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Utrecht als industriestad
Staalfabrieken, graansilo’s, steenovens, elektriciteitscentrales, rioolgemalen
en pakhuizen. Overal in de stad zijn nog duidelijke sporen te vinden van het
industriële verleden dat Utrecht sinds de negentiende eeuw heeft doorgemaakt.
Sporen die vertellen over welke industrieën er in de stad te vinden waren, zoals
de vele metaal- en machinefabrieken. Maar ook sporen die laten zien hoe de
stedelingen werden voorzien van water, stroom en gas. De industriële gebouwen
roepen een beeld op over de arbeidsomstandigheden en het dagelijkse leven van
de vele arbeiders en hun bazen. Om een goed overzicht te krijgen van wat er nog
resteert, heeft de gemeente Utrecht een inventarisatie gedaan van alle industriële
objecten van vóór 1975. Het heeft een lijst opgeleverd van ruim 500 objecten.
Van fabrieksschoorstenen tot losinstallaties. In vrijwel alle Utrechtse wijken bleken
nog fabriekssporen aanwezig te zijn.

Hoewel Utrecht in het verleden vooral een handelsstad
was en tegenwoordig al decennialang een grote diensten
sector heeft, zijn ook nijverheid en industrie van grote
betekenis geweest voor de stedelijke ontwikkeling. Die
invloed gaat zelfs terug tot in de middeleeuwen toen
de tegel- en aardewerkindustrie opkwam. Vanwege het
grote brandgevaar dat hun beroep met zich meebracht,
vestigden pottenbakkers zich vanaf omstreeks 1300
buiten de stad langs de Vecht en de Vaartsche Rijn en
langzaam ontwikkelden zich daar echte industriële
kernen. Natuurlijk was het nog allemaal handwerk maar
er werd toch een behoorlijk grote productie gehaald,
die naast de lokale markt steeds meer voor de export
bestemd was. In deze gebieden zijn de afgelopen jaren
door archeologen heel wat restanten van die industrie
teruggevonden, zoals ovens en kuilen vol met misbaksels.

Eén van de industriële gebieden van Utrecht was Rotsoord
langs de Vaartsche Rijn, waar op deze foto uit omstreeks 1915
veel fabrieksschoorstenen zijn te zien.
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De oudste gebouwen van het Douwe Egberts-complex
dateren uit 1914. Ze werden aanvankelijk gebouwd door
de Metaaldraad Lampenfabriek ‘Holland’ en door de
zinkpletterij Hamburger.

In de late middeleeuwen speelde Utrecht ook een belangrijke rol in de lakennijverheid. En al was in de vijftiende
eeuw ongeveer 10% van de beroepsbevolking daarin
werkzaam, deze tak van nijverheid heeft de stad nooit
gedomineerd. Pas vanaf de grote industrialisatie in de
tweede helft van de negentiende eeuw zou het aantal
arbeiders sterk stijgen. Zelfs zo sterk dat Utrecht vanaf
het begin van de twintigste eeuw lange tijd een echte
industriestad zou zijn. Zo was in 1920 ongeveer 40%
van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie.
Tien jaar later was dat aantal al opgelopen tot meer dan
50%. De machine- en staalindustrie namen, samen met
de aan de spoorwegen verbonden industrie, het grootste
deel daarvan voor hun rekening. Niet voor niets werd
Utrecht lange tijd als een echte ‘metaalstad’ gezien.
Belangrijke vertegenwoordigers van deze staal- en
machine-industrie waren Demka, Werkspoor, Jaffa,
Pannevis, Jansen & Sutorius en Hamburger. Maar ook
andere industrietakken waren in en om de stad te
vinden, zoals houtverwerkende bedrijven, sigaren
makerijen, brood- en meelfabrieken en een gasfabriek.

Daarnaast was de grafische industrie van groot belang.
Zo waren er met name in de binnenstad veel grote
drukkerijen gevestigd.

Oude sporen van industrie
Vandaag de dag zijn er nog talloze sporen van dat indus
triële verleden in de stad terug te vinden. Sommige
industriële gebouwen zijn nog volop in gebruik, zoals
de koffiefabriek van Douwe Egberts aan het AmsterdamRijnkanaal. Deze Friese koffiefabrikant vestigde zich in
1924 in een fabrieksgebouw, dat tien jaar daarvóór in
opdracht van Metaaldraad Lampenfabriek ‘Holland’ was
gebouwd. Ook de machinefabriek van Louis Smulders, die
later werd omgedoopt tot Jaffa, vestigde zich aanvankelijk
in een voor een ander doel gebouwde fabriekshal. Van
Jaffa is weliswaar veel verdwenen, maar de oude kantoorvilla en het in 1918 geopende kantoorgebouw aan
de Groeneweg bepalen nog steeds het straatbeeld aldaar.
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‘Het is bekend dat het fabrikaat der
firma „Jaffa” een wereldvermaardheid
heeft. […] Weldra moest worden
overgegaan tot het doen bouwen van
een modern ruim nieuw kantoorgebouw,
hetwelk aan de eischen van practischen
eenvoud en soliditeit moest voldoen en
tevens een aangenamen indruk maken.’
uit: Nederlandsche bouwwerken van onzen tijd, Bussum 1917

De succesvolle Utrechtse machinefabriek Jaffa liet in 1916 een
fraai kantoorgebouw neerzetten aan de Groeneweg. Het pand is
vandaag de dag in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.

