord- en zuidzijde 
(detail tekening, dienst gemeentewerken Utrecht, HUA, juni 1919) 

10. Utrecht, plan voor verbreeding van de Nobelstraat  
(detail tekening, dienst gemeentewerken Utrecht, HUA, juni 1919) 
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de Viebrug verbreed  

en zuidzijde, ten zuiden van de Potterstraat het oude 
HUA, juni 1919) 

e verwezenlijking zou 
ontwerper L.N. Holsboer waren 

opkomend autoverkeer moest ongehinderd 
zou een coherente centrumvorming 

reed om via een verbreding en verlegging 
aan de noordzijde de laatste 

Om in de Potterstraat de brede verkeersweg te realiseren diende de 
te verdwijnen én moest de 

. De Lange Jansstraat en 
10). Voor een gelijkmatig verloop met de 

Potterstraat werd nabij de Voorstraat een verlegging van de noordelijke rooilijn naar het zuiden voorgesteld. 

. De woonomstandigheden zouden 
groeien en het verkeer moest haar 

en zuidzijde  



 

3.3  DE PLANNEN BERLAGE-HOLSBOER
 
Samen met directeur gemeentewerken ir. L.N. Holsboer l
het centrum van de binnenstad ook he
te bereiken waren een aantal fundamentele verand
 
Ten eerste moesten spoorlijnen worden aangepast en het sta
toegang van de stad te promoveren. Hiertoe was in
besloten.30 Mensen die via de Mariaplaats linksaf de stad in zouden lopen kwamen via de verbrede Maria
Vinkenburgstraat op de Neude uit (afb.
onderdelen van een nieuwe rondweg. 
deze forten, ten oosten van de stad, moeten 
straal van 300 meter rondom deze forten alleen in hout mocht worden gebouwd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 11. Utrecht, voorgestelde route van het station (linksonder)
(detail tekening, rapport Berlage/Holsboer, 

 
 
En ten derde dienden er voor het wegverkeer een aantal brede
naast twee grote rondwegen die het verkeer buiten de binnenstad
van Lange Viestraat en Potterstraat moesten worden voortgezet door 
verbreden. Met deze brede oost-westverbinding
uit Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Leide
verkeerscentrum worden met grootschalige functies als een nieuw stadhuis aan de zuidzijde en het reeds in aanbouw 
zijnde hoofdpostkantoor aan de westzijde (afb.
 
Omdat het plein veel te klein was voor deze verkeersfunctie moest het vergroot worden. Omdat de Schoutenstraat 
door de nieuwe bebouwing van het stadhuis zou verdwijnen moest het plein naar het oosten opschuiven en zouden 
alle toegangswegen naar het plein verbreed worden. 
werd mogelijk door de Jacobsstraat, Loeff Berchmakerstraat, Voorstraat en de Wittevrouwenstraat aanmerkelijk te 
verbreden (afb. 12).  
 
Volgens Berlage en Holsboer kleefden er aan het maken van grote doorbraken ve
straten zou verbreden, viel daarop te anticiperen. Bij het verbreden van straten werd volgens het duo het stadsbeeld 
minder aangetast en kwamen makkelijker te verkavelen terreinen vrij.
hoeveelheid verbredingen die werd voorgesteld. Doorbraken moesten tot een minimum worden beperkt
 

                                                 
30 R. Blijstra, 2000 jaar Utrecht – Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum
31 ‘Iets over Utrecht’s uitbreiding en Utrechtsche woningcomplexen der laatste jaren’, 
1922, 14. 

HOLSBOER 

n ir. L.N. Holsboer leverde H.P. Berlage in 1920 zijn roya
stad ook het centrum van de nieuwe, sterk getransformeerde stad moest

te bereiken waren een aantal fundamentele veranderingen in en om de binnenstad noodzakelijk

worden aangepast en het station verplaatst naar het zuiden om de Mariaplaats tot 
Hiertoe was in een intern ontwerp van de Staatscommissie uit

Mensen die via de Mariaplaats linksaf de stad in zouden lopen kwamen via de verbrede Maria
urgstraat op de Neude uit (afb. 11). Ten tweede werden de forten rondom de stad geprojecteerd als 

. Om dit mogelijk te maken zouden de zogenaamde ‘verboden kringen’
moeten worden opgeheven. De kringenwet uit 1853 bepaalde dat e

straal van 300 meter rondom deze forten alleen in hout mocht worden gebouwd. 

oorgestelde route van het station (linksonder) naar de Neude (midden boven)
(detail tekening, rapport Berlage/Holsboer, UU, 1920 – zie bijlage V)

t wegverkeer een aantal brede verbindingen in de binnenstad te
n die het verkeer buiten de binnenstad om moesten reguleren. De 

estraat en Potterstraat moesten worden voortgezet door de Lange Jansstraat en Nobelstraat eveneens te 
westverbinding, identiek aan die uit 1919, wilden Berlage en Holsboer het verkeer 

uit Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Leiden samen laten komen op de Neude. Dat zou hét centrale 
verkeerscentrum worden met grootschalige functies als een nieuw stadhuis aan de zuidzijde en het reeds in aanbouw 

tkantoor aan de westzijde (afb. 12).  

voor deze verkeersfunctie moest het vergroot worden. Omdat de Schoutenstraat 
door de nieuwe bebouwing van het stadhuis zou verdwijnen moest het plein naar het oosten opschuiven en zouden 
alle toegangswegen naar het plein verbreed worden. De verbinding met het noordelijk en noord

Loeff Berchmakerstraat, Voorstraat en de Wittevrouwenstraat aanmerkelijk te 

Volgens Berlage en Holsboer kleefden er aan het maken van grote doorbraken veel bezwaren. Als men daarentegen 
straten zou verbreden, viel daarop te anticiperen. Bij het verbreden van straten werd volgens het duo het stadsbeeld 
minder aangetast en kwamen makkelijker te verkavelen terreinen vrij.31 Deze gedachte verklaart wellicht

oorgesteld. Doorbraken moesten tot een minimum worden beperkt

 
Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum, Utrecht/Antwerpen 1969, 184.

‘Iets over Utrecht’s uitbreiding en Utrechtsche woningcomplexen der laatste jaren’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting
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royale ontwerp af, waarin 
moest worden. Om dit 

binnenstad noodzakelijk. 

om de Mariaplaats tot 
ntwerp van de Staatscommissie uit 1917 ook reeds 

Mensen die via de Mariaplaats linksaf de stad in zouden lopen kwamen via de verbrede Maria-, Bakker- en 
werden de forten rondom de stad geprojecteerd als 

genaamde ‘verboden kringen’ rondom 
De kringenwet uit 1853 bepaalde dat er binnen een 

(midden boven)  
) 

in de binnenstad te worden gevormd, 
De beoogde verbredingen 

Lange Jansstraat en Nobelstraat eveneens te 
wilden Berlage en Holsboer het verkeer 

n samen laten komen op de Neude. Dat zou hét centrale 
verkeerscentrum worden met grootschalige functies als een nieuw stadhuis aan de zuidzijde en het reeds in aanbouw 

voor deze verkeersfunctie moest het vergroot worden. Omdat de Schoutenstraat 
door de nieuwe bebouwing van het stadhuis zou verdwijnen moest het plein naar het oosten opschuiven en zouden 

het noordelijk en noord-oostelijk stadsdeel 
Loeff Berchmakerstraat, Voorstraat en de Wittevrouwenstraat aanmerkelijk te 

el bezwaren. Als men daarentegen 
straten zou verbreden, viel daarop te anticiperen. Bij het verbreden van straten werd volgens het duo het stadsbeeld 

edachte verklaart wellicht de grote 
oorgesteld. Doorbraken moesten tot een minimum worden beperkt: 

, Utrecht/Antwerpen 1969, 184. 
Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 15 november 



 

Maar bovendien loopt men ook minder gevaar aesthetische fouten te begaan, want bij verbreeding van een bestaande straat, mits
voorzichtig gebeurt, is te beoordelen wat men krijgt, terwijl een nieuwe doorbraak, die altijd een min of meer geforceerd insnijden in het 
stedelichaam beteekent, meestal onaangename verrassingen ten gevolge heeft
 
In ieder geval maakten de voorgestelde verbredingen op 
noodzakelijk. De bebouwing aan de meer dan dubbel
aangepast met gepaste architectuur, zoda
 
Uit een schoonheidsoogpunt kunnen deze straten zeker zeer bevredigend zijn, want al geeft het oude in de gedrongenheid zijn g
bekoring, het ruimere behoeft daarom, mits met inzicht geleid en kunstzinnig bebouwd, zeker niet minder schoon te zijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 12. (boven) Utrecht, noordelijke oude stad (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer,
Afb. 13. Utrecht, noordelijke oude stad (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer,

 
 
Berlage en Holsboer gaan in 1920 nog verder. Zo worden 
voorstellen gedaan. De Servetstraat en de Lichte
Ook wordt voorgesteld een plein tegenover
Lijnmarkt en Oudegracht volledig te amoveren
de oorspronkelijke situatie, namelijk het ontbreken van
deze plaats worden hersteld:   
 
De daar bestaande toestand kan niet blijven. De eenige oplossing is de aan het water gebouwde huizen af te breken. Te verwach
daartegen verzet zal rijzen. Het aardige stadsbeeld is den Utrechtenaren lief. Toch valt tegen afbraak weinig in te brengen. Het bestaande 
huizenblok mist architectonisch alle waarde, het is slecht onderhouden en kan alleen aanspraak maken op de qualificatie pitto
 

                                                 
32 ‘Toelichting ontwerp uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht 1920’, 
33 Idem. 
34 ‘Toelichting ontwerp uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht 1920’, 

Maar bovendien loopt men ook minder gevaar aesthetische fouten te begaan, want bij verbreeding van een bestaande straat, mits
urt, is te beoordelen wat men krijgt, terwijl een nieuwe doorbraak, die altijd een min of meer geforceerd insnijden in het 

stedelichaam beteekent, meestal onaangename verrassingen ten gevolge heeft.32 

In ieder geval maakten de voorgestelde verbredingen op verschillende plaatsen weldegelijk een ‘geforceerd insnijden’ 
meer dan dubbel te verbreden Lange Viestraat en Potterstraat kon 

aangepast met gepaste architectuur, zodat men de verbredingen niet hoefde te betreuren:  

Uit een schoonheidsoogpunt kunnen deze straten zeker zeer bevredigend zijn, want al geeft het oude in de gedrongenheid zijn g
bekoring, het ruimere behoeft daarom, mits met inzicht geleid en kunstzinnig bebouwd, zeker niet minder schoon te zijn

 
12. (boven) Utrecht, noordelijke oude stad (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer,

13. Utrecht, noordelijke oude stad (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer,

gaan in 1920 nog verder. Zo worden tussen Zadelstraat en Domplein nog meer 
voorstellen gedaan. De Servetstraat en de Lichte Gaard moeten grotendeels verbreed en vernieuwd

tegenover het oude stadhuis te maken en de bebouwing tuss
Oudegracht volledig te amoveren. Op deze manier kwam de Vismarkt vrij in het zicht te liggen en zou 

, namelijk het ontbreken van bebouwing tussen het straatniveau en de Oudegracht,

De daar bestaande toestand kan niet blijven. De eenige oplossing is de aan het water gebouwde huizen af te breken. Te verwach
stadsbeeld is den Utrechtenaren lief. Toch valt tegen afbraak weinig in te brengen. Het bestaande 

huizenblok mist architectonisch alle waarde, het is slecht onderhouden en kan alleen aanspraak maken op de qualificatie pitto

 
‘Toelichting ontwerp uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht 1920’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 22 december 1921, 17. 

‘Toelichting ontwerp uitbreidingsplan van de gemeente Utrecht 1920’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting, 22 december 1921, 18. 
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Maar bovendien loopt men ook minder gevaar aesthetische fouten te begaan, want bij verbreeding van een bestaande straat, mits deze 
urt, is te beoordelen wat men krijgt, terwijl een nieuwe doorbraak, die altijd een min of meer geforceerd insnijden in het 

verschillende plaatsen weldegelijk een ‘geforceerd insnijden’ 
t en Potterstraat kon worden 

Uit een schoonheidsoogpunt kunnen deze straten zeker zeer bevredigend zijn, want al geeft het oude in de gedrongenheid zijn groote 
bekoring, het ruimere behoeft daarom, mits met inzicht geleid en kunstzinnig bebouwd, zeker niet minder schoon te zijn.33 

12. (boven) Utrecht, noordelijke oude stad (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer, UU, 1920)                     
13. Utrecht, noordelijke oude stad (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer, UU, 1924) 

nog meer opmerkelijke 
vernieuwd worden (afb. 11). 

de bebouwing tussen Choorstraat, 
de Vismarkt vrij in het zicht te liggen en zou 

straatniveau en de Oudegracht, op 

De daar bestaande toestand kan niet blijven. De eenige oplossing is de aan het water gebouwde huizen af te breken. Te verwachten is dat 
stadsbeeld is den Utrechtenaren lief. Toch valt tegen afbraak weinig in te brengen. Het bestaande 

huizenblok mist architectonisch alle waarde, het is slecht onderhouden en kan alleen aanspraak maken op de qualificatie pittoresk.34 

, 22 december 1921, 17.  

, 22 december 1921, 18.  



