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Bouwhistorische verkenning van een tuinhuis, een voormalig

laboratorium, een voormalige fabriek en het restant van de

Sionskameren, gelegen op het binnenterrein van het bouwblok

Lange Nieuwstraat, Zuilenstraat, Nieuwegracht en ABC-straat.

 

Historisch en stedenbouwkundig kader

1. Geschiedenis van Utrecht tot 1500 in een notendop.

De stad Utrecht, die in 1122 als eerste stad in Nederland stadsrechten kreeg, is ontstaan

uit een versterkt Romeins legerkamp op de zuidelijke Rijnoever. Op deze versterkte plek

werd al in de 7  eeuw een Merovingisch kerkje gebouwd, een teken van de uitbreidinge

van de Frankische macht naar het drassige Nederland, waar de Friezen heer en meester

waren. De kerstening der Friezen werd ter hand genomen door Angelsaksische

missionarissen. Deze bouwden twee kerkjes en een school binnen de muren van het

voormalige Romeinse kamp. In de Karolingische tijd was er sprake van een as Utrecht -

Dorestad (het latere Wijk bij Duurstede) waarbij Utrecht het kerkelijk en

bestuurscentrum was en Dorestad de handelsnederzetting. Alle goederen die van

Engeland en Scandinavië naar Duitsland werden verscheept, werden hier overgeladen

van rivier- in zeeschepen (en omgekeerd). De regio kan beschouwd worden als een

voorpost van het Rijnland, het Karolingische machtscentrum. Toen kwamen in 850 de

Noormannen. Dorestad heeft daarna nooit meer zijn positie herkregen, maar Utrecht

wel. In Utrecht ontstond ten noordwesten van de burcht een handelsnederzetting. Zie

het kaartje op de volgende bladzijde. 

De Utrechtse bisschoppen werden benoemd door de Duitse keizers en werden begiftigd

met uitgebreid landbezit, tot ong. de helft van Nederland. Door nieuwe landbouw-

technieken in de kloosters in de 10  eeuw namen de opbrengsten enorm toe. Dit was dee

aanzet tot een uitgebreid programma van landontginningen in het drassige veengebied,

tot het afdammen van de Rijn bij Wijk bij Duurstede, zodat de hoofdstroom zuidelijker

kwam te liggen en ook tot de bouw van nieuwe kerken, in de vorm van een kruis om de

Domkerk heen. 
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Met de overgang van de Ottoonse naar de Salische keizers en met de afschaffing van het

benoemingsrecht van bisschoppen, werd de band tussen de Utrechtse bisschop en de

Duitse keizer voorgoed doorgesneden. De stad ontwikkelde zich in de verdere

Middeleeuwen voorspoedig maar het handelscentrum verplaatste zich naar Dordrecht

en de bestuurlijke macht verschoof van de bisschoppen naar de Hollandse graven.

Utrecht behield zijn vooraanstaande kerkelijke positie. 

2. Ontwikkeling van de zuid-oostelijke binnenstad.

Het gebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de burcht, op de linkeroever van de Rijn,

lijkt op grond van archeologische vondsten na de Romeinse tijd niet meer bewoond te

worden. 
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De eerste bewoningssporen duiken weer op rond 1000. In de 11  eeuw wordt dee

Paulusabdij gebouwd, waarvan de kerk de zuidelijke punt van het kerkenkruis vormt.

Het gebied direct zuidelijk van de abdij, over een lengte van ong. 350 meter, wordt aan

de abdij gegeven die met de opbrengsten daarvan voorziet in het dagelijks onderhoud.

