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Emmalaan.

Har: uan DohA*m *etd in 1908 re Rorterdam geboren.

Na ziin opleiding in Amsterdam vesrigde hij zich in 193, in Utre€ht.

Hij beoefent als schilder de olieverf- en aquareltechniek en als graficus de

ets, de lirhografie en de linoleumsnede. Hij drukr ziio prenren op eigen per-
sen in besch€ideo aantallen.

VTerk vao hem bevindr zich in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, in
het Centraal Museum en h€r À(hief van de stad Urrecbt. Ook het Rijk
kocht werk van hem aan.

Het is lid van de schildersverenigingen Arri er Amiciriae te ÀmsteÍdam en
van het Genoorschap Kunstliefde te Utrecht.

Voor het vervaardigen van enk€le tekeoiogen van het Wilhelminapark, werd
allereerst gerracht ook eefl deel van de huizen grenzend aan het park in de

afbeelding op te nemen. Daarvoor werd een hoogwerker gebruikt, waarin
men op 28 meter hoogte tot de onrdekking kwam, dat dh door de enorme
boomgroei, niet te realiseren was. De Emmalaan, een wezenlijk deel van her
§Tilhelminapark, was van die hoogre wel inreressanr. D€ laan vormt de ver-
binding met het overige deel van park, met de fraaie beufr als overgang.



Inleiding

In 1988 is het honderd jaar geleden dat het ontwerp voor het §(ilhel-
minapark gemaakt werd. Het Írieuwe park, aangelegd volgens dit
ootwerp, werd in 1898 geopend. llet zou een van de meest geliefde

en bekende parken in Utrecht worden.
Inmiddels is het openbaar groen in de stad sterk uitgebreid. Het

besef dat een stad niet alleen kan bestaan uit bouwq,erken eo straten,
maar aan de bewoners ook de gelegenheid moetgeven zich te ontsPan-
nen te midden van groen en bloemen die binneo ieders bereik liggen,
werd na 1888 in Utrecht steeds groter. De meeste parkeo en plant-
soenen zijn echter pas aangelegd na 1945. In dit boek ligt de oadruk
meer op het olxnbare groen vao vóór de tweede wereldoorlog.

Na een algemene beschrijving van de veranderende opvattingen
over openbare parken wordt in afzonderlijke hoofdstukken het ont-
staan en de geschiedenis van een aantal oudere parken beschreven,
Bovendien is aandacht besteed aan de beplanting die er nu nog te zien
is. Dit laatste aspect is voor elk hoofdstuk behandeld doot Bert Maes.

Helaas was het niet mogelijk in dit boek alle kunstwerken te benoe-
men die een plaats in de parken hebben gekregen. Dit zou te veel
omvattend zijn. Bovendien bestaan er plannen om hieraao een aPalte
publikatie te wiiden.

Voor het tot stand komen van dit boek zijn de auteurs veel dank
verschuldigd aan de medewerkers van de Gemeenteliike Àrchiefdienst
Utrecht en de afdeling Topografische Atlas van dit archief, de afdeling
Openluchtrecreatie en Groenvoorziening van de Dienst Openbare
§íerken, de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Utrecht, en de

afdeling Speciale Collecties in de bibliotheek van de Landbouwuniver-
siteit te Vageningen.

Bonica Zijlstra
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Op de kaarr van t/rrechÍ, (loor

A. v"n Viaoeo in 1842 g.era
veerd naar de roesrand in
1t18, zijn Je oudc nnmuoirei,
ten rond enkele innl{leleeuwse

kerken gocd tc onderschenlen

{GAU)

Openbaar groen;
ontstaansgeschiedenis en beheer

Anno 1988, 100 jaar na het ontwerp van v/at nu het §íilhelminapark
genoemd wordt, is het voor de inwoners van de stad Utrecht vanzelf-
sprekend dat er zich meerclere parken binoen de stadsgrenzen bevin-
deo. Sorns icts tè vanzelfsprckend, getuige de manier waarop men met
her openbaar groen omgaat. Misschien zijn we inmiddels gewend
geraakt aan de aanwezigheirl van parken en plantsoenen zonder ons
nog te rcaliseren dat ze eigenlijk cen zeer recente verworvcnhcid zijn.
Het begrip park in de berekenis van openbare groenvoorziening is dan
ook betrekkelijk jong.

Middeleeuwen

Toch kende men in cle midcleleeuwen al rnin of rneer opeobare groen-
voorzieningcn, vooral gecombincerd net publieke functies, zoals bij-
vtxrrbeeld de kerkpleinen en de centrale hoven van de immuoiteiten.
De irnmuniteiten van Oud Muoster. St. Pieter. St. Marie en vootal van
St. Jan, en de pleinen bij de St. Jacob , St. Gcertc cn St. Nicolaaskerk
in Utrecht, die werden gebruikt als een soort plaatse of brink, waren
beplant met iepen en linrlen. Ook het Vreeburg had na de sloop van
cle Vredenburcht een brinkachtig karakter.

Na de reformatie werd de tocgankelijkheid van de immuniteiten cn
kloostergangeo groter. De kloostergangen werden soms opeobaar en
waren begroeid rnet ecn grasachtige vcgctatic, kruiden en fruitbomen.

De behoefte aan openbaar groen zal in de middeleeuwen echter vrij
klein zijn geweest. De bebouwingsdichrheid binnen de vestingmuren
van de stad Utrccht was niet al te groot. Al warcn dc straten nauw,
de erven achter de huizen hadden een redelijke omvang. Bovendien
was er in de regel nog een aantrekkelijke oppervlakte onbebouwd
terrein aanwezig binnen de vestingmuren van een middeleeuwse stad.

Zestiende en zeventiende eeuw

Na de middeleeuwen werd rle leefbaarheid in de steden er alleen maar
rninder op- De bevolking groeide in dc zesticndc cn zeventiende eeuvr'

aanzienlijk. Stedelijke uitbreiding was een kostbare zaak. Vooral klci
nere, minder welvarenrle steden giogen daar niet of slechts schoorvoe

De Maliebaan, Urrechts' eerste
"recrearie terreio" is ,ne1 haar

zcs rijcn lindcbomcn nos al-

rijd een aantrekkelijke wandel'



In Lte strd kcnJr rren rlleen
L,rgritr iiog lan!. Jc g.i.ht( n

en ccr rrrkel birlrt.rrrcrrcin
Hier ric lindtrr rrrn her ein,l
vrn Jc Nie!§r (,rrrhr

tend loe ovcr cn dxn rncesral tc I.riLt. Het levols \\'rrs. dat dr'r,reoe
mcn,lc belolking op (lczelfdc r)ppeÍ\lxkrc rnocst !!orden siunen
gepcrsr. Utrecht \r'as du.rr cen typisch voorbceld vrnr \'.Ln edr cr oog
aan ()nbebouwd rerrcin rilnÍ.ezig *rls gir)ll veel veÍl()Íen.

In,lie tijd kcnde mcn.rlleen dr borncn lirngs.le gr.rchten cn siogels
rls ol)cDba.r groen, cn bchalve rlcze ook nog de beplantingen rnet

borrrcnrijen .riLrl dc buitenzijdc van rle vcsringgrachten. Vxrral dc
laarsr!enoemrlen ',ornrden een s .r ndelgclege oheid voor de burgerij.
Ardcre openb.rre n'andelgclegenhe(len in clic tijd * rrcn nog rlc Plan'
lagc io Amsrcrdirrn (dc stad die zich in hcr begin van de zeventiende
eeuw wel de weclde vln cen groorse Lricbrei.ling kon veroorLrven) en

de ivlrliebaan in l,itrecht..rangclcgrl in 16i7.
l)r lvlaliebuln q,:rs lltlcchts cerste 'rccrcatic relreio": hij wercl

echter aengclcgcl voor srudenren. l)oor hcn de gelegenheicl te gcven
her NÍeliespel te beoefencn clachr hct stadsbestuur hct r c rblijf vrxrr hen
te vcÍlrrlogena,nen en ze zLr in Utrccht tc l(rrrdcn l)ir els pleisler op
de wonde: Urrcchtsc srLrdenten kregen nar»elijk gecn vrijstelling van
de belLrsting op rvijn en [)ier zoxis ió rndcre universi(cirsstedcn rvel het
geval u'as. De NÍalieblan *'erd echter ook dè rvandelgclegenlrcid voor
dc lJrrechtse burgerij.l)c baan wrs ;ran beirle lange zijden beplrnt riet
vier rijen iepen cn lin.lcn t in I 6l7 rvlren cr I l'100 bortren in tlc grond
gezet). Dc beplanting lTcscrLut rtu nog uit zes rijcrl luooutncntaal
opgaunde en oplesnocirlc {voornarnelijk Hollandse) lindeborncn io de

leeftijdsklassco !.rn ongcveer 7i n)t 150 julr De mrxriste cn oLrdste

borneo sta.rn eeo her bcgiu r.Ln rle lrlaliebrirn bij hcr Lepelcnburg.
Behllve hoog opgairndc lioden stl;rn hier (xrk hemclboom, h.ragbeuk
cn berrk- In lli7,i werd het eindc vrin de Maliebaan ontsierd cl(x)r de

Oosterspoorb;rLn. die er .l*'ars drr,rrhecn u crd aangelegd. Rccenc zijn
er rersprcicl vcrscheidenc kunstuerken gcpllrlrsr.

l0



Io cle loop vrn de negeotien,le

eeu* werdcn de oude vesting

werkcn tot plaotsocn. (\ ecn

enkclc piaars, zorls bil hcr bol-

werk Zonnenbrrg, blcvcn de

Achttiende en negenaiende eeuw

In cle achttiende eeuw was er veel belangstelling voor tuinarchitectuuÍ'
Er wcrdel in opdracht van particulieren ralrijke Parken aangelcgd bij
kastelen en buitenplaatsen. Dcze haclden echter voor de grote massa

geen betekenis; ze waren immers niet openbaar ttiegankelijk. Daarbij

iagcn t ijna al deze tuiocn en parken buiten de stad, hoewcl ze vaak

werdcn aangelegd io de dirccte omgeving. In veel steden beperkte zich

de parkaenleg in de eerste helft van de negentieode eeuw tot cen

smalle groenzoom rond de oude binnenstarl, namelijk op de Plaats van

de inmiddcls ontmantelde vcstingwerken.
Zo werdeo bijvoorbeeld de wallen in Haarlcm aan de noordzijde

opnieuw beplanr naar ontwerP van J.D Zocher jr. Het werd een

wanclelplaats, aangelegd in de inmiddels in de mode gekomen land-

schapsstijl. Kronkelpaden die vanaf verschillende Pleatsen verras-

sende vergezichten boden tussen losse, "natuurlijke" beplanting wa-

ren de belangrijksrc ingrediënten voor deze stijl, waarin zoveel

mogclijk de natuur werd nagebootst.
Bij de uitvoering vao eeo dergelijk Project werdcn vaak werklozen

ingeschakeld. Het uiteindelijke resultaat zorgrle echter vooral voor een| - : -rr i!)ene-
r:. r. _ :::: :.!rnen
i,: i :: er nog

i 1 -- :: -i: iingels
E :< . a: ::!en met
r{i _ .: \-,,rr.rl de
L.E: _.::burgerij.
r:{ - ' . . JePIan-
§: :. :.r enticndc
-a a r. ..()1eo) en

'r. r . ".-. hij rvercl

É .-: : -: .:! te geven
r-: _ . .:: r'i r,OOr hen
r-. - -. pleisrer op
ir .. - .:elling van
rt:- , --:.ic-o wel her
r i:,:, -.- .:.::ireid voor
r:<_: : .: repl.rnt met
§-r :. :. r: dc grond
!r_: ::.::tnentaal
ar:!: :.:. men in de
I> -:: cn oudste

. : .' .:;eleoburg.
:-<-: _ :::.:tlJgbeuk

aa;- _ :..r:l door de
ij- -: :-r Recenr zijn
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a.rnrrckkelijke §1x)oonrge\ in8 v(xrr ixnBrcnzendc bc\l'ooc15. Het
plJntsocn werd dus va.rk ceo lokkertic voor de vesrigiÍrg vrn q'elge-

stclde burgers. Ook ir Utrecht zicn wc tlit vcrschijnsel bij de aanleg

vrn plirorsocnen Irrngs de singels.
ln Itt7.i, bij hct o|heffen van ,.le Vestingwct, ku'amen dczelfde

verschijnselen naar !orcn. Bij overoiirle \'i1n dc vesting\verkcn r'an hec

rijk *,er.len veel sen)centen verplicht in ieclcr gevll een groot decl te

bcplanrco in pleiits van te bebolrr!'en. De on-rringende bouugrond
\r,crd Llirrr(loor vecl auntrckkelijker, en dus kostbaarrler, wet weer

zorgde voor financiële T'oordelen voor tie gcmecnte. Een dergclijk
vrxrrdeel ter-r gevolge vrn grocnbeplanting v"iLs dus een van <1e belrng
rijkste redenenT rxrr plantsoenaanleg op die plaatseo. l)e rvelgcstelcle

burgerij kon in tie clirccrc omgeviog van hun huizen daarvan !enieten:
de arnc berolking *erd in vcel gcvallen sleeds nrcer tcruggcdrongeo
ndur dc verpiluper(ie sclLdscenrra.

De ocgentiende eeuw heeft dan ook op her gebie.l van de stcclebouw
in her algerncen rnaar rcn alnzien van de groc nvoorz iening in het
bijzoncler een slechtc rcput.rrie. Orn de angstwekkend snelle bevol-
kingsroenamc io cle stetlen op re r.angeo (de opkornende industri.rli-
sa r ie oe[cÍrdc (x)k ee n gnrte a a ntrekk ingskrach r uit ) wer,-l er gebou wtl,
en hoel BLrk na blok. rvijk oa n'ijk, zclfs de staJstuintjes tnoesren
pllxtsmaken voor wonir)geo. De lJtrechrse wijken Lorrbok. §íitrc
vrousen, het rneesr noordclijke gcdeelte vert Rivierenrvijk en Pijls-
nccrd zijn op clie rnaDicr ontsraao cn zijn ook nu nog arrn aln groen.

:

I0 lusl .rnrsrood lls c.rs(e
openbrre prrk nr Je ph,,tsrr
ncn ll,ss dc sins(ls, her

Omo1t1,,rrk in her tr.rn vrn de

dlehtbcbousde s ijk C rlioro
t)ieflsr Opc b. \Xtrken tlrr I

''til

:l
r t '.'

t2
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In eerste instantic wcr-den rle openbare stadsparken door de burgerij
zelf gerealiseerd. De eerste echle volksParken olrtstontlen in Neder

lenri pas in de tweede helft vaD (ie neÉlentiendc cer'rw. ln her buitenland

lrsronclen deze al veel eerder. In Amstetdam oorstond iD l86t oP

initiatief van *'clgestel(le en iovlocdrijke burgers het Rij co * andel-

park, rwee jaar later her Vondelpark genoemcl.

In 1882 ortstoncl in lJtrecht als eerste openbare park na de planr-

soenaanleg op dc sirgels, het Oranjcpark. Daarvóór was het park
Tivoli in 18,i2 aangelcgd aan de Wittcvrouwensingel els een soort

buitensociëreit voor de gcgoede burgerij. ln 1929 werd tle sociëteit

opgeheven. Hel Oranjepark wcrcl opgericht en behccrd door tle buurt-

vereniging mct het cloel de schrijnende woonomstandigheden in Wijk
C te verzachten. lJr *'as een muziektent en eeÍr gymnastiekzaal. Van-

u,cge de clrorbraak van cleJacobsstraat n'loest het OraoiePark in l93t'i

ll.r,ecr vcrdwijnen.
Toch l-iebben ook cle stedeJiike overhcdel in tle tweede hclft van cle

negentiende eeuw belangrijke stappen gedaan tot vergr-oting viln het

openbalr groen. Zo werdcn bijvoorbeeld regclmarig buitenplaatsen

aangckocht, clie door stadsLlitbrei.ling langzamerhand ornringd weren

door stedelijkc bcbouwing. I)ergelijke gr,tene plekken in dc st.td waren

natuurlijk een prima uitgangspunt voor dc reorgiinisatie tot oPcobaar

park.
Buitenplaatscn clie na 1900 door de gemeente Utrecht wertlen

danllekochl om er ecn oPenllaar Palk van tc Ínàken Baren Nieuv/er-

oord (nu Moreelse park, waar nu nog achttiende ccuwse iepen te zien

zijn, en Nieuwcroorcl), het park van Kol (ntr Julirnapark), Welgele-

gen, Oog in Al, en hct MejellaPark. Maar ook in cleze gevallen was hct
fioanciëIe voor,leel van de rcscrvering van bou§'tcrreinen op derge-
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Het \\'illen ric Zwijgerpl,rnr-
socn nret ,le scliiknamisc keÍk
vormt één grhctl mct hcr srt
debou*kunJirt tbn nrio-

lijke groncl een bclangrijk r)oricf. Voorbecldcn hierlan in Litrecht zijo
het Hogel.rnd cn her rX/ilhelminapirk, aangekochÍ door de gcmeente
in 1887-188U. Dergelijkc ripenbare stadsparken werden dus in rle
eerste plaits opgczet ter verfraaiing van,1c erxrnomgeving eo als
wrLndelgclegenheid voor dc burgcrij, oier zo zeer dls onrspannings
ruiÍntc v(x)r de arrncre arbeidersb(volking.

Groene longen

In Nederllntl kurr» da:rr pas in hct laatst ran dc negenticnde ccurv
vcranderiog in. lu de periode 1860 l9l0 was de welvr.rt in her
algernecn toegenornen. [)it rvas vrxrrll n']erkbaar io allerici verande-
ringen ol) het gebicd v.o her aÍbci(lsklimaar: verkolring van u,erkrij-
clcn, recht op vrijc rlagen en vakanrie, verbcrering vnn de sociale zorg,
ctc. Ook is er ccn rcenemende bcl;rngscrlling \!or naruur eo land
schap: de n a!uurbcscherrn ingsgedach te kornr naar vorcn. L)e beleving
v.tn cle scllxrnheid vrn de naruur tlocs! z()rgen voor een "gevocl van
vcrheffing . Gestirnuleer,l door hcr "reine Ielen in tle oirruur" \\'erd

1lt



- -.'::echr zijn
: :r !emeente

l'..- . -:.: :us in de

-.'. :nL en als

.::-:_ ;-;. p-Lnnings-

r :: -:: : iilie eeuw
. .,:i in het

!:r: ._ .: , erlnde-

- . ,: lr erktij
_.i r- -r:lezorg,
| . , .. rn l'.rnd-
t-,' . -)r teleling
a --' .r!, )el van

I r: -.:a § eld

ook de aanclacht voor licharnelijkc gezondhcid groter. De sportbeoe-
fening werd stccds meer een algemene bezigheid; er ontstonden tal
rijke gymnastiekcJubs, wandelverenigingen, hockey- eo rennisclubs.

Dit alles had ro1 gevolg dat er meer aandachr krÀaÍn voor het
openbare groeÍr. Men ging de noodzaak van "grocnc longen" in de stad
inzieo: ruimtco waar men nict allcen kon wandelen, maar ook op
anderc manieren gezond bezig kon zijn. Duidelijk is, dat de opkomst
vao de openbare stadsparken (of, in meer algenteoe zin: de grotere
aandacht voor het leefrnilieu) saÍnenhangt Ínet het vcraodercndc,
sociale maatschappelijke bestel. Hoewel ook hieraao wel enig pragma-
tisme ten grondslag lag. In'tmers, ook aan een fabrieksarbeider had je

meer, wanneer hij rnlandagochtencl fris aao de start verscheen. Frisse
iucht cn hygiëne, clat waren io die tijd de sleutelbegrippen waarvan
men zich bediende om de aanleg van een openbaar park te bepleiten.