Fabrieken werden soms midden in een woonwijk gebouwd,
zoals de sigarenfabriek van Maurik en Wijzenbeek in Lombok.
Het gebouw werd samen met de winkel en bovenwoning op
de hoek van de straat in 1903 door M.E. Kuiler ontworpen.
Op de eerste verdieping werden de sigaren gerold en op de
tweede verdieping bevonden zich de sorteerderij, de droog

Helaas liep het met andere industriële gebouwen soms
minder goed af. Zo is er van de imposante draadnagel
fabriek Neerlandia aan de Vaartsche Rijn niet veel meer
over dan een ruïne. Ook van een ooit zo belangrijke werkgever als Demka is vrijwel niets meer terug te zien. En dat
is jammer, want de Utrechtse industriële gebouwen waren
vaak karakteristiek met hun grote hallen met ketelhuizen,
sheddaken, silo’s, hijshaken en natuurlijk de vele schoorstenen. Op historische foto’s torenen talloze schoorstenen
boven de huizen van de stad uit. Het geeft een beeld van
een tijd waarin de industrie en de daarbij behorende gebouwen bepalend waren voor het Utrechtse stadsbeeld.

kamer en de zogeheten meisjeswerkplaats. Beneden was het
kantoor en de opslagruimte.

Beschermd erfgoed
Juist omdat er in de afgelopen decennia zoveel is ver
dwenen, is het belangrijk om dat wat er nu nog over is
van dat industriële verleden goed in beeld te krijgen en
de meest waardevolle gebouwen voor bescherming als
gemeentelijk monument in aanmerking te laten komen.
Om erachter te komen, welke industriële gebouwen
bijzonder zijn vanwege hun architectuur, hun sociaal
economische geschiedenis, hun specifieke functie of
hun betekenis voor de stad, heeft de gemeente een
inventarisatie gedaan van alle industriële objecten binnen haar gemeentegrenzen. Tijdens die inventarisatie
zijn alle industriële gebouwen bekeken die dateren
van vóór 1975. Meer dan vijfhonderd objecten zijn er
gevonden, variërend van transformatorhuis tot graansilo,
van tuinbouwkas tot treinstation en van ketelhuis tot
elektriciteitscentrale. Daaruit is een selectie gemaakt van
bijzondere gebouwen die om de genoemde redenen het
behouden waard zijn en die zullen worden voorgedragen
om de status van gemeentelijk monument te krijgen.
Daarbij horen ook alle schoorstenen die nog in de stad
over zijn.

4

Fabriekssporen.

In de binnenstad zijn nog enkele oude fabrieksschoorstenen
te vinden, zoals die van de voormalige edelsmederij Brom
in de Keizerstraat.
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De gecombineerde muziekvereniging Hamburger-Jaffa presenteert

Het inpakken van het banket van meelfabriek De Korenschoof was

op 15 augustus 1967 haar nieuwe uniforms. Op de achtergrond is een

blijkbaar een taak van het vrouwelijk personeel. (ca. 1927)

schoorsteen van Hamburger te zien.

Invloed op het dagelijks leven
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Er moet een groot gevoel van vooruitgang, van on
begrensde mogelijkheden geheerst hebben in de tijd dat
de industrieën zich zo snel ontwikkelden. Binnen enkele
decennia werden er uitvindingen gedaan en technieken
ontwikkeld, die het dagelijks leven vergaand veranderden. Zo werden de vervoersmogelijkheden uitgebreid
met de trein, met grote stoomschepen, met de tram, de
vrachtauto en in een later stadium het vliegtuig. Nieuwe
communicatiemiddelen kwamen er in de vorm van de
telegraaf, de telefoon en de radio. En natuurlijk veranderden alle productieprocessen door de uitvinding van de
stoommachine, de verbrandingsmotor en de elektromotor.
Handenarbeid werd overgenomen door machines en zo
kon de productie veel grootschaliger worden opgezet.

onzedelijkheden deden mannen en vrouwen hun werk in
de sigarenfabriek gescheiden van elkaar in verschillende
ruimtes. In de loop van de eerste helft van de twintigste
eeuw zouden de arbeidsomstandigheden langzaamaan
verbeteren. Zo werd kinderarbeid verboden, kwam er
stakingsrecht en werd de werkweek teruggebracht tot
45 uur. Desondanks zouden veel arbeiders toch nog
veel tijd met hun bedrijf bezig zijn, want de werkgever
speelde ook een grote rol in hun vrije tijd. Zo hadden
veel bedrijven, zoals Werkspoor en Jaffa, hun eigen voetbalvereniging. En de harmonieorkesten van bijvoorbeeld
De Korenschoof en Demka speelden op nationale feest
dagen op straat. Maar ook toneelverenigingen en kaartavonden waren geen uitzondering.