 

Dat de Utrechters een stadsbeeld lief kunnen
dat met andere argumenten kan wedijveren
bouwvallige staat is immers door restauratie te verhelpen
karakter van deze bebouwing te bewaren
 
De omvangrijke onteigeningen en doorbraken in de stadsstructuur stuitten inderdaad van verschillende kanten op 
bezwaren.35 De financiële implicaties waren f
gering. In 1924 werd daarom een tweede versie van het plan uit 1920 gepresenteerd. Aanpassingen en wijzigingen 
zorgden ervoor dat de plannen voor de binnenstad minder drastisch oogden dan vo
vertoonde echter nog steeds de rode draad u
Loeff Berchmakerstraat moesten nog steeds een deel van de bebouwing opofferen. Wel werden het vergrote nieuwe 
stadhuis en de bijbehorende doorbraak tussen Vinkenburgstraat en Oudegracht geschrapt.
noord-oosten toelopende vernauwing van de Potterstraat in het tweede plan verdwenen.
de Neude nog ruimer maken dan op het plan van 1920 wa
verbinden. Berlage en Holsboer hebben zich hiertegen verzet
beide pleinen.36 
 
Naast de belangrijke oost-westverbinding tussen Vredenburg en Nobelstraat ont
twee nevenverbindingen. In het noorden moesten forse verbre
de Jacobikerk de Biltstraat met de Amsterdamsestraatweg 
Springweg, Lange en Korte Smeestraat en de Zuilenstraat het 
de Maliebaan (afb. 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 14. Utrecht, voorgestelde route

Twijnstraat is zichtbaar
 
 
Het plan van Berlage en Holsboer heeft nooit de gehele vereiste goedkeuringsprocedures doorlopen. Het kreeg meer 
de status van een structuurplan dat jarenlang als leidraad kon dienen.
uit 1924 maar sporadisch doorgang. Om te beginnen weigerde
naar het zuiden. Het toenmalige Ministerie van Oorlog
twee hindernissen was het gebrek aan financiële middelen
een verlammende factor. Daarnaast is een veranderende visie op 
wellicht van invloed geweest op de besluitvorming
verkeersplannen bracht onherroepelijk een ingreep in oude
 
 
 

                                                 
35 B. van Santen, Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 
36 R. Blijstra 1969, 193. 
37 H. Renes, Historische atlas van de stad Utrecht
38 I. Jacobs, A. Pietersma, B. van Santen & T. Wilmer, 

dsbeeld lief kunnen hebben, wordt door Berlage en Holsboer niet gezien
t met andere argumenten kan wedijveren. De afbraak wordt op architectonische gronden gerechtv

estauratie te verhelpen. Blijkbaar was het de moeite niet waard het 
karakter van deze bebouwing te bewaren.  

De omvangrijke onteigeningen en doorbraken in de stadsstructuur stuitten inderdaad van verschillende kanten op 
De financiële implicaties waren fors, maar ook de mate waarin de oude stad zou veranderen was niet 

gering. In 1924 werd daarom een tweede versie van het plan uit 1920 gepresenteerd. Aanpassingen en wijzigingen 
zorgden ervoor dat de plannen voor de binnenstad minder drastisch oogden dan voorheen. Het plan rond de Neude 
vertoonde echter nog steeds de rode draad uit 1919 (afb. 13). De Schoutenstraat, Vinkenburgstraat en

nog steeds een deel van de bebouwing opofferen. Wel werden het vergrote nieuwe 
bijbehorende doorbraak tussen Vinkenburgstraat en Oudegracht geschrapt. Ook is een

oosten toelopende vernauwing van de Potterstraat in het tweede plan verdwenen. Enkele raadsleden wilden 
de Neude nog ruimer maken dan op het plan van 1920 was aangegeven door het plein met het Janskerkhof te 

r hebben zich hiertegen verzet door te wijzen op het verlies aan geslotenheid van 

verbinding tussen Vredenburg en Nobelstraat ontwikkelden Berlage en Holsboer ook 
erbindingen. In het noorden moesten forse verbredingen van de Wittevrouwenstraat en 

de Jacobikerk de Biltstraat met de Amsterdamsestraatweg verbinden. In het zuiden moest een grote verbreding van 
Lange en Korte Smeestraat en de Zuilenstraat het noorden en ‘nieuwe’ westen van de stad verbinden met 

14. Utrecht, voorgestelde route tussen station en Maliebaan, een stemvork-achtige aansluiting 
zichtbaar (detail tekening, rapport Berlage/Holsboer, UU, 1924

Het plan van Berlage en Holsboer heeft nooit de gehele vereiste goedkeuringsprocedures doorlopen. Het kreeg meer 
dat jarenlang als leidraad kon dienen.37 Om verschillende redenen vonden de

1924 maar sporadisch doorgang. Om te beginnen weigerden de Nationale Spoorwegen het station te verplaatsen
inisterie van Oorlog weigerde de verboden kringen op te heffen en naast deze 

twee hindernissen was het gebrek aan financiële middelen, mede door de economische stagnatie in de jaren dertig, 
is een veranderende visie op het belang en behoud van de histo

op de besluitvorming.38 Het ontsluiten van de starre structuren in heldere 
racht onherroepelijk een ingreep in oude structuren met zich mee. Dit bleef

 
Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht – 1850-1940, Zwolle/Zeist 1990, 13. 

Historische atlas van de stad Utrecht, Amsterdam 2005, 57. 
I. Jacobs, A. Pietersma, B. van Santen & T. Wilmer, Het stadhuis van Utrecht, Utrecht 2000, 83. 
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gezien als een argument 
op architectonische gronden gerechtvaardigd. Een 

de moeite niet waard het schilderachtige 

De omvangrijke onteigeningen en doorbraken in de stadsstructuur stuitten inderdaad van verschillende kanten op 
ors, maar ook de mate waarin de oude stad zou veranderen was niet 

gering. In 1924 werd daarom een tweede versie van het plan uit 1920 gepresenteerd. Aanpassingen en wijzigingen 
orheen. Het plan rond de Neude 

e Schoutenstraat, Vinkenburgstraat en 
nog steeds een deel van de bebouwing opofferen. Wel werden het vergrote nieuwe 

Ook is een naar het 
Enkele raadsleden wilden 

s aangegeven door het plein met het Janskerkhof te 
door te wijzen op het verlies aan geslotenheid van 

wikkelden Berlage en Holsboer ook 
Wittevrouwenstraat en straten rondom 

oest een grote verbreding van 
‘nieuwe’ westen van de stad verbinden met 

achtige aansluiting vanuit de 
UU, 1924) 

Het plan van Berlage en Holsboer heeft nooit de gehele vereiste goedkeuringsprocedures doorlopen. Het kreeg meer 
m verschillende redenen vonden de plannen 

de Nationale Spoorwegen het station te verplaatsen 
de verboden kringen op te heffen en naast deze 

, mede door de economische stagnatie in de jaren dertig, 
van de historische binnenstad 

Het ontsluiten van de starre structuren in heldere 
zich mee. Dit bleef een groot probleem.    
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4  HOOFDPOSTKANTOOR AAN DE NEUDE 
 
 
4.1  PLANVORMING EN ONDERHANDELINGEN 
 
Het hoofdpostkantoor aan de Neude verdient in de context van de plannen rond 1920 extra aandacht. Op de komst 
van het gebouw werd namelijk reeds in 1919 geanticipeerd en in de plannen van Berlage en Holsboer uit 1920 en 
1924 had het nieuwe ontwerp zelfs een prominente plaats op de nieuw vormgegeven Neude. Hoe heeft deze 
bouwgeschiedenis het aanzien van de ruimtelijke omgeving op de Neude bepaald? 
 
Op de plaats van het in 1397 gestichte Ceciliaklooster, tussen de Neude en de Oudegracht, werd vanaf het midden 
van de zeventiende eeuw de Provinciale Munt gevestigd. Deze Utrechtse Munt kreeg in 1814 de functie van 
Rijksmunt. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd met de groeiende druk op de Munt ook de roep om een 
nieuwe behuizing groter. Besloten werd een nieuw gebouw aan de Leidseweg te bouwen, in de nabijheid van het 
Merwedekanaal. De grond tussen de Neude en Oudegracht ging in de aanbieding. De gemeente Utrecht stond als 
eerste op de stoep om een bod uit te brengen op de vrijgekomen grond, want de gemeente had plannen voor een 
nieuw stadhuis. Ook de posterijen meldden zich. Zij wilden een nieuw en sterk vergroot hoofdpostkantoor in de 
binnenstad bouwen.39 Het pand Achter de Dom, waar de Utrechters sinds 1867 hun postzaken deden, was door 
ruimtegebrek en de afgelegen locatie dringend aan vervanging toe. In 1906 werd de taxatie van de waarde van het 
terrein opgemaakt, waarna de posterijen het gebied in handen kregen.40  
 
In de besprekingen tussen gemeente en P.T.T. werd aanvankelijk door de gemeente voorgesteld het terrein van het 
oude stadhuis met enkele percelen te bestemmen als nieuw post- en telegraafkantoor en zo de terreinen te ruilen. De 
P.T.T. stond hier positief tegenover, mede omdat de klanten de ligging van het kantoor Achter de Dom niet ideaal 
vonden.41 Dit plan werd niet uitgevoerd, omdat voor dit nieuwe postkantoor teveel percelen rondom het oude 
stadhuis moesten worden opgekocht.42 In 1911 werd uiteindelijk het nieuwe Muntgebouw geopend, waarna de 
verhuizing in 1912 werd voltooid.43  
 
Het ministerie van Waterstaat nam, als verantwoordelijk ministerie voor rijksgebouwen, het voormalige Muntterrein 
ter hande om er een hoofdpostkantoor voor het staatsbedrijf te vestigen. De gemeente begreep dat dit een ideale 
gelegenheid was om de sinds 1828 gewenste verbreding van de Potterstraat tot stand te kunnen brengen. Omdat het 
Muntterrein omsloten werd door panden en percelen die niet in bezit van gemeente of Rijk waren, zijn er jarenlang 
onderhandelingen gevoerd over het verbreden van de Drakenburgsteeg in het zuiden en de Potterstraat in het 
noorden (afb. 8). Het resultaat zou een win-winsituatie moeten betekenen: de gemeente zou haar brede verkeersweg 
neer kunnen leggen en het Rijk zou op de plaats van een wirwar aan panden een groots hoofdpostkantoor aan 
kunnen leggen dat op een centrale plaats en aan alle kanten vrij zou komen te liggen.  
 
Uit notulen van de Utrechtse fabricagecommissie is op te maken dat er al in 1911 met het Rijk werd gesproken over 
de kosten van een eventuele verbreding van de Drakenburgsteeg. Door sloop van de panden aan de noordzijde van 
deze steeg zou een eventueel hoofdpostkantoor vrij komen te liggen. Het Rijk moest volgens leden van de commissie 
niet alleen de aanlegkosten betalen, maar bovendien een aandeel hebben in de onteigeningskosten die door de 
gemeente gemaakt zouden gaan worden. Uiteindelijk werd besloten dat het Rijk en de gemeente beide 12.000 gulden 
voor eigen rekening namen.44 Tussen 1911 en 1914 werden er meerdere gemeenteraadsvergaderingen gewijd aan de 
onderhandelingen over de plaats van het nieuwe gebouw.45 In 1914 werd uiteindelijk de overeenkomst tussen het 
Rijk en de gemeente Utrecht over het terrein tussen Neude en Oudegracht gesloten.46  
 
Het archief van de Rijksgebouwendienst maakt duidelijk hoe deze overeenkomst in elkaar zat. April 1915 werd een 
voorstel naar de Tweede Kamer gezonden met een toelichting bij de overeenkomst. In deze toelichting werd 
uiteengezet waarom de gemeente met het ministerie van Waterstaat in gesprek was: men zou op voordeelige wijze de 
noodzakelijke verbreding van de Potterstraat uit kunnen voeren.47 In de overeenkomst werd de gemeente Utrecht 
verplicht een groot aantal panden aan Neude, Drakenburgsteeg en Oudegracht af te staan voor de bouw van het 

                                                 
39 J. Hengeveld, De Munt – het geldmuseum en de renovatie van de Koninklijke Nederlandse Munt, Amersfoort 2007, 36. 
40 Rijksmunt, archief muntgebouw aan de Neude, 363.  
41 M. van Dort, Utrecht en de post, Utrecht 1994, 49. 
42 C.M. de Leur, ‘Het Utrechtsche stadhuis en omgeving’, Jaarboekje van “Oud-Utrecht”, Utrecht 1933, 152. 
43 C.C.S. Wilmer, Utrecht getekend – Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief, ’s-Gravenhage 
1980, 97. 
44 Het Utrechts Archief, notulen fabricagecommissie IV 131, 16458. 
45 12 december 1912; 11 december 1913; 29 mei 1914. 
46 B. Koevoets, Art deco aan de Neude: het hoofdpostkantoor, Utrechtse Monumenten Reeks IX, Utrecht 2007, 6.  
47 ‘Goedkeuring van eene door den Staat met de gemeente Utrecht gesloten overeenkomst in zake ruiling van terreinen aldaar – 
Memorie van toelichting nr. 3’, zitting 1914-1915, nr. 332, 3 april 1915. Ondertekend door dhr. C. Lely, Minister van Waterstaat. 