De tuinstad

Ook de Engelse tuinstaclgeclachte clie oncler andere cloor Ebeohaezer
Howard roncl 1900 wer-d ootwikkelcl, is eel uitilg van dczc vcrandc
rcnde opvatting ovcr het lccfmilieu van mct namc de arbeider. Ken
mcrken voor stadswijken die volgens dit principe werden ontwikkeld
\\,'aren: een opeÍl stÍucruur waarbinnen veel water en laÍoen oveÍheers
ten, ingericht rnet kleine woningen, liefst met elk een eigen tuintje.
Helaas heeft Urrecht hiervan geen zuivere voorbeelden, hoewel in de
wijken Ondiep, Bloemenbuurt, Tuindorp en in de omgeving van de

WattJaan (ElilkwijL in Zrrilen), het principe wel herkenbaar is.

De par-konrv,crpcn dic gcïnspireetd waren door dc tuiostad ge-

dachtc werden lang niet alrijd in landschapsstijl aangelegd. In het
ontwerp werd reken ing gehouden met de bou*'stijl van de omliggende
u,oningei. Hct park krceg daardoor vaak een veel strakkere opbouw,
me! rcchte paden, vierkante of rechthoekige bloembedden eo bouw-
kundige elementen als bakstenen muunjes, trapjes en pergola's. Het
Willern cle Z* ijgerplartsoel is een goed loorbeeld van een dergelijk,
in dc jaren dertig ontworpen park. Het vormt één geheel met het
stedebouwkundig plan Tuindorp. I)e driehoekige plattegrond sluit aan

op de I-inaeuslaan mer zijn planrsoenachrige middenberm en ó! het
Zwarte §(/ater clat als een groene singel langs Tuindorp ligt. Rondorn
het syrnmerrisch bassin liggen gazons waarop ook symmetrisch bo-
n-ren zijn geplant, wearonder beuk en Japanse kers. Verspreid zijn
heester- en bloernborders aangebracht. In de puot van cle clriehoekige
plartcgrond sraar de \Willenr de Zwijgcrkcrk, die in dezelfde periode
gebouwd is.

Dc oudere parken boden eigenlijk alleen de gelegenheid om tc
wandelen of om rusrig vanaf een bankie ven de netuur te genieten. In
de jaren twintig eo dertig wetl echter het belang van cle actieve
recrcntic in een park steeds meer benadrukt. Er kwam meer gelegen-
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heid voor sporr en spel in dc vorm vao sPeel\\'eiden, sPccltuinen oI
speelobjeclcn. Ook werd Íneer.andacht bcsteecl aan erlucatieve asPec-

ten Toals een kleinc of gr,ltere dierenverzameling en hel benoelnen

van biizoodere beplanringen door rliddel van oiimbordjes. Deze

rendens is nog steeds merkbxlr.
Eind jaren twintig wcrd cle gedachte aan een ruinstad"verder on!v,-ik

kelcl, geïnspireerd door de internationale congrcssco vool Ílodernc
erchitcctuur (CIÀÀ{). De invloerl van deze congresscn oP de (laod-

schàps-)archirectLrur liet zich geldcn bij de aanleg van het Maiell.rpark

in l9i!: een mirnerc opzet van de gehele w'ijk, waarbij her groen ccn

lrij dominerende rol speelde binnen die wiik.

Tolstccg-Hoograven

lblstceg-Hoograveo is het ecrste grore. na-oorlogse stedeborrwkundig

ontwerp, waario de groenvoorzicningcn een naclmkkelijk oodcrcleel

vorn'ren. Een vicrtal kleioere parken is versPreid oler de rvijkeri

geprojecteerd: het Tolsteegplanrsoen, 1.ret Ridderplantsoen, het Ka
stelenplantsoen en het Camnringhaplanrsoen. De parkjcs gatn als het

warc vanzelf via het straatgroen en watersingels over in de Plantsoen
achtige binncnterreinen en groenstrokcn langs rijks*eg 12 en 22.
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Sportief winterbeeld van het
Cartnniosluphnrsoc io
Hoog.xven

Ofschoon Tolsteeg Hoograven vrij grootschalig is door stapelbouw en
flats, maken de wijken toch een zeer grocne iodruk.

De opzet van de parkcn is eenvoudig gehouden. Ze hebben alle een
speelweidc met bomen en een grote veriatie aan heesters, bloemvak-
ken en borders. Verspreid zijn er speelvoorzieningen voor kindercn
van alle leeftijdeo. Hct Camminghaplanrsoen bij de Sinr Bernhards
kcrk is rvellicht het aardigst vaoweéle de warerpartij, de eenrlenvoer-
plaats en de overgirng naar het bospiancsoel langs de rijksweg. De
directe oeversrrook langs het water wordt niet meer gemaaid zodat
zich daar een meer natuurlijke flora heeft kunnen ontwikkelen.

Vergelijkbaar van opzet zijn cie parken aan de Marshalllaan en de
Columbuslaan (rond 1965 aangelegd). De bebouwingsschaal van Ka-
oaleneilan<l is echter heel v/at groter. Behalve twee kleinere parken
middeo in de wijk, is hier gekozen voor ééo groor park aan de rand
ervan: park Transwijk.

Park Transwi jk

Het park Transrvijk q,as tcn tijdc van dc aanlcg in 1959 zijn tijd ver
vooruir. L)e multifunctionele aanieg ervan biedr tal van mogelijkheden
voor het fltrechrse publiek. Het bevat onrier rieer een rosarium met
meer dan dertig vetschillendc soorteo rozen, zitgelegeohcdcn, een
vijver, een fccstwcidc, eeo plantcndemonstrarietuin waarin diverse
gew.rsscn met naambordles, tennisbanen, eeo kinderboerderij en een
palendotp. Een openluchttheater rvas ook gepland in Transwijk, maar
de resultatcn van dergelijke ondernemingen in andere parken in
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Een pergola in Park Transwijk
harnoniecrr mer her lijnen
spel van <1e moderre architec

Nederland (o.a. Zuiderpark in Den Haag) v,/arco nict van dico aard
om dit ook hier te realiseren. "lk gelmf dat de mensen geen geduld
meer hebben voor openluchttheatersi het heeft meer zin om af en toe
een beatconcert te geven! met veel versterkeÍs en zo. Dat trekt mensen
en daar gaat het toch orn", aldus de heerJ.P van Alff, toenclertijd hoofd
van de Afdeling piantsoenen van de gemeente UtrecLrt. Het totalc
gebied wordt rloorsneden door fiers- en wanclelpallen vao asfalr, de

Transwijk. één van dc mccst

atrractieve parken van Neder'
hnd, is hchas wcinjg bezocht
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kleinere lanen en paadjes bestaan uit klinkers. Centraal in het park is
een grote waterkelder aangebracht, waarin's nachts water uit Bilt-
hoven wordt gepompr dat overdag door Utrecht wordt gebruikt.
Erbovcn is een grote heuvel gcrnaakt wdar een zeer uitnodigende
werking vanuit gaat. Hoewel Transwijk to! de meest attractieve par-
ken van Neclerlanrl gerekend maplworden, is het tegelijkertijd één van
dc rninst bezochte. Aan weerszijclen Iiggen oamelijk vrij drukke door-
gaande verkeerswegen, waaraan sinds kort nog een sneltram is toe-
gevoegd, hetgeen het park nog ontoegankelijker maakt.
Bovendien bleck dc gcplande ruime opzet van de wijk iets tè ruim
bemeten, ofwel: het verzorgingsgebicd van het park is te groot. Een

cn ancier geeft aanleiding voor de gemeente aanbevelingen te doen om
een gcdeelte van het park op te heffen. En dat zou, nietegensraande
het geringe bezoek, jammer zijo voor één van de fraaiste voorbeelden
van deze Ianclschapsarchitectuur.

:. r -in dien aard
r :: .=:: 

-:een 
geduld

=a- ::a::. rnaf entOe
'::_ : - .: :arkr mensen
:- : r...ijd hoofd
:-_: -:-..: Her rotale

t.,:: : :_ .:n rSfalt, de

Krachtig sraodbeeld in Park

Transwiik
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De jaren vijftig en zestig

In de jaren vijftig en zestig zijn enkele parken ontstaan nabij grote
wegen of waterlopen: park de Noordpunt, op het snijpunt van het
Arnsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal, in Zuilen het langs de

Vecht gelegen Vechtplantsoen, Nifterlakeplantsoen, Muiderslot
plaotsoen en Nijenrodeplantsoen, het langs de Kromme Rijn gelegen

Lodewijk Napoleonplantsoen en het Noordse Park langs de Oude

noord en de spoorlijo. Deze parken bestaan voornamelijk uit graslantl
met verspreide bomen en boomgroepen, laanbomen en heestervak

ken. Veelal zijn er ook speelvoorzieningcn. Bij park de Noordpunt
liggen ook schooltuinen. Het Noordse Park, dat op een kunstmatige
hcuvel ligt, heeft nog het meest een parkkarakter. Het Lodcwijk
Napolconplaotsoen is visueel aantrekke)ijk door de ligging aan dc
Kromme Rijn. Van hct Vechtplantsoen zijn enkele monumeotale
zilveresdoorns, populieren en abelen vermeldenswaard.

In deze periode verwierf Utrecht ook de landgoederen Oud- en
Nieuw Amelisweerd. In 1920 had zij al Rhijnauwen verworven.
Hierdoor is de stad lJtrecht in bezit van een drietal aaneengesloten
landgoederen, die als één groot park ten dienste staan van de fJtrechtse
bevolking. Deze parken vallen verder buiten het bestek van dit boek
(zie in deze historische rceks Amelitueetl en Rhijnauuen var. L.
Albers en H. Pemmelaar). Hier dient cxrk genoemd te wordeo de in
1962 aangelegcle Botanische tuin van de Rijksuniversiteit in de Uithof
die vanwege het bijzondere karakter door stceds meer mensen ontdekt
worclt.

Nieuw Àmelis*eerd.
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Park Dc Gagel

Voor dc parken dc \Vatertoren en cle Gagel uit het begin van de jaren
zeventig geldt in hoofdlijnen hetzclfde als voor het park Transn'ijk.
De inrictrring r.,an de parken in Overvecht sluit aan op dc in cle jaren

vijftig heerseocle steciebouwkuncl ige visie van waatuit geheel Over-
vechr en Kanaleneiland zijn ontworpcn. In cleze visie rlomineercle cle

hoogbou*, aansluitend op relatief grote groeoelemcntcn. Hoogbouw
was een middel om ruimte en licht re scheppen, terwijl het *'oneo in
dic hoogbouw betekende dar nrcn dit ook dàad\\'erkelijk kon beleveo.

Nlen heeft een uitstekend evenwicht bcrcikt tussen de wooo- en
ontspanningsfuncties en daalnree is l-ret park de (iagel een zuiver
docurnent van cle toer heersende opvartinÉ:en geworden. Park de

Gagel is eigenlijk een onvolrooid park. Het lag oorspronkelijk in r1e

bedoelins. dar her yrark een visuele en functionele verbinding zou

21,
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krijgen met het Noorderpark thet landclijkc polder*'eidegebied ten
noorden van Utrecht). Ook het park de §íatertoren zou hierop aan-

sluiting krijgeo. In tret kader van de ontwikkeling van het Noorder-
park werd aan cle polder cle Gagel eveneens een parkfunctie toege-
dacht, hetgeen nooit uitgevoerd is; de polder bchicld haar agrarische
functie. Visueel heeft men eigenlijk het timgekeerde resultaat geboekt:
geen groot, aaneengesloten park, maar een eantal door hoofdwegen
doorsneden deelparkjes.

Centraal in het park de Gagel ligt de Heuvel, die uiteraard grotc
eantrekkingskracht uitocfcnt als ontrnoetingspunt of bijvoorbeeld als

sleepiste. De Heuvel was oorspronkclijk niet io her plan opgenoD-ren,

rnaar wercl clit wel toen bleek dat een afdeling van de gemeente Uttecht
tezelfdertijd toevallig wat ornhoog zat riet enig puin. Wordt ooir dc

Heuvel afgegraven, dan zal men er op de gehele oude Utrechtse

Jaarbeurs stuiteo.
Het voorzicningenscala van het park is ongeveer identiek aan dat

vao park Transwijk en kenmerkend voor dc tijd waarin het bedacht
wercl: het hee{t behalve een ontspannende, ook een educaticve functie.
U treft er oncler andere een kinderboerderij, eeo sportweidc, een

planreo en kruidentuio, een rosarium en uiteraard een vijver aan.

f,rniek en zooder meer eeo bezoek waard is de bouwspeeltuin ( I97l)
rner l,er zrgen.,lrnde hurrendorp .

Tcgen de ooderkant van cle Heuvel, grenzend aan het hutendiirp,
OntmoeÍingsplrnr de Heuvcl

in her Park de Gagel.
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bevindcn zich de "speelhuisjes". Door hun fraaie vormgeving en
afwerking doen zij aan Zwitserse chalets denken, hetgeen nog ver-
sterkt wordt door het geaccidenteerde terrein. Vermeldenswaardig is,
dat gemiddeld zo'n twintig vrijwilligers meewerken aan het instand-
houden van dit zo geliefde speelpark.

Kenmerkend voor de parken Transwijk en De Gagel is hun volle-
dige integratie in dc gebouwde omgeving, tot in de kleinste details toe.

§(/anneer u een wandeliog maakt door deze parken en daarbij ook eens
let op de "skyline" van de omgeving - vooral daar waar met opzet
doorkijkjes geschapen zijn - valt u wellicht op hoe het lijnenspel van
bijvoorbeeld paden en pergola's een verlengde vindt in de bouwrich-
ting van de flats. U merkt misschien ook hoe de verhoudingen van de

flats als het ware weerspiegelcl worden in de afmetingen van de

gazons, de rozentuincn of plateau's en die op hun beurt weer in de

vormeo van de klinkertjes. Alles houdt verband met elkaar, doordacht
tot in elk detail.

De jaren zeventig

Als reactie op de grootschalige, vaak wat rechtlijnig eo kunstmatig
aandoende parken in Hoograveo, Kanaleneilaod en Overvecht, ont-
stonrl in de jaren zeventig een streven naar meer differentiatie en
natuurlijke begroeiingen. Al eerder, in 1969, werd in Overvecht aan
de Sjanghaidreef een experimenteel park aangelegd in samenwerking
rnet een grocp bceldende kunstcnaars en bewoners. Het is in Neder-
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de Gagel er goed uit blijft zien.
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Grillige aanleg vào het t,a.k
aan de Sjangha;dÍeef.

Het Beatrirp.-.

P.,.k Bt,c..:::_.
Jt Bilr

land een van de eerste parken in navolgiog van de ruinarchirect Leroy,
waerbiivariatie in boclem cn hoogte, ruime mogelijkheden voor spon-
tane flora en fauna bicdt. Het park is toegankelijk via kleine kronkel-
paden. Kenmerkend is vooral, dat het niet af was bij de aanlcg, maar
een ontwikkeling doormaakr en sreeds weer veraoderr in de l«)p van
de tijd. Het park is crg avontuurlijk en biedr veel voor de nacuurlief-
hebber. Door de grote afwisseling lijkt het veel grorer dan het in
werkelijkheid is. Ruimtelijk sluit het aan op Park de Gagel.

rX/aren Kanaleneiland en Overvecht nog gebouwd op een met zand
opgespoten polderlaodschap, io de jaren zeventig wordt de wijk i-u-
nctten selectief opgehoogd op de bouwplaatsen. Zo konden de aanwe-
zige boomgroepen van vroegere boerenerven, boomgaarden, warerlo-
pen en sloten in de wijk opgenomen worden.

De jongste parken

Het inpassen van bestaande landschapselementen kenmerken het
Beatrixpark (1978-1979) eo Park de Koppel (1981-1987). Nieuw
aangelegde paden voeren de parkbezoeker over dc schootsvelden van
<le Lunettenforten, langs boerensloren, fruitbomen, knotwilgen, hout
wallco en weilaoden waar koeien en schapen grazen. Bijzon<iere ve-
getaties zijo gespaard en natuurlijke ontwikkclingen krijgen hier alle
kans. Ten gerieve van de wandelaar zijn banken, houten bruggen en
verlichting aaogebracht. In Park de Koppel zijn enige speelvoorzie-
ningen aanwezig. I)e beide parkeo zijn door rniddcl van groene singels
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I ler Berrrixp!rk, geriei nr.ir

Prrk Bloeyeodael achrer Fort
{le Bilr

met elk.rar verbonden: het Innundatiekanaal en de Oud rvulverbroek-

sewerering! een fossiele Rijnarrn. Door de landschaps ecologische
bcnaclering is hcr kcnÍncrkend voor het Beatrixpark en Park de Kop-
pel dat nren bijna niet merkt dat ze zijn aangelegd. Een bijzonderheid
in T.unetten is de nauwe samenwerking tussen gemeente eo wijkbe
woners betrcffende het groenbeheer.

Vergelijkbare ideeën als in Luncttcn, zijn toegepast in het Vecht-
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Her provilciehuis vanuit het
westen, gclegen in een natuur
lijk park, waarvan her groen

zelfs de binneoplaarsen bin

Zicht op één '.: :,

io het Bearrirp,:.

zoompark (1980) en het Griftpark (1979-198i). Het Vechtzcumpark
onlleent zijn karakreÍ aan de ligging langs de Vechr, dc aanwezigheid
van landgoedresranten en boerderijen mer erfbeplaoring.

Het nog niet voltooide Grifrpark aan de tllauwkapelseweg was
vroeger de plaats van her buirenhuis Koningslust ( 1767) en later van
de gasfabriek ( 1862). Het tcrrein heeft een wat onduidelijke srrucuur
maar is zeer gedifferenrieerd en verrassend door allerlei reli«en van
muren, Laden, bestrating, sintelafval, heuvels, waterlopen, boomgroe-
pen en ruigtebegroeiing. Er werden maar liefst zo'n 100 spontaan
gevcstigde plantesooffeo geïnvenrariseetd. Dc bedoeling is de be-
staande plantengroei en srructuur zoveel mogelijk bij de inrichting te
betrekken. Inmiddels is het wateroppervlak uitgebreid cn het paden-
stelsel verbeterd, wadrbii nieusve war rusriek aandoende houren brug-
gen zijn aangebracht. Tevens is een bloemen- en kruidentuin aangc
Iegd.

Al jaren wordt het Griftpark druk gebruiLt door de bewoners van
de omliggenrle, groenarrne sradswijken Vogelenbuurt en Witevrou-
weo. Vanwege de ernsrige bodemverontreiniging wacht het plan nog
op afronding.

Tenslotte noemen we nog drie recente parken aan de oostkant van
Utrecht: recreatiepark Voorveldse Polder, Park Bloeyendael en de
Provincietuin.