Toch had de grote industrialisatie ook een keerzijde: de
omstandigheden in de fabrieken waren vaak niet al te
best. De werkdagen waren lang en er moest hard gewerkt worden. Ook vrouwen en kinderen deden daaraan
mee. Zo was de sigarenindustrie bij uitstek een plek waar
zij als goedkope arbeidskracht werden ingezet, ook omdat dit werk was voor fijne handen. Ter voorkoming van

Dan waren er ook nog bedrijven die voor hun werknemers
eigen woningen lieten bouwen. En zo hadden werknemers
en werkgevers ook op dat vlak met elkaar te maken.
De woningen waren over het algemeen onderverdeeld
in huizen voor de arbeiders en die voor het kantoor
personeel. Al met al was het leven van de fabriekswerk
nemer dus doordrongen van invloeden van de werkgever.
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De gebouwen op het terrein van Werkspoor, hier in 1964,
lagen opgesteld in de volgorde van het productieproces.
In de insteekhaven konden de eindproducten op de
schepen worden geladen. Het terrein was aangesloten
op het spoorwegennet.

Bijzonder erfgoed
In Utrecht staan bijzondere industriële gebouwen die het behouden waard zijn.
Soms zijn dat grote fabrieken of delen daarvan. Soms gaat het om kleinere,
maar wel karakteristieke gebouwen of objecten die verwijzen naar bepaalde
bedrijfstakken. Hier volgen enkele mooie voorbeelden daarvan.

Werkspoor
De voormalige werknemers van Werkspoor kennen de
gebouwen misschien op hun duimpje, maar veel
mensen weten niet dat enkele grote, industriële hallen
aan de Keulsekade nog restanten zijn van dit belangrijke
Zuilense bedrijf, dat van 1914 tot 1970 onder andere
spoorbruggen en treinstellen bouwde. Werkspoor was
een belangrijke leverancier voor de spoorwegen en het
rijk, maar het bedrijf had veel meer, soms zelfs inter
nationale opdrachtgevers. Zo kwam de grootste order
van treinstellen helemaal uit Argentinië.
Het terrein van Werkspoor, dat zich langs het spoor ten
noorden van de Cartesiusweg uitstrekte tot aan het

Amsterdam-Rijnkanaal, was zodanig ingericht dat de
gebouwen van de opeenvolgende productiefasen naast
elkaar lagen. Uiteindelijk kwamen de grootste onderdelen
terecht in de hal aan de insteekhaven, waar ze in elkaar
gezet werden om vervolgens op een schip te worden getakeld. Werkspoor had ook een eigen aansluiting op het
spoorwegennet, zodat de grondstoffen en producten via
het spoor konden worden getransporteerd.
In de hal, die tegenwoordig gebruikt wordt door een
bedrijf uit de creatieve sector, zijn de hijsinstallaties nog
te zien, met behulp waarvan de producten in elkaar gezet
werden. Omdat het om grote eindonderdelen ging, moest
de hal erg hoog zijn. Door de grote strook vensters in de
gevels en door de sheddaken werd de hal voorzien van
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Een machinist in 1965 op weg naar een elektrische locomotief of het seinhuis A aan de noordzijde van station Utrecht
Centraal. Het spoor is van grote betekenis geweest voor de
industriële ontwikkeling van Utrecht.   

De hal aan de insteekhaven is één van de laatste
gebouwen van Werkspoor die er nog zijn. Het was vermoedelijk
een montagehal. Binnen zijn de hijsinstallaties nog aanwezig.
De voormalige wagenmakerij van de Staatsspoorwegen
uit 1892 is tegenwoordig in gebruik als showroom en bedrijfsruimte.

licht. Naast de grote hal staat een klein gebouw dat van
omstreeks 1900 dateert en vermoedelijk als ketelhuis
diende voor de opwekking van energie. Veel werknemers
van Werkspoor hebben een groot deel van hun leven op
dit terrein doorgebracht en dan niet alleen om te werken.
Het bedrijf verzorgde namelijk ook de opleiding van jonge
beginners in een onderwijsgebouw op het terrein. En voor
ontspanning konden de werknemers terecht op de sportvelden langs de Cartesiusweg en in het ontspanningsgebouw bij de spoorlijn. Dit laatste gebouw staat er nog
altijd. Diverse personeelsbijeenkomsten, zoals de viering
van Sinterklaas, vonden hier plaats. Hoewel het voormalige Werkspoorterrein in de afgelopen decennia sterk is gewijzigd, waarbij veel van de oude gebouwen zijn gesloopt
en vervangen door nieuwe bedrijfsloodsen, herinneren
nog enkele bijzondere gebouwen aan het belangrijke
Utrechtse bedrijf dat hier lange tijd gevestigd was.