 

nieuwe kantoor. De Drakenburgsteeg zou op deze manier over de gehele lengte acht
zou vervolgens een pand en een gedeelte van het Muntterrein aan de Potterstraat afstaan
van het verkeer te kunnen verbreden.
uitvoering van deze overeenkomst kostte veel tijd, want d
liet vervolgens tot mei 1918 op zich wachten:
 
Het werk bestaat in: het sloopen van het voormalig Muntgebouw met aangrenzende perceelen en perceelsgedeelten gelegen aan de 
Drakenburgsteeg en Oude-Gracht te Utrecht, en het ter plaatse maken van den 
Telegraafgebouw te Utrecht.49 
 
Toen deze werkzaamheden eind 1919 gereed waren werd duidelijk dat het onteigenen en afstaan van de panden voor 
de gemeente geen lichtzinnig op te vatten taak was.
plaats moet op een grote weerstand zijn gestuit. Er is bekend dat
eigenaren die een gezamenlijk bezwaarschrift bij de gemeente indienden tegen de 
panden tussen Potterstraat en Muntterrein
onteigend kunnen worden. De strenge onteigeningswet maakte dit onmogelijk. Een aparte goedkeuring door de 
Tweede Kamer was hiervoor de aangewezen
overeenkomst uit april 1920 over de verbreding van de Potterstraat, werd
gezonden.  
 

 
Afb. 15. (links) Utrecht, Potterstraat 

Afb. 16. Utrecht, Potterstraat 
 
In het wetsontwerp werd uitgelegd dat de 
ontstaan, in het licht van de verkeersverbetering van de binnenstad moest worden gezien. Om het plan mogelijk te 
maken, moest de gemeente niet alleen de beschikking krijgen over de zuidelijke, maar ook de noo
van de Potterstraat. Door twaalf eigenaren van percelen aan de
er geen gegronde reden voor de onteigening aan de noordzijde zou
verloren zou gaan. Het Rijk achtte deze bezwaren, zo vermeldde het wetsontwerp, echter ongegrond of niet ter zake 
dienende.52 De gemeenteraad had inderdaad in 1921 de wens uitgesproken de huizen aan de noordzijde van de 
Potterstraat enkele meters naar voren te willen brengen,
krijgen. In een Utrechtse krant werd hierover 
 
De aansluiting met de Lange Jansstraat wordt er dan niet direct beter op, doch dit zal slechts een quaestie van tijd 
aangezien in een niet te verre toekomst toch ook de Lange Jansstraat verbreed zal moeten worden

                                                 
48 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 323 
1022, 1021, 2179, 1019, 1018, 1017, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011 en 2208 van gemeente naar het Rijk.
49 Nationaal Archief, Hoofdbestuur Posterijen en Telegrafie 1893
50 Van Dort 1994, 49. 
51 P. Hefting, R. van Raalte, Neude: hoofdpostkantoor en telegraafgebouw, Beschrijving van het hoofdpostkantoor, Neude 11, architekt J. Crouwel 
1924, Utrecht 1981, 7. 
52 Verklaring van het algemeen nut der onteigening, met toepassing van de wet van 27 maart 1915 (Staatsblad n. 171), van
eigendommen, noodig voor en ten behoeve van het verstrekken door de gemeente Utrecht van een terrein aan het Rijk voor het 
bouwen van een nieuw post- en telegraafkantoor aan de Potterstraat aldaar en het in verband daarmede verbreeden en verleggen 
van die straat – Ontwerp van wet nr. 2, zitting 1921
53 A. van Hulzen, Utrecht op oude foto’s – van Catharijne naar Wittevrouwen

. De Drakenburgsteeg zou op deze manier over de gehele lengte acht meter breed worden. Het Rijk 
en een gedeelte van het Muntterrein aan de Potterstraat afstaan, om de straat in het belang 

van het verkeer te kunnen verbreden.48 Bovendien moest de zaterdagse markt op de Neude verdwijnen.
uitvoering van deze overeenkomst kostte veel tijd, want de aanbesteding en uitvoering van de sloopwerkzaamheden 

vervolgens tot mei 1918 op zich wachten:  

Het werk bestaat in: het sloopen van het voormalig Muntgebouw met aangrenzende perceelen en perceelsgedeelten gelegen aan de 
Gracht te Utrecht, en het ter plaatse maken van den gemetselden onderbouw c.a. voor het te stichten Post

1919 gereed waren werd duidelijk dat het onteigenen en afstaan van de panden voor 
de gemeente geen lichtzinnig op te vatten taak was.50 Het onteigenen van een groot aantal panden op deze centrale 
plaats moet op een grote weerstand zijn gestuit. Er is bekend dat de Utrechtsche Courant de namen vermeldde

een gezamenlijk bezwaarschrift bij de gemeente indienden tegen de onteigening
en Muntterrein.51 Om schot in de zaak te krijgen moesten panden gemakkelijker 

onteigend kunnen worden. De strenge onteigeningswet maakte dit onmogelijk. Een aparte goedkeuring door de 
ervoor de aangewezen mogelijkheid. Een gedetailleerd ontwerp, op basis v

april 1920 over de verbreding van de Potterstraat, werd hiertoe in november 1921 naar de Kamer 

(links) Utrecht, Potterstraat vanuit het oosten met links het nieuwe hoofdpostkantoor
(HUA, datering 1923-1924) 

16. Utrecht, Potterstraat vanuit het oosten (auteur, 2008) 

In het wetsontwerp werd uitgelegd dat de ruime fraaie verkeersweg die door het verbreden van de Potterstraat zou 
ontstaan, in het licht van de verkeersverbetering van de binnenstad moest worden gezien. Om het plan mogelijk te 
maken, moest de gemeente niet alleen de beschikking krijgen over de zuidelijke, maar ook de noo

eigenaren van percelen aan deze noordzijde was in een bezwaarschrift betoogd dat 
er geen gegronde reden voor de onteigening aan de noordzijde zou bestaan en dat hierdoor woongelegenheid 

Het Rijk achtte deze bezwaren, zo vermeldde het wetsontwerp, echter ongegrond of niet ter zake 
had inderdaad in 1921 de wens uitgesproken de huizen aan de noordzijde van de 

Potterstraat enkele meters naar voren te willen brengen, om zo een betere aansluiting met de Lange Viestraat te 
In een Utrechtse krant werd hierover op 4 februari 1921 geschreven:  

De aansluiting met de Lange Jansstraat wordt er dan niet direct beter op, doch dit zal slechts een quaestie van tijd 
aangezien in een niet te verre toekomst toch ook de Lange Jansstraat verbreed zal moeten worden.53 

 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 323 – 9 juli 1915: sectie A, n. 985 van Rijk naar gemeente. Sectie A, n. 997, 

1022, 1021, 2179, 1019, 1018, 1017, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011 en 2208 van gemeente naar het Rijk. 
Nationaal Archief, Hoofdbestuur Posterijen en Telegrafie 1893-1926, 823. 

Neude: hoofdpostkantoor en telegraafgebouw, Beschrijving van het hoofdpostkantoor, Neude 11, architekt J. Crouwel 

Verklaring van het algemeen nut der onteigening, met toepassing van de wet van 27 maart 1915 (Staatsblad n. 171), van
eigendommen, noodig voor en ten behoeve van het verstrekken door de gemeente Utrecht van een terrein aan het Rijk voor het 

en telegraafkantoor aan de Potterstraat aldaar en het in verband daarmede verbreeden en verleggen 
Ontwerp van wet nr. 2, zitting 1921-1922, nr. 336, 11 november 1921.  

van Catharijne naar Wittevrouwen, Den Haag 1980, 217. 

14 

meter breed worden. Het Rijk 
, om de straat in het belang 

Bovendien moest de zaterdagse markt op de Neude verdwijnen. De 
van de sloopwerkzaamheden 

Het werk bestaat in: het sloopen van het voormalig Muntgebouw met aangrenzende perceelen en perceelsgedeelten gelegen aan de Neude, de 
gemetselden onderbouw c.a. voor het te stichten Post- en 

1919 gereed waren werd duidelijk dat het onteigenen en afstaan van de panden voor 
nteigenen van een groot aantal panden op deze centrale 

de namen vermeldde van de 
onteigeningsplannen van de 

Om schot in de zaak te krijgen moesten panden gemakkelijker 
onteigend kunnen worden. De strenge onteigeningswet maakte dit onmogelijk. Een aparte goedkeuring door de 

ontwerp, op basis van een tweede 
in november 1921 naar de Kamer 

met links het nieuwe hoofdpostkantoor  

die door het verbreden van de Potterstraat zou 
ontstaan, in het licht van de verkeersverbetering van de binnenstad moest worden gezien. Om het plan mogelijk te 
maken, moest de gemeente niet alleen de beschikking krijgen over de zuidelijke, maar ook de noordelijke percelen 

noordzijde was in een bezwaarschrift betoogd dat 
woongelegenheid 

Het Rijk achtte deze bezwaren, zo vermeldde het wetsontwerp, echter ongegrond of niet ter zake 
had inderdaad in 1921 de wens uitgesproken de huizen aan de noordzijde van de 

om zo een betere aansluiting met de Lange Viestraat te 

De aansluiting met de Lange Jansstraat wordt er dan niet direct beter op, doch dit zal slechts een quaestie van tijd behoeven te zijn, 

r gemeente. Sectie A, n. 997, 
 

Neude: hoofdpostkantoor en telegraafgebouw, Beschrijving van het hoofdpostkantoor, Neude 11, architekt J. Crouwel 

Verklaring van het algemeen nut der onteigening, met toepassing van de wet van 27 maart 1915 (Staatsblad n. 171), van 
eigendommen, noodig voor en ten behoeve van het verstrekken door de gemeente Utrecht van een terrein aan het Rijk voor het 

en telegraafkantoor aan de Potterstraat aldaar en het in verband daarmede verbreeden en verleggen 



 
15 

Ondertussen werd op 5 juli 1921 de sloop van enkele percelen en het maken van de onder- en bovenbouw van het 
‘Post- en Telegraafgebouw’ aanbesteed. Er moest uiterlijk juni 1923 worden opgeleverd. In het bestek stond 
opgenomen dat het gedeelte langs de Potterstraat eventueel vertraging op zou kunnen lopen als de benodigde 
percelen niet vóór 1 april 1922 in bezit van de gemeente Utrecht kwamen.54  
 
Uit niet met naam ondertekende stukken die de toenmalige chef Rijksgebouwendienst aan de betrokken minister van 
Waterstaat stuurde, blijkt echter dat de noodzaak ook de noordelijke gevelwand naar het zuiden op te schuiven niet 
werd geboren uit schoonheidsoverwegingen, maar uit geldnood. De gemeente wilde met de verkoop van deze grond 
namelijk het verlies goedmaken dat werd geleden op de onteigening van de zuidzijde. Omdat het helemaal niet zeker 
was dat de Tweede Kamer het voorstel zou goedkeuren adviseerde deze chef in november 1922 zelfs de bedoelde 
afbraak van de huizen aan de noord-, maar óók de zuidzijde tegen te gaan. Het zou een onverantwoorde en 
bedenkelijke keuze zijn, omdat de kosten voor de onteigening waarschijnlijk veel hoger zouden uitvallen dan de 
130.000 gulden die het Rijk aan de gemeente zou betalen voor de vrije strook grond waaraan de verlegde Potterstraat 
zou komen te liggen. De chef stelde de volgende noodgreep voor. De zijingang van het hoofdpostkantoor moest 
vervallen en plaats maken voor een smalle gang tussen de huizen en het kantoor. De medewerking van de gemeente 
hiervoor achtte de chef geenszins uitgesloten. Omdat de gemeente geen toestemming leek te krijgen voor de 
verlegging van de noordelijke rooilijn zou het project ook voor de gemeente erg kostbaar gaan worden.55 
 
Op 12 januari 1923 woonde de chef Rijksgebouwendienst een bespreking bij van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Waterstaat. De minister van Binnenlandse Zaken wenste niet aan de adviezen van de chef toe te geven en 
de onteigening aan de noordzijde gewoon voort te willen zetten. De chef Rijksgebouwendienst meende in het belang 
van de schatkist te handelen door hiertegen geen bedenkingen in te brengen. Als de onteigening van de noordzijde 
namelijk wél werd goedgekeurd, zou dat het Rijk waarschijnlijk geen extra claim van de gemeente Utrecht opleveren. 
Toch toonde de chef in een aparte brief aan de minister van Waterstaat wel zijn zorgen:  
 
Ik teeken hierbij aan, dat het mij geenszins onwaarschijnlijk voorkomt, dat het Ontwerp van Wet zal worden verworpen daar, 
economisch gesproken, de vernietiging van een vrij groot aantal panden in dezen tijd en dit slechts ter verfraaing van een straat, niet wel 
verantwoord schijnt, doch vooral, omdat onteigening niet ter verbreeding doch ter versmalling van een straat een bedenkelijken aanslag 
schijnt op den eigendom.56 
 
Op 1 mei 1923 werd de vrees van de chef Rijksgebouwendienst werkelijkheid: de Tweede Kamer verwierp het 
wetsontwerp tot onteigening. De minister van Financiën, inmiddels verantwoordelijk geworden voor de 
Rijksgebouwendienst, meldde de gemeente Utrecht dat deze verwerping moest worden toegeschreven aan de 
bedenkingen tegen de onteigening van de noordelijke percelen. Medewerking ten aanzien van de onteigening aan de 
zuidzijde achtte de minister zeer waarschijnlijk, zodat de gesloten overeenkomst tóch uitgevoerd kon worden.57 De 
overeenkomst uit 1920 is uiteindelijk doorgezet, omdat ook voor het Rijk de kwestie urgent werd. De aankoop van 
belangrijke panden die benodigd waren voor de bouw van het postkantoor, kon in theorie door de gemeente op de 
lange baan worden geschoven. Er bestonden geen dwingende bepalingen waarvan het Rijk gebruik kon maken, er 
was inmiddels 100.000 gulden naar de gemeente overgemaakt voor de benodigde bouwgrond en de opening van het 
postkantoor stond gepland in mei 1924.58   
 
De gemeente zette de aankoop van panden voort. Om aan het opstoppend verkeer tegemoet te komen werden in 
1924 de dubbele sporen rails alvast naast elkaar gelegd in de nog altijd nauwe Potterstraat (afb. 15). In datzelfde jaar 
bepleitte Holsboer een 24 meter brede Potterstraat. Alleen een breed profiel zou de door deskundigen bepleitte 
scheiding van verkeerssoorten mogelijk maken. Anderen, waaronder leden van de gemeentelijke fabricagecommissie 
droegen eind 1924 aan dat de rondweg en de noordelijker gelegen route tussen Paardenveld en Breedstraat het 
verkeer voldoende konden opvangen. Zij bepleitten het aanhouden van de achttien meter uit het plan van 1919. 
Toch bleef een meerderheid wijzen op het groeiende verkeer en de brede aanleg die op verschillende congressen 
werd bepleid.59  
 
 
 
 
 

                                                 
54 Nationaal Archief, Hoofdbestuur Posterijen en Telegrafie 1893-1926, 824. 
55 Brief Chef afd. Rijksgebouwen aan Zijne Excellentie den Minister, ’s-Gravenhage, 1 november 1922. 
56 Brief Chef afd. Rijksgebouwen aan Zijne Excellentie den Minister, ’s-Gravenhage, 7 februari 1923. 
57 Brief Minister van Financien aan Burgemeester en Wethouders te Utrecht, ’s-Gravenhage, 22 augustus 1923. 
58 Brief, dhr. V.d. Laan - Rijksgebouwendienst, juli 1923. 
59 Het Utrechts Archief, notulen fabricagecommissie IV 131, 16462. 