Recreatiepark Voorveidse Polder ( I974) grensr aan l'ort de Bilt en
ligt ron<1 camping de Berenkuil. Oude knotwilgen en poldersloten zijn
gehandhaafd. Vtnral de gedeelten langs het fort en rijksweg 27 zijo
het fraaist en meest natuurlijk. Het park is bijzooder rijk aan vogel-
sootten.
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Bij het Park Bloeyendaei io Rijnsweercl, ,Langelegd omsrreeks 1975,

is gebruik gemaakt van de bestaande bodemstructuur- De paden voe-

ren langs grasland en de meer boom- en heesterriike bcgroeiingen. Er
zijn een vijver- en moerastuin, schralc en vochtige graslandies en een

veldjc mct akkcronkruiden aangelegd. Ilvenals bij hetBeatrixpark zijn
ook hier monumentale fortranden cie "beelddragers", zoals H. Pem-
rnelaar, de architect van de nieuwste Utrechtse Parken, ze noemt.

Blocyendael rndxkt eeo natuurlijke en landschappelijke indruk. De
r,'gelrijkd"m i. hicr oul 7eeÍ groor.

Het aaogreozende park rond her Ptovinciehuis is ongeveer uir
dezelfde tijd, en is meer een natuurPark in strikte zin. Hier is het

bestaandc bodcmprofiel zo weinig mogelijk verstoor<1 eo is met meer

terughoudendheid nieuw aangeplant. Het beheer van dc Provincietuin
is gebaseerd op de vegetatiekundc, waarbii de ontwikkelingen op
wecenschappclijke voet gevolgd worden. Mco rreft er hooiland, moe-

resvegetatie, hakhoutbosjes en grienden aan. [r wordt geprobeerd her

regenwarer in de tuin zoveel mogelijk vast te houden en te scheiden

van de omgeving. Aardig is, dat hct groen tot aan de proviociebebou
wing reikt en zelfs de binnenplaatsen binncndringt, waar de beplao-
ting profiteert van regenwaterdfvoer die op die plekken is afgeleid.
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De Utrechtse parken in de toekomst

ln de nabije toekornsr zijn er geen grore oieuwbouwwijken meer te
venvachten in Urrecht. Aanleg van nicuwe parken ligt dan ook niet
dircct in de lijn. Toch zijn cr wcl cnkele ontwikkelingen rc nocmeo.

Aan de stadsrand is op een aantal plaatsen nog fraai en attractief
cultuurlancischap aanwezig zoals Mereveld, de Vxrrveidse Polder, rie
Polder dc Gagel en de Ruigenhoeksc Polder. Dor-rt zo'n gebiecl op
voorzichtige wijze te ontsluiten met voelpaden ontstaao aaotrekke-
lijke waodclgcbieden. ln het Metevelcl zijn dcrgelijke paden, in navol-
giog van de bekende Engelsc "public footpaths", al gerealiseercl.

Een andere onrwikkcling zien we in de binnenstld, v,/aar plannen
bestaan orn binnenrerreinen en tuinen te ontsluiren voor publiek. Mer
oanic cnkele binnenterreinen aan cle Plomperorenéar-achr en het zuicle-
lijke deel van de Oudegracht zijn vanweÍle hun omvang eÍr aaowezigc
beplanting zeer geschikt voor inrichting als parL. Interessant zijn
ideeën om cle oudc Hortus Botanicus aan dc Nieuwegrachr weer op te
knappcn en openbaar te maken. Een andere gedachte is on cle ouderc
kerkhoveo, die vaowegc her gebririmte erg sfeervol zijo, als park open
te stellen

Hcr silhoL,e, \ :

pcl bij de k,nd.-

Aan de !r.dsr!nl h€r paÍk

Bloeyendarl.
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Voorspellingen op her gebied van sledebouw cn groenvoorzienin-
geo zijo altijrl wat hachelijk. AIs sre de landelijke rendensen bespcurcn
is het oiet oÍrdeokbaar dat er weer meer nadruk komt te liggen op
kunstzinnige ontwerpen en aanlegvormeÍr. Het is niet onmogelijk dat,

als reactie op de natuurperken van de laatste dcccnnia, deze stroming
,'uk in Urrechr \urr Jan,le gron.1 krilgr.

Behcer en bchoud van de Utrechtse parken

Het zal duidelijk zijn dat het geen geringe opgave is om zo'n dertig
parken in de stad te beheren op cen zoclanige *'ijze, dat ze aantrek
kelijk blijven voor rle tltlechters eo dat dc kwaliteiteo voor de toe-

komsr bchoudcn blijven. Vooral in deze iaren van bczuinigingen zier

de efdeling Openiuchtrccreatie en Groenvoorzieningen viln de ge-

rneente zich voor grote problemen gcstelcl.

Bij dc bespreking van de individuele parken wordco eokele proble-
men geooenrd. Vooral bij cle oudere parken als de Singelplantsoenen
en hct §Tilhelrnioapark zijn veelbomen aan de buitenzijde io het asfalt

van de wegen komen te staao waarcloor wortels ziin afgestorven. Ze
zullen oiet de leeftijd bereiken dic ze normaal gesproken kunnen
halco. Het ouder *,onlen van de bomen heeft tot gevolg clat zo nu en

dan bomen uicvallcn. Met natne de iepziekte heeft desastreuze gevol-
gen voor de vele monumentaie olmcn die Utrecht heeft. l)oor de

ouderdom wijzigt ook het beeltl van de parken, die aangelegd ziin met
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een duidelijk onrsrerp en bepaalde visuele effecten. Anderzilds zijn de
oudcre parken juist nu zo schitrerend vanwege hct oovervangbare
monumentale bomenbestand. Hier nu liggeo discussiepunren over
behoucl en beheer: moeten cle parken weer in de oorspronkelijk be
doeide aaoleg herstelcl worden als een kunstwerk of mocr de bestaande
situatie als uitgangspuot gehaoreerd worden.

Over de verjonging van het bomenbcsrand bestaan verschillende
meningen. Door storm, ziekte en verslechterde groeiomstandigheden
is er altijd wel uitval onder dc oudere bomen. Aan dc andere kant
kunoen met narne boomsoorteo als eik, linde, taxus, plataan, gingko,
en iep vele honderdeo jaren oucl wordcn. Andere soorten als populie
rcn, abelen, beuken, haagbcuken en esdoorns kunnen toch altijd wel
een leefrijd van 250 à 300 jaar bereiken. Voorwaarde is dat de groei-
omstancJ igheclen goed zijn. Binnen cJe parkcn zelf is dat rneestal ook
wel lretgeval. Omdar bomen van 200 jaarenouder een hog e zelàzaam
heid zijn in Utrechr is veroudcring van her bomenbesrand voorlopig
nog niet aan de ordel \tr/cl zal een zekere mate van uicval aangevuld
moeten worclen.

Verder zijn er ecologische overwegingen. Parken met oudere bo-
men die wat grillig zijn en holren hebben in takken en starn, zijn
bijzonder aantrekkelijk voor vleerrnuizen en vogels. Ook de keuze
tussen een intensief gemaaidc grasmat onder en tussen de bomen of
cen meer naruurlijke begroeiing is in dit verband interessanr. Er zijn
bij de Gemeente voornemens om meer voorjaarsbloeier.s in de onrler-
groei aan te brengen zoals bolgewassen en andere stinseflora. Hier
door komt er nreer kleur io de parken en krijgen ze een natuurlijker
aanzien. Op de stcilere oevers van de Siogels is al jaren cle maaifre-
queDtie vcrminderd zotlat daar rneer variatie in cle kruidenlaag is
ontwikkeld. Vooral het gcurende fluirekruicl in dc meimaaod wordt
zeer gewaardeerd.

Het achtcrwege blijven van onrlerhoud heeft vooral een negatief
effect op de na,oorlogse parken (bijvoorbeeld Transwijk), die een
strakke indeling hebben mer een sterke scheicling tussen de gazons,
heestervakken, bioemborclers co speelvoorzieningen. Bij de latere
parken met meer spontane en natuurÍijke bcgroeiing zijn de gevolgen
minder zichtbaar. Toch hangt cle kwaliteir van een naruurpark v,/el
degclijk samen met oorlerhoud. Een jaarlijkse maait)eurt en snoei van
hakhout is noodzakelijk om de natuurkwaliteit te waarborgen. Zonder
dir beheer zal er grore verruiging optreden. Hier en daar lukr her orr
beuooers in re schakelen bij her beheer. Vrorbeelden daarvan zijn de
Linnaeuslaan in Tuioclorp cn de kloostetgangen van dc Dom en Sint
Marie. De parriciparie van beq,oners in Lunctten bij het groenbeheer
is al eerder ter sprake geweest.

Wat de roekomst ook mag brengen, de prachrige reeks Urrechtse
parken recbtvaardigt onze inspanningen r-rm de kwaliteiren ervan nog
lang te waarborgen.
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De plantsoenen langs de singels

Zo n aoclerhalve eeuw geleden besloeg de stad Utrccht niet veel meer
oppervlaktc dan hcr gebiecl binnen de singels - de tegenwoorclige
hinnenstad - rlat al sinds dc twaalfde eeuw §/as omwald. Er was wel

enige bebouwing daarbuiten, vooral langs de toegangswegen tot de

stad. De grootste coocentratie, aan weerszijden van de Vecht gelegen,

was door een lage ommuring bcschermd en heet daarom Bemuurde

§íeerd.
De verdedigingswerken rond de binnenstacl bestondeo aan het

begin van cle oegeotienrle eeuw nog steeds uit ecn sradsmuur met aao

de binncnzijde een wal. op regelriatige afstanden onderbrokcn door
een Élroot eanral waltorens en vijf staclspoorten, en uit acht bastions

cn bciiwerken. De sta,lsbuitengracht heeft hierdoor vooral rond de

oostelijkc stadshelft ccn bochtig verloop.
De stad begon zo langzamerhand uit haar jasje te groeien. Tussen

1820 en 1810 was de berolking met een kwart tocgcoornen tor bijna
/tJ.000 rnenscn. De gevolgeo van deze groei deden zich bij hct arrne

deel van dc bevolking stceds sterker voelen. Er heerste grote werkl-ros-
heid en woningnood. Degencn die wel het geluk hadden werk te

vinclen verdienclen wein ig en konden nauwclijks de hoge hutrr van hun
hokkcrige en slccht ooderhouden w'oniog opbrengcn. Zo leidcle een

groot deel van de Utrechtse burgerij een kommelvol bestaan io on
gczoocle sloppen eD stegen! cen dele io de schaduu'van cle stads*'al.

Met de verdedigingswerken rvas het niet beter gesteld. Al eeuwen
lang rvaren zij met hun kostbare onrlerhou.l onderv'erp van grote zorg
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gev/eest. Bovendien \r,/erden zij vanouds voor verschillende aodere
doeÍeintlen gebruikr. Dc tt)ïens deden diensr als woning of opslag
plaats en op dc boh,erken en langs de stadsbuitcngracht waren lllerlei
bedrijfjes gevestigd waarvoor in de scad geen ruinle was of daar
()verlast veroorzaaktcn, zoals leerlltoierijen en steenhouwcrijen. Het
bastion Stcrrenburg deed zelfs dienst als vuilnisbelt. De Bijlhouw,ers
toren q,as tot molen verbouwd en op de Smeetoren was een sterreD-
rvachr ingericht. Sornmige boluerken, zoals Lepelenburg cn het Begij
nebolwerk, u,aren dicht begroeid. Hier hacldcn burgers die van tijd «rc
rijd dicht bij de srarl roch aaogcnaarn buiren wildeo zijn, ruinen laten
axnleÉiÉlen en tuiohuizcn cn theekoepels laten bour,,,en vatrwaar zij ecn
fraai uiczichr op het ornringende lend haddeo.

Stencn corset

Dat cr steeds meer srer-nÍ-nen opgingen om dc verdedigingswerken te
slechten is nier ver»,onclerlijk. De stadsrnuur werd gevoeLl als een
''stenen corset". [en cijdgenoor, jhr. MJ. Eilck v,ro Zuylichem, be-
schrecf de stacl zelfs als een gevangenis:"...eene akeligheid overviel
mij, ais ik des rvonds de knarsende sladspoorren achter rnij hoordc
toegrendeleo". Bovcndien l.radden de vercledigingswerken bij l.ret vol
ooieo van de t'-ieuwe Hollrrndse \ï/aterlinie rond Utrechr in 1824
militair gezien geen eÍrkcl nut meer.
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Onder leirling \, rn jhr. rnr. H.M.AJ.van Asch van \X/ijck, die van
1827 rot 1819 burgemeesrer *'as. kregen de plaonen voor het slopen
van de vcrdedigingswerken vasre vorl]-r. Hij §,'as hiertoe geïnspireercl
door de plannen voor stadsuitbreicling die zijn arnbtsvoorgangcr Hcn
drik l\,foreelsc in I66,1 had gelanceerd. Dit plan-NÍoreelse had een
tweeledig cloel: het voorzag in her saneren van een aaDtal nauwe
stegen in semenhang rDer een staclsuitbreiding in ooordelijke en we
stelijke richtiog n,aardoor het oppervlak van Urre.hr zou verdubbelen,
ntaer het was toch vooral bedoeld om met de oot* ikkeling van berere
schccpvaartvoorzieningen de reruglopende handel en dus rle stedelijke
economie nieu,r" leven in te blazen. Van dit plrrn is weinig terechr
gekomen. De noodzaak van sradsuirbrciding u,crd oier srerk gcvoeld
cn bovendien bestond er een krachtige tegenwerkiog van de kent van
grondspeculanten in cle bestaaocle starl.

Juisr het economischc aspecr van hct pian Moreclse sprak burge
mecsrcr Van Asch van Wijck erg:ran. Hij *'ilde opnieuw ploberen de
scheepr aar'tmoge Iijkhede n te verbelere,r door de bouw van veel en
grote pakhuizen en cle aanleg van een havcn. Utrechr zou cco handcls
cenrrum rnoercn wordco dar kooplicden uit de hele werdel moesr
aantrekkcn. Ook het aanzien vrn de srad moest worden verbeterd,
\i,xnt door een rranrrekkelijk uiterlijk zouLlen verrnogendc personcn
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worden aangetrokkeo om zich in fltrechr te vestigen. De vercledi
gingswerken zoudcn grotendeels moeten worden afgebrokcn, zodat
op de vrijgekomen grond de gewenste bebouwing en beplanting kon
uorden pererli'eerJ. Vour deze.rlhrrnL was nel r,,e.remming ,,rn,l.
koning noclig, maar dit was geen beletsel. Van Asch van \ï/ijck lichtte
zijn planncn hoogsrpersoonlijk in Den Haag roe waarna de konink
lijkc goedkeuring soel volgde.

Commissie

Op I augustus 1827 installeerde de gernecntcraad de "Commissie tot
Uitbreiding co Verfraaijiog cler Stad Urrecl.rt" die dit project moest
voorbcreiden, mede aao de hand van vroegere planncn. Reeds op l9
maart van het volgendc jaar bracht de cornmissie io de gemeeoteraacl
verslag uit. Eén van haar aanbevelingen q/as om met de verfraaiing
van de stad, een ontwikkeling dic ook bij andere srcden was te zien

een aantal verbeteringcn aan re brengen dic 'het gerief, de gezood-
heid en het geoocgen" van de inwoners moesten bevorderen cn die
naar men verwachtte de bouw en verbctering van huizen vao het arme
deel van de bevolkiog zouden stirnuleren. Tor deze verfÍaaiing hoorde
ook hct "uitbreiden en bevalliger maken" van de wandelmogeiijkhe,
den zo.rl. die aI op sommige holwerken beirunden u.r.rrdoor deze sr a,l
zoowel meerdere gegoede ingezetenen tor zich zal rrekken, als zij door
verrnecrderd vertier aan dc werkzame classe ruirncre middelen van
bescaan zal opleverco". ln navolging van her plan NÍoreelse werd
voorgesteld om de bouw van huizen voor de aan te trekken weigcstel,
den en de aaopassiogen die voor dc handel en scheepvaart nodig
wareo, !e concentreren aan de west- en noorclzijde van de stad. Een
nadere toelichting op clar gedeelte van tle plalncn is in dit hoofdstuk
nlet zozeer aao de orcle, wanr her is oos hier te doen om cle verandc
ringeo dic zich rond de oostclijkc hclfc van de stacl hebbcn voltrokken.
Beide aspecten zijo echter niet helemaal van clkaar te scheiden. Van
het sredebouu'kundige gedeelte van dit plan Zocher is overigens vrij-
wel oiets uitgevoerd.

\)7at de voorstellen voor de oosrelijke stadshelft betreft deed dc
commissie de aanbevcling dat alle bolwerken bij dc stad getrokken
zouden wordcn door de tussengrachten tc dempen. ln dit gedeelre
kwamen geen noemensr,,,aardigc obstakels voor, zodar de Tolsteeg-
priort en de Maliepoort zonder problerrren zouclen kunnen worden
a{gebroken. Over de §íirtevrouwenpoort, al geruime rijd de inzet van
cliscussics over behoud of sloop van hisrorische gebouwen, wercl geen
uitspraak gedaan.

De commissie stelde voor, een prijsvraag uir te schrijven voor eel
ontwerp, waarbij aan de winnencle inzender f 1200, zou worden
toegekencl. Orndar de voorbereidiogskostcn nogal hoog waren uitge-
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vdlleo, liet deze prijsvtaag even oP zich v/achten. Korte tijd leter
rcageerde de burgerneester op de voorstelleo van de commis§ie. Zijn
uitgangspunt was dat alle veranderingen gericht moesten ziin oP ecn
regelmatiger en daarom fraaier uitcrlijk van de stad. Leliike gedeelten

zouden zoveel mogelijk moeten srorden weggebroken of, als het niet
anders koo, tenmioste aan het oog moeten woÍden onttrokken d«)r
doelmatige beplanting of door op die plaatsen de wal niet af te graven.

Juist door dit hoogteverschiI kon een aangename afwisseling worden
verkrcgen in de langgcrekte parkaanleg die zich van de Tolsteegpoort
rot en met het Ilegijnebolwerk zou uitstrekken. Deze groengordel zou

uitgaan van de bestaande begroeiing op de bolwerken aan de oost- en
noorrlzijde van de sta(l en worden afgewisseld met voornaÍne gebou-

wen dic in het watcr van de stadsbuitengtacht werden weerspiegeld.

Zocher jr.

Intussen had Van Asch van Vijck contact oPgenomen met de "zceÍ

bouw en aanlegkundige architect Zocher van Haarlem" (].D. Zocher
jr.), die io zijl woonplaats in I821 al plannen had ontwotpen voor de

aanleg van plantsoenen op dc plaats van de gesloopte verdedigings
werken. Eén van de belangrijkste rcdeneo waarom dit plan daar ook
is uitgevoercl, is cle grote werkloosheid gewccst. Dit project kon vele

arbciders voor laogere tijcl werk verschaffen. Na de aanleg van de

Haarlemse "wandelingcn", zoals plantsoenen op de plaats van de oude

stadswallen toen v/erden genoemd, volgde Zocher's reorganisatie van

de Haarlemrne rhout. Al gauw werd hii de architect bij uitstek die in
opdracht van gemeentcraden en particulieren tai van ontwerpcn voot
eeo parkaanleg met bijbehorende bebouwing ontwierP.

De prijsvraag wercl nooit uitgeschreven. Zocher, dic al bekencl was

met de Utrechtse situatie, koo binnen korte tijd een plan leveren,
waarmee hi] in elk geval het voor dc prijsvraag geresetveerde bedrag

vanf1200,- opstreek. In oktober 1829 legde hij zijn idccën voor aan

de raads- en commissieledcn: een steclebouwkundig plan dat van een

grote visie getuigcle en waarin de verschillende onderdelen welovet-
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wogen een plaats hadden gekregen. Het belangrijkste bestanddeel van
het plan was uitgebeeld. Dir onrwerp van ca. 1,5 x 2,6 meter bevar een
plattegrood van Utrechr mer de voorgcsrelde uirbreidingen en veran-
deringen en langs dc vier randen een doorlopende tekcning waarin een
en ander in opstand was weergegeven.