Spoorwegerfgoed
Kort nadat in 1839 de eerste Nederlandse trein was
gaan rijden tussen Amsterdam en Haarlem, werd er
een tweede spoorlijn aangelegd tussen Amsterdam en
Utrecht. Gelegen in het midden van het land zou Utrecht
in de decennia daarop uitgroeien tot het belangrijkste
spoorwegknooppunt van Nederland. De verschillende
spoorlijnen werden aanvankelijk beheerd door diverse
particuliere spoorwegmaatschappijen. In 1917 werden
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Het Centraal Autoherstel Bedrijf uit 1949 is door de karak-

deze maatschappijen samengevoegd in de ‘Nederlandsche
Spoorwegen’, die Utrecht als administratieve standplaats
kozen.

teristieke architectuur van Sybold van Ravesteyn een opvallend onderdeel van het Utrechtse spoorwegerfgoed.

Werkplaatsen
De spoorwegmaatschappijen hebben op zeer uiteenlopende wijzen hun stempel gedrukt op de stad, want
ze exploiteerden niet alleen hun eigen spoorlijnen, ze
bouwden ook grote werkplaatsen waar ze wagons, wissels, seinsystemen en dergelijke repareerden en fabriceerden. Aan de Tweede Daalsedijk vinden we dan ook
de oude werkplaatsgebouwen van de Nederlandsche
Centraal Spoorweg Maatschappij en van de Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Het gaat om een
Bovenbouwwerkplaats, waar onder andere wissels werden gemaakt, en om één van de vier landelijke Centrale
Werkplaatsen waar rijtuigen en bagagewagens werden
gemaakt. Op deze terreinen zijn nog bijzonder karakteristieke werkplaatsgebouwen te vinden, met sheddaken
en met sporen waarover de wagons direct naar binnen
konden rijden. Ze hebben bakstenen gevels die zijn
vormgegeven met siermetselwerk en ronde vensters.
Daarnaast werden er natuurlijk ook stations, seinhuizen, locomotiefloodsen en onderstations gebouwd. Ook
verrezen er in het Moreelsepark vier grote administratie
gebouwen. Tot slot werden er voor de vele spoorwegambtenaren verschillende woonwijken aangelegd.
Sommige van deze spoorweggebouwen zijn reeds in het
verleden als monument beschermd, maar uit de inven-

tarisatie is gebleken dat er nog veel meer waardevolle
gebouwen zijn die direct met de spoorwegen verbonden
zijn geweest.

C.A.B.
De Nederlandse Spoorwegen bezaten al voor de oorlog
een groot aantal autobussen, die konden worden ingezet
wanneer het sporennet niet voldoende capaciteit had.
Voor het onderhoud van die bussen werd in de jaren veertig een centrale werkplaats opgericht, waar niet alleen
al het onderhoud zou plaatsvinden, maar waar ook alle
onderdelen centraal werden ingekocht. Als vestigingsplaats werd een terrein aan de Cartesiusweg in Utrecht
gekozen en de bedrijfsarchitect, Sybold van Ravesteyn,
werd ingeschakeld om het gebouw te ontwerpen.
Het gebouw van het Centraal Autoherstel Bedrijf (C.A.B.)
bestaat uit een grote hal, die als remise voor de bussen
diende, en een kantoorgedeelte langs de Cartesiusweg.
Veel van de oorspronkelijke elementen in het interieur
zijn nog aanwezig en met name aan de buitenzijde heeft
het gebouw nog de oorspronkelijke allure. Een monumen
tale, dubbele trap leidt naar het bordes voor de ingang
op de verdieping. Het remisegedeelte is te herkennen
door de grote garagepoorten, waardoor de bussen het
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Langs het spoor naar Amsterdam liggen sinds 1905
de gebouwen van de Bovenbouwwerkplaats van de
Staatsspoorwegen, hier in 1959. In deze werkplaats worden
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In de voormalige reparatieloods, in 1891 door de Staats-

nog altijd de onderdelen van de rails bewerkt die boven de

spoorwegen direct langs het spoor naar Amsterdam

bielzen liggen, zoals spoorstaven en wissels. Bij dit complex

gebouwd, staat nu het materieel van de noodbestrijdings-

hoort ook de voormalige telegraafwerkplaats (linksonder).

dienst opgesteld.
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gebouw in- en uitreden. Met name de gevels van het
kantoorgedeelte zijn rijk versierd met barokke, betonnen
elementen, zoals een lijst met bollen op de balustrade
van de trap, een royale daklijst, een balustrade met ronde
vormen en cartouches boven de zijvleugels, ruitvormige
en rechthoekige vensters met decoratieve lijsten. Deze
rijke detaillering is typerend voor de architectuur van
Sybold van Ravesteyn.