 

In 1925 werden de aangekochte panden aan de zuidzijde van de Potterstraat door de gemeente gesloopt. Terwijl 
anderen hierdoor tot verkoop overgingen, zou het pand van de glas
1927 blijven staan (afb. 17). Toen dit laatste pand met de verb
kwam de noordelijke gevel van het in 1924 opgeleverde hoofdpostkantoor aan de Potterstraat te liggen. Er ontstond 
een zeldzaam groot gebied tussen Lange Viestraat en Lange Jansstraat (afb.
 
Opmerkelijk genoeg wilden de winkeliers 
straatgevel dichter bij de straat en het publiek brengen door 
gemeentebestuur stond hier vanzelfsprekend 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 17. (boven) Utrecht, luchtfoto uit het noordoosten met Potterstraat en Lange Viestraat,
Potterstraat is nog zichtbaar

Afb. 18. Utrecht, Potterstraat, rechts het hoofdpostkantoor met 

 
 
Om dit te voorkomen werd op 12 maar
langs de oude rooilijn van de huizen te laten lopen, maar dit werd overweldigend
stemmen. Op 25 maart 1926 zou de breedte van de Potterstraat door de raad
(afb. 19). Deze afstand strekte zich uit van de noordelijke ingangspartij van het
rooilijn van de noordelijke huizenrij. Het huidige gevelbeeld van de noordelijke Potterstraat laat zien 
winkeliers mee hebben gewerkt aan dit initiatief: drie gevels
(afb. 20).  
 
 

                                                 
60 Buiter 2005, 268. 

panden aan de zuidzijde van de Potterstraat door de gemeente gesloopt. Terwijl 
anderen hierdoor tot verkoop overgingen, zou het pand van de glas- en verfhandel J. de Waal en Zoon als enige tot 

. Toen dit laatste pand met de verbreding van de Viebrug in 1929 ook tegen de grond ging 
kwam de noordelijke gevel van het in 1924 opgeleverde hoofdpostkantoor aan de Potterstraat te liggen. Er ontstond 
een zeldzaam groot gebied tussen Lange Viestraat en Lange Jansstraat (afb. 18).  

e winkeliers aan deze zijde, in tegenstelling tot een aantal jaren daarvoor
aat en het publiek brengen door de gevelwand in één keer te vernieuwen. Het 
vanzelfsprekend positief tegenover.60 

Utrecht, luchtfoto uit het noordoosten met Potterstraat en Lange Viestraat,
Potterstraat is nog zichtbaar (KLM Aerocarto, 1927)  

Utrecht, Potterstraat, rechts het hoofdpostkantoor met zijingang en op de achtergrond de ingang van de 
Lange Jansstraat (HUA, z.j.)                                                                                       

Om dit te voorkomen werd op 12 maart 1926 een amendement ingediend om de rooilijn aan de noordzijde 
an de huizen te laten lopen, maar dit werd overweldigend verworpen met 32 tegen 4 

Op 25 maart 1926 zou de breedte van de Potterstraat door de raad definitief op 22
Deze afstand strekte zich uit van de noordelijke ingangspartij van het hoofdpostkantoor tot de nieuwe 

Het huidige gevelbeeld van de noordelijke Potterstraat laat zien 
winkeliers mee hebben gewerkt aan dit initiatief: drie gevels (no. 22-26) liggen nog altijd op de oude rooilijn
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panden aan de zuidzijde van de Potterstraat door de gemeente gesloopt. Terwijl 
en verfhandel J. de Waal en Zoon als enige tot 

reding van de Viebrug in 1929 ook tegen de grond ging 
kwam de noordelijke gevel van het in 1924 opgeleverde hoofdpostkantoor aan de Potterstraat te liggen. Er ontstond 

een aantal jaren daarvoor, gezamenlijk de 
de gevelwand in één keer te vernieuwen. Het 

Utrecht, luchtfoto uit het noordoosten met Potterstraat en Lange Viestraat, het laatste pand in de 

ingang en op de achtergrond de ingang van de 
)                                                                                        

de rooilijn aan de noordzijde alsnog 
verworpen met 32 tegen 4 

 meter worden bepaald 
hoofdpostkantoor tot de nieuwe 

Het huidige gevelbeeld van de noordelijke Potterstraat laat zien dat niet alle 
liggen nog altijd op de oude rooilijn  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Afb. 19. (links) Utrecht, Potterstraat met de nieuwe rooilijn
(tekening, bouw
Afb. 20

 
 
4.2  ONTWERP 
 
Naast de verkeersveranderingen in het gebied is het ontwerp 
werd ontworpen door architect Joseph (Joop) Crouwel
Rijksgebouwendienst en hier werkzaam bleef tot 1950
rijksbouwmeester Henry Th. Teeuwisse
verantwoordelijk voor de Landsgebouwen 
voornamelijk postkantoren neer (o.a. A
veeartsenijschool in noordoostelijk Utrecht (1919
 
Tussen de overeenkomst uit 1914 en de aanbesteding van de sloop in 1918 maakte toenmalig rijksbouwmeester 
Teeuwisse rond 1916 een ontwerp van een gebouw op dit terrein, waarvan 
komen te liggen.63 Crouwel kreeg de taak dit plan te voltooien
bekend dat Teeuwisse niet gelukkig was
tussen woonblokken aan de Potterstraat en Drakenburgsteeg.
wordt zelfs gesteld dat Teeuwisse de sloop van de bebouwing aan Drakenburgs
bewerkstelligd heeft. In een In Memoriam bij het overlijden van Teeuwisse in 1960 liet Crouwel tekenend zien hoe 
de verhoudingen in het ontwerpproces lagen: 
 
Wij hoorden weinig van de moeizame onderhandelingen over
voeren had, indien de Hollandse pietepeuterigheid het spel dreigde te bederven
 
De invloed van Teeuwisse op het grondplan is 
Crouwel overgenomen en met name het concept van de U
ontwierp tussen 1912 en 1915 het hoofdpo
Bouwkundige J.P. Mieras merkte dit op en schreef
 
Utrecht is nog geen stad voor hyper moderne gebouwen. Het is een vriendelijke oude stad met fragmenten van plechtig stadsscho
Men bedenke hierbij, dat de opzet van een gebouw als een groot Post
groot-postkantoor. In gevallen van vrije ligging krijgt men dan ook voor dergelijke gebouwen haast overeenkomende platte gronden en
hoofd-indeelingen. Wanneer de omstandigheden ter plaatse niet
hoofdopzet van dergelijke gebouwen wel cliché worden

                                                 
61 S. de Jong, Inventaris van het archief J. Crouwell (1885
62 R. Blijdenstijn, R. Stenvert, Bouwstijlen in Nederland 1040
63 Zie voor dit ontwerp: C.J. van der Peet, G.H.P. Steenmeijer (red.), 
Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, Rotterdam 1995, 388.
64 Van der Peet 1995, 389. 
65 Van der Peet 1995, 411. 
66 Van der Peet, 1995, 387. 
67 J.P. Mieras, ‘Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Utrecht’, 

 
. (links) Utrecht, Potterstraat met de nieuwe rooilijn, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 1926 

(tekening, bouw- en woningdienst gemeente Utrecht, 1929) 
20. Utrecht, noordzijde Potterstraat (auteur, 2008) 

Naast de verkeersveranderingen in het gebied is het ontwerp van het hoofdpostkantoor even opvallend.
werd ontworpen door architect Joseph (Joop) Crouwel jr (1885-1962), die in 1917 in dienst kwam bij de 

en hier werkzaam bleef tot 1950. Vanaf 1920 werd hij adjunct-rijksbouwmeester
Th. Teeuwisse (1880-1960). In deze functie werd Crouwel, als opvolger van C.H. Peters, 
Landsgebouwen in het Eerste District, waaronder Utrecht.61 Hij zette als rijksbouwmeester 

voornamelijk postkantoren neer (o.a. Arnhem, Haarlem, Utrecht) en ontwierp tevens een aant
oostelijk Utrecht (1919-1922).62 

Tussen de overeenkomst uit 1914 en de aanbesteding van de sloop in 1918 maakte toenmalig rijksbouwmeester 
een ontwerp van een gebouw op dit terrein, waarvan alleen de voor- en achtergevel vrij zouden 

de taak dit plan te voltooien, Teeuwisse had de organisatorische leiding
was met de weinig indrukwekkende ligging van zijn postkantoor, 

Potterstraat en Drakenburgsteeg.64 In het standaardwerk De Rijksbouwmeesters
dat Teeuwisse de sloop van de bebouwing aan Drakenburgsteeg en Potterstraat op eigen initiatief 

bewerkstelligd heeft. In een In Memoriam bij het overlijden van Teeuwisse in 1960 liet Crouwel tekenend zien hoe 
en in het ontwerpproces lagen:  

Wij hoorden weinig van de moeizame onderhandelingen over terreinen en over de strijd, die hij, strijdbare natuur, met hogere autoriteiten te 
voeren had, indien de Hollandse pietepeuterigheid het spel dreigde te bederven.65 

het grondplan is niet weerspreekbaar. De plattegrond uit 1916 is in hoofdlijnen door 
Crouwel overgenomen en met name het concept van de U-vorm lijkt direct van Teeuwisse afkomstig

tussen 1912 en 1915 het hoofdpostkantoor te Rotterdam, dat sterke gelijkenissen vertoont (afb
Mieras merkte dit op en schreef in een recensie uit 1924 hierover het volgende:

Utrecht is nog geen stad voor hyper moderne gebouwen. Het is een vriendelijke oude stad met fragmenten van plechtig stadsscho
n gebouw als een groot Post-kantoor overeenkomen moet met een langzamerhand geijkt type: 

postkantoor. In gevallen van vrije ligging krijgt men dan ook voor dergelijke gebouwen haast overeenkomende platte gronden en
ndigheden ter plaatse niet sterk noodzaken het algemeen type aanmerkelijk te vervormen, moet de 

hoofdopzet van dergelijke gebouwen wel cliché worden.67  

 
Inventaris van het archief J. Crouwell (1885-1992), Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam 1999, 2.