De groenvoorziening, v/aartoe we ons hicr moeten beperken, sras
Lritsluitend te vinden rond het oostelijke sradsdeel. De srad werd hier
omzoomd door een smalle strook groen die af eo toe een driehockige
uitsnrlping op de plaats van de boiwerken. Alle bijzooderheden van
cle aanlcg, zoals bomenrijen, boorngroepen, heestergroepen, gazons,
wandelpaden en verhogingen waren in het plan aangegeven. In de
oPstaDdtekening kwamen Zocher's ideeèo nog duidelijker tor uitdruk
kiog. De drie bolwerken Begijnebolwerk, \X/olvenburg eo Lucasbol-
werk kv/amen hier niet op voor omdat daarvoor geen ontwerp was
gevraagd. Langs de oicuw aan re leggen slraar aan de noordkant vao
de stad, dic latcr naar de burgemeesrer Van Asch vao §{iickskade zou
worden genoemd, was een bornenrij gedacht, evenals aan de overzijde
van de stadsbuitengrachr. Deze zou voor de rX/illemskazernc tussen
§íolvenburg en de rX/ittevrouwenpoorr moeren worden gedempt om
op die plaats een exercitiererrein re kuÍrocn aanleggen- De \X/ittevrou-
wenPoorr zo! \an Zochcr moeten worden afgebroken, niet zozeer
omdat deze in cle wcg srond (aan belemmeringen voor her verkeer
werd in die tijd nog weinig aandacht besteed), maar meer rer verfraai-
ing van dc stad op dit punt. Een hoge muur en een nieuv/ op te trekken
gebouw zouden de achteriiggendc "onaangename" buurt moeten ca
moufleren

36



E:: i- - r.j:::nJdeelvao
-tr- :a:iabe\'ateen
r--::_: : :_i:l] en vefan-
à:É ':. -_ a: -.\.lirrin een

::!<:_:.jterkeo,was
.r.: - -. -::i §erd hier
ie._i:::::iehoekige
-i:: -].:eedcnvan
x*J': --1 <:en. gazons,

È1. ..:-e\ en. In dc

i ':- : - '.:: iot uirdruk
;ir:- - -- :r Lucasbol-
r... - -: . ni\\ etp was
r ii_ :: : r,lkanr van
t.:r.--':!rrkskadezou
:r.. - :. Je overzijcle
|f: ._ -.:.zerne russen
i-- i -::. :ÉJempr om
crl-, Dc \\'ictevrou-
E&:- .::_. niet zozeet
E_jt _ : àer verkeer
Í:-i- - _ ::: :er lerfraai-
rt:-. . fterrekken
ii::.< :: Í1-t()eren aa-

De wandeling

Op dit punt liet T,ocher zijn waodeling beginnen die hij tot aan de

Tolsteegpoorr in het zuiden voortzette. Hij maakte hier handig ge-

bruik van de slingerende loop van de staclsbuitengracht rood de bol-
werken die steeds wisselende en verras§ende gezichten oplevcrdc. Het
water tussen het bolwerk Lepelenburg en de stad zou moeten wordeo
gcdernpt waardoot cxtra grond beschikbaar zou komen. Om het har-
monische ontwerp niet re verstorco moest nog wel even de MaliePoort
worden afgebroken, maar daaÍ stonden verscheidene aanwinsten te-
gcnover. Bij dc uitrnonding van de KromÍne Rijn in de stadsbuiten-
gracht ter hoogte van de ïrlsteegpoort kon ccn zwernbad worden
aangelegd, voorzien van een fÍaai gebouw, zodac het nuttige mct hct
aangename werd verenigcl. Bovendieo was op het af te graven bastion
Zonncnburg een hortus botanicus ontworpen, vier maal zo groot als

de bestaande tuin aan de Nieuwegracht: "De bestaande Botanische
Tuin, kwam mij voor een Aca<ienrie stad als Utrecht te bekrompen
voor" schrecf Zochcr in zijn toclichtiog. Hierin schreef hij vercler over
het plantsrien:"§7at nu de wandeliog zelve aangaat, deze kan mcn slcgt
beschrijven, om daarvan een denkbeeld te geven, heb ik de kantteke-
ning zoo duidelijk gemaakt als in mijn vermogen was. Voor het
ovcrige mocten, wclgckozcn, lossc groepen licht, en bruin, vao hout-
gewas alsook de leiding der lijnen, cn mccr voornaÍne punten, in acht
genomen worden) die ik beter gevoelen, als wel beschrijven kan". Met
dit langgerekte plantsoettontwerp heeft Zocher meer problemen ge-

had dan in Haarlem omdar hier in Utrecht een srnallere strook grond
beschikbaar §/as en omdat de bolwerken hier niet meededen in hct
ontwerp.

Aan de overkant van dc stadsbuitcngracht, tusscn Manenburg cn
Zonnenburg, had Zocher een buitenwandeliog ontworpeo met een
Ieogte van 2000 Netlerlanclse ellen (ca. 1400 m), waarvan ook rijtuigeo
gebruik zouden kunneÍr maken. Dit pad zou afwisseleod langs en vao
het water af voeren en hiermee voor de nodige verrassingeó zorgen.

Oordeel commissie

Het oordeel van de Commissie tot Uitbreiding en Verfraaijing over
het plan Zochcr, nccrgclegd in haar verslag van 21 november 1829,

luidde dat "het ontwerp zich zoo zeer aanbcvcclt door doclmatigheid
als door bevalligheid, zoowel ren aanzieo van de voorgeslagen nieuwe
wandelplaatsen, als van den aanleg van magazijnen en q/oonhuizen,

dat het ontwcrp zoo als het is liggende, ten grondslag behoort te
wordcn aaogenomen" en dat het bij de uitvoering "zoo na mogclijk"
gevolgd zou rioeten worclen. Enkele gevoelige onclerdelen van het
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plao \À'erden oader bestudeerd en verder uitgewcrkt. Zo bleef de
kwestie van het afbreken van de Carharijoc en de \:1íittevrouwenpoorr
voorlopig oobeslist. Men voncl het vcrstandiger een besiuit hierover
aan lalere generaries over te latcn.

De commissie clrong cr in haar rapport op aal snel en op bepaalde
plaatsen met voorrang aan het wetk te bcginnen, ondeí andere in de
buurr van het Begijnebolwerk eÍr dc §íitevrouwenpoon_ De reden
hiervan Iag vermoedelijk in het feit dat tlaar cle stadsmuur al een aantal
jaren tevoreo was ingestorr. Bovendien srelde de commissie voor her
proiect gefaseerd uit te voeren. Eeo aaopak ineens zou te groots zijn.
Verder werd ervoor gekozeo om cersr de wandelingen aan te lcggcn
en re verfraaien en pas daarna over re gaan op de stadsuitbreiding aan
de noord- eo wcstzijde, omdat voorlopig nict alle gerekende vakken
voor huizenbouw nodig waren.
Zocher werd voorgedragen als de meest io aanmerking komcode
persooÍr voor dc uitvoering van het werk, in het bijzonder voor de
aanlcg van de wandelingen. Het advics van de commissie werd over-
genomen dcror de raacl en de archicect zouf 1.000,: ontvangco voor
het slechten vao de muur en her afgraven van de wal russen Zonneo
burg en de §íittevrouwenpoorr, her dempen van heÍ warer russen
Lepelenburg en de stad en hct aaoleggen van het plantsoen. Hieronder
waren begrepen: het "bezanden" van paden, "bezooien" van oevers
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met graszoden, 'bezaaijen" van de grasveldeo en heilingen en beplan
ten met bomen en struiken, terwijl de geÍ)eente de verharding vao
padcn voor rijtuigen zou fioanciercn. Mogclijk betrok Zocher het
mareriaal voor,le beplaoting uit zijn eigen kwekerij Rozenhagen io
Haarlem. Hij kwarn regelmatig over om bet werk te leiden, waarbij
hij declootwerpen votir de verschillendc aal te ieggen plantsoenen
meebracht.

Na cle snelle starr van de werkzaamheden in 1829 zou her tor 1861

durcn voor het laatste onderdeel van het projecr was voltooid. Al
binnen twee jaar waren alle verdedigiogswerkeo gesloopt tussen dc
Veerdl,oort en dc Plompetoren aan de noordkant en russen de Wit-
tcvrouv,/enpoort en Zonnenburg aan de oostkant van rie stacl. Alleen
die gedeelren bleven staan die een verhoging in dc oieuwc aanleg
zouden vormeo. Evenals in Haarlern werd in Utrecht gewerkr mec
goedkope arbcidskrachten, verstrekt door de ermenzorg. Het werk
stagneetde enige keren, eeíst door de Belgische Opstaocl in 1810
waarvoor de mannen massxal naar het front mocsten, en twee jaar
latet nog eens cloor een cholcra epidemie. l)aarna werd de zaak weer
opgevat, dcze keer met versterking van na de oorlog werkloos gewor
den soldaten.

Kritische geluiden

Al in het begin van de uirvoer van het project waren kritische geluideo
te horen. Het raadslicl Koopman bracht cle gevoelens oncler woorclen
die leefrlen ooder ccn aantal iogczctcncn. Uitgangspunt van de kritiek
was het oorspronkelijke idee dat vermogende burgers zouden wordeo
aangemoedigd orn op de vrijgekomen grond direct achter cle wancle-
liogen huizen tc bouwen dic het aanzien van de stad mede zouden
verhogen. Omdat nu de w'al op sommige plaatsen nauwelijks werd
atgegraveo, haddeo cle huizen claarachter geen uitzicht. De commissie
bleek niet ontvankelijk voor de kritiek omdat het werk nog lang niet
vtiltooid was en het drarom nog te vroeél wes het resultaar te beoor
delen. Bovenclien was rle gemeenteraad inrlidriels al afgeweken vao
het oorspronkclijke idee om io dezc grocnstrook voornamc huizen tc
bouwco.

Enige wijzigingen in het ontwerf wareo oovermijdeliik, maar deze
deden zich op ondergeschikte punten voor. Verder verliep alles vol
gens de plannen die Zocl.rer voor de verschillende onderdelen had
gemaakr. Er was éen oprnerkelijk verschil met zijn oorspronkelijke
plan, narnelijk het doortrekken van dc plantsocnaanlcg vanaf dc Tol
steegpoort in noordwestelijke richting. Io zijn hoofdontwerp liet Zo-
cher zijo wandelingen teo oosten van deze poort eindigen, maar
uiteindelijk srrekren zij zich uit tot aao de §íiilemsbrug die in 1843
ter hoogte van de Marial.>laats werd gebouwd als verbinding tussen het
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station en de binnenstad. In datzclfde jaar had de raad moereo kiezen
v/aarvoor dit gedeelte vaD de vrijgekomen grood zou worden bestemd:
de bouw van huizen of de aanleg van een plantsoen. ïren voor het
laatste was gckozen maakte Zocher een ontwerp waarin toch Aemak-
kelijk huizen in re passen zouden zijn v,,:rnneer ddr gewcnst werd. Ook
het Paardenveld, waar volgens het oorspronkclijke plan een komvor
migc haven was gedachr, werd in eeÍr plaDrsoen herschapen rond de
beide molens die daar stonden.

Toen burgernccsrer Van Asch van Wijck in I819 zijn ambt neer-
legde, rnaakte hij de balans ol) vao de vorderingen van her project
waarvoor hij zich zo had ingezet. Er klinkt enige teleursrelling in door
omdat nier alles wat hern voor ogen srond was gerealiseerd, rnaar dir
betrof voornamelijk het zakelijke gedeelte van hct plan: de uitbreiding
en huizenbouv/ en tle aanleg van eeo haven en pakhuizen Iangs de
westzijde van de stad. Ovcr de plantsoenaanleg wds Van Asch van
rVijck zeker wel tcvreden: §(/anneer wij ons dc stad voorstellen, zoals
rlie in 1827 was, omgeven door een muur rner rorens en bolwerken,
welke, grotendeels bouwvallig, de gedachre aan herstcl als een der
meest doellozc eo koscbare ondernemingen moesr doen terzijde stel-
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len; dc berrnen langs clezelve, hoezeer zij tot enige nuttige bedrijven
dienden, echter afzichtelijk voor het oog van de wandelaar, die de

fraaie singels der stad bezocht: cn wdnneeÍ wii deze nu vervangen zien
(...) of door gebouweo in goede stijl, of door wandelingen, wclke de

armste ingezetenen cveizeer, en nog meer dan de riikeren een aao-

gename uitspanoing en verPozing van arbeid verschaffen; dan zal

wellicht nieÍnand claarin een aanzicnliike verbetering miskennen".
Ook andcrcn wareo enthousias! ovcr de veÍnieuwingen, zoals het

volgende citaat dt De Àardbol van 1841 gctuigt: "Over de brede

buitengracht henen, rust hct oog op dar lie{liik plantsoen, hetwelk de

in 1812 gesloopte $r'alleo vervangen heeft. Tussen en door het ge-

boomte ziet men het pad zich in bekoorlijke bochten slingeren, hier
bevallig dalend naar de oevcr van de heldere stroom door bloembed-

den cn lieflijk riekende heesters, daar zich kronkelend over een beval-

lig gltrriende heuvel, ginrls weer een pclk omvamend, welks hoog-

stammig geboomte aan de voet doot rozen en kamperfoelie of met een

zacht grastapijr omzoomd is (...)".

Een soortgelijke waardering is te beluisteren in de woorden vao Th.

vao Spall, die na eeo lange afwczigheid in 1840 in Utrecht tcrug kwarn

In plaats van "de wallen met hunne oude schietgevaarten, vuile ach

terslriltcn cn onbevallig aanzien van de buiteoziide" zag hij "het

heerlijke plantsoen, bevallige wandel*egen, die op- en afdalen eo u

telkens als bij verrassing dc schoonste gezigten aanbicden".

Laatste fase

Als laatste §/aren de bolwerken àan de beurt die tot nog toe buiten
schot waren gebleven. 7,ocher, die inmiddels samenwerkte met zijn
zoon Louis Paul, nanl van 1819 tot lfl6l Lepelenburg en het l-ucas-

bolwerk op in cle plantsoenaanlcg, waarbij weer heel wat aarde werd

afgegraven. Ook hier wercl de gracht dic de bolwerken van de binnen-

starl scheidde gedemPt. rWolvenburg v/erd vaoaf 1810 onherkeobaar
vcran(lerd toeo de stadsarchilcct Chr. Kramm hier dc gevangenis

bouwde. De planoen clie Zocher mct Zonnenburg had, namelijk de

aanleg van de Hortus Botanicus, zijn niet vcrwezenlijkt ln 1848 werd

hier het meteorologisch inscituut gevestigd waarbij later de sterren-

wacht werd gevoegd. Het schilderachtige Beplijnebolwerk tenslotte,

<lat nog steeds weeldcrig was begroeid, wcrd in 1870 afgegraven cn

volgebouwcl rtlet woonstratcn.
De aanlcg van eeo Plantsoen op de beide bolwerken waar dat

uireiodelijk wel mogclijk was, I-epelenburg cn het Lucasbolwerk, heeft

heel wat voeten in de aarcle gehad. Het onteigcneD van cle verschil-

lcnde particuliere bezirtingen kostte veel tiid.
Op hct Lucasbolwerk moesten enkelc gebouwen verdwiinen, waar

on,ler het Suikerhuis, ecn suikerraffinaderij die hier in 172I was
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begonneo. In het nieuwe planrsoen werd een mrziekrenr opgerichr en
ter vervdDging vao het overhaalschuitje werd een vaste brug gebouwd.
Deze Lucasbrug, samengcsreld uit willekeurig geplaatsteJ ruwe sram
metjcs eo daarom ook "knuppelbrug" genocmd, pasre heiernaal in de
landschappelijke aanleg vxn de waoclelingen. Het plantsoen van het
Lucasbolwerk was een halve eeu\4, later aan vernieuwing toe. Het is
opmerkelijk dat de gemeenreraad in 1904 besloot om het vlakke
terrein weer wat relièf te geven door rle aanlcg van zacht glooicnde
hcuvels, terwijl het bolwerk onder leiding van Zocher juist was afge-
graven. De oude muziekrenr werd vervangea door een nieu§,e die oog
langetijd ineen behoeftc voorzag. In 1938 werdophet I_ucasbolweri
ruimte gereserveerd voor een ander ootspanninélsgebouw, de stads-
schouwburg. Een deel van her plantsocn moest hiervoor wijken, even
als de muziektent. Door het toenemende verkeer was het trousr'ens
toch al sreeds moeilijker geworden on in de openlucht naar concertcn
!e luisteren.

Thans srrekt de groengordel zich nog stccds uit van de rWitevrouwen-
brug tot de §íillemsbrug, cle maximale lengre clie onder Zocher werd
bereikt. Afgezien van eokcle aanrasringeo, zoals de bouw van cle
stadsschouwburg en het inmiddels weer verdwenen tijdelijke Tivoli-
gebouw op Lepelenburg, heeft dic langgerekte plantsoen het goed
uitgehouden en kan het zich mrg steeds weerspiegelcn in het water van
de stadsbuitengrachc, die op andere plaatsen aan het verkeer is opge
offercl.

Het is otiit de becloeling geweest om al het singclwater re dempen
en de plantsoelren op te ruinten. Dit bcruchte verkeersplan Feuchtin-
get uit 1958 kon door persoonlijk ingrijpen van rle toenmalige mini-
ster van C.R.M. mevrouw dr- M. Klompé wordcn getorpedeerd, al-
thans wat betteft dat gedeelte van rle singcls waaraan zich planrsoenen
bevon,len
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begonoen. In het nieuwe plantsoen werd een muziektent opgericht en
ter vervanging van het overhaalschuirje werd een vaste brug gebouwd.
Dezc Lucasbrug, samengesteld uit willekeurig geplaarst., ir-*. rru-_
rnetjes en daarom ook "knuppelbrug" genoemcl, paste helemaal in de
landschappelijke aanleg van de wandelingeo. Her plantsoen van her
Lucasbolwerk §/as een halve eeuw later aan vernieuwinq toe. Her is
upmrrkeliik dar dc pemeenrcraJd in IqOt be.lror om" her vlakkr
terrein weer wat reliëf te geven door de aanleg van zacht glooicnde
heuvels, terwijl het bolwerk oncler leiding van Zocher juistïas afge_
graven. De oude muziektent werd vervangen door een oieuwe ,Jie Àg
lange tijd in een behoefte voorzag. In 1938 werd op het L,rcasbolweri
ruimte gereserveerd voor een ander ontspanning.sgebouw, de stads
s,houwbr,rt Eendeel van her planrsoen moe.r hiervorrwijken.eren-
als de muziektent. Door het toenemende verkeer *0, h"r trou*e,rs
toch al steeds moeilijker gcworden orn io de openiucht naar concerren
te luisteren.