Grafische industrie
Utrecht kende vanaf de negentiende eeuw tot ver in
de twintigste eeuw een belangrijke grafische industrie.
De afzetmarkt voor boeken en kranten werd onder meer
gevormd door studenten en hoogleraren verbonden
aan de universiteit. Ook de uitbreiding van het onderwijs betekende een grote stimulans. Vanaf ongeveer
1950 groeide bovendien de dienstensector doordat zich
banken en hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen,
aangetrokken door de spoorwegen, in Utrecht vestigden.
Zij bestelden hun aktes, rapporten en formulieren bij de
plaatselijke drukkerijen.
Drukkerijen vestigden zich veelal in bestaande gebouwen
in de binnenstad, zoals Drukkerij De Liefde in het pand
Drift 23. Een andere belangrijke drukker was Anton Abels
in het pand Oudegracht 193. De hallen aan de Strosteeg
vormen het voormalige bedrijfsgedeelte. Aan de overkant
van de gracht was drukkerij L.E. Bosch & Zn, waarvan het
bedrijfspand zich uitstrekte op het binnenterrein tussen
de Oudegracht en de Korte Nieuwstraat en waar onder
meer het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad
werd gedrukt. In de Voorstraat staat nog het gebouw van
De Industrie waarvan de witte voorgevel dateert uit 1899.
Steendrukkerij De Industrie was echter al veel ouder en
verzorgde menige prent in literatuur van rond 1860.
Het restant van drukkerij Van Boekhoven in de Breedstraat dateert uit

In de Begijnehof stond vanaf 1853 drukkerij Van Boek
hoven, een fabriek die gespecialiseerd was in het
drukken van boeken maar later uitbreidde met een
offset- en reproductieafdeling, koperdiepdruk en een
eigen clichéfabriek. De oudste kern van de drukkerij is
in 1975 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw
maar wat er nog wel staat, is het gebouw dat dateert van
de uitbreiding die plaatsvond tussen 1939 en 1951. Het
ontwerp van de architect J.F. Berghoef heeft de uitstraling van een stadskasteel met grote bogen op de begane
grond en kantelen op de rand van het dak. Het metselwerk van de gevels is voorzien van een patroon van
diagonale lijnen in donkere baksteen. Het gebouw is
sinds 1975 in gebruik als appartementencomplex.

de periode 1939-1951 en heeft met de kantelen wel wat weg van een stads
kasteel. Van Boekhoven drukte onder meer het spoorwegboekje. Sinds 1975
is het gebouw ingedeeld in wooneenheden.

zich om de hoek; binderij Albracht. En dan was er nog
binderij Danner aan het Voor Clarenburg in de binnenstad. Ook op andere plaatsen in de stad was er grafische
industrie te vinden, zoals aan de Wolter Heukelslaan waar
door Biegelaar & Jansen clichés werden gemaakt: drukvormen waarop afbeeldingen in negatieve vorm waren
aangebracht.

Direct met de drukkerijen verbonden zijn de boek
binderijen. In de Oudwijkerdwarsstraat staat het gebouw
van de Electrische Boekbinderij Oudwijk, zoals nog op de
gevel te lezen is. Het is als fabriek met bovenwoningen
1919 in gebouwd maar heeft inmiddels uitsluitend een
woonfunctie. Een tweede belangrijke binderij bevond
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Nutsgebouwen
Een belangrijk onderdeel van het industriële erfgoed
wordt gevormd door de zogenaamde nutsgebouwen,
die dienden voor het leveren van producten die van
algemeen nut waren, zoals gas, water, elektriciteit en
telefonie. Hoewel nutsgebouwen in elke stad zijn te
vinden, vertellen ze veel over hoe de technische ont
wikkelingen in de loop van de tijd in die specifieke stad
hebben plaatsgehad. Bovendien is aan de architectuur
van de Nederlandse nutsgebouwen over het algemeen
veel aandacht besteed. Zo ook in Utrecht.