Bouwstijlen in Nederland 1040-1940, Nijmegen 2000, 135.  
Zie voor dit ontwerp: C.J. van der Peet, G.H.P. Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de 

, Rotterdam 1995, 388. 

en telegraafkantoor te Utrecht’, Bouwkundig Weekblad, nr. 37, 13 september 1924, 355.
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vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 1926  

hoofdpostkantoor even opvallend. Het gebouw 
, die in 1917 in dienst kwam bij de 

rijksbouwmeester onder 
. In deze functie werd Crouwel, als opvolger van C.H. Peters, 

Hij zette als rijksbouwmeester 
rnhem, Haarlem, Utrecht) en ontwierp tevens een aantal gebouwen voor de 

Tussen de overeenkomst uit 1914 en de aanbesteding van de sloop in 1918 maakte toenmalig rijksbouwmeester 
en achtergevel vrij zouden 

, Teeuwisse had de organisatorische leiding. Er is 
postkantoor, ingeklemd 

De Rijksbouwmeesters uit 1995 
teeg en Potterstraat op eigen initiatief 

bewerkstelligd heeft. In een In Memoriam bij het overlijden van Teeuwisse in 1960 liet Crouwel tekenend zien hoe 

terreinen en over de strijd, die hij, strijdbare natuur, met hogere autoriteiten te 

is in hoofdlijnen door 
kt direct van Teeuwisse afkomstig.66 Teeuwisse 

vertoont (afb. 21). 
het volgende:  

Utrecht is nog geen stad voor hyper moderne gebouwen. Het is een vriendelijke oude stad met fragmenten van plechtig stadsschoon. (…) 
kantoor overeenkomen moet met een langzamerhand geijkt type: 

postkantoor. In gevallen van vrije ligging krijgt men dan ook voor dergelijke gebouwen haast overeenkomende platte gronden en 
sterk noodzaken het algemeen type aanmerkelijk te vervormen, moet de 

Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam 1999, 2. 

architectuur van de 

3 september 1924, 355. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 21. (links) Rotterdam, 
(tekening bureau Landsgebouwen Tweede District, NA, circa 1915)

Afb. 22. Utrecht, ontwerp hoofdpostkantoor

 
 
De Rijksgebouwendienst werkte volgens Mie
karakteristieke architectuur. Crouwel schuwde net als Teeuwisse het grote gebaar niet en ontwierp het gebouw in 
contrast met de bestaande architectuur en bouwvolumes op de Neude. 
bebouwing in de binnenstad moet ook voor burgemeester Fockema Andreae geen taboe zijn geweest. Mits de
schoonheid van het nieuwe gebouw niet voor de oude bebouwing onderdeed.
Utrechtsche Volksuniversiteit in 1926 zij
 
Zij [de geschiedenis, red.] waarschuwt ons dus om met de ons overgeleverde schoonheden en waarden te woekeren, ze met beleid te 
verzorgen; met name de uiterlijke monumenten uit het verleden te beschermen, en 
onderdoende, nieuwe schoonheden aan de bestaande toe te voegen
 
Uit het persoonlijk archief van Fockema Andreae blijkt 
bezwaar maakte over het breken van de gevelwand aan de Oudegrac
was met het uitbreidingsplan. Berlage zou bij het zien van de maquette hebben geoordeeld dat het grachtbeeld niet 
zou worden geschaad, waarop de burgemeester niet verder ingreep.
geschreven dat de burgemeester hierdoor
 
Wanneer Crouwel zijn ontwerp van het hoofdpostkantoor 
dateert uit maart 1919. Dit verklaart wellicht waarom het ontwerp n
Berlage-Holsboer kon worden opgenomen. Uit 1920 is ook een perspectieftekening bekend waarin Crouwel de 
toekomstige situatie op de Neude schetst (afb.
bestaande bebouwing tussen de straat en het hoofdpostkantoor worden in vernieuwde gedaante voorgesteld. Omdat 
Berlage en Holsboer deze bebouwing aan de zuidzijde altijd hebben weggedacht, moet deze tekening w
opgevat worden als een vroege ‘artist-
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 J.P. Fockema Andreae, ‘De stad Utrecht 
voor de Utrechtsche Volksuniversiteit gehouden, Utrecht, 1926, 60.
69 Het Utrechts Archief, persoonlijk archief van Fockema Andreae, ongedateerd krantenknipsel, 2.
70 ‘Het nieuwe postkantoor en de verkeersplannen in de binnenstad’, 

(links) Rotterdam, hoofdpostkantoor, plattegrond eerste verdieping
(tekening bureau Landsgebouwen Tweede District, NA, circa 1915) 
hoofdpostkantoor, plattegrond eerste verdieping (bestektekening J. Crouwel, NA, 1921)

 

De Rijksgebouwendienst werkte volgens Mieras aan een nieuwe typologie, het ‘groot-postkantoor
. Crouwel schuwde net als Teeuwisse het grote gebaar niet en ontwierp het gebouw in 

contrast met de bestaande architectuur en bouwvolumes op de Neude. Een contrasterende opzet van nieuwe
binnenstad moet ook voor burgemeester Fockema Andreae geen taboe zijn geweest. Mits de

niet voor de oude bebouwing onderdeed. Hij gaf hierover in een lezing voor de 
Utrechtsche Volksuniversiteit in 1926 zijn mening: 

waarschuwt ons dus om met de ons overgeleverde schoonheden en waarden te woekeren, ze met beleid te 
verzorgen; met name de uiterlijke monumenten uit het verleden te beschermen, en – voeg ik er bij – , niet voor onze v
onderdoende, nieuwe schoonheden aan de bestaande toe te voegen.68 

archief van Fockema Andreae blijkt echter wel dat hij bij het zien van de aanvankelijke plannen, 
bezwaar maakte over het breken van de gevelwand aan de Oudegracht. Hij raadpleegde hierover Berlage, die bezig 
was met het uitbreidingsplan. Berlage zou bij het zien van de maquette hebben geoordeeld dat het grachtbeeld niet 
zou worden geschaad, waarop de burgemeester niet verder ingreep.69 In de Utrechtsche Courant

en dat de burgemeester hierdoor voorkwam dat het grachtbeeld zou worden verbroken.

van het hoofdpostkantoor voltooide is niet bekend, maar de vroegste situatieschets 
verklaart wellicht waarom het ontwerp niet in 1919, maar wel in 1920 in

Holsboer kon worden opgenomen. Uit 1920 is ook een perspectieftekening bekend waarin Crouwel de 
toekomstige situatie op de Neude schetst (afb. 23 & 24). De noordelijke gevelwand van de Potterstraat en de nog 
bestaande bebouwing tussen de straat en het hoofdpostkantoor worden in vernieuwde gedaante voorgesteld. Omdat 
Berlage en Holsboer deze bebouwing aan de zuidzijde altijd hebben weggedacht, moet deze tekening w

-impression’.  

 
J.P. Fockema Andreae, ‘De stad Utrecht – haar historie en haar toekomst’, twee voordrachten op 19 januari en 16 februari 1926 

voor de Utrechtsche Volksuniversiteit gehouden, Utrecht, 1926, 60. 
chief van Fockema Andreae, ongedateerd krantenknipsel, 2. 

‘Het nieuwe postkantoor en de verkeersplannen in de binnenstad’, Utrechtsche Courant, 11 juni 1921. 
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, plattegrond eerste verdieping 
 

(bestektekening J. Crouwel, NA, 1921) 

postkantoor’, met een 
. Crouwel schuwde net als Teeuwisse het grote gebaar niet en ontwierp het gebouw in 

Een contrasterende opzet van nieuwe 
binnenstad moet ook voor burgemeester Fockema Andreae geen taboe zijn geweest. Mits de 

gaf hierover in een lezing voor de 

waarschuwt ons dus om met de ons overgeleverde schoonheden en waarden te woekeren, ze met beleid te 
, niet voor onze voorouders 

wel dat hij bij het zien van de aanvankelijke plannen, 
ht. Hij raadpleegde hierover Berlage, die bezig 

was met het uitbreidingsplan. Berlage zou bij het zien van de maquette hebben geoordeeld dat het grachtbeeld niet 
Utrechtsche Courant werd in 1921 zelfs 

voorkwam dat het grachtbeeld zou worden verbroken.70 

voltooide is niet bekend, maar de vroegste situatieschets 
iet in 1919, maar wel in 1920 in het eerste plan 

Holsboer kon worden opgenomen. Uit 1920 is ook een perspectieftekening bekend waarin Crouwel de 
delijke gevelwand van de Potterstraat en de nog 

bestaande bebouwing tussen de straat en het hoofdpostkantoor worden in vernieuwde gedaante voorgesteld. Omdat 
Berlage en Holsboer deze bebouwing aan de zuidzijde altijd hebben weggedacht, moet deze tekening waarschijnlijk 

haar historie en haar toekomst’, twee voordrachten op 19 januari en 16 februari 1926 



 

 
Afb. 23. (links) Utrecht, ontwerp hoofdpostkantoor met aangrenzende bebouwing, perspectief,
bestaande bebouwing aan de Potterstraat (rechts) is nieuwbouw gedacht (tekening Crouwel, 

 
De maatschappelijke status en functie van het 
afmetingen en ligging van het gebouw zijn dan
hoofdingang aan de Neude, een zijingang aan de Potterstraat
Oudegracht (afb. 22). Daarnaast laat het rijke decoratieprogramma het belang zien d
gebouwen toekende. Het publieke ‘binnenplein’ werd voorzien van een parabolische overkapping
die veel bewondering oogstte onder architecten en critici
In der Schalterhalle zeigt Crouwel sein reiches Talent der Raumgestaltung, die Kraft einer starken Persönlichkeit
 
De hal werd door de vaste districtsbeeldhouwer
als personificaties van de werelddelen
of collegae als Cornelis J. Blaauw en Jules M.
beeldhouwwerk toegepast.74 Crouwel 
het is dan ook niet toevallig dat er vergelijkbare decoraties te vinden zijn in Saarinen’s stadhuis van Helsingfors
centraal station van Helsinki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 25. (links) Utrecht, ontwerp 
Afb. 26. Utrecht, dwarsdoors

 
Het ontwerp vertoont duidelijke kenmerken van de Amsterdamse Schoo
daarnaast is ook een functionalistische invloed van zijn le
zichtbaar.76 In 1926 werd Crouwel’s stijl omschreven als 

                                                 
71 G. Kieft, ‘De moderne tijd in een ouderwets kostuum: het Utrechtse postkantoor’, 
72 De Jong 1999, 3. 
73 R. Langenberger, ‘Neue Holländische Baukunst’, 
74 F. van Burkom, ‘Kunstvormgeving in Nederland’, 
Museum, Amsterdam 1975, 102. 
75 Hefting 1981, 8. 
76 Van der Peet 1995, 385. 
77 W. Retera, ‘J. Crouwel Jr. – Architect’, Maandblad voor beeldende kunsten

. (links) Utrecht, ontwerp hoofdpostkantoor met aangrenzende bebouwing, perspectief,
de Potterstraat (rechts) is nieuwbouw gedacht (tekening Crouwel, 

Afb. 24. detail 
 

tatus en functie van het hoofdpostkantoor moest door de architectuur worden vertolkt.
afmetingen en ligging van het gebouw zijn dan ook vergelijkbaar met die van een stadhuis. Crouwel plande de 
hoofdingang aan de Neude, een zijingang aan de Potterstraat (afb. 18 & 25) en een bevoorradingsterrein aan de 

Daarnaast laat het rijke decoratieprogramma het belang zien dat de Rijksgebouwendienst deze 
gebouwen toekende. Het publieke ‘binnenplein’ werd voorzien van een parabolische overkapping

architecten en critici (afb. 26 & 27).72 Hierover schreef R. La
In der Schalterhalle zeigt Crouwel sein reiches Talent der Raumgestaltung, die Kraft einer starken Persönlichkeit

districtsbeeldhouwer Hendrik van den Eijnde voorzien van opvallende
s van de werelddelen. Aan andere gebouwen van de Rijksgebouwendienst, ontworpen door

Jules M. Luthmann, werd rond 1920 vaker op een dergelijke schaal 
 was gefascineerd door de architectuur van de Finse architect Eliel Saar

ook niet toevallig dat er vergelijkbare decoraties te vinden zijn in Saarinen’s stadhuis van Helsingfors

ontwerp noordelijke gevel met zij-ingang (bestektekening J. Crouwel, NA, 1921) 
26. Utrecht, dwarsdoorsnede oost-west (bestektekening J. Crouwel, NA, 1921)

Het ontwerp vertoont duidelijke kenmerken van de Amsterdamse School, zoals de gemetselde parabool
daarnaast is ook een functionalistische invloed van zijn leermeesters, waaronder H.P. Berlage en K.P.C.

In 1926 werd Crouwel’s stijl omschreven als forsch, breed en gespierd.77  

 
G. Kieft, ‘De moderne tijd in een ouderwets kostuum: het Utrechtse postkantoor’, Kunstschrift, januari/februari 1992, 16. 

R. Langenberger, ‘Neue Holländische Baukunst’, Der Baumeister, nr. 8, 1925, 66. 
F. van Burkom, ‘Kunstvormgeving in Nederland’, 1910-1930 De Amsterdamse School – Monografieën van de Stichting Architectuur 

Maandblad voor beeldende kunsten, nr. 3, 1926, 84. 
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. (links) Utrecht, ontwerp hoofdpostkantoor met aangrenzende bebouwing, perspectief, ter plaatse van 
de Potterstraat (rechts) is nieuwbouw gedacht (tekening Crouwel, NAI, circa 1920) 

hoofdpostkantoor moest door de architectuur worden vertolkt.71 De 
Crouwel plande de 

en een bevoorradingsterrein aan de 
at de Rijksgebouwendienst deze 

gebouwen toekende. Het publieke ‘binnenplein’ werd voorzien van een parabolische overkapping in glas en baksteen 
schreef R. Langenberger in 1925: 

In der Schalterhalle zeigt Crouwel sein reiches Talent der Raumgestaltung, die Kraft einer starken Persönlichkeit.73  

opvallende beeldhouwwerken, 
ndienst, ontworpen door Crouwel 

op een dergelijke schaal 
eerd door de architectuur van de Finse architect Eliel Saarinen en 

ook niet toevallig dat er vergelijkbare decoraties te vinden zijn in Saarinen’s stadhuis van Helsingfors75 en 

ingang (bestektekening J. Crouwel, NA, 1921)  
(bestektekening J. Crouwel, NA, 1921) 

s de gemetselde paraboolvorm, maar 
ermeesters, waaronder H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel, 

januari/februari 1992, 16.  

Monografieën van de Stichting Architectuur 



 

Het grote dakoppervlak, de gesloten bakstenen wanden en het gebruik van veel natuursteen maken dat het exterieur 
sterk contrasteert met de openheid van het interieur. Een kenmerk dat we ook terugzien in het Amsterdamse 
kantoor van de Nederlandse Handel M
ontworpen.  
 