Thans strekt de groengordel zich nog sceeds uit van de síitevrouwen
brug tot de §íillemsbrug, de maximale lengte die onder Zocher werd
bereikt. Afgezien vao enkele aanrasringen, zoals de bouw van rlc
stadsschouwburg en het inmidrlels wcer verclwenen tijdelijke Tivoli_
gebouw op I-epelenburg, heeft dir langgerckte plantsoen het goed
uitgehouden en kan het zich nog steeds weerspiegelen in het wateivan
de stadsbuitengracht, die op andere plaarsen uan het rerkeer is opge
offerd.

Het is ooit de bedoeling geweesc om al het siogelwater te dempcn
eo de plantsoenen op te ruimen. Dit beruchte verkeersplan Feuchiin
ger uit 19)8 kon door persoonlijk ingrijpen van de toenmalige mini_
ster van C.R.M. rrlevrouw dr. M. Klompé worden getorpedeerd, al
thans wat betreft dat gedeelte vao de sing"ls n,uur"r., ,ich plantsoenen
bevonden.

Ncgen motlri, : -.
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Situatie nu

In grote lijnen zijn karakter en sfeer, bedoeld bij de aanleg, bewaard
gebleven. Ecn wezenlijk verschil is echter de ouderdom en monumen-
taliteit die tal van bomen inmiddels bereikt hebben cn de Singels
onvervaogbaar maken. De oudste bomen zijn nu zo'n 130-160 jaar
oud. Het zijo de iepen, linden, platanen, eiken, paardekastanjes en in
mindere mate bcukcn, haagbeuken, vleugelooteo, essen en robinia's.
Er zijn naar schatting nog ongeveer 250 bomen uit de Zocher-tijd
aaowezig. In het algemeen betreft het soorten die nog tientallen en
zelfs honclerden jaren meegaan.

Het gcvolg van de groei cn ontwikkeling van het park is, dat
opvallende zichtassen en verrassende doorkijkjes nog overal aanwezig
zijn, maar nu soms op andere plaatsen. Afwisseling van bomen en
boomgroepen, bossages langs een bochtig verlopend padenstelsel,
gazons eo water bepaleo het bccld, terwijl hoogteverschilleo er een

extra dimensie aan toevoegen.
Als minder algernene soorten zijn verrneldenswaard: moseik, Hon-

gaarse eik, Japanse honingboom, hemelboom, moerascypres! oostersc
rr:::: upgerichr en
lri!:=::,jtgebouwd.
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plariin, tÍon'rl)ctboortt, Paulowniir of ternpelboorn, merrscquoia, px-
via, vllse christusdoor,), zelkovu, eenbJaclige es, pluimes, geelhour,

Japarse ootebrxrm, alnllcrboon-r cn wittc ruoerbei. 1)ijzonder imposint
zijn een aantll oorspronkelijke. in groepcn gcplanre bomen, zoals cle

plarenen op her Geerrelltriq,erk en Servlasbolwerk, rnoerascypressen
op her Geertelxrlwerk, airn de Maliesingel en her I{icronyrnusplaor
soen ctr Hollantlse linden op Zoonenbtrrg.

Enkele oorspronkelijke lijovormige clemcnten u'orden gcvormd
door rijen plateneo aan dc folsrcegsingel en het Hieronyrnusplanr-
soen, lindeo op het Serveasbolrr,crk eo het I.ucastxrhverk. Ook aan cle

buitenzijde van de Singels staan op divcrse plaarsen imposiiore bo-
menrijen. De groeil.>laarsomstancligheclen zijn hier vlnwege de asfal-
tering slecht; vcle bomen sraan zelfs met cle stamvoct in hct wegtlek.

Tenslotte r)()cmen we oog cen tweeral hcrdenkingsborneo: ccn
treurwilg tcr erc van Ktioingin-nroeder Emma uit 193,i en rie Ilevrij-
dingsboom, een beuk tlic in i9:í1 werd geplant.

In de jaren clerrig, rlta;rr voorrl na de tweede q,ereldoorlog is door
de gemeentelijke plantsoencndiensr gesrrccfd nalr een grorcre vari,
atie in de beplanting. Allcrlei exotische bq)msoorren, v/aarvan boveo
el enkele genocrnd zijn. rvorclen in de Singels aangcplanr. Ook wordt

Íeau I-c(li! llr:



r- .:..,requoia, 
Pa-

:: I :.!\- geelhout,
: i -i:: irnposant
r:: : : :ian. zoals dC
':.! I .i sa! Pressen
:<- ii :- ::, ItLrsplirnr-

r:. _ irÍ: !e\1)rmd
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. . -:a\ rn boven
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er aingevuid mer allerlci kleinerc boon)soorten en srruiken, waarDrce

de diversiteit aafl bladkieur en blocsem sterk is «regenomeo.
Bossages en struwelen van soeeuv'bes, dwcrgrnispel, karnperfirclie,

boerenjasrnijn, hulst en caxus accentueren dwarspaden of de ingaog
near cen llis«)risch huis uls Manenburg en Zonnenburg, en dragen zir

bij aun hct verrassiogseffcct. Van de tlxus zijn er verschillende oudc
cxernplaren, die nog uit rle alnlegtijd kunoen starnmcn. OIndar ze in
de winrer groen blijvcn toepeo ze een iparte sfecr op.

L)c ondergroei van de Singelpltntsocnen bes!rat io hoofdzaak uit
grasvegeratie die als gazon bcheer.l rvordt. In het voorjaar worden de

Siogcls gckleurd drxrr lllerlei bolgcwassen als crocns, oarcis en vogel-

rnelk. Op de stcilere oevcrs, waar het rnaaibeheer rlincler frequent is,

krijgen spontane kruiden mecr Lans zolls speenkruid, maarts viooltjc,
nagelkruid en look zonder iiok, die her Singe\rark in lerschillende
seizoenen klcur geven. Vooral het massaal blocieode fluitekruid langs
rle (iatharijnesingel is een lust vorir hel oog en dc geur ervln is haast

bedwelrnend.
Deze grocne zoo,r vxn Lltrccht is niet mcer weg te denken uit het

sradsbeeld en wordr nog dagelijks rner genoegen door veel inwoncrs
beu'andcld. Dat had burgemeesrcr Vrn Asch van Vijck andcrhalve
eeuw geledcrr ook irl !r()ts geconslrteerd.

\íxndele,) cn r(»r,en in het

phrrrsocr rchtcr hct polnitbu-
trLr Ltdit Eri
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"Defl aanleg van een openbaar Park
enz." - Het Park Hogeland en het
§íilhelminapark

Korte voorgeschiedenis

ln de laatste maand van het jaar 1887 kwam de gemeente Utrecht in
het bezit van een stuk land aan de westzijde van de stad. Op 12

december van dat jaar kocht ze namelijk de buitenplaats Het Hogeland
(8,2 ha.) wor f 260.000,- van de twee ongehuwd gebleven jonkheren
Ram.

Deze aankoop werd oiet bepaald ondoordacht gedaan: er ging een

besloten zitting vao de gemeenteraad aan vooraf. Voorstanders van de

aankoop wezen op het belang van de "wandeling" die hierdoor zou
kunnen worden gewaarborgd: door de aanleg van stÍaten waren de

meeste wandelwegen al verdwenen. Eigeolijk waren alleen de singels,
de bolwerken en de Maliebaao als openbaar groen overgebleven.
Tegeostanders vonden de aankoop niet "nuttig en noodzakelijk" voor
de bewoners van Utrecht.

Uiteindelijk werd Het Hogeland dus toch gekocht, maar niet met
de bedoeling het hele terrein voor een park te gebruiken. Daar was de

koopprijs te hoog voor. Een gedeelte van het terrein zou als bouw-
grond moeten wordeo geëxploiteerd. §íaarschijnlijk vond dit idee
meer weerklaok toen bleek dat de gemeente de gelegeoheid kreeg nög
een stuk grond in de buurt van Het Hogeland te kopen. Dit was het
Oudwijkerveld, eeo groot (11,6 ha.) ruig, onbebouwd terrein. De
eigenaar, mr. HJ.H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout, vroeg
slechtsl 34.500,-. Maar wel onder voorwaarde, dat het overgrote deel
van dit gebied binnen tieo jaar zou veranderen in een openbaar
wandelpark of bos.

Tot de aankoop van het Oudwijkerveld werd in 1887 nog niet
besloten. Er waren in deze zaak ongeveer dezelfde voor- en tegenstan-
ders als bij de aankoop van Het Hogeland. "Omdat wij de eene

dwaasheid hebben begaan, bestaat er voor mij geen reden, nog een

tweede te begaan, ten einde de eerste te verzachten" werd er door een
raadslid gezegd. Men vond dat het Oudwijkerveld te ver weg lag, dat
de stad zich niet naar dit deel zou uitbreiden; tenslotte was men ook
toen al zuinig. Men wilde wachten met de aankoop totdat er plannen
met een begroting zouden zijn die de bestemming van het Oudwijker-
veld in verband met die van Het Hogeland zouden verduidelijken.
Baron Van Boetzelaer beloofde tot eind december 1888 het Oudwij-
kerveld voorde gemeente onder de genoemde voorwaarde beschikbaar
te houden.
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Intussen debarteerden de raadslcdcn vcrder- Het plan werd geop-
perd, een vijftal tuinarchitecten opdracht te gevcn een ontwerp voor
parkaanlcg op beicie terreinen te maken. Dit zou/ 2500, kosten. Een

ander voorstel was, / 1000,- beschikbaar te stelleo voor de winoaar
van een prijsvraag met die opdracht. Met clf tegen tien stemmen werd
dit laatste itlee op 19 juli 1888 aangenomen.

On,uery dd I.A. Lotun
inleaerde ruor le prij:
,tuat. CAU. (linAr)

On,uery dd H. Capij,l
inh,ode rcr de ?ÀjÍ
1)taag. CAU. (rc.htt)
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Prijsvraag

Op zaterrlag 15 september 1888 werd de volgende rnededeling io het
N ederltnclscbe Tuinbo awblad gepubltceerd: "Prijsvraag - Aanlcg park
lltrecht. Ilurgemeesrer en \Wcthouders <ier Gemeente UTRECHT,
brengeo ter algemeene kennis, dat door hen eene prijsvraag wordt
uitgeschrcvcn voor den aanleg van een openbaar Park coz., cn dat het
daarvoor door eene commissie van cleskundigen, in overleg met hun
collegie opgemaakt programma mct situatiekaart van het terrein,
verkrijgbaar is gcstelcl bij de boekhandelarenJ.G. van Terveeo en Zoon
te Utrecht, tegen betaling van één gulclen...".

Het gemeentebestuur trachtte met behulp van de beste iozending
op de prijsvraag cet zodanige oplossing te vinden voor het gebied Het
Hogeland, de Nieuwe Baan (het rleel clirect ten zuiden van hct huis

Het Hogelaod) en het Oudwijkerveld, dat er een samenhangend ge-

heel zou ontstaao. Daartoe moest het parkkarakter rond het hLlis Het
Hogeland behouden blijvcn, rnaar tegelijkertiid moest het mogeliik
zijn de rest van het terrein zodanig in te delen dat er voordelig en

docltreffend zou kunnen worden gebouwd. In fcitc werd dus war

betreft Het Hogeland om een ontwerp voor een villapark gevraagd.

Op het Oudwijkerveld had n-rcn een openbaar wandelpark voor ogen.

Beide delen, villa en wandelpark, moesten goed opelkaat aansluiten.
Aan cle prijsvraag deden l6 inzenders mce. De jury bestond uit de

heren C. Muyskcn, architect (voorzitter) en de tuin en parLarchitec-
ten Leonard A. Springer (sccretaris), Henri van Lunteren en L. Ros-

seels. Op I 2 december lSUfl werd dc uitslag in de raadsvergadering
bckend gernaakt. De cooclusie was, dat gecn der 16 iogekomeo onr
werpen voor een volledige bekroning in aanmerking koo komen!
Daarom scelde de jury voor, de prijs re verdeleo, "en wel /500,- aan

clen ontwerper van her plan onder hct rnotto 'opgeplakte ster', meer
bcpaalcl voor de zeer verdienstelijke iodeeling van 'Het Hogeland' met
het oog op cne docltreffentle en voordeelige exploitatic vao bouwter-
rein, en aao den ontwerper van het plan on.ler het motto'Eenvoud'
eveneens /500,:, rleer bepaald votir het zeer verdienstelijke ontwerp
voor dco aanlcg van een park op het Oudwiikervcld".

Iozender van het ontwerp met de titel 'opgeplakte ster' was Jan
Anthony I-oran (l8,it-191.1), in dieost van de gemeente als tekenaar

bij het Stadstimmerhuis. Het ontwerp 'Eenvoud' was gemaakt door
"de mct rocm bekende tuinarchitect" Henri Copijo (1842-1923),
"boon.rkweker a/d Groenekan te Blauwkapel bii Utrecht". Het Oud-
wijkerveld werd uiteindelijk in decembcr 1888 rloor de gemeente

aangekochr.
Niet iedereen was het met de bcoordeling van de ingezonden ont

wcrpen eens. Er ontstond in januari 1889 ecn polerniek ir.bet Nedet
landse Tuinbot--blarl, die ook werd gepubliceerd ir het Botuhundig
lYeeh.blad. De ioitiatorJ.C. de Lange was van mening, dat de bcoor-
deling niet was geschied zoals die in dc voorwaardeo vao de priisvraag
was opgcsteld. De Lange vond clat de ingezonden ontwerpen voot Het

r H.- :-:n nerd geop

!t1r- :-: -rn!iverp voor
ar-' ' kosten.Een
5ic :. . r de winnaar

F:Éa ' :a r:e0lmen Werd
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''PdïÈaanleg o? het

Hooselaud en Ouduij
Èerreld.", gesigneerd l.À
Lorun en 11. Co!;j,l,
1889. GÀU.

Hogeland en het Oudwijkerveld "in zijn geheel en onderling verband"

beoordeeld hadden moeten worden, en niet als twee afzonderlijke
delen. Hoewel Muysken het eindoordeel van de jury eigenlijk niet
voldoende kon verdedigen, bleef de jury bij haar uitspraak, die ook
door dc gcmeente was aangenomen.

De ontwerpen

Het ingezonden ontweÍp van Loran werd door de iury dus uiteindelijk
gekozen voor wat betreft de plaatsing en groepering der bouwterrei-
nen op Het Hogeland. Het deel direct rond het huis werd echter niet
"grootsch genoeg" bevondcn; men vond dit teveel versnipperd. Het
oordeel over de aanleg van het park op het Oudwiikervcld was

"...bepaald ongunstig...De ontwerper blijkt op dit gebied niet thuis te

zijn, het geheel is in strijd met de eenvoudigste regelen der Tuinar
chitectuur...".

§/at betreft het ontwerp van Copijn was de algemene indruk van
de jury niet ongunstig. Toch was ze van mening dat de bouwterreinen
minder goed gegroepeerd waren als in de tekening van Loran. De
aanleg van het park op het Oudwijkerveld vond de jury echter "zèer

goed....evenzo de gemeenschap tusscheo 'Het Hogeland' en het Oud-

wijkerveld, wanneer de aanleg kan worden uitgewerkt zooals op de

teekening is aangegeven... De keuze voor de plaats van het Magnetisch
Observatorium, de aanleg van den vijver en de onderlinge groepeering

van het volkskoffiehuis, muziektent, kinderspeelplaats en het terrein
vooropenbare spelen is zeer gelukkig geslaagd... Bij uitvoering zouden

evenwel deze terreinen de aangegevcn afmetingen niet kunnen ver
krijgen en zulleo zij met het oog op den door dc gemeente geprojec-
teerden hoofdweg Iaan de ooord-oostelijke ziide] iets moeten worden

ingekrompcn....
Uit de beide ontwerpen werd in 1889 het Plan "Parkaanleg op het

Hooge Land en Oudwijkerveld" samengesteld, gesigneerd door Loran

en Copijn. Voor het Oudwijkerveld werd het ontwerp van Copijn
gehandhaafd; voor het Hogeland dat van Loran (o.a. het plantsoen op
de Emmalaan), met uitzondcting van het terrein direct rond het huis

Beide delen ontmoetten elkaar bij hct huis Oudwijk, waaromheen de

oudere landschappelijke aanleg tot 1924 gehandhaafd bleef.

Het Hogeland

Het park Het Hogeland kwam het eerst aan de beurt; het werd
gereorgaoiseerd in 1889. De oorspronkelijke aanleg was rond 1821+,

evenals het direct ten zuiden daarvan gelegen park De Oorsprong,
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Eetr oude hollc tromperboom
of Caralp. nr her Hogeland-
park aan de Biirsrraar.

oDtworpeo cloor Hendrik van Luntereo (1780-1848), voorvader van
één van de juryleden ter beoordeling van de prijsvraxéa. In 187,í kwam
er een spoorbaan over het landgoed.

Het terrein wercl in 1889 opgehoogd cn er werden wandeis/egen,
besrratingen en rioleringen aangelegd. Het gedeelte dat bestemd v/as
voor huizenbtiuw i nu gelegen langs Emnralaan, Ramstraat en Oudwij-
kerlaan) werd verkoclrt. IÍr 1889 besloot dc gemeente her buircnver--
blijf in te richten «rt stedelijk museum. Het werd in 1891 geopend en

bleef daar gevestigd tot en met l9l 8. De naam 'Museurnlaan' hetin
nert daar nog aan. Vanaf 1919 is Staatsbosbeheer in het huis gevestig(1.

Vao dc oorspronkclijkc landschappclijke aanleg uit ca. 1821, mct
vijvers en perken, is nu vrijwel niets meer terug te vinden. §íellicht
stdÍnmeo er welenkele bomen uit deze periode, zoals de ÍnonuÍneorale
gingko en een haagbeuk die vlak bij het landhuis staan. Het meest
opmerkelijke is l-rier een oude trompetboom of Catalpa, Ínet holle sram
vóór her huis aan de Biltsche Griít. Deze boorn is gekanteLl eo rust
op zijn taklen. Enkele jaren gclcden is hij behandeld door de boom
chirurg Copijn en van trekstangen voorzien. Het is een van de weinige
bomen in de stad die, vanwege de markante verschijningsvorm, als
in.liriJ.. bij rttl I rrt.hrcr. bekend i.
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Gcz;.ht a? d. .-ij1'u in
het Wilheb»inaprÉ cn

tu uexe/i1*e hzi:enrij,
1945. CÀLi.

Het park is verdeeld in enkele vakken met gazons eo versprei(le
borren door eeo gebogen laao die vanaf cle Museumlaan langs de

sPoorlijn eo dc Biltsche Grift loopt, èn cen drietal rechte paden.
Vcrschillende bomen vao inmiddels zo'n hooderd jaar oud en enkele

nog oudere siereo het park: Hollanclse lincle, paardekastanje, es,

zwarle noot) beuk, noorse csdoorn en moerascypres. De linden en
mocrascypressen zijn in groepen geplaarst- Verder staan er raxussen,
rnoerbeibomen en diverse sierheesrers. I-angs de spoorlijn en ver-
spreid laogs de Biltsche Grift zijn bossages aangebracht mer bcrbcris,
sneeuwbes, hulst eÍr dergelijke. Bij dc Socllenlaan sraat een beeld van
een rnuze mct een harp.

De Immalaan met brede glzonstrook en bomenrijen van kastanjes,
essen, meidoorns, robinia's en krimlindes. vormt een groene verbin-
cling met het §íilhelminapark. Monumentaal is de omvangrijke rode
beuk, centraal geplaatst op een oveaivormiÉa Ílazon aan het begin vao
de Emmalaan.