Na de afdamming van de Rijn wordt er direct ten oosten van dit gebied een gracht

gegraven. Dit was een water huishoudkundige maatregel, de linkeroever overstroomde

niet meer in de zomer en kon worden bebouwd. Medio 15  eeuw wordt op het middene

van het gebied van de Paulusabdij een Karmelietenklooster gevestigd. Begin 16  eeuwe

moeten de Karmelieten plaatsmaken voor de Johannieters die hun plek op het

Vredenburg verliezen door de bouw van de Spaanse burcht aldaar. De Johannieters

krijgen een zuidelijk deel van het gebied erbij. Hier ligt het binnenterrein dat het

onderwerp is van dit deel. Zie kaartje rechts onder de 6.
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3.  Kenmerken van de bebouwingsgeschiedenis van de zuid-oostelijke binnenstad.

In het zuidelijke deel van de binnenstad zijn sporen gevonden van agrarische bewoning

in de Romeinse tijd. Dit was mogelijk door een hoger gelegen stroomrug die in oost-

westelijke richting loopt. Tussen deze stroomrug en de burcht lagen komgronden. Uit de

Merovingische, Karolingse en Ottoonse periode zijn slechts sporen van agrarisch gebruik

gevonden. 

De omwalling en omsingeling van de stad vinden plaats na de verkrijging van

stadsrechten in 1122. Er wordt ook een gracht gegraven vanaf de handelsnederzetting

naar het zuiden, die bij Vreeswijk, 10 km. zuidelijk van Utrecht, aansluit op de nieuwe

Rijnloop. 

Voor een middeleeuwse stad is Utrecht erg groot. Het stadsbeeld wordt gedomineerd

door kerken en kerkelijke instellingen: kanunnikenhuizen, kloosters, ziekenhuizen en

gasthuizen. Zie het kaartje op de volgende bladzijde. Deze waren in steen gebouwd en

stonden op grote erven. De verstening van houten woonhuizen vindt plaats  vanaf de 14e

eeuw. Eind 14  eeuw wordt de oostelijk van ons gebied gelegen gracht voorzien vane

kademuren en werfkelders. Hij krijgt de naam Nieuwegracht. In veel van de huizen die

er nu staan kan een middeleeuwse kern worden gevonden. De verkaveling in gesloten

kerkelijke gebieden blijft echter het hoofdbeeld. Na de reformatie in 1580 worden deze

bezittingen ontmanteld en worden de gebieden in kavels verkocht aan particulieren.

Aaneengesloten bebouwing langs hoofdstraten en verbindingsstegen met tuinen op het

binnenterrein wordt in de loop van de 17  eeuw het algemene beeld.e
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4. Kenmerken van het bouwblok, omsloten door Lange Nieuwstraat, Zuilenstraat,

Nieuwegracht en ABC-straat.

Oorspronkelijk vormde dit gebied dus het zuidelijke deel van het gebied van de

Paulusabdij, dat in ong. 1525 aan het Johannieter ziekenhuis kwam. Op dat moment liep

er tussen het zuidelijke en het middelste deel al een straat tussen de Nieuwegracht en de

Lange Nieuwstraat. Aan de noordkant van deze straat was er bebouwing. Deze straat

werd afgesloten. Toen hij begin 17  eeuw weer geopend werd, ontstond aan de zuidkante

ook bebouwing. Dit is de Zuilenstraat. Na de 2  W.O. zijn enkele panden ontpleisterd ene

zijn de 17  eeuwse gevels in het zicht gekomen. Andere panden zijn in de loop der tijde

afgebroken en vervangen door nieuwere. Of de gevels zijn veranderd in 19  eeuwsee

gevels. 

Aan de Lange Nieuwstraat en Nieuwegracht is het beeld gelijk aan het algemene: huizen

met een middeleeuwse kern, 17 , 18 , 19  en 20  eeuwse uitbreidingen of nieuwbouw. Dee e e e

huizen in de Zuilenstraat, Lange Nieuwstraat en Nieuwegracht vallen in de categorie

herenhuizen. De 17  eeuwse erven aan de zuidzijde van Zuilenstraat zijn aanzienlijk. Hete

grootste was dat van de familie van Loenen van ‘s Gravesloot, dat tot eind 19  eeuw mete

een brede tuin doorliep tot aan de ABC-straat, waar een koetshuis stond. Dit is op de

kaart rechts, van de eerste kadastrale opmeting uit 1832, te zien. Op de plaats van dit

huis werd begin 20  eeuw een school gebouwd. De brede tuin kreeg de functie vane

schoolplein. 

De bebouwing aan de ABC-straat wijkt van het beeld af. Op de hoekpanden van Lange

Nieuwstraat en Nieuwegracht na, zijn er aan de zuidzijde geen huizen meer. Hier ligt het

voormalige Wilhelmina Kinderziekenhuis, laat 20  eeuw. De oostelijke noordzijde bestaate

uit een rijtje kleine woonhuizen, niet ouder dan de 17  eeuw. Aan de westelijkee

noordzijde vóór het hoekpand Lange Nieuwstraat twee kleine huisjes. Daartussen een

blok met beneden- en bovenwoningen uit rond 1900. Via een poort wordt toegang

verkregen tot het oostelijke gedeelte van het binnenterrein van het bouwblok. Hier

liggen de volgende bedrijfsgebouwen.
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A. een werkplaats voor glasbewerking (bouw 1878), opgevolgd door achtereenvolgens

een werkplaats, behorend bij een fysisch laboratorium (bouw 1960) en een

laboratorium voor klinisch genetisch onderzoek (verbouw 1980, bestaand, tot voor

kort in gebruik als kantoor en atelier);

B. een fabriek voor soldeer (bouw 1932 met latere uitbreidingen), in 1970 omgebouwd

voor kamerbewoning en nu leeg staand;

C. een bakkerij (uitbreiding vanaf 2  W.O. van panden aan de Nieuwegracht);e

Deze bedrijfsgebouwen stonden op een binnenterrein van een bouwblok in de oude stad,

zoals dat overal in de oude stad het geval was en soms nog is. Op de volgende bladzijden

wordt deze ontwikkeling in kaart gebracht. Hiervóór was er, op de plaats van de

bakkerij, een hofje, bestaande uit 15 vrijwoningen (Godshuizen), die hier oorspronkelijk

begin 16  eeuw gebouwd zijn. Dit hofje is in stappen bij de bakkerij getrokken. Er restene

nog delen van een blokje van drie en van vier huisjes. Het hofje heet de Sionskameren en

werd vroeger, naar de stichter, Claes Cassenpoortje genoemd. De bakkerij blijft verder

buiten het onderzoek, alleen de positie ten opzichte van de Sionskameren wordt

weergegeven.  
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5.1 Ontwikkeling onderzoeksobject 1880-1940

In rood glaswerkplaats 1878; in blauw fabriek voor soldeer 1932/37; in groen bakkerij

1925. Lichtgeel de bebouwing, donkergeel de Sionskameren en rose het tuinhuis
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5.2 Ontwikkeling onderzoeksobject op plattegronden, 1940-1960

In donkerblauw, dubbel geärceerd uitbreidingen fabriek voor soldeer 1950

In geelgroen, dubbel geärceerd uitbreidingen bakkerij 1943/1947 

In geelgroen, uitbreidingen bakkerij 1960

In bruin (op de plaats van de glasfabriek en het tuinhuis), werkplaats bij fysisch

laboratorium, 1960
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5.3 Ontwikkeling onderzoeksobject op plattegronden, 1960-1980

In oranje uitbreiding bakkerij 1980

In blauw verbouwing fabriek tot complex voor kamerbewoning

Binnen het bruin-rode vlak het klinisch genetisch laboratorium
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6. Stedenbouwkundige ontwikkeling.

Op de kaart van de eerste kadastrale opmeting uit 1832 zijn er op het binnenterrein nog

geen bedrijfsgebouwen te zien. Deze ontstaan vanaf het vierde kwart van de 19  eeuw.e

Dit hangt samen met de industriële revolutie die in Nederland in deze