Vier rijkversierde trappenhuizen bepalen het voor
Oudegracht aan beide zijden gebogen
op de kant gelegde trekharmonica. Brede pilasters en smalle rechthoekige raamopeningen 
lijnen in de gevels. Slechts in één geval is gebruik gemaakt van een rondboog, te wete
Neude.78 
 
 

Afb. 27. (links) Utrecht, interieur hoofdpostkantoor,
Afb. 28. Utrecht, westzijde hoofdpostka

 
4.3  OPENING 
 
Mei 1924 mochten een aantal journalisten en genodig
Provinciaal en Stedelijk Dagblad pakte groots uit en 
gebouw te geven. Conclusie: Utrecht kreeg een ‘brok 
stedebouwkundige situatie door de architect
voor mijn part middeneeuwsche plattegrond van de Neude, die
geplande verbreding van de Potterstraat ging de architect echter niet in. Wel moest en zou de geplande verlegging 
van de noordelijke rooilijn worden voltooid om het gat in de pleinwand zo klein mogelijk te houden. 
architectuur die hier moest komen liet de architect 
 
Ik ril nu al bij de gedachte als de overzijde van de Potterstraat in rooilijn vooruit wordt gebracht. 
geen Renaissance, dat is voorbij, dat was toen de tijdgeest. Namaken van de historische stijlen geven van die misbaksels, als b.v. het 
Postkantoor achter het paleis op den Dam te Amsterdam, het Koloniaal Instituut aldaar of het Academisch Ziekenhuis te Leiden
 
Op 11 augustus 1924 werd het postkantoor voor het publiek geopend. De opening vond zonder enig feestvertoon 
plaats. Alleen de postfanfare speelde.80

bij de ingang en in de centrale hal verre van voltooid
niet-functioneel beeldhouwwerk het kind van de rekening. 
eeuw kenmerkend was voor een jonge generatie talentvolle architecten kwam al een kwar
stilstand en zou met de crisis in de jaren dertig stagneren.
 
 
 

 

                                                 
78 C.J.M. Schiebroek, G.W.J. van Drie, M.H.M. Nieuwenhuys e.a., 
1991, 131. 
79 ‘Het nieuwe hoofdpostkantoor aan de Neude’, 
80 Schakels (orgaan voor en door het personeel telefoondistrict Utrecht), 29 januari 1975, 42. 
81 Blijdenstijn 2000, 130.   

, de gesloten bakstenen wanden en het gebruik van veel natuursteen maken dat het exterieur 
sterk contrasteert met de openheid van het interieur. Een kenmerk dat we ook terugzien in het Amsterdamse 
kantoor van de Nederlandse Handel Maatschappij, dat door zijn leermeester De Bazel tussen 1919 en 1926 werd 

trappenhuizen bepalen het voor- en achteraanzicht. Aan de Neude zijn deze rechthoekig en aan de 
Oudegracht aan beide zijden gebogen (afb. 22 & 28). De torens zijn aan de bovenkant afgewerkt in de vorm van een 
op de kant gelegde trekharmonica. Brede pilasters en smalle rechthoekige raamopeningen versterken de verticale 

Slechts in één geval is gebruik gemaakt van een rondboog, te weten boven de hoofdingang aan de 

 
. (links) Utrecht, interieur hoofdpostkantoor, centrale hal (auteur, 2008

. Utrecht, westzijde hoofdpostkantoor, grenzend aan Oudegracht (auteur, 
 

journalisten en genodigden het nieuwe hoofdpostkantoor bezichtigen. 
pakte groots uit en nodigde een anonieme Utrechtse architect uit zijn mening over het 
Utrecht kreeg een ‘brok architectuur’, waarop het trots kon wezen. Vervolgens werd de 

door de architect besproken. Allereerst hief de architect de lofzang aan over de 
van de Neude, die nergens hinderlijke gaten in de wanden vertoonde. 

geplande verbreding van de Potterstraat ging de architect echter niet in. Wel moest en zou de geplande verlegging 
van de noordelijke rooilijn worden voltooid om het gat in de pleinwand zo klein mogelijk te houden. 
architectuur die hier moest komen liet de architect geen misverstand bestaan:     

Ik ril nu al bij de gedachte als de overzijde van de Potterstraat in rooilijn vooruit wordt gebracht. (…) Geen oude vormen, geen Gothiek, 
orbij, dat was toen de tijdgeest. Namaken van de historische stijlen geven van die misbaksels, als b.v. het 

Postkantoor achter het paleis op den Dam te Amsterdam, het Koloniaal Instituut aldaar of het Academisch Ziekenhuis te Leiden

werd het postkantoor voor het publiek geopend. De opening vond zonder enig feestvertoon 
80 Tekenend voor deze bescheiden viering was het feit dat de beeldhouwwerk

hal verre van voltooid waren. Door in 1923 getroffen bezuinigingsmaatregelen 
het kind van de rekening. De vormenweelde die vanaf het begin van de twintigste 

eeuw kenmerkend was voor een jonge generatie talentvolle architecten kwam al een kwart eeuw later
stilstand en zou met de crisis in de jaren dertig stagneren.81 

 
C.J.M. Schiebroek, G.W.J. van Drie, M.H.M. Nieuwenhuys e.a., Baksteen in Nederland – de taal van het metselwerk

‘Het nieuwe hoofdpostkantoor aan de Neude’, Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 2 mei 1924. 
(orgaan voor en door het personeel telefoondistrict Utrecht), 29 januari 1975, 42.  
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, de gesloten bakstenen wanden en het gebruik van veel natuursteen maken dat het exterieur 
sterk contrasteert met de openheid van het interieur. Een kenmerk dat we ook terugzien in het Amsterdamse 

leermeester De Bazel tussen 1919 en 1926 werd 

en achteraanzicht. Aan de Neude zijn deze rechthoekig en aan de 
torens zijn aan de bovenkant afgewerkt in de vorm van een 

versterken de verticale 
n boven de hoofdingang aan de 

2008) 
ntoor, grenzend aan Oudegracht (auteur, 2008) 

bezichtigen. Het Utrechtsch 
nodigde een anonieme Utrechtse architect uit zijn mening over het 

architectuur’, waarop het trots kon wezen. Vervolgens werd de 
besproken. Allereerst hief de architect de lofzang aan over de romantische, 

vertoonde. Op de 
geplande verbreding van de Potterstraat ging de architect echter niet in. Wel moest en zou de geplande verlegging 
van de noordelijke rooilijn worden voltooid om het gat in de pleinwand zo klein mogelijk te houden. Over de 

Geen oude vormen, geen Gothiek, 
orbij, dat was toen de tijdgeest. Namaken van de historische stijlen geven van die misbaksels, als b.v. het 

Postkantoor achter het paleis op den Dam te Amsterdam, het Koloniaal Instituut aldaar of het Academisch Ziekenhuis te Leiden.79 

werd het postkantoor voor het publiek geopend. De opening vond zonder enig feestvertoon 
Tekenend voor deze bescheiden viering was het feit dat de beeldhouwwerken 

Door in 1923 getroffen bezuinigingsmaatregelen werd 
De vormenweelde die vanaf het begin van de twintigste 

t eeuw later hierdoor tot 

e taal van het metselwerk, ’s Gravenhage 



 

4.4  RECEPTIE 
 
Meteen na de opening schreef J.P. Mieras in het 
van Utrecht aan de nederige Neude. De rustige opzet van zijn grooten vorm en het rythmisch schema 
milieu.82  
 
Ook in de Groene Amsterdammer wordt in 1925 door H.J.M. Walenkamp het ontwerp gepr
(…) Laat ons ten slotte er den nadruk op mogen leggen, dat dit deeglijke, ongezochte bouwwerk voor het eertijds zoo vermaarde, th
zoo op den achtergrond geraakte, aesthetisch minderwaardige plein een even waardig als welkom middelpunt vormt. Onget
dezen nieuwen bouw het gevolg zijn, dat in de naaste toekomst de omliggende onooglijke gebouwen de zoo noodzaaklijke vernieuw
zullen ondergaan; want dit plein is de als aangewezen plaats voor belangrijke winkel
 
J.G. Wattjes bleek in Het Bouwbedrijf echter heel wat minder lovend
Er is echter wel eenig conflict tusschen de monumentaliteit van het gebouw en de gemoedelijk
achtergevel, hoezeer op zichzelf te waardeeren, verbreekt op hinderlijke wijze den grachtwand van een fraai gedeelte van de karakteristiek
Oude Gracht. (…) Dit gebouw verdiende een betere plaats, en de plaats verdiende een ander gebouw. Men moet hierbij echter wel 
bedenken, dat het algemeen belang een centrale ligging van het postkantoor vereischt en dat het door
centrum van Utrecht nergens een behoorlijke plaats voor een monumentaal gebouw van dien omvang biedt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 29. Utrecht, hoofdpostkantoor vanuit het zuid

 
 
Of de bevolking van Utrecht net zo tevreden was met de bouw van het hoofdpostkantoor
de bronnen moeilijk op te maken. Het stroef verlopen onteigeningsproce
hebbende bewoners zich blijkbaar danig hebben verweerd.
werden na afbraak van de zuidelijke Potterstraat stedebouwkundig gezien danwel onvermijdelijk, de 
Courant verwachtte hiervan in 1921 gee
Viebrug en Lange Jansstraat spoedig verwezenlijkt zulle
veranderingsproces in een middeleeuwse stad, waarvan het schilderachtige karakter in de literatuur vaak werd 
geprezen, moet op verzet zijn gestuit. 
 
In 1964, veertig jaar na de opening, verscheen er een artikel in het 
overliet en zelfs sprak over een tragedie
 
(…) Inmiddels waren de meeste mensen in de stad het er wel over eens dat het gebouw ‘niet mooi’, zelfs ‘heel lelijk’ was, waarbij
weemoed werd teruggedacht aan de mooie oude huizen, die deze zijde van de Neude hadden gesierd. 
buitengewoon kwaad over de verminking van het stadsbeeld langs de Oudegracht
 
Hoe dit ook zij, Crouwel’s hoofdpostkantoor liet 
grote stap naar de verkeersfunctie die
oorspronkelijke bebouwing, waardoor alleen de zuid

                                                 
82 J.P. Mieras, ‘Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Utrecht’, 
83 H.J.M. Walenkamp, ‘Utrecht’s oudere en nieuwere bouwkunst’, 
1925, 13. 
84 J.G. Wattjes, ‘Moderne bouwkunst in Utrecht’, 
85 ‘Het nieuwe postkantoor en de verkeersplannen in de binnenstad’, 
86 ‘Postkantoor op Neude bestaat veertig jaar: bouw w

Mieras in het Bouwkundig Weekblad: Statig verheft zich het nieuwe post
van Utrecht aan de nederige Neude. De rustige opzet van zijn grooten vorm en het rythmisch schema (…) maken het passend in het 

wordt in 1925 door H.J.M. Walenkamp het ontwerp geprezen:
Laat ons ten slotte er den nadruk op mogen leggen, dat dit deeglijke, ongezochte bouwwerk voor het eertijds zoo vermaarde, th

zoo op den achtergrond geraakte, aesthetisch minderwaardige plein een even waardig als welkom middelpunt vormt. Onget
dezen nieuwen bouw het gevolg zijn, dat in de naaste toekomst de omliggende onooglijke gebouwen de zoo noodzaaklijke vernieuw
zullen ondergaan; want dit plein is de als aangewezen plaats voor belangrijke winkel- en zakengebouwen.83 

echter heel wat minder lovend, met name over de plaatsing van het gebouw:
Er is echter wel eenig conflict tusschen de monumentaliteit van het gebouw en de gemoedelijk-toevallige pleinvorm van de Neude.

hoezeer op zichzelf te waardeeren, verbreekt op hinderlijke wijze den grachtwand van een fraai gedeelte van de karakteristiek
Dit gebouw verdiende een betere plaats, en de plaats verdiende een ander gebouw. Men moet hierbij echter wel 

enken, dat het algemeen belang een centrale ligging van het postkantoor vereischt en dat het door-en-door karakteristiek middeneeuwsch 
centrum van Utrecht nergens een behoorlijke plaats voor een monumentaal gebouw van dien omvang biedt.84 

oofdpostkantoor vanuit het zuidoosten, links is de oude bebouwing van de Drakenburgsteeg 
zichtbaar (archief MusCom, z.j., z.pl.) 

tevreden was met de bouw van het hoofdpostkantoor als de recens
et stroef verlopen onteigeningsproces laat in ieder geval zien dat de belang

danig hebben verweerd. De verbredingen van Lange Viestraat e
uidelijke Potterstraat stedebouwkundig gezien danwel onvermijdelijk, de 

verwachtte hiervan in 1921 geen stormachtige ontwikkelingen: Dat de plannen ten aanzien van Lange Viestraat, 
Viebrug en Lange Jansstraat spoedig verwezenlijkt zullen worden, gelooven wij vooralsnog niet.85 Een dergelijk ingrijpend 
veranderingsproces in een middeleeuwse stad, waarvan het schilderachtige karakter in de literatuur vaak werd 
geprezen, moet op verzet zijn gestuit.  

verscheen er een artikel in het Nieuw Utrechts Dagblad dat weinig aan 
en zelfs sprak over een tragedie:  

Inmiddels waren de meeste mensen in de stad het er wel over eens dat het gebouw ‘niet mooi’, zelfs ‘heel lelijk’ was, waarbij
weemoed werd teruggedacht aan de mooie oude huizen, die deze zijde van de Neude hadden gesierd. (…) Velen waren daarentegen 
buitengewoon kwaad over de verminking van het stadsbeeld langs de Oudegracht.86  

postkantoor liet geen ruimte voor compromissen. Met de bouw
die de Neude werd toegedacht. De westzijde van de Neude verloor de

, waardoor alleen de zuid- en oostzijde grotendeels bewaard zijn ge

 
en telegraafkantoor te Utrecht’, Bouwkundig Weekblad, nr. 37, 13 september 1924, 355.