Het Oudwijkerveldpark, later genoemd §íilhelminapark

Vanaf 189,i werclen in de gemeentelijke kwekerij aan de Kruisvaart
"jonge bomen van verschillende soorten, benevens eene parrij hees-
ters en conifeeren" gel)lanr, besremd voor her "Oudwijkerveldpark".
Daaronder bevondcn zich "Krimlinden, dubbelbloernige kastanjes,
bruine bcuken, zilvereschdoorns, accacias, eikeo, platanen en zilverlin-
tlen".

Met de feitelijke aanleg van het park op hct Oudwijkerveld werd in
de zomer vao I897 begonnen; op tijd om aan de verkoopvoorwaarde
van Baron Van Boetzelaer uit 1888 te voirloen. Men begon rnet "het
uirbrggcrcn en detnpen vJn \l,n,ten. traven vdn een vijver en tren\-
slooren, ophoogen van het terrein, aanleggeo van rioleering, tij en
wanclelwegen, rnaken van rwee duikers of waterverbindiogco cn van
ccn houtcn brug, eeo en ander volgens daarvan opgemaakt bestek,

:i -LJer van
i- t kwarn

r.::: . ,rJeiq egen,
at-:: : :.!!eIlld was
F!. - ' ..: :c Oudwij,
cc_ : :: luitenver-
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terwijl met de beplanting van dat terrein io eigeo beheer werd aao-
gevangen...-", s'aarmee in de eerstc maanden van 1898 werd voortgeg-
aan.

De aanleg vond plaats onder supervisie van de directeur der ge

meentewerken !'.J. Nieuwenhuis. He r toenmalige hoofd van de plant-
soenendienst (de 'piantagemeester") hield toezicht op de uitvoering
eo maakte het beplantingsplan. Sinds 1893 was ditJJ. Denier van der
Gon; hij bleef tot 1922 in dicnst van cle gemeente.

Het park werd nog steeds "Oudwijkerveldpark" gcnoemd, maar
eind 1897 vroeg de Vereniging tot Veredeling van Volksvermaken aan

de
gemeente om het park "Wilhelminapark" te nocmcn, naar cle prinses
die in 1898 gekroond zou worden tot koningin. De gemeence ging met
die naam akkoord.

De opcning vond plaats op 26 mei 1898 eo op 31 augustus werd de

§íilhelninalinde russen Het Hogcland en het Wilhelminapark ge-
plant, ter herinnering aan de inhuldiging van de koningin.

Hoe ver het was

Met de bouw van de eerste huizen werd ook in 1898 begonnen. Het
park en deze huizen lagen toen nog in een uithoek van de stad, en het
geheel moet in de eerste jaren eeo verlaten en kale indruk gemaakt
hebben. Een van de eerste bewoners, NJ. Singels, schreef hierovel
"Voor hoevelen gold hier Hildebrand's "hoe ver het was"? Kan mco
zich thaos voorstellen, wanneer men de huizenzee ziet, die het Wil-
helminapark insluit, rlat cle eerste postbezorging ciaar aanvankelijk
eerst dcs morgcns te half tieo geschicdde, dac het avoodblad tegelijk
met het ochtendblad werd bezorgd omdat de bestelliog in den avond
te ver en door de duisternis te bezwaarlijk werd geacht? Dat bakket,
kruideniers en andere leveranciers eenigszins onwillig vroegen hoe
men daar komen moest? Slechts weinig Utrechtenaren bleken te
weten, clat laatstgenoemd park te bereiken was Iangs het smalle mod
derige pad, dat toen 3e baansteeg hcctte. Voor dic stceg kwarn de

fraaie, breede Burgemeester Reigerstraat in de plaats, thans een rui
rneD toegang vormend."

Vóór de aanleg van de Burgerneester Reigerstradt (ca. 1910) was

aileen aen de zijde van Het Hogeland, in het verlengde van dc Ern-
rnrla.rn. een rurne roegíng a.rnwezig.

ln 1909 werd het park in een tocristischc gids als volgt beschrevenl
''Het §íilhelminapark is te jong om reeds geheel aan zijn docl te
kunnen beantwoorden, maar de aanleg met het mooie geboomte, de

tusschen kleine bosschjes vol bloeiende heesters en langs uitgestrekte
graspelocses zich slingcrcode paden en wcgco, cn dc groote vijver-
spiegel, waaraan eenden en witte en zwarte zwanen leven geven, heeft
een geheel geschapen, dat reeds nu den wandelaar bekoott en doet

-'4tFYo-,
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vermoeden s'et hier over eco tient.rl jaren wezen zal, als ook dit
grLrotsche terrein de gedachte aan den kunscmatige daDleg zal doen
vergeten en tot stuk oatuur zal zijn geworden."

Op 2,1 augustus t9l1 wercl er een paviljoen geopeod, gelegen op de

plaats waar nu het theehuis iigt (waarover later meer). Dit "Melkhuis"

was door de gemeente élebouwd op ioitiaticf van cle Volksbond tegen
drankmisbruik, afdeling Uttecht. In de notulen van cen geÍneente-

raadsvcrgaderiog, gchouden ornstreeks 1897, was een dergelijk'gc-
zond'gebmik van een park al vcr$'oord: "Er was behoefte aan een

volksuitspannirg of een eenvoudige melkerij mct lornerrijke zitplaat-
sen,2 ha. koekamp voor sierlijke koetjes of voor volksfeesten en een

molentje om her peil van de vijvcr los te maken van de Meent."
Een "koekarnp" is er echter nooi! gewccsr; wel werd het gtote

grasveld vlakbij het Mclkhuis in die tijd gebuikt door een voctbalver-
eniging en's zondegsmiddags q'crdeo er rege)matig muziekuitvoerin
geÍr gegeven. Het geheel weld dan opgeluistcrd door het geklater van

de fontein in de grote vijver, die elke zondagmiddag wcrkte.

Een gezellig toeven

ln 1916 is her park volwassener: "Een overvloed van zitbanken, op cle

n-roriistc puntjes gcpiaatst, rnaakt her hier tot een gezellig coevcn onder
her schadupdak der rneest uirccnlopenrie boornsoorren, v/adrmee het
park zoo rijkelijk is beplant. lnderdaad, ccn stuk natuurschoon, als

men maar zcldcn aantteft. Nergens een spoor van gedwongenheicl,

overrl ruimte en fraaie doorzichten, en daarbij een veelheid van

kronkelende wandelwegen, die zich toch alle neer ringen om het
midcielpunt van cien schoonen vijver."

Tegenover Orrdu,ijk werd in l9ll het Rosarium geopeDd, ontsteao
op initiatief rln de vereniging van rozenkwekers "Nos jungit rosae'
(cle rozen verenigen ons). Deze openbarc rozentuin wxs door de

gcnleente naar ontwerp van JJ. Denier vxn der Gon aangclcgd en
verhoiigde zo nog meer hct rccteatieve aspect van dit gebied. Het
besraat uit pelkeo en pergola's net allerlei, cleels bijzondere rozens-

oorten, die met naambordjes worden aangeclrricl. De rozeobeplanting
q,orclt afgewisselcl met gazonnetjes waatop eeo tweetal sokkels met
vogelbcclden. Het gchccl is orngeven doot heesterbeplanting van

berberis, callicerpa, vuurdoorns, dwcrgmispels en coniferen.
Het Nlelkhuis in het §íilheJminaptrk werd in 1925 vctvangen door

het l-ruidige theehuis, ontworpen door cie architect der gerneentewcr
ken G. v.d. Gaast. Park en theeiruis werdcn in clatzelfrle jaar lovend
bcschreveo ilr een artikel geriteld Moderne Bouwkunsr in Utrecht:
"Het Vilbclminapark is eeo bijzooLler ftaai gedeelte van Utrcchr
geworden. llitstekeocl voldoet dc architectonische aanleg van den

toegangss'eg, cle Emmalaan, dar van den Biftschcn straatweg af toe-
gang gccft !ot het meer Iandschappelijke gedeelre van l.ret park...Het
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bij n.rijn bezoek nog niet geheel en al voltooide paviljoen...van architect
G. v.d. Gaast, beloofr ook bepaald een aanwinst voor dir fraaie park
te worden. De meer speelsche vormen van dit paviljoen met zijn groot
rieten dak sluiten hier zeet goed bij de minder srrenge omgeviog aan
en zullen vooral als afsluiting van de vijverpartij eeÍr bekoorlijken
indruk n,aken."

Het paviljoen werd op 29 mei 1925 officieel geopend. Een jaar larer
kwam er nog een elernent in her park bij, de zogenaamde burgemees-
tersbaÍrk. Dczc werd door de burgerij van Utrecht aangeboden aao dr.
Fockema Andreae, ter gelegenheid van zijn koperen ambtsjLrbileum.

Tijdeos de tweede wcrcldixirlog werd de naam rX/ilhelminapark

veranderd in Nassaupark. In juni 1945 kreeg het park zijn oudc naam
weer terula. rVel werd er in cleze tijd eeo bunker gebouwd die er, half
verscholen tussen het groen, nog stecds staat.

Na de oorlog werd het park verrijkt mer een aantal kunstwerken.
Io I966plaarstc degemeente het werk van Auke Herterna, gcrircld Dc
Scrijdende Geesten, in de buurt van de vijvcr. Niet ver daarvandaan
werd in 1968 in het tocn 70 jaar oude park her stanclbeelcl van
Koningin \X/ilhclmina onrhuld, gemaakt cloor Mati Andriessen. In
1986 kwarnen daar tenslotte De Vatersteneo van Gerard Höweler bij:
zwerfkeieo q.aarvan cle buitenkant ongemoeid werd gelaren maar
waaruit scherpgekante delcn zijn weggeoomen, zoda! er in de ruwe
steen glad gepolijstc s/aterreservoirs' zijn onrsraan.

Srun(lbeeld \\ .
(tekening H..1:. .
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Het Wilhelminapark nu

Het §íilhehninapark is nu cen gocd voorbccld van een landschappe
lijk aangelegd stadspark, ontworpen in een stijl die aan het eind van
dc negentiende eeuw gebruikelijk w^s.

De grootste verancieriÍrgeo bestaan oogetwijfeld uit de maarregelen
ten behoeve van he! verkeer. In het zuidelijke en oostelijke deel van
het park is na de oorlog een geasfalreelle verkeerslus aangelegd,
waarcloor eeo aanzicnlijkc verkleiniog heefr plaatsgevonden en de
grocion-rstandigheden van de bomen daar zijn verslechterd. Ook cle

asfaltering van de srraleo aan rie westzijcle van het \WilheLnilapark
is bedreigencl voor de bomen.

In positieve zin is de roegenonen wasclom van het bomenbestand
een belangrijk verschil. Als we het pas aangelegde park vergelijken
rner ,le h.ridiËc .irurcir v-rlr,)p h,,e een "pen ruirnte met spriererige
boompjes is uirgegroeil ror een lolwassen park mer monuÍneotale
borr-ren. Opvalleod is nu vooraldc prachtige beplantiog in de vorm van
boomgroepen die de vergezichten in en vanuit het park begeleiclen;
solitairen geven hier en daar een accent door hun groeivotrn of blad
kleur. Ofschoon er nog gcco sprakc is vao cen echr oud park maakt
het geheel ecn volgroeide indruk.

IIet oudere bomenbesrand bestaar uit iep, eik, lincie, paardekastanje,
gewone beuk en rocie beuk, rnoerascyprcs! vleugelnixrt, plaraao, es-
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doorn en zwarte dcn. L)e bomen zijn veelal in groepen geplant of
komen voor als randbeplanting langs dc lanen, paden en waterpar-
tijen. Vxrral de verspreiri voorkomcnde groepen moerascypresseo <-'n

zwarte dennen geven een aparte sÍeer aan het park. Naast het oudere
bomenbestand zijn er talrijke jongere borncn, waaronder bijzonderhe-
den als gingko of Jrpanse noreboom, doodsbeenderenboom, arrber-
bcxrm, vaantjesboorr, metasequoia cn Perzische eik. Rood het theehuis
zijn krim Iindes geplant mer typische neerlrangeocle takken. Opvallend
zijn hier dt burders mer rÍlerlei \ooren iri5.rn.

Karakteristiek voor het \Vilhclmioapark is het grote ovale gazon,
dat iotensief gebruikt wordt. Er omheen staan verspreid boorngrocpen
rnct onder andere iepen, linden, escloorns cn eiken die io dir parkge
deelte mooie doorzichten geven. Ten zuiden van dit gazon is orn-
streeks 1930 eer ovaal plantsoen aangelegd met spiegelbecldige pcr
ken, bakstenen muurtjes waarin muurbcgroeiing, borders met
heesters en bloemen en gazons, in een stijl die typerend is voor die
tijd. Naast de groenaanleg is er een kinderspeelplaats met zaoclbak,
speeltoestellen cn een kleurige wobbel'.

Uit het intensieve gebruik van het park blijkr wel, hoe groot cle

behoefte is aan een dergclijk groen rusrpunr in dit gecleeltc van
Utrecht. Daarbij heerst er, ook door de bouwstijl van een groor deel
cier ornliggende herenhuizen waarop men regelmatig vanuit her park
ccn blik kan v,,erpen, nog steetls iets van een gemoedelijk burgelijke,
Iaat negeotiende-eeuwse sfecr.

Dir alles tesarnen vormt u,aarschijnlijk de reden waarorn hct rX/il

helmioapark het bekendste en misschien wel het meesr gelieÍde park
van Utrecht is.

Een lommerrijk park h een
gcliefde spcclplek voor kiode,
ren (lulianapÍrk)
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HetJulianapaÍk en De Oorsprong

Hoewel er dikwijls ecn relatie bestaat tusseo een stadspark en een
his«rrische buitenplaats, is daaraan in de literatuur maar zelden aao-

dachr besceed. Toch is het belangrijk er stil bij te staan, dat ook in de

srad Utrecht verschillende openbare parken zijn voortgekomen uit
buirenpiaatsen of hofsteden mer een buitenplaats-karakter, destijds
aangelegd en gebouwd door particuliere eigenaren. §íanr hoewcl func-
rieverandering gepaard ging rnet wijziging in de aanleg, bleef de

oorspronkelijke opzet mecstal bepalend vtxrr de toekomst van het
park.

'Itru'ijl hct §íilhelmioapark bijvoorbeeld dire« als stedelijk wao-
delpark voor het publiek werd aangelegd en opengesteld, zijn Oog in
Al, Nieuw- en Oud-Amelisweerd, het Oorsprongpark, het Hogeland
en het Julianapark oorspronkelijk ootsraan uit parriculier initiatief.

Zoals u zult zien lag dar initiatief bij Oog in Al al in de zeventiende
eeuw, een pcriode waarin dc buitenplaatsencultuur io cle Nederlanden
vrxrral in de buurt van de steden een hoge vlucht narn. Deze tendens
zette zich in de achrtiencle eeuw voorr en het is juisr in die periode,
dat cle parken van Nieuw- en Oud-Ameliswcerd de omvang kregen die
ze nu oog bezirren. Ook architectonisch kao men nog vele elementen
aanwijzen, die tot die periode reruggaan.

Het Julianapark

Het Julianapark werd cvenals Oud- en Nicuw Amelisweerd pas in de
twiotigste eeuw van buireoplaars verandcrd in stadspark.

ln dc ncgcntiende eeuw lag op dit terrein tussen de spoordijk
Utrecht-Arnsterdam en de bionenwcg van Utrecht naar Zuilen de
hofstede Zcldzaam", eigeodom van Everarcl Henry Kol 11816-1888),
celg uit een bekende familie van Utrechtse bankiers. De familie Kol
bezat in die tijd verschillende grote buitenplaatsen in de provincie
Urrechr. Een van de belangrijksre was De [Jreul onder Zeist, waarvoor

J.D. Zocher jr. de parkaanleg in landschapsstijl ontwierp.
''Zeldzaam" nam onder deze buitenplaatsen een bescheiden plaats

in. Van een cchr grore aanleg kon men in de negeotiende ceuw voor
zover wij weteo niet sprcken. Het feit dat in die tijd meestal van een
"hoÍstede" werd gesproken gccft aan dat de nadruk vooral op het
gebruikskarakter varl 'Zeldzaam" lag. Afbeeldingen of plarregronden
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zijn echter nicr bekend, zodat wij moetco gisseo naar de eerste fase
van Kol's hofstede.

Oorsl.>ronkelijk rnoct deze hofsrede behoord hebbcn ro! MaÍiëndae1
of het nabijgelegen Charrroise, wrarvan aan de Laan van Chartroise
nog de toegangspoorr staat.

§íanncer Jan Kol lll na de cloocl van zijn vacler Everard Henty in
1USU de hofstede erft heeft hij er aanvankeiijk commerciële planner.r
mee. In dit gebiecl, waar zich (bij het nu llegraveÍr Arnsrcrdam Rijn
kaoaal) langzamerhand enige inclusrrie aao het ontwikkelen is, zier hij
rnogelijkheden een havel aan te leggen, die ook een cleel van de
naburige hofsccde Chartroise zal beslaan. Door verkoop van Charrroi-
se aan de gemeente lltrechr kan dit plan echter geen doorgang vinden.

ln 1901 besluit Kol op cle plaars van "Zeldzaant" een park aan te
leggen. De opdracht geeft hij aan de Fa. H. Copijn * Zoon. De ztx>n
van Heory Copijn, Lodewijk Wilhelmus (genocmd Louis, 1878 t94i)
maakte het ont§/erp.

Henry Copijn hatl verschillende belangtijke parken in dc provincie
aaogelegcl, zoals de iivertuin van Zanrlbergen in Zeist (Blookerpark)
en hec spectaculaire park van Kastcel Dc Haar voor baron Etienne van
Zuylen. dat onder leiding van Pierre Cuypers op eeo voor Nederland
uoieke wijze gerestaurccrd werd in de jaren negenrig van de rorige
eeuw. Ook het onrwerp voor het \iTilhelrninapark in Utrechr is van
zijn hand. Hcr oeuvre van [-ouis Copijn berrcft ook verschillende grore
parken in het Sticlrr: zo ontwicrp hij in 1930 her Van Boerzelaerpark
in De Bilt.

De aanlcg die Kol door de firma Copijn liet verwezenlijken beslaar
de zLricloosteiijke helft van hct regenwoordige Julianapark. Pièce dc
milieu wtrs een grote! grillig gevormde waterpartij mct een eilandje
en een schiereiland. Met de grond die vrijkwam werd het terrein rond
de vijvcr gemoduleerd, zodat een verschil in accidentarie ontsronrl. Dit
heuvelachtige effect was ecn van de essenties van cie parken in lancl-
schapsstijl: zo kon men op een berrekkelijk bcscheiden rerrein een
groot aantal verschillende compal.timenren realiseren, door boonr-
groepen oI scruikbeplancing van elkaar gescheiclen eo dooÍ een wan-
delpacl met elkaar verbondeo. De wandelaar belccfde het park zo als
eco aaotai caferelen, die zich tijclens zijn tocht voor zijn oog orlrrolden-

Ilelangrijk was ook cie plaats van hct htris: bij de aanleg van dit park
werd de oucle hofsrcde waarschijnlijk afgebroken en omgerovcrd in
een kioclerspcclplaats. Kol prelucleerde hierrnee op de mogelijke ste-
debouwkundige ontwikkelingen, dic volgens hem vooral in noordwes-
telijke richting zouden plaarsvinden. Aan de zuid-oost kant van dc stad
wcrd uitbreiding immers berroeilijkt door de verschillende forten die
daar lagen.

