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herrijzenis van de feniks
Utrecht Centraal: van classisisme naar high-tech

1863 Spoorlijn Utrecht - Zwolle door

Nederlandsche Centraal-Spoorweg-

Maatschappij (NCS). Station Utrecht

wordt opnieuw verbouwd.

1870 Na onenigheid met de NRS

omtrent spoorlijn naar Den Bosch,

opent de Staat der Nederlanden een

eigen station: Utrecht Staatsspoor.

1874 HSM opent Maliebaanstation.

Het NRS-station blijkt het gunstigst

gelegen en het station Utrecht

Staatsspoor wordt gesloten.

1909 NRS-station omgedoopt tot CS.

1936 Grootschalige verbouwing

station CS. De begane grond krijgt

een golvende glazen gevel. Architect

Van Ravensteijn is ontstemd: omdat

de klassieke verdiepingsgevel niet

past bij zijn nieuwe architectuur.

1938 Brand verwoest station CS;

boze tongen spreken over

betrokkenheid van Van Ravensteijn.

1939 Van Ravensteijn herbouwt CS;

nu ontstaat een totaal-architectuur.

Sluiting Maliebaanstation.

1970 Voetgangersbrug (traverse,

architect Van der Gaast) boven de

sporen van station naar Jaarbeurs.

1973 I.v.m. bouw Hoog Catharijne

opening nieuwe stationshal aan het

begin van de traverse.

1975 Sloop stationsgebouw

tegelijkertijd met complete stations-

wijk t.b.v. bouw Hoog Catherijne.

1986-89 Uitbreiding door architect

Markenhof overspant alle sporen.

1993-95 Uitbreiding stationshal in

zelfde stijl met de rode bogen.

2000 Besluit Utrecht CS om te

bouwen tot OV-terminal.

2016 Op 7 december opening van

het nieuwe Utrecht CS (architect

Benthem Crouwel, tevens architect

van de Amsterdamse Noord/zuidlijn).

Station Utrecht is

het belangrijkste

knooppunt van de

spoorlijnen in

Nederland en het

grootste station

van het land.

Het is van 2000

tot 2016 verbouwd tot OV-terminal waarbinnen de

afhandeling geregeld wordt voor trein, sneltram en bus.

1831 Eerste plannen spoorweg Amsterdam - Keulen.

1838 Op 30 april gelast koning Willem I de aanleg van de

spoorlijn Amsterdam - Arnhem (via Utrecht)

1839 1e spoorlijn in Nederland (Amsterdam - Haarlem)

door Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij

(HIJSM) is een feit.

1843 1e fase Amsterdam - Arnhem (Amsterdam -Utrecht)

gerealiseerd door Nederlandse Rhijnspoorweg (NRS).

Utrecht krijgt zijn 1e station in een klassieke stijl.

1855 Spoorlijn Utrecht - Rotterdam door NRS.

1856 Verbouwing stations-gebouw Utrecht.
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1. De Inktpot (1918-21) in het Moreelsepark

is het grootste bakstenen gebouw in

Nederland, ontworpen door George van

Heukelom in opdracht van de NS.

2. De trein. Op de foto de ‘Hondenkop’.

3. Het net vernieuwde winkelcentrum Hoog

Catharijne (HC) en de in ere herstelde

Catharijnesingel.

4. Architect Sybolt Ravensteijn begon als

aanhanger van de Nieuwe Bouwen, maar

al vroeg experimenteerde hij met (neo)

barokke krullen en andere ronde vormen.

5. Feniks, symbool van de herrijzenis, na de

brand (1938) in nok stationshal ge-

plaatst.

6. en 7. De grootste fietsen-

stalling ter wereld onder de

trap naar Utrecht CS.

Op het spoor

A27

 betonnen bogen in 1940 geplaatst als

draagconstructie voor de elektrische bovenleiding.

Unieke bogen in Nederland.

Langs A27 tussen Utrecht en Hilversum

Abcoude (A)

 Station Huidig Hotel de Witte Dame

Stationsplein 3

Baarn (B)

 Koninklijke Wachtkamer

Stationsplein 68-72

Houten (H)

 Oude Station dit stationgebouw is in zijn geheel

enkele honderden meters verplaatst.-Archeologie

Houten en horecalocatie.

Stationserf 97

Utrecht

 Spoorwegmuseum, Maliebaanstation

Maliebaanstation 16

Sybolt Ravensteijn

Utrecht (U)

 Utrechts Algemeene Brandwaarborg
Maatschappij, kantoor

Kromme Nieuwe Gracht
 Woonhuis Van Ravensteijn in stijl

Het Nieuwe Bouwen,

Hendriklaan 112

verbinding

Mariahoek

De Winkel van Sinkel

Stadskantoor

Een aantal lagen rond Utrecht CS.

De nummers verwijzen naar de foto’s.

Architect Sybold van Ravensteijn
(1889-1983) gaat na zijn studie in Delft (1906-

1912) bij de Maatschappij tot Exploitatie van

Staatsspoorwegen werken.

Hij is aanvankelijk lid van ‘De 8’ die het Nieuwe

Bouwen nastreefde. De architectuur van het

"Nieuwe Bouwen" kenmerkt zich door

functionaliteit en het ontbreken van versieringen

en ontstaat in de jaren twintig in Duitsland,

Nederland en Frankrijk en bereikt het hoogtepunt

rond 1960. Al snel vindt Van Ravensteijn het

functionalisme te star en beklemmend en wordt

hij van mening dat architectuur ook aan de

visuele behoeften tegemoet moet komen. Na vele

buitenlandse reizen wordt zijn architectuur

barokker, monumentaler en zwieriger door

gebogen lijnen en ornamenten. Hij blijft moderne

materialen als staal en beton gebruiken.

Een groot deel van zijn werk dat voor een groot

deel bestaat uit stations, is inmiddels gesloopt.

Zijn bijzondere project Diergaarde Blijdorp (1939-

1941) is gelukkig behouden gebleven.

7.5.

Het Spoorwegmuseum is

sinds 1954 gevestigd in het voormalige

Maliebaanstation in Utrecht .

De huidige museumformule is geïnspireerd op

het gegeven dat men het station in de 19e eeuw

‘de poort naar de wereld’ noemde; het

beginpunt van een ontdekkingsreis.

Het museum beschikt over een gevarieerde

collectie rollend materieel waaronder stoom - en

elektrische locomotieven, locomotoren,

diesellocomotieven, motorrijtuigen, treinstellen,

rijtuigen, goederenwagons en enkele trams.

Een aantal voertuigen is rijvaardig en wordt

regelmatig gebruikt voor bijzondere ritten, zoals

de Heimwee Express.

Lust Warande
De verbeterde

bereikbaarheid door

verharding van de

wegen en later de

aanleg van spoor- en

tramwegen vergrootten

de populariteit van de

Utrechtse Heuvelrug als

vestigingsoord voor

kapitaalkrachtigen. Een

lint van luxe

buitenplaatsen

verrees

tussen

Driebergen

en Rhenen.
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