H.J.M. Walenkamp, ‘Utrecht’s oudere en nieuwere bouwkunst’, De groene Amsterdammer - Weekblad voor Nederland

J.G. Wattjes, ‘Moderne bouwkunst in Utrecht’, Het Bouwbedrijf, nr. 9, 1925, 316. 
‘Het nieuwe postkantoor en de verkeersplannen in de binnenstad’, Utrechtsche Courant, 11 juni 1921. 
‘Postkantoor op Neude bestaat veertig jaar: bouw was tragedie’, Nieuw Utrechts Dagblad, 28 juli 1964. 
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et nieuwe post- en telegraafkantoor 
maken het passend in het 

ezen: 
Laat ons ten slotte er den nadruk op mogen leggen, dat dit deeglijke, ongezochte bouwwerk voor het eertijds zoo vermaarde, thans 

zoo op den achtergrond geraakte, aesthetisch minderwaardige plein een even waardig als welkom middelpunt vormt. Ongetwijfeld zal van 
dezen nieuwen bouw het gevolg zijn, dat in de naaste toekomst de omliggende onooglijke gebouwen de zoo noodzaaklijke vernieuwing 

plaatsing van het gebouw: 
toevallige pleinvorm van de Neude. De 

hoezeer op zichzelf te waardeeren, verbreekt op hinderlijke wijze den grachtwand van een fraai gedeelte van de karakteristieke 
Dit gebouw verdiende een betere plaats, en de plaats verdiende een ander gebouw. Men moet hierbij echter wel 

door karakteristiek middeneeuwsch 

oosten, links is de oude bebouwing van de Drakenburgsteeg 

als de recensenten,  is uit 
zien dat de belang-

De verbredingen van Lange Viestraat en Lange Jansstraat 
uidelijke Potterstraat stedebouwkundig gezien danwel onvermijdelijk, de Utrechtsche 

Dat de plannen ten aanzien van Lange Viestraat, 
Een dergelijk ingrijpend 

veranderingsproces in een middeleeuwse stad, waarvan het schilderachtige karakter in de literatuur vaak werd 

weinig aan twijfel 

Inmiddels waren de meeste mensen in de stad het er wel over eens dat het gebouw ‘niet mooi’, zelfs ‘heel lelijk’ was, waarbij met 
Velen waren daarentegen 

e bouw zette Utrecht de 
e westzijde van de Neude verloor de volledige 

gebleven.87  

, nr. 37, 13 september 1924, 355. 
Weekblad voor Nederland,  31 januari 



 

Toen in 1961 het hoofdpostkantoor geflankeerd werd door de Neudeflat kwam er defin
geslotenheid die het plein eeuwenlang typeerde
Een autovrij Neude functioneert nu als een gazon dat uitgerold is voor dit stadspaleis
 
De nadruk in de plannen Berlage-Holsboer op de Neude als verkeerscentrum, in co
schaalvergroting die Crouwel’s ontwerp met zich meebracht, maakte
Potterstraat mogelijk.  
 
 
5  SCHAALVERGROTING 
 
 
Terwijl de schaal aan de Potterstraat over de gehele lengte vergrootte
bebouwing in de nog altijd smalle Lange Vi
Vredenburg werd in 1923 het eerste filiaal van 
gelijktijdig werd aan de zuidzijde van de Lange Viestraat
geopend. Deze warenhuizen hadden een grote aantrekkingskracht 
 
In 1931 stelde de gemeenteraad in de Lange Viestraat
(afb. 31). Omdat de rechter de onteigeningswet 
beschikken dan bij eerdere verbredingen.
doorgevoerd. In de jaren dertig werd 
beginnen met de aankoop van het zuid
Galeries Modernes in 1939 verwoest en rond
nieuwbouw, thans bekend als ‘De planeet’.
Viestraat. De zuidwestelijke hoek van de Lange Viestraat 
ongeveer het enig overgenomen idee voor de herinrichting 
 

Afb. 30. (links) Utrecht, Lange Vie
Afb. 31. Utrecht, Lange Viestraat, met nieuwe gearceerde rooilijn aan

(detail tekening, plan sectie C, gemeente Utrecht, HUA, 1935)
 
 
Aan de noordzijde van de Lange Viestraat werd in 1925 een nieuw
bescheiden verwerkt in de kleinschalig
Dreesmann verrees op de hoek met de St. Jacobsstraat, tegenover de C&A, in het voorjaar van 1928 de eerste 
grootschalige nieuwbouw aan de noordzijde: Kreymborg.
Hagen door de inspingende gevel tot 1927 een laatste hindernis betekende voor het verkeer in de Lange Viestraat. In 
1938 werd de C&A vernieuwd doordat de Korte Viestraat werd verbreed en twee jaar later kon ook de Vroom & 
Dreesmann nieuw en groots worden opgebouwd. 
de jaren tachtig vervangen door het winkelcentrum La Vie. 
Catharijne91. 

                                                                                
87 Dolfin 1989, 83. 
88 Koevoets 2007, 8. 
89 Buiter 2005, 268-269. 
90 Blijstra 1969, 238. 
91 Van Santen 1990, 20. 

Toen in 1961 het hoofdpostkantoor geflankeerd werd door de Neudeflat kwam er definitief een einde aan de 
geslotenheid die het plein eeuwenlang typeerde. Ben Koevoets omschreef deze situatie in 2007 op de volgende wijze: 

functioneert nu als een gazon dat uitgerold is voor dit stadspaleis.88  

Holsboer op de Neude als verkeerscentrum, in combinatie met 
ontwerp met zich meebracht, maakten de relatief snelle verbreding va

tterstraat over de gehele lengte vergrootte, verliep de aanleg van verkeersweg
Lange Viestraat, Lange Jansstraat en Nobelstraat in fasen (afb.
filiaal van C&A geopend op de westelijke hoek van de St. Jacobsstraat.

an de zuidzijde van de Lange Viestraat, op de hoek met de Oudegracht, in 1925
en een grote aantrekkingskracht op de consument. 

de Lange Viestraat, evenals in de Potterstraat, een straatbreedte van 22 meter vast
. Omdat de rechter de onteigeningswet dit keer ruim interpreteerde kon de gemeente over grotere

beschikken dan bij eerdere verbredingen.89 De vestiging van grotere warenhuizen kon nu gemakkelijker worden 
werd de gehele zuidzijde van de Lange Viestraat in fasen verbreed (afb. 32)

nen met de aankoop van het zuidwestelijk hoekperceel: het zou lang leeg blijven staan. Door
en rond 1941 vervangen door de grootschalige en naar het zuiden verplaatste

als ‘De planeet’. Dit warenhuis besloeg een groot gedeelte van de nieuw gerooide Lange 
westelijke hoek van de Lange Viestraat zou in 1954 worden gesloten met de bouw van
overgenomen idee voor de herinrichting van het Vredenburg van J.J.P. Oud

 
30. (links) Utrecht, Lange Viestraat, zuidzijde (HUA, 1930) 

Lange Viestraat, met nieuwe gearceerde rooilijn aan zuidzijde, nieuwe straatbreedte 22 meter
(detail tekening, plan sectie C, gemeente Utrecht, HUA, 1935) 

iestraat werd in 1925 een nieuw filiaal van Vroom & Dreesmann geopend,
bescheiden verwerkt in de kleinschalige huizenrij die daar toentertijd nog stond. Naast deze panden van Vroom & 
Dreesmann verrees op de hoek met de St. Jacobsstraat, tegenover de C&A, in het voorjaar van 1928 de eerste 
grootschalige nieuwbouw aan de noordzijde: Kreymborg. Het was de plaats waar het sigarenmagazijn van dhr. 
Hagen door de inspingende gevel tot 1927 een laatste hindernis betekende voor het verkeer in de Lange Viestraat. In 

werd de C&A vernieuwd doordat de Korte Viestraat werd verbreed en twee jaar later kon ook de Vroom & 
opgebouwd. Deze grote warenhuizen aan de noordzijde werden uiteindelijk in 
winkelcentrum La Vie. Een vernieuwing die samenhing met de komst van Hoog 
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Afb. 32. (links) Utrecht,
Afb. 33. Utrecht, Lange Viestraat, vanuit het westen,

 
 
 
6  ONTWIKKELING OOST-WEST
 
 
In de jaren vijftig werd op een verdere toename van inwoners en autoverkeer geanticipeerd door in een nieuw 
structuurplan (1954) een groot aantal doorbraken in de binnenstad voor t
onherroepelijk bepaalde doorbraken moeten 
visie, met haar wortels in het begin van de twintig
gemeentelijk beleid.92 In de uitwerking van het plan 
stellingname die herinnert aan Fockema Andreae: 
scheppen voor eigentijdse bebouwing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 34. Utrecht, binnenstad rondom de Neude
de bestaande

(detail tekening, behorend bij het 
 
 
In 1959 en 1962 worden respectievelijk de plannen van 
Kuiper gepresenteerd en door de gemeenteraad aangenomen. Feuchtinger stelde voor de verkeersafwikkeling over de 
te dempen singels te laten verlopen en in de binnenstad een ge
zijn uitgewerkte basisplan (1966) het autoverkeer de ruimte door alleen de westelijke en noordelijk
dempen en meer doorbraken en straatverbredingen in de 

                                                 
92 W. Thoomes, Een schaars en kostbaar goed. Het denken over Utrecht’s oude stad in de 50er en 60

 
32. (links) Utrecht, verbreding zuidzijde Lange Viestraat (HUA, 1936

33. Utrecht, Lange Viestraat, vanuit het westen, rechts is hotel Smits zichtbaar (auteur, 

WEST-AS 1950-2000 

op een verdere toename van inwoners en autoverkeer geanticipeerd door in een nieuw 
structuurplan (1954) een groot aantal doorbraken in de binnenstad voor te stellen. Wethouder Derks meende

 komen en waar monumenten kunnen worden ontzien, zullen zij worden ontzien
wortels in het begin van de twintigste eeuw, zou tot de jaren zeventig bepalend blijven voor het 

In de uitwerking van het plan in 1956 vertoonde de uitleg van burgemeester & w
stellingname die herinnert aan Fockema Andreae: Sanering brengt met zich mee opruimen hetgeen voorbij is en gelegenheid 

rondom de Neude met voorgestelde verkeersverbindingen
de bestaande rooilijnen zijn als onderlegger zichtbaar 
behorend bij het tweede rapport Kuiper, HUA, 1966 – zie bijlage VI

respectievelijk de plannen van verkeersdeskundige Feuchtinger en stedebouwkundige
Kuiper gepresenteerd en door de gemeenteraad aangenomen. Feuchtinger stelde voor de verkeersafwikkeling over de 

n en in de binnenstad een gereduceerd aantal doorbraken te forceren
zijn uitgewerkte basisplan (1966) het autoverkeer de ruimte door alleen de westelijke en noordelijk

doorbraken en straatverbredingen in de binnenstad voor te stellen.  

 
Een schaars en kostbaar goed. Het denken over Utrecht’s oude stad in de 50er en 60er jaren van deze eeuw

23 

, 1936) 
hotel Smits zichtbaar (auteur, 2008) 
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kundige Feuchtinger en stedebouwkundige 
Kuiper gepresenteerd en door de gemeenteraad aangenomen. Feuchtinger stelde voor de verkeersafwikkeling over de 

reduceerd aantal doorbraken te forceren. Kuiper gaf in 
zijn uitgewerkte basisplan (1966) het autoverkeer de ruimte door alleen de westelijke en noordelijke singels te 

er jaren van deze eeuw, Utrecht 1990, 2. 



 

Met deze verbredingen was echter ook een aanzienlijke
verlegde om plaats te maken voor brede verkeerswegen
Ganzenmarkt, moest vrijwel alle bestaande bebouwing volledig 
zuidelijke oost-westverbindingen werden
verbinding tussen noord en zuid zou tot stand komen met een doorbra
eerder door Feuchtinger voorgesteld. 
voorgesteld, maar deze werden door Kuiper 
plande Kuiper een dusdanige hoeveelheid nieuwe gevelwanden dat de uitvoering 
de binnenstad zou hebben veroorzaakt. Over dit tweede
het maximale is bereikt, dat mogelijk is zonder het karakter van de oude stad geweld aan te doen
 
Doordat in 1961 de monumentenwet een feit werd, kon door critici van de plannen (waaronder het Rijk) een ander 
beleid worden afgedwongen. Door het indienen van de 
liepen veel verbredingen aanzienlijke vertraging op.
doorgezet, maar de andere ideeën uit de 
binnenstad werden enkel de verbredingen van de Korte Nieuwstraat (1961
uitgevoerd.95 De nota ‘Kernbeeld’ uit 1970
grote nadruk kwam te liggen op het vergroten van de woongelegenheid in de binnenstad
historische structuren en bebouwing. In de discussies over de nota stelde het
hoofdpostkantoor, een doorn in het oog, te s
kostbaar goed. Het structuurplan voor de binnenstad uit 1978 ging definitief uit van de stelling dat met de inmiddels 
gerealiseerde tangent de bestaande structuur de afwikkeling van het ve
 
Voor de oost-west-as tussen Vredenburg en Nobelstraat hadden deze ontwikkelingen
verbreding van de Lange Jansstraat. Nog altijd was de zuidzijde van deze straat niet verlegd en moest het verkeer 
vanuit de Potterstraat een scherpe bocht maken om de straat i
ontwikkeling van de oost-westverbinding kon pas in 1968 worden weggenomen door de huizen aan de zuidzijde af te 
breken (afb. 35 & 36). De straat werd uiteindelijk minder breed dan 
werd voorgesteld. Over het behoud van het pand Janskerkhof 1
de gemeente en de Rijksdienst. Uiteindelijk besliste de Kro
blijven. Met deze verbreding kwam het voormalige kerkhof definitief in vl
De nieuwbouw die voor de zuidzijde in 
winkelgebied.  
 