Voor Kol zelf lag de aanleg ven een villawijk in dc buurt van zijn
zojuist aangelegde park meer voor.le hand: hij nam zelf het iniriatief
om een drietal villa's re laten bouwcn. Maar uireindelijk wercl niet clit
deel van Utrecht als rcsidentieel gebied uitverkorel, maar het gebied
bij het Wilhelminapark en het Hogeland.

t»ó.
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Nadat het park gereedkwam bood Kol het de gemeeote ten ge-
schenke aan. Zijn voorstel ging nog verder, wanr bij aanvaarding van
dit geschenk zou hij ook het terrein, §,aarop later rVerkspoor werd
gevcstigd! als park laten inrichter.

Door een misversrand van de zijde van de gemeentc rrok Kol zijn
aanbocl echter in en beheerde het park zelf tot zijn dood in 1919.

Intussen hacl hij het in 1907 met een hertenweide laten uitbreiden.
Dc "Tuin van Kol", zoals hct park genoemr'l werd, ging een nieuwe

fase van zijn geschiedenis in toen dc crvcn Kol het bezit van ruim 5

ha. in 1929 aan rie gemeente Urrecht verkochten voor 11'15.000,-,
ongcveer- dc helft van dc gcsclratte waarde. l)it onder voorbehoud dat
het park de kon.rende 100 jaar als zodanig in stand gehouden zou

worden. Het park kreeg nu een geheel openbaar karakter en dc naarn
wcrd verandcrd in Julianapark.

Halvcrwege de jarcn dcrtig wercl vervolgens het noordelijke deel
aangelegd. Geheel gelijk aan het paviljocn-restaurant in het §íilhei-
rninapark kreeg ook het nu tot 9,) ha. uitgebreide Julianapark een

theehuis c.q. restaurant.
De uitbreiding vao het pxrk vond plaats onder leidiog van de

Utrechtse "plantagerneester" Perk Vlaanderen. Dit nieuwe deel

draagt cloor ccn rwcctal open velden een veel wijdser karakter clan het
door Copijn aangelegde park, waar juist beslotcnheid overhccrst. Bij
de aanleg van het tweede gedeelte werden talrijkc jeugdige wcrklozen
in het kadet van de werkvetschaffing ingezet. ln deze tijd is ook de
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muziektent, die oorspronkelijk in het Wilhelminapark stond, naar het

Julianapark verplaatst.
Vanaf de tijd dat het park een openbaar karakter kreeg, werd bewust

gestreefd naar het aanplanten van een gevarieerd bomenbestand, dat
door een simpele etiketteriog ccn educaticve betekenis heeft.

De inmiddels zo'n 90 jaar oude bomeo geven hetJulianapark (met
name het oostelijke deel) eeo volwassen indruk. Het bomenbestand
bestaat uit zomereik, Amerikaanse eik, beuk, robinia, Noorse esdoorn,
gewone esdoorn, zilveresdootn, Hollandse linde, Amerikaanse linde,
plataan, paardekastanje, abeel, iep, haagbeuk en Canadese populier.
Mindcr algemeen zijo onder andere kurkboom, rulpenboom, amber
boom, hemelboom, boomhazelaar, gingko, Hoogaarse eik, metase-
quoia, moerascypres, zwarte noot! suikeresdoorn, oosterse plataan en
vaantjesboom.

De bomen zijn verspreid aaogeplant aan de ran.len van.1e gazons,
als begeleiders van de laneD eÍr plaatselijk dichter in ccn soort bosver-
band. Soms zijn er boomsoortcn in groepjes geplaatst, zoals de moe-
rascypressen rond de vijver, Japanse sierkersen op het eiland, de
zomereiken langs de spoorlijn eo een groep ceders in het cenrrum vao
het park. Opvallend zijn de altijd groen blijvende taxussen en huisten,
w.rarvon reel oudere exempl.rren re zien zijn.

De Fluir'r..
Luin

Hcr voedcÍeo de. die.en in

hetJulianapdrk.
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De Fluitspeler vanJan van

I-uio

Ook groeien overal kleinere sicrbomen en heesrers, die kleur en
fleur geven in alle jaargetijden. Vooral met de uitbreiding in de jaren
dertig en mecr nog na de oorlog zijn bijzondere soorten aan het park
toegevoegd. Als bijzonderheden kunneo genoemd worden: Parrotia
persica, katzuraboom, erwtensrruik, sneeuwklokjesboom, Hongaarse
en Perzische sering en de aralia of duivelswandelstok. Voorrs is er een
twintigtal botanische rozen-

De kleinere houtige gewassen en bossages dragen in belangrijke
matc bii tot de afwisseling van open en beslotenheid van her park.
Tevens worden de drukke Amsterdamse srraatweg en de spoorlijn
afgeschermd. Aardige doorkijkjes zijn vooral rond de vijver te vinden.

Behalve de bomen en heesters bevat het park ook kruidachtige
gewassen, vaste-plantcnborders, bloemenhoeken, en een heidetuin
nabij het theehuis. Door de afwisseling en de aanwezigheid van zoveel
bos- en vruchtdragende gewassen is het park bijzonder aantrekkelijk
voor allerlei zangvogels.

Ilehalve deze 'vrije' vogels bevat het park ook een drietal moderne
volières bevolkt met allerlei zangvogels, parkieten, ara's, fazanten en
papegaaien. Ook flamingo's, sierganzen, eenden, duiven, kalkoenen en
hoenders zijn in het Julianapark te vinden. Daarnaast vindt men er
konijnen, marmotten en dwerggeiten, terwijl het hertenkamp nog
steeds een twintigtal herten telt. Juist deze "levende have" geeft het
Julianapark zijn eigen plaats onder de Utrechtse stadspaÍken: door
zijn beslotenheid en kleinschaligheid is dit het meest kindervriende-
lijke park van Utrecht, dar niet alleen voor de wijken in het noord-
wcsten maar voor de gehele stad een belangrijke rol te vervullen heeft.
Het is ook een schoon park (honden worden er niet toegelaten) waar
overdag toezicht wordt gehouden - 's avonds gaat het op slor.

Als bijzondere elementen kunnen het beeld De Fluitspeler vanJan
van Luin en De Giraffe van J. Heckman genoemd worden.
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De Oorsprong

Ook aan het Oorsprongpark ging een buitenplaats, De OorsProng,
vooraf. Dezc was in I82l gesticht (loor verbouwing van de oude

herberg Het Boompje, die al in 1617 was ontstaan: vermoedelijk bij
cle aanleg van de Maliebaan. l-ange tijd heette de herberg dar ook De
Maliebaal. Al in de achttiende eeuw wordt hierbij een "playsiertuyn"

vermeld.
De buitenplaats ontving een nicuwe naam orndat men meencle, dat

op dezc plek aan cle ran.l van.1e stad de rivier de Vecht ontsprong.
De landelijke sfccr dced dc Utrechrse cementfabrikanr 1.1.V4T. Ca

zius ertoe besluiten eeo buitenplaats aao ce lcggen. De herberg werd
vcrbouwd tot een eenvoudig, witgepleisterd huis in dc stijl van zijn
rijd: ccn Ernpire-gebouw met een verhoogde middengevel en twee

zijvleugels, dc middenpartij werd bekroond cloor een fronton. (De

oorspronkelijke opzet van het huis laat zich gocd vcrgelijken riet het
nog bestaande Sluishoef, aan de zuidzijde van de weg tussen Utrecht
en De Bilt, dircct voor Sandwijck.; De architect ran het huis is niec

bekend. Het bijbel.rorend park, dat zich uitstrcktc over eer gebiecl

tussen cle Biltsrraat, de Maliebaan en de Maliestraat, werd aangclcgcl
door Hcndrik van LuntereÍl) starnveder van een lJtrechrs geslacht van

ruinarchitecren en bouwmccstcrs. Van Lunteren was de schePPeÍ van
verschillende grote en kleine parkco in de provincie Utrecht en ver
daarbuiten. In cle tuin van De Ootsprong stond een "folly" in de vorrn
van een "Chinees Schellenhuis)c": een in Oosterse stijl oPllerrokken
paviljoentje.
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Na de dood van Cazius in 1832 werd de buitenplaats geveild. Zoals
dikwijls het geval was mer dir soort bezittingen dicht bij de stad ging
De Oorsprong de volgende deceonia verschillende malen in andere
handen over, waarbij het rloor verbouwingen steeds werd aangepast
aan de eis van de bewoners.

In 1878 werd een gedeelte van hct terrein verkocht voor de bouw
van huizen langs de Maliestraat en de Mgr. van de rWcteringstraat.

Kort voot 1886 legde meo langs de rand van het huidige Oorsprong-
park een gelijknamige straat aan. In deze "crescent" werd een aantal
royale herenhuizen gebouwd.

In <1e negentiencle eeuw vorrncle De Oorsprong, evenals Het Hooge-
land, het bcgin van een reeks buitcnplaatsen, die zich vanaf Utrecht
via Dc Bilt en Zeist langs de Utrechtse heuvelrug voortzetten tot nabij
Rhenen. Het huidige parkie is wel een zeer summier overblijfsel van
wat eens een landelijk geheel was. Slechts enkele oude bomen uit de

periode rond 1a79 zijn overgebleven. Bovendien waaide er in het
najaar van 1987 een monumenrale beuk om.
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Oog in Al

Zeventiende eeuw

Het park Oog in Al dankt zijo ontstaan, it 1664, aan cle excentrieke
Everard Meyster (ca. 1617 -16791, onder rneer bekend door de Amers-
foortse keitrekking en zijn vaak bizarre publicaties. Deze rijke jonker
woonde afwisseleod in fltrecht en Amersfoort. In laatstgenoemde
plaats legde hij rond 1650 twee buitenplaatsen aan: Nimmerdor en
Doolomberg. De naamgcving is typercnd voor Meyster: Nimmerdor
verwijst naar de altijd groene sparren waaruit de tuin grotendeels
bestond, terwijl Doolomberg een symbolisch programma verbeeldt. In
deze tuin nam een doolhof clat om een centrale heuvel was aangelegd,
een bijzondcre plaats in. Dit gestileerde doolhof staat voor de dwa
lendc christen-ziel, die verloren gaat in het labyrinth van een zondige
wereld, waaruit slechts God hern kan redclen.

Ook cle naarn Oog in Al hccft ccn programmatische betekenis: in
1664 publiceerde burgemeester Hendrik Moreelse zijo Deductie, een
plan dat de uitbreiding van de stad flrrechr naar de wesrkant beoog<ie.

Meystet was een groor voorstander van clit voornemen en liet ondcr
anclere een kaart vao het uitbreidingsplan maken. Vxrruitlopend
hierop lier hij in darzelfde jaat zijn buiten Oog in Al aan de nieuw
gegraven Leiclse Vaart aanleggen. Zodoende kon hij dan de nieuw
bouw tot aan zijn voordeur zien optrekken en dus een 'oog-in-al'

houden. Zijn vertrouwen in het welslagen van het plan-Moreelse was

blijkbaar zo groot, dat hij als belegging nog enkele percelen grond in
de omgeving kocht. Jammer genoeg voor Meyster is dit project nooit
als zodanig uitgevoerd.

Mogelijk ingegeven door het verlangen orn zijn aangekochtc gron
den toch winstgevend te maken, kwam Everard Meyster met zijn eigen
uitbreidingsplannen voor de dag. Deze waren voor het merendeel
gebaseerd op het oorspronkelijke plan-Moreelse (zie bijvoorbeeld
Meyster's De Gerymde Bedenckingh uit 1670).

Het huis van Oog in Al had oorspronkelijk een eenvoudige, recht-
hoekige vorm. In de achttiende en negentiende eeuw gaveo verbou-
wingen het cen andcr karakter. Van de tuioaanleg van Oog in Al in
deze tijd is niets bekend, zodat we niet weten of het te vergelijken was
met Nimmerdor en Doolomberg. Het enige restant van de toenmalige
aanleg is de ruinkoepel, eveneens ingrijpend veranderd in later
eeuwen. Zoals te zien op de tekeoing van D. Verrijk uit ca. 1780 werd
het dak van de koepel bekroond met het beeld van een man. Een
dergelijk beell stond ook op cle centrale 'berg' in Doolomberg, waar
het de IJdelhcid voorsteldc. Misschien had het beeld in Oog in Al
eenzelfde betekenis. Een andere verklaring is dat het hier om Meysrer

D. Vetijh. 'retul)e/ en

deel un de nlkt»ale,
1780 t/86, G/1t1.

61

ài



Oor 1» 1. .'
GÀI'

D. VeàjÈ: Britenpldatt
aoR in,1t, circa 178().

gaat, die richring uitbrciding tuurt. Mogeiijk verenigde het beeld beide
betekenissen io zich, geruige een passage ui het hofdicht Des Weer
elds Dool on. berg ontdoold op Dool-in-bergh (1669), waarin Mey
ster de IJdelheid als "mijn Kyeckervriocl" omschreef.

Achttiende eeuw

Behalvc Verrijk's tekening van de Leidse Vaart naar het westen gezieo,
waarop onder meer Meysrer's theekoepel re zien is en het huis Oog
in Al verscholen gaat achter cen hoge haag, geefr eeo andere, nog niet
eerder gepubliccerde tekening van Verrijk een onverwachte blik op
hct park. Op de achtergrood vao deze afbeeldiog is de Domtoren te
zien, hetgeen betekent dar dit een gezicht naar het noordoosten moet
zijn. Meystcr's theekoepel neemr een centrale plaats in. Terzijde van
de koepei bevindt zich een dubbele colonnade, die bekroond wordt
door pinakels en twee beeldcn. Her is niet duidelijk welke vorm cleze
colonnade verder aanneemt, waarschijnlijk zullen cle beide zuilenrijen
ergcns aaneensluiten, mogelijk als een exedra. De beide beeldeo op de
colonnade geven al aan tlat dit gcen Meyster-bouwwerk kan zijn. Hij
ging er immers in zijn hofdicht Nlmmer Dor Berymt (1667) prat op
dat dc buitenplaats Nimmerdor "met geen beeld is opgepronckr van
oud afgoderijen", dat wil zeggen dat hij, geheel in tegenstelling tot de
zeventiende eeuwse praktijk, geen klassieke godeobeelden in zijn tuin
wilcle plaatsen. Alleen her beeld van de IJdelheid liet hij toc, zowel in
zijn Amersfoortse buiten Doolomberg als in het Utrechtse Oog in Al.

Tot nu toe werd verondersteld dar de zuilenrijen op de rckcning op
fantasie vao de maker berustten. Echter, vier verkoopaktes datereod
uit het laatste kwart van dc achttiende eeuw laten zien clat her hier om
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een bestaand ruingebouw ging. l ussen 1780 en 1799 q.isselde her huis
vier keer van eigenaar. Op 23 september 1780 q,er:d Oog io Al uir de
oalatcoschap ven.fotranna Stevens, wecluwe valJao de Heger, gekocht
door Mr. Adriaen Assenborg, oud kanunnik vao Sc. IVarie. Op l2 juli
1794 was de koper Anthony van Stirum. uit de nalatenschap van
Assenborg. Rhuirnsight', zoals her huis in 1795 heette, werd in augus-
rus 1795 alneer verkocht door Mr. Anrhony van Stirurl aan Hubertus

Jongeneel, die her buiten vier jaar larer weer cloorverkocht aan Arhonij
van Eelde.

Een gocd overzicht van de indeling van deze buitenplaats is te
verkrijgen io de /7rl der Verkochte H zen, Ltatplaatzen, Vey ,

Hoo1, Teellanden, lett. ), rit lf94t "Ecn cxtra plaisante Buitenplaars
genaamcl Oog in Al...aan de Noordzyde van de J-eidse Vaart, een
quarticr uur gadns van lJrrecht . . rDet eene fraaije en zedert rveinigc
jlaren nieuw getirnrnerde Hecren Huizingc, (voorzien van een
schoooe groorc Bchangen en Gestucad(xrrde Zaal, warr in een Schoor-
stecn Bufetten en verdere Kasten. en svelke met twee Schuifraarndcn
en een Dublrele Glaaze Deur, zyn ruim uitzigr hccfr op het Voorplein
en over cle Lcidse Vaart op den Ry- of Zandweg, ende daaragter
gelegeo Bour'landen; l"yders nog by 1-ret inkorrlen van her Huis aao
weerszyden een Behangen Karier, waar v:rn cle een aaÍr de linkerzydc
is voorzien van een Schoorsteel, eD die aan de rechccrzydc zich met
,:le Zaal cornmunicccr!, voords nog eeo Opkamer en daar onder een
goede drooge Kelder, item een ruime en met Wite Steentjes bemet-
zelde Keuken ltret een Aparternent daar naast! rnet zyn Fornuis,
Regen- en Putwatcrs Pompco en verdere Commoditeiten. wyders vyf
Bovenkamers, waar van twee met Bedsreden, en drie Behangen, mits-
gaders één voorzien van een Schoorsteen, ook nog een Pocderkamer,
een groote diepe Provisickasr, en de nodige gemakken zoo boven als
beneden, ecn groote Zolder, uit welke men mer eeó rrap koomen kan
op hct PIat van het Dak, alwaar gevooden worrl eene Bcllc Vuc over
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de geheele Plaats, op en over cle Leidse Vaart, rondom gelegen Bouw
en Weilanden en op de voorschrccve Stad) en met cen schoone ruirne
zcskanrc Stecne Koepel, Behangen en van een Schoorsteen voorzien,
welke op deo uithoek aan de I-eidse Vaart, mitsgaders Ry, olZarLdweg,
op de Catharyne Poort rler gemelde Stad; een ruime Styger aan de

Vaart, cn cen dito agter de Plaats, waar van men zyn uitzigt heeft op
de \X/eilanden tot dit perceel bchoorende; ecn ruime Tuynmans §íoon-
ing, met zyn Zolder en Kelder, spatieus Koetshuis met zyn vaste
Tuygenkast en Stalling voor 6 Paarden nevens een ruime Hooyzolder,
op welke een Kamer met twee Betlsteden, en eeo cliepe Kast, alles
mccdc zcdcrt weiligc jaar-cn oicuw getirnmert; een schoonc Mcnage-
rie, een Tempel en een Bad, een Schuit of Jagthuis, vier Loodsen of
Schuuren, een Persikke en Druivenkast en de nodige Kribben tot
Broeyerye, een Goud Viskom, een Fontein, aangenaarne Laancn cn
mer Plantsoen overdekre Alleës, Broey en Moesruinen, in welken
gevondeo worden de exquiste Vrugtbooilen vaÍ1 allerhancle soort: en
rnet de verdere Bepotingen cn Bcplantingcn, mirsgaders aaohoorige
allerbeste \Veilanden daar rondom gelegen; alles belend teo Zuiden de

Nieuwe I-eidse Vaart, ten \Mesten den Nieuwendyk en ten Noorden
cle Oucle Vagenweg, wadr van 471 Roeden van ouds dc voolschreve
Buiten Plaars uitgemaakt hebbende, verringelden voor ééo Mergen, en

70



-. !:en llouw
. Íte rlrime

_. ::. \,)orzien,
. : Z.indweg,
, . ...r aao de

: ;: heeft op
I :::.:n: \Yoon-

. :: zln VASIC
- . - ,,r zolder,

.: . ii:sr. alles

:.\lenage-
- :l ,rJsenof
. -: i::bben tot

: L::nen en
.: :o g'elken

. : :a sooM en

- -- :,:,nhoorige
: .::: Zuidco dc
. : :a:: \oorden

'- . ,(]rSChreve

: - .\lergen. eo

de overige Lancleo (waar van ccn gedeeke is geëmplojeerd tor de
Oprylaan, Tuynmaos \Mooning, Koetshuis en Stalliog, Menagerye en
twccdc À{oestuin,l groot negen Mergen, zyn Erfpagrgoed van het
Capittel van St. Marie te Utrecht, op ecn jaarlykse Canon van agr en
zestig gul(leÍrs...".

f)it is clc oudste uitgebreide bescl.rrijviog van Oog in Al rlie we
kenncn. Mogelijk worden hier huis en tuin besclrreven, zoals zc ren
dele nog io de tijd van Meyster waren, afschoon Asscnborg blijkbaar
veel had Iaten veraodercn.