Elektriciteit
De toepassing van elektriciteit was misschien wel de
grootste technische verandering in de maatschappij
in de twintigste eeuw. Deze energiebron deed aan het
begin van de twintigste eeuw langzaam zijn intrede maar
rond de Eerste Wereldoorlog vond een echte doorbraak
plaats. Aanvankelijk werd elektriciteit alleen toegepast
voor verlichting en was het dus helemaal niet rendabel
om als stad zelf elektriciteit op te wekken. Toen echter
in 1895 de elektromotor zijn intrede deed, veranderde
dat. Al snel gingen er elektrische trams door Utrecht
rijden en ook steeds meer bedrijven maakten gebruik
van een elektromotor. Werd de stad aan het begin van
de twintigste eeuw nog door de kleine centrale aan de
Nicolaas Beetsstraat van elektriciteit voorzien, in 1919
was de vraag zo ver gestegen dat de gemeente een
terrein aan het Merwedekanaal aankocht om daar een
grote elektriciteitscentrale te bouwen. Deze centrale van
het N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroom
leveringsbedrijf (PEGUS) zou de hele provincie van stroom
voorzien. In 1926 werd de centrale, die bestond uit een
ketelhuis, een machinezaal en een schakelhuis, geopend.
De stroom werd in de centrale opgewekt met kolen als
brandstof. Het Merwedekanaal bood zowel koelwater, dat
bij het productieproces nodig was, als een goede trans-
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portmogelijkheid voor de kolen. In de loop van de
jaren zijn er steeds nieuwe uitbreidingen gedaan maar
de oorspronkelijke kern van het gebouw, ontworpen door
L.S.P. Scheffer, is nog steeds aanwezig. De capaciteit van
deze Merwedecentrale was uiteindelijk niet toereikend en
in 1959 werd aan de overkant van het kanaal een nieuwe
centrale geopend: de Centrale Lage Weide, ontworpen
door C. Hamerpagt. De oude en de nieuwe centrale zijn
via een tunnel door het kanaal met elkaar verbonden.
De nieuwe centrale, een imposant gebouw dat op den
duur drie hoge, betonnen schoorstenen kreeg, was van
ver buiten Utrecht al te zien en zou daardoor een beeld
bepalend baken worden voor de stad. Hoewel inmiddels
een deel van het gebouw en twee schoorstenen zijn afgebroken, is de centrale nog steeds een markant complex.
De distributie van de stroom in nagenoeg alle andere
gemeentes in de provincie Utrecht was in handen van
de Provinciale Utrechtsche Elektriciteits Maatschappij (PUEM). De stad had echter zelf een gemeentelijk
elektriciteitsbedrijf. De aansluiting van woningen op het
elektriciteitsnet, wat in Utrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog vanwege petroleumschaarste op gang kwam,
moet een enorme luxe hebben betekend in het dagelijkse
huishouden, een luxe die steeds groter werd door de uit
vindingen van allerlei elektrische huishoudelijke apparaten. Voor de distributie moesten transformatorhuisjes
worden gebouwd, die de gelijkstroom van de centrales
omzetten in wisselstroom geschikt voor consumentengebruik. Met name de PUEM had bijzonder veel aandacht
voor de architectuur van de transformatorhuisjes. In
Utrecht zijn daarvan twee karakteristieke voorbeelden te
vinden die beide in de wijk Tuindorp en daarmee op voormalig grondgebied van Maartensdijk staan.

Stadsverwarming
Een andere ‘luxe’ was de stadsverwarming, die als nevenproduct van de elektriciteitsopwekking kan worden gezien.

De Centrale Merwedekanaal van de PEGUS spiegelt zich in het
water van het kanaal omstreeks 1935. De hoge gebouwen rechts
zijn de machinezaal en het ketelhuis. Links staan de schakelruimte
en de kantoren.
In de wijk Tuindorp, destijds gemeente Maartensdijk, werd het
transformatorhuis in de stijl van de nieuwe woningen ontworpen.

Veel Utrechtse nutsgebouwen werden zorgvuldig vormgegeven.
Een voorbeeld daarvan is het rioolgemaal aan de Van Esveldstraat
uit 1959, dat een opvallend beeldhouwwerk kreeg aan de zijgevel.

Tijdens dat proces kwam namelijk stoom vrij die, nadat hij
gebruikt was om elektriciteit op te wekken, werd gebruikt
om water in verwarmingsbuizen op te warmen. Vanaf 1923
werd een buizennet aangelegd in een groot gedeelte van
de stad. Daarin circuleerde water dat steeds weer werd opgewarmd door het overtollige stoom van de elektriciteits
centrale. Ook de naoorlogse wijk Overvecht is op dit net
aangesloten. Voor deze wijk wordt nog extra capaciteit
geleverd door de hulpwarmtecentrale ir. A.J. Mijnlieff, die
in 1968 in bedrijf werd gesteld. Ook bij dit gebouw zijn de
schoorstenen markante objecten voor de wijk.

Riolering
Na de Tweede Wereldoorlog is Utrecht sterk gegroeid. Er
zijn in de jaren vijftig en zestig grote wijken rond de bestaande stad gebouwd. Ook het rioleringsnet moest daarvoor sterk worden uitgebreid. In de jaren vijftig van de
twintigste eeuw werd een groot rioleringsnet aangelegd
in de stad Utrecht dat het vuile water uiteindelijk naar
de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Vecht
pompte. Verspreid over de stad bouwde de gemeente
enkele rioolgemalen. Hoewel deze gebouwtjes puur functioneel waren, had de afdeling Gemeentewerken die hen
ontwierp, opvallend veel aandacht voor de vormgeving.
Zo staan er aan de 1e Korte Baanstraat en de Lange
Hagelstraat gemalen van zwartgeglazuurde bakstenen
en witte vierkante vensters. En langs de Van Esveldstraat
werd in 1957 een gemaal gebouwd van gele baksteen
met een vensterpartij met verticale roeden. Tegen de
zijgevel werd een beeldhouwwerk van de kunstenaar Jan
van Luyn bevestigd dat een rat in een rioolbuis voorstelt.

De Stichting Drinkwaterleiding West-Utrecht, een samenwerkingsverband tussen enkele gemeentes in het westen van de provincie,
liet in 1927 dit pompstation, twee putkelders en de bijbehorende
woning bouwen aan de Rijksstraatweg in De Meern.
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Broodbakker Lubro begon aanvankelijk met een kleine
zaak aan de Abel Tasmanstraat in Lombok maar bouwde na
de Tweede Wereldoorlog een grote fabriek aan de Zeedijk. Het
representatieve kantoorgedeelte van deze fabriek is ontworpen
door H.F. Mertens.

In Utrecht was ook graanverwerkende industrie te vinden.
Deze grote silo en enkele pakhuizen van broodfabriek De Korenschoof aan de Kaatstraat, hier in 1927, zijn in 1978 gesloopt.

Graan- en zaad
verwerkende industrie
Aan het einde van de negentiende eeuw kwam er in
Utrecht graanverwerkende industrie op gang. Graan dat
afkomstig was uit Rusland, Amerika en Hongarije werd
via de Rotterdamse haven met schepen naar Utrecht
vervoerd. Zowel langs de Vecht, de Vaartsche Rijn, het in
1892 gereedgekomen Merwedekanaal als aan de havens
in Lage Weide werden grote graanverwerkende fabrieken
en graansilo’s voor opslag gebouwd.

Broodbakkers
Er waren grofweg twee verschillende soorten graan
verwerkende industrie in Utrecht te onderscheiden. In
de eerste werd graan gemalen tot meel waarvan brood
en aanverwante producten konden worden gebakken.
De belangrijkste vertegenwoordiger daarvan was
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In 1895 werd een enorm graanpakhuis aan de Oudenoord
gebouwd in opdracht van de firma Wed. P.E. Pompe. Het bijzondere gebouw is inmiddels in gebruik als garage maar de lage
verdiepingen, slechts geschikt voor opslag, zijn nog in tact.

De Korenschoof, die tussen 1816 en 1978 was gevestigd
aan de Zeedijk. Dit bedrijf groeide snel en had al gauw
diverse winkels verspreid over de stad waar de producten
werden verkocht. De winkels zijn inmiddels opgeheven
en het fabriekscomplex aan de Vecht is afgebroken maar
in Lage Weide staat nog altijd een graansilo die De Korenschoof in 1965 aan de Uraniumweg heeft laten bouwen.
In de buurt van de Vecht zijn nog meer restanten van de
graanindustrie te vinden. Zo staat aan het begin van de
Oudenoord een graanpakhuis uit 1895, dat nu in gebruik
is als autogarage. Het is een groot wit geverfd gebouw,

waarvan de vloeren dicht boven elkaar zijn aangelegd om
zoveel mogelijk graan te kunnen opslaan. Vermoedelijk
werd het graan over het water aangevoerd en met karren
naar het pakhuis gebracht. Vandaar kon het aan kleinere
afnemers in de stad worden geleverd.
Op de hoek van de David van Mollemstraat en de Zeedijk
staat het gebouw van de voormalige broodbakkerij Lubro.
Het is tussen 1946 en 1958 gebouwd met aan de voorzijde een representatief kantoorgedeelte en aan de achterzijde het fabrieksgedeelte en opslagruimte.
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Ondanks een verhoging in 1916, waarbij de spitsen van de
hoektorens verloren zijn gegaan, heeft het graanpakhuis van
Hooghiemstra achter de Wittevrouwensingel nog grotendeels
zijn kasteelachtige uiterlijk uit 1912 behouden.
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Olie en veevoeder
De tweede tak van de graan- en zaadverwerkende industrie
was de productie van veevoer en plantaardige olie. Deze
industrie kwam in Utrecht na 1880 op en zou al snel een
behoorlijke omvang krijgen. Ook dit keer was Utrecht een
aantrekkelijke vestigingsplaats vanwege de centrale ligging
in het land en de nabijheid van water- en spoorwegen.
Met schepen werd het zaad, vaak lijnzaad, over het water
aangevoerd en gelost door middel van een hijskraan of
zuiginstallatie.
Veekoeken en olie werden uit hetzelfde productieproces
verkregen. Om de olie te verkrijgen werd het zaad met
behulp van oliewringers uitgeperst. Het meel dat na de
persing overbleef, werd verwerkt tot veevoer, vaak in de
vorm van geperste koeken. Het productieproces vroeg
om een vrij grote fabriek met machinehallen, een ketelhuis en verschillende opslagruimtes, waaronder tanks
voor de olie, silo’s voor het zaad en eventueel gekoelde
hallen voor de koeken.

Bij de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL) aan het Merwedekanaal
werd het graan door een zuiginstallatie uit de schepen gezogen, zoals hier
omstreeks 1925.

In Utrecht zijn nog vier voormalige fabrieken te vinden
waarin van oorsprong veevoeder werd geproduceerd.
De oudste is Hooghiemstra, gelegen achter de Wittevrouwensingel. Het meest opvallende onderdeel is het
kasteelachtige pakhuis dat in 1912 is gebouwd. Het
bedrijf dateert echter al uit 1872 toen de Friese schipper Jurgen-Sjoerd Hooghiemstra in Utrecht een handel in
hooi- en lijnkoeken opzette. De fabriek werd gevestigd
tussen twee waterwegen, de Biltse Grift en de stads
buitengracht, waarover het graan per schip kon worden
aangevoerd. Ook aan de Vaartsche Rijn kwam een vestiging van de fabriek van Hooghiemstra te staan, maar
daar is sinds een brand in 1969 niets meer van over. Aan
het Merwedekanaal ter hoogte van de sluizen staat sinds
1908 de voormalige Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek
(SOL). Deze fabriek nam een bijzondere positie in omdat
ze als coöperatie was opgericht door de Stichtse Boerenbond die voor haar leden goede producten wilden garanderen. Ook in Lage Weide staat een veevoederfabriek die
is opgericht door SOL. Deze dateert echter uit 1962 en
is geheel volgens de modernste technieken uit die tijd
gebouwd. De fabriek bestaat uit betonnen silogebouwen
met horizontale stroken van versterkt glas.
In 1921 vestigde zich langs het Merwedekanaal nog
een Friese ondernemer: Ulbe Twijnstra. Hij had met zijn
olieslagerijen in Friesland inmiddels landelijke afzet
bereikt en zocht een meer centraal gelegen plek om een
grote fabriek te vestigen, die zich vooral zou toeleggen
op de productie van plantaardige olie. Twijnstra liet in
één keer een groot complex van diverse hallen en silo’s
bouwen met een eigen insteekhaven. Vanuit het Friese
Akkrum nam hij een groep arbeiders mee, voor wie hij
aan de overkant van het kanaal woningen liet bouwen.
Zo ontstond destijds het zogenaamde Friezenstraatje in
Maarssen. Het bedrijf had een gunstige ligging tussen

De uit 1921 daterende mengvoederfabriek van Ulbe Twijnstra,
is tegenwoordig in gebruik als evenementenlocatie, waarbij juist
de industriële uitstraling een belangrijke rol speelt.

kanaal en spoor en liep direct goed. Zo werkte de fabriek
in 1927 zelfs dag en nacht op volle kracht om aan de
grote vraag te kunnen voldoen. Het bedrijf is in de loop
der jaren uitgebreid tot een enorm complex dat tegenwoordig als evenementenlocatie in gebruik is.
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De fabriek van Twijnstra verkeert
in nog vrijwel complete staat. Zo is de
losinstallatie nog aanwezig waarmee het
graan, dat gebruikt werd als grondstof
voor de veevoederproductie, uit de
schepen werd gezogen.

Schoorstenen
Zeker tot in de jaren vijftig moet de skyline van de
meeste Nederlandse steden gedomineerd zijn geweest
door bakstenen schoorstenen die boven de daken van
de gebouwen uitstaken. Bij elke fabriek hoorde immers
minstens één schoorsteen die diende voor de afvoer van
rook uit een oven, stoom uit een ketel of andere afvalstoffen die bij het productieproces vrijkwamen.
Met name in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn
erg veel schoorstenen gebouwd. Hoe groter de bijbehorende ketel, hoe hoger de schoorsteen. Ze bestonden uit
een vierkante voet met daarop een ronde schacht. Omdat
de schacht aan extreme omstandigheden werd blootgesteld, zoals wind en regen en het grote verschil tussen de
temperatuur van de dampen en die van de buitenlucht,
moest de schoorsteen volgens een flexibele maar stevige
constructie gebouwd worden. Er werden speciale bakstenen en mortel gebruikt. Bij de top van de schoorsteen
bevond zich een verdikking in het metselwerk. Deze
had namelijk het meest te lijden onder het temperatuurverschil, de wind en de regen. Voor extra versteviging
werden er om de schacht van de schoorsteen ook vaak
metalen trekbanden op regelmatige afstand van elkaar
bevestigd. Door de grootschalige toepassing van elektriciteit zijn de meeste schoorstenen in onbruik geraakt en
afgebroken, omdat ze anders uiteindelijk vanzelf zouden
instorten. Ook in Utrecht is de schoorsteen zeldzaam
geworden.
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Aan ’t Zand in Leidsche Rijn staan nog
enkele restanten van de kassenbouw
die lange tijd kenmerkend was voor dit
landelijke gebied. De schoorstenen zijn
als gemeentelijk monument beschermd
en hebben een mooie plek in de nieuwe
bebouwing gekregen.
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Afbeelding voorzijde:
De Centrale Lage Weide aan het Amsterdam-Rijnkanaal, werd in
1959 tegenover de andere, oude PEGUS-centrale gebouwd.
Afbeelding achterzijde:
De mengvoederfabriek van Ulbe Twijnstra groeide al gauw uit
tot een groot complex van silo’s, koekhallen, kantoor, kolenberg-

Drukker
De Groot Drukkerij bv, Goudriaan

plaats en zelfs een eigen insteekhaven. Dat het bedrijf daar trots
op was, blijkt wel uit deze afbeelding op het briefpapier.
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