 
 

 
Afb. 35. (links) Utrecht, ingang Lange Jansstraat vanaf de Neude (HUA,

Afb. 36. Utrecht, ingang Lange Jansstraat vanuit het westen
 
 

                                                 
93 Thoomes 1990, 10. 
94 Thoomes 1990, 13. 
95 Buiter 1992, 40. 
96 ‘Utrecht gaat met PTT sloop postkantoor bepraten’, 
97 R.A.F. Smook, Binnensteden veranderen – Atlas van het ruimtelijk veranderingspr
eeuw, Zutphen 1984, 165. 
98 R. de Kam, Dwars door Utrecht – opgravingen langs de HOV

echter ook een aanzienlijke hoeveelheid nieuwbouw gemoeid. Waar Kuiper de rooilijnen 
om plaats te maken voor brede verkeerswegen, bijvoorbeeld rond de Lange Jansstraat, Schoutenstraat 

bestaande bebouwing volledig worden vervangen (afb. 34). Eé
werden, naast de bestaande as, dominant in de plattegrond weergegeven. De 

verbinding tussen noord en zuid zou tot stand komen met een doorbraak van Ganzenmarkt naar het Domplein
. Berlage en Holsboer hadden de drie extra oost-westverbindingen

voorgesteld, maar deze werden door Kuiper ingrijpender toegepast. Met name langs de zuidelijke
een dusdanige hoeveelheid nieuwe gevelwanden dat de uitvoering van het plan 
zou hebben veroorzaakt. Over dit tweede rapport Kuiper meende het gemeentebestuur

t, dat mogelijk is zonder het karakter van de oude stad geweld aan te doen.93  

Doordat in 1961 de monumentenwet een feit werd, kon door critici van de plannen (waaronder het Rijk) een ander 
beleid worden afgedwongen. Door het indienen van de Rijksmonumentenlijst voor de gemeente Utrecht in 1964 
liepen veel verbredingen aanzienlijke vertraging op.94 Hierdoor vond een herbezinning plaats. Hoog Catherijne werd 

ën uit de jaren vijftig en zestig kregen steeds grotere kritiek te verduren. 
de verbredingen van de Korte Nieuwstraat (1961-1963) en de Lange Jansstraat (1968

t 1970 markeerde een scherp omslagpunt in het denken over de binnen
vergroten van de woongelegenheid in de binnenstad en het behoude
. In de discussies over de nota stelde het gemeentebestuur zelfs voor het 
, te slopen.96 Voortaan zou de binnenstad worden gezien als een 

. Het structuurplan voor de binnenstad uit 1978 ging definitief uit van de stelling dat met de inmiddels 
gerealiseerde tangent de bestaande structuur de afwikkeling van het verkeer moest bepalen.97    

as tussen Vredenburg en Nobelstraat hadden deze ontwikkelingen, zoals ge
de Lange Jansstraat. Nog altijd was de zuidzijde van deze straat niet verlegd en moest het verkeer 

vanuit de Potterstraat een scherpe bocht maken om de straat in te rijden. Deze laatste grote hindernis in d
verbinding kon pas in 1968 worden weggenomen door de huizen aan de zuidzijde af te 

rd uiteindelijk minder breed dan de 22 meter die aanvankelijk door de gemeente 
voorgesteld. Over het behoud van het pand Janskerkhof 1 bestonden namelijk grote meningsverschillen tussen 

. Uiteindelijk besliste de Kroon ten gunste van de laatste en moest het pand behouden 
Met deze verbreding kwam het voormalige kerkhof definitief in vloeiende lijn binnen het traject 

De nieuwbouw die voor de zuidzijde in de plaats kwam vertoonde echter niet het karakter van een grootschalig 

35. (links) Utrecht, ingang Lange Jansstraat vanaf de Neude (HUA, datering 1905
36. Utrecht, ingang Lange Jansstraat vanuit het westen, HOV-busbaan is zichtbaar

 

‘Utrecht gaat met PTT sloop postkantoor bepraten’, Trouw, 16 april 1971. 
Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve 

opgravingen langs de HOV-busbaan, Utrecht 2003, 109. 
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In de Nobelstraat vond de laatste verbreding aan het traject plaats. Ondanks veel verzet en discussie werd in 1980, 
een halve eeuw na de eerste verbreding in 1932, de ‘puist aan de Nobelstraat’ gesloopt: een aantal huizen aan de 
zuidzijde die nog niet waren teruggelegd langs de nieuwe rooilijn99. In 1981 werden hier appartementen en winkels 
gebouwd.100 Voorlopig eindpunt in de ontwikkeling van de oost-west-as is de ingebruikneming in 2001 van de HOV-
busbaan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). In 1992 werd het ‘masterplan HOV-tracé’ ontworpen101, waarna in 1997 
definitief voor de snelbusbaan werd gekozen. Tegenstanders van een busbaan (waaronder de RDMZ) wezen op de 
voordelen van de tram: de ijzeren sporen en bovenleiding zouden ondergeschikter zijn aan de kleinschalige bestrating 
van het grootste deel van de binnenstad. De aan te leggen tramlijn werd zelfs inzet van de gemeenteraads-
verkiezingen. De strijd werd echter in het voordeel van een busbaan beslecht. 
 
Bussen, taxi’s en bestemmingsverkeer kunnen thans over de route via de Kruisstraat de Biltstraat bereiken. De bijna 
zeven meter brede HOV-baan met epoxy, zware natuurstenen banden en haltes speelt een grote rol in de inrichting 
van het gebied (afb. 36). De scheidende werking tussen noord en zuid is daardoor groot. De winkelfuncties in 
Potterstraat, Loeff Berchmakerstraat en Voorstraat hebben lange tijd een kwijnend bestaan geleden.102 In de huidige, 
gedeeltelijk autoluwe binnenstad is de Neude het centrale plein gebleven. Het werd in 1993 parkeervrij gemaakt en 
na een herinrichting opgewaardeerd als centraal stadsplein met festivalmogelijkheden.103 Het hoofdpostkantoor is in 
2008 door KPN verkocht en krijgt na 2015 hoogstwaarschijnlijk een commerciële functie.  
 
 
CONCLUSIE 
 
 
De belangrijkste oost-westverbinding in de noordelijke Utrechtse binnenstad (Vredenburg-Biltstraat) bestond tot de 
twintigste eeuw niet toevallig uit een stelsel van smalle en slecht op elkaar aangesloten straten. De ontoegankelijke 
‘immuniteiten’ bepaalden de stadsstructuur: grote onbebouwde gebieden met een sterke verdichting hieromheen. 
Godsdienstige en economische ontwikkelingen braken deze gebieden sinds de zeventiende eeuw open, waarna de as 
Vredenburg-Nobelstraat door de sloop van de stadsmuur in de negentiende eeuw de sterkste nadruk kreeg. De druk 
op de structuur van de binnenstad werd, paradoxaal genoeg, vergroot.  
 
Vanaf 1828 worden door de gemeente Utrecht plannen ontwikkeld voor verbredingen van de Lange Viesteeg en 
Pottersteeg. In 1863 werd het stadbestuur zelfs door burgers hiertoe aangemoedigd, maar langdurige 
onderhandelingen liepen vaak vast op hoge kosten. Begin twintigste eeuw zet de gemeente, onder leiding van 
burgemeester Fockema Andreae, in op een functieverandering en schaalvergroting van de binnenstad. In 
verschillende plannen, waaronder het uitbreidingsplan van Berlage en Holsboer, werd de oost-west-as een belangrijke 
verkeersfunctie toebedacht. Het bewerkstelligen van de schaalvergroting moest de economische ontwikkeling van de 
stad stimuleren, de verkrotting in de noordelijke binnenstad tegengaan, maar primair moest het tram- en opkomend 
autoverkeer tussen oost en west mogelijk worden gemaakt. Tegenwerkende overheden, wetgeving en 
financieringstekorten maakten de uitvoering van de omvangrijke verbredingen tijdrovend. 
 
In de Lange Viestraat werd de bouw van grote warenhuizen mogelijk doordat grotere percelen konden worden 
onteigend en rooilijnen drastisch konden worden verlegd. De onderzoeksvraag kan hier bevestigend worden 
beantwoord: de schaalvergroting vond plaats, doordat een doorbraak kon worden geforceerd. De aansluitende 
Potterstraat vertoonde echter een ander patroon. Doordat de Rijksgebouwendienst tussen Neude en Oudegracht een 
nieuw hoofdpostkantoor wilde bouwen handelde de gemeente Utrecht pragmatisch door verschillende 
overeenkomsten met het Rijk te sluiten. De gemeente zou zo op voordelige wijze de gewenste verbreding van de 
Potterstraat over de volle lengte kunnen voltooien. Rijksgebouwendienst ondersteunde deze ontwikkeling, omdat zij 
op deze manier een vrijstaand icoon van moderne architectuur kon neerzetten. De nadruk op de Neude als 
verkeersplein maakte de verbreding weliswaar noodzakelijk, maar de omvang en impact van de verbreding werd 
bepaald door dit ontwerp van paleisachtige proportie. De schaalvergroting werd hier dus niet door de doorbraak 
veroorzaakt, maar had die doorbraak eerder tot gevolg.  
 
Tegen veel onteigeningsplannen werd door burgers bezwaar gemaakt. Naar het precieze oordeel van de Utrechtse 
bevolking over de totstandkoming van de oost-west-as blijft het vooralsnog gissen. De krantenarchieven zijn over 
enkele jaren op onderwerp te doorzoeken, waardoor een betrouwbaar antwoord op deze onderzoeksvraag op zich 

                                                 
99 Visser 2001, 39. 
100 Stadsvernieuwingsplan Noordelijke Oude Stad van de Gemeente Utrecht – vastgesteld bij raadsbesluit op 8 
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101 Dingemans 1992, 6. 
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103 K. Visser, Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht 1970-2000, Utrecht 2001, 168.  
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laat wachten. Ook een nadere analyse van bijvoorbeeld gemeenteraadsnotulen kan de impact van de (uitgevoerde) 
plannen op het publieke debat sterk verduidelijken. Op deze punten kan vervolgonderzoek zeer waardevol blijken. 
 
In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw werden door de gemeenteraad ingrijpende verkeersplannen 
aangenomen. De stad moest optimaal doorkruisbaar zijn met de auto, het leitmotiv van een aantal decennia daarvoor. 
De opkomst van een bij wet geregelde monumentenzorg vanaf 1961 en de sterker hoorbare tegengeluiden uit de 
maatschappij brachten echter een opmerkelijke verandering teweeg. Het beleid ten aanzien van de oude binnenstad 
zou voortaan worden gericht op behoud, in tegenstelling tot vernieuwing. Dit maakte dat de Lange Jansstraat pas in 
1968 binnen het traject kwam te liggen: een kleine vijftig jaar na de eerste plannen uit 1919. Met deze onvermijdelijke 
en laatste grote doorbraak kon begin 21ste eeuw een HOV-busbaan worden aangelegd. Nevenroutes in de noordelijke 
of zuidelijke binnenstad kwamen als alternatief nooit tot volle ontwikkeling.  
 
Dat Fockema Andreae, een burgemeester die sterk opkwam voor het behouden van Utrecht’s stedebouwkundig 
karakter, met zijn plannen aan de basis stond van de grootste planmatige doorbraak in de noordelijke binnenstad valt 
maar op één manier te verklaren: de economische ontwikkeling die de veranderingen in het straatbeeld zouden 
opleveren was dermate belangrijk, dat de bescheiden schaal van dit deel van de binnenstad bewust werd losgelaten. 
De Neude kon met de toebedachte centrale verkeersfunctie onmogelijk het karakter van ‘stille square’ behouden. 
Deze oprechte overweging wordt ook in 1966 kernachtig door het Utrechtse stadsbestuur verwoord:  
 
Hoewel wij waardering hebben voor het standpunt van de bewindsman om datgene wat waardevol is voor het nageslacht te bewaren, zijn 
wij evenwel van oordeel, dat de realisering van deze plannen [Kuiper, red.] voor de plaatselijke samenleving van zulke grote betekenis is, 
dat de hieraan verbonden belangen moeten prevaleren boven die van de monumentenzorg.104 
 
De stedebouwkundige veranderingen in de noordelijke Utrechtse binnenstad mogen noodzakelijk zijn geweest om de 
economie en leefbaarheid te bevorderen, de huidige situatie op de Neude is in geen enkel opzicht meer te vergelijken 
met de historische structuur die tot begin twintigste eeuw aanwezig was. De waardering voor het kleinschalige 
karakter van de middeleewse opzet van het plein is door de bestuurders te lang onderschat en het grootstedelijke 
karakter, blijkens het uitblijven van navolging van het hoofdpostkantoor, overschat. Een doorbraak in de figuurlijke 
zin van het woord kan de totstandkoming van het traject dan ook niet genoemd worden: er is ongeveer een eeuw aan 
planvorming aan voorafgegaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Thoomes 1980, 14. 
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