In cle koopconclities, cedulles, estimaties eo transporren tlie tusseo
17110 en 1 799 opgemaakt zijn is sprake van eeo opvaliende tocvocging
aan de tuinstoffage. In I780 wcrd slcchts dc "ex!Ía fraye srene coupel"
genoerncl (zowel io koopcondities, estimatie als transport). Io 1794,
wanoccr het buiten uit de nalarenschap van Mr. Arlriaao Assenborg
wrirdt verkocht, blijkr zich een ingrijpende verandering rc hcbbeo
voorgedaan: niet alleen zijn er plotseliog "aangcnaame Laanen en mer
Planrsoen ovcrdckte Alleës" in Oog in Al verschenen, maar ook "een

schoonc Menagerie, een TempeJ en een Bad" en niet re vergeren "t:en
Goud Viskom" en "een Footein". Dczc clemenceo van tuioaanleg
wotden tot en mct hct eind van de achttiende eeuw met nalre vermeltl
\Ve rnogcn dus aannernen dar deze veranderiogen ten tijde vao Mr.
Asseoborg zi jn doorgevoerd.

Allereerst houdt dit in clat de colonnades op Verrijk s tekcning niet
op fantasie berusten, maar ófwel cle rnelagcric, de tempel tlf het bad
verbeeLlen. Zowel cen mcnagcrie als een bad konclen in de achttiende
eeuw een tempelachtige vorm alnoemen- Ten tweede betekeot clit clat
de tekening van Verr:ijk dus vao ní 1780 (rle daturn van aankoop door
Assenborg) moct dareren. Verrijk stierf in 17fi6, hetgeen ons ioziens
bctekent dat de veranderingen op Oog in A1 onLler leiding van Adriaar
Assenborg tussen 1780 en 1786 moeten hebben plaatsgcvondcn.

Negentiende eeuw

Over de negcnricnde eeus/se aanleg van Oog in Al zijn weinig gege
vens voorhanden. We veronderstellen dat het park na de veranderin-
gen door Mr. Assenbrtrg het uirerlijk had verkregen vao een Engelse
landschapstuin met mogelijk nog restanten van rle oucle aanleg. In dc
Ioop vao cle negentiendc ccLls/ mocten de tuiogebouwtjes (ternpel,
badhuis en menagerie) zijo afgebroken, aanÉlezien ze niet meer wor-
.len vermeltl. De enige beschrijving van het aanzien van dc tuin in de
eerste helfr van de negentiende eeuw, vrordt gegeven in AJ. van der
Aa s Aardrijk.rÈundig uoordenboek der Nederlanden, uit 1846: "Dit
buiten . . . hetwe lk met zijne tu inparken en lornrnerijke lancn dc vaart
zeer verlelencligt, ireeft uit den kocpel cco bijzonder schoon gesigt op
de stad Utrecht. Het wordt rhans in eigendom bezeren en bewoonrl
door dcn Heer Mr'. J.(i. Delbeek".
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Delbeek liet het huis in 18ll en 18,i0 verbouwen. Bij de eerste
verbouwing werd de halfronde uitbouw toegevoegd. die het huis een
vroeg negentiende-eeuvr's karakrer verleendc. In 181+0 volgde de aan-
bouw van een rechthoekige salon, links aan de vootkant.

In 1869 dook de naam Oog in Al weer op bij eeo veiling. De
advertenrie vermeldde echter geen nadere bijzonderheden over het
park. De beschriiving beperkte zich hierbij rot: "Koepel, Tuinmans-
wooning met annex, Koetshuis en Stalling én voor paarden éo hoorn
vee, Moestuinen, Broeierijen, Druiven- en Bloemkasten, Schuttingen
met fijne vruchtbomen en verdere beporingen en bcplaotingen, cvcn-
eeos uitn-tuntenrl \Jíeiland, allcs tc saÍncn groor 7 bunders,90 roeden,
76 elleo". De buitenplaats werd op deze veiling gekocht cloor Pieter
Hendrik Cornelis van deo Broeke.

De meest tastbare hcrinnering aan het negenriende eeuwse Oog in
Al is de aquarel door F. van Soest uit ca. 1890, die een gezicht geeft
op eeo deel van de tuin en een prieel. OodanLs het feit dar dit
tuinornament met zijn rieten kap en gezaagde houren lijst er typerend
voor zijn tijd uitziet, gaat her hier hoogstwaarsch ijnlijk om een'aan,
klcding' van Meyster's koepel. De tuin zoals die door Van Soest is

afgebeeld, is kenmerkencl voor deze periode, waarin de 'natuurlijkheid'
van de lanclschapsstijl gedeelrelijk werd verdrongen rioor een strak-
kere aanleg, waario bloemperken een belangrijke plaats innarnen.

Ingrijpend voor de aanblik van de tuin was de aanleg in 1896 van
het Merwedekanaal, waardoor tle fuoctie vao dc koepel als uirzicht
spunt een nog grotere nadruk kreeg.

Twintigste eeuw

In 1918 werd cle buitenplaats door de gemeenre lltrecht gekocht van
Picter Hcndrik van den Broeke, zoon van de eerder genoemcle eige-
naar. De totale oppervlakte van bijna 20 ha. omvatte zowel huis en
ruin, als de omringende weilanden. Op deze weilanden werd een
tuinstad aangelegd. Het ontwerp voor de tuinsta<i viel in her kader van
eeo groter uitbreidingsplan voor de stad Utrccht, waarvoor dc archi,
tect H.PBerlage was aangezochr. Uiteindelijk was de wijk Oog in Al
het cnigc onderdeel van dit project dat inderdaad gerealiseerd werd.

Pas rond 1920 werd de definitieve bestemming van huis en cuin
actueel. Dit hield verband met cle geplancle nicuwbouw van her Ad-
ministratiegebouw van de Spoorwegen aan de Catharijnesingel, waar-
door het park Nieuweroord zou verdwijnen. Nieuweroord was tot
1902 een particulier buitenverblijf geweesr, mer eeo park dat rond
1850 was aangelegd door J.D. Zocher jr. Hoewel relarief klein, bere-
kende de teloorgang van deze aanleg met zijo exotische boomsoorten
en muziektempeltje een verlies voorde stad Utrecht, waar het besraÍrd
aan parken niet overdreven groot was. Oog io Al was daarom de
aangewezert plaats voor een omvorming tot openbaar park.
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Dc opdracht tot het ontwerp en de uitvocring werd toegekend aan
de 'plantagemeester" JJ.Denier van der Gon (18)6-1933).

Oog in Al is Van der Gon's belangrijkste werk, alleen al vanwege
het feit, dat dit het enige project was dat geheel naar zijn eigen
ontwerp werd gerealiseerd- Behalve aan het reeds genoemde Vilhel-
minapark en Rosariurn werkte hij onder andere ook aan de Maliebaan
en de sirgels. Hicr gcbruikte hij "de bijl als tekenstift" om Zocher's
lijnen weer op te halen. llij de uitvoering van Oog in Al in de winter
va.n L921 /22 werden onder andere werklozen ingeschakeld. Het huis
kreeg in 1923 een nieuwe functie als theeschenkerij, en zou al spoedig
een sfeervolle ootmoctingsplaats worclen voor de Utrechtse bevol-
king. Utrecbt in uoord en beeld sprak in 1926 over de theetuin van
Oog in Al als een plaats waaruit "visioenen verrijzen van warme
zomeravonden, waarop de muziek vao het zachte strijkje u de zorgen
van het dagleven doen vergeten en de schitterende schakeeringen van
den hemel bij zonsontlergang in iedets gemoed iets van den kunste-
naar wakkcr rocpen en u in vrome stemming cloen geraken".

Clare Lennart gaf haar indrukken in 1962 als volgt weer: "lk her-
inner mij nog dat het als theehuis en restaurant geëxploiteerd werd.

Je kon er heerlijk en vooral erg rustig aan het water zitten, want er
kwam bijna niemand. Om het huis en de tuin rnet zijn zwaar geboomte
hing een sfeer van in zichzelf gekeerde vereenzaming. Het nieuwe
park Oog in Al heeft echter niets van deze dromerige triestheid. Het
is een bekoorlijk klein park met veel bloemen, mooie boomgroepen
cn een hertcnkamp - een bezoek ten volle waard".
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Het Park Oog in Al vanaf de

Het opmerkelijke van het park Oog in Al is de ruimtelijke vorm rnet
het centrale weiland cn hertekamp, waaromheen een smalle vijver
kronkelt mct parallel een laan erlangs. Daar weer omheen iiggerl
gazons met verspreide bomen en bossages, hicr en daar onderbroken
door een uitstulping van dc ringvijvcr. De onderkomens van de dieren
zijn in rustieke stijl aangepast aan de omgeving.

Het oudste deel van Oog in Al ligt rond de theekoepel langs de
Leidsche Rijn en rond het voormalige landhuis, dat wat zijdelings van
het eigenlijke park ligc en daardoor min of rneer zijn eigen karakter
heeft behouden. We vinden claar clan ook de oudste parkbomen die
wellicht uit de eerste helft van dc negentiende eeuw srammen: beukeo,
Hollandse lindcn cn zomereiken- Vanaf de Kanaalweg is er een srarige
beukenlaan in de richtiog van het huis, vanaf de Mozartlaan een
eikenlaantje van jongere datum.

Dc bclaogrijkste btnmsoorren, buiten de bovengenoemcle, zijn nog
paardekastanje, plataan, berk, zwarte clen, robinia, els, raxus, es en
moerascyFres. Berk, den en plataan zijn op saillante plaatsen in groe-
pen aangeplant. Langs het water groeien els en wilg. Als meer bijzon
dcre soorteo kunnen vermeld worden: zilveresrioorn, hemelboom,
Alnus spaethii (een elzensoort), tromperboom, atlasccdcr, boomhaze
laar, vaantjesboom, Fraxinus pensylvania (een srxrrt es),Japanse note-
boom, zwarte noot, tulpenboom, Metasequoia, moseik, moeraseik,
zachte eik en Japanse honingboorn.

I-angs paden en lanen zijn versprcid bossages aangepiant vxn onder
anclere karnperfoelic, sneeuwbes, boerenjasmijn, mahonia, hulst, ha
zeiaar cn bamboe, die verrassende doorkijkjes eo effecten opleveren.
Langs de wegen als de Kanaalweg en cle Everard Mcystcrlaan schcr
men ze juist naar buiten af. Bijzoodere heesters in Oog in Al zijn OoÍ: in À/. i ,:
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Hei Park Oog nt Al vanaf de

Het oprnerkelijkc van het park Oog in Al is de ruimtelijke vorm met
het ccntrale weiland en hertekarnp, waaromheen een smallc vijver
kronkelt met parallel een laan erlangs. Daar wccr omheen liggen
gazons met verspreicle borncn eo bossages, hier en daar onderbroken
door een uirstulping van de ringvijver. De onderkomens van de tlieren
zijn in rustieke stijl aangepast aan de omgcving.

Het oudste cleel van Oog in Al ligr rond de theekoepel langs de
Lcidschc Rijn eo rond het voormalige landhuis, clat wat zijclelings vao
het eigenlijke park ligt en daarrloor min of rneer zijn cigcn karakter
heeft behouden. rWe vinclen daar dan ook de oudste parkbomen die
wellicht uit de ecrstc helft van de negentiende eeuw stamnren: beuken,
Hollandse linden en zometeiken. Vaoaf de Kanaalweg is er eer statige
beukenlaan in de richting van hct huis; vanaf de Mozatlaan een
cikenlaantje van jongere datum-

De belangrijkste boomsoomen, buiren de bovcngcnocmdc, zijn nog
paardekastanje, plataan, berk, zvJartc den, robinia, els, raxus, es en
rnoerascypres. Berk, dcn en plataan zijn op saillante plaatsen in groe-
pen aangeplant. Langs het water groeien els en wilg. Als meet lJijton-
dere soorteo kunneo vermeld worden: zilveresdoorn, hemelboom,
Alnus spaethii (een elzensoorr), rrompetboom, arlasceder, boomhaze-
laar, vaantjesboom, Fraxinus pensylvania (een soort es),Japanse note
boom, zwarte noot, tulpenboom, Metasequoia, moseik, moeraseik,
zachte eik en Japanse honingboom.

Langs paden en lanen zijn verspreid bossages aangeplant van onder
andere kamperfoelie, sneeuwbes, boerenjasmijn, mahonia, hulst, ha-
zelaar en bamboe, die verrassende doorkijkjes eo effectcn oplcvcrcn.
l-angs de wegen als rle Kanaalweg en de Everard Meysterlaan scher-
men ze juist oaar buiten af. Bijzondere heesrers in Oog in AI zijn Oop in,4l. ; ,:

14



a_ (: \ orm met
e:. - - .::'-:lle \, ijver

--..en liggen
:.a : - .ierbÍoken
1 ,:- .le dieren

a

: '-'--.. :.r. llngs de
:j' - -: :elings van
t:i : -rn karakter
r.-,::_: :-:iat)men die
:-a - :--_.n: beuken,
Li--:- -:::eOstatige
r: :: \1 ..:ilJin een

É. i: -j.-fÉ. zijn oog
»a-:-:i\us.eSeO
ri_': : ..,::en in groe-
r - . . ::-.€er bijzon,
e\:. - :emelboom,
.i: r- : ::: lllomhaze
r. :- :. . :ilose note-
L - .: :.. :noeraseik,

,a -:: ia: \.ln Ondel
.- - :,:. hulst, ha-
a. :_-: -::a. ,rplevcrcn.
:: \1...:.:l.r.ro scher-
É:: , : in A1 zijn 0og in Al, 1927. CAU.

bijroorbeeld cle augurkenstruik co Crataegus coccinoides (een mei-

Vooral vanaf cle laan rondom de vijver zijn fraaie doorzichtcn over
her water en het ccntrale gazon mogelijk. In de noordeliike hoek ligt
een uitstulping van de vijver waaromheen kleurrijke en gevarieerde

bloemborders eo hees!ers gegroepeerd zijn. Het glooiende karakter

van dit deei, en een gÍoep zwarte dennen die de achtergrond vormt,
zorgen samcn voor een esthetisch aanttekkelijk geheel.

Ten zuiden van hct centraJe park ligt, gevangeo tussen twee vijver
arrneo, een bosachtig gedeclrc oP heuvels, dicht beplant me! bomen

en heesters. Het bosachtige karaktcr wordt versterkt door de onder-

groei van hoge adelaarsvarens. Behalve de groenelementen zijn er

cnkele voorzieningen aangebracht ten behoeve van de parkbezoekers,

zoals cen kinderspeelplaats met zandbak, speelwerktuigen, banken,

een vaste !afel voor tafeltennis, een dierenvoederplek en speelweideo.

Typereod voor het park Oog in Al zijn de verschillende iizeren brug-
getjes met sierbalusters.

Van belang is vcrder de boeiende samcnhang van het Park met dc

omgeving. Rondom het park in de aangrenzende straten staan gÍote

bomcn die een geleidelijke overgang vormen naar de toch al vrij
groene wijk Oog io Al. De Van Beethovenlaan vormt eeo centrale as

clie aansluit op het park enerzijds en op de Mattheuskerk (l9t1)
anclerzijds. De woningbouw aan de Mozartlaan is overigens van hoge

architectonische kwaliteit, ontworpen door de architect PCJ. Klaar-
hamer. De Leidsche Rijn met oeverbegroeiing geeft als het ware een

verlengiog aan het park. Aan de ziide van het Merwedekanaal grenst

het park aan een uniek en zcer gaaf industrieel complex van sluizen,

bruggen en gebouwen uit 1885.

Oog in Al heeft thans nog steeds een belangrijke functie als veel

benut openbaat park. Het is te hopen, dat het park nog lang in ere zal

worden gehouden.

75



Dc gotc viit< i b
§íilhelmineporl 1l
oing HaÍls Y.n É

Liist vao bestaande op€nbare parken in Utrecht
1. Hortus Academicus c.q. Botanicus 1723, Nieuwegracht
2. Maliebaan L617

3. Singelplantsoenen ca. 1830-1860
4. Hogelandsepark 1882 (ook Emmalaan en Prinsesselaan)
). lTilhelminapark 1888-99
6. Park Nieuweroord 1901 (nu Moreelse park en Nieuweroord)
7. Julianapark 1903
8. Rosarium 1913

9. §íetgelegen 1!20
10. Oog in Al 1921
11. Villem de Zwijgerplantsoen ca. 1935



12. lvÍajellapark ca. 1935

13. lblsteegplantsoen, Ridderpl., Kastelenpl., Camminghapl. ca. 1955

14. Park de Noordpunt ca. 19)!
15. Lodewijk Napoleonplantsoen l9))-60
16. Nifterlakeplantsoen, Muiderslotplantsoen, Vechtplantsoen en

Nijenrodeplaotsoen ca. 1960

17. Noordse Park ca. 1960

18. Botanische tuin Uithof 1962

19. Nieuw- en Oud Ameliswccrd en Rhijnauwen 1962

20. Transwijk ca. 196)
21. Parken Marshalllaan en Columbusdreef ca. 1965

22. Park Sjanghaidreef ca. 7969
23. Recreatiepark Voorveldse Poldcr 1974
2,1. Park de Gagel ca. 1975

25. Park dc §Tatcrtoren ca. 1971

26. Park Bloeyendael 1971

27. Provincietuin 1975

28. Beatrixpark 1978-79
29. Park de Koppel 1981-87

30. Criftpark 1979-81-?

31. Patk Vechtzoon.r 1980

l)e gtute vijver io het

§íilhelmntaFatk.'tèkc'
niog Hans van Dokkum
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Colofon

Parken in Utrecht werd in 1988 uitgegeven door de Stichting Matrijs
in Utrecht. Het is gezet uit de leter Garamond en gedrukt bij Grafisch
bedrijf Ponsen & Looijen te §lageningeo.

De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht.

Het omslagontwerp is vanJan de Boer.
De tekeningen op p.6, )7 en77 zijn van Hans van Dokkum.

.De kaart op p. 76 werd vervaardigd door Bert Stamkot uit Amsterdam.
De met GAU gemerkte afbeeldingen komen van de gemeentelijke
archiefdienst Utrecht.
De aÍbeelding op p. 68 is afkomstig uit de Atlas Muonicks vao Cleef,
PS/AT 336, Koninklijk Huisarchief,'s-Gravenhage.
Foto p. 20: Heok Platenburg.
Foto p, 70: Wim Meulenkamp.
De overige foto's zijn speciaal voor dit boek gemaakt door Martin van
Thiel.

Matrijs
De stichting Matrijs is in 1981 opgericht om de belangstelling voor
de geschiedenis in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Matrijs
werkt zonder winstoogmerk.
Meer informatie: Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht, 030-717621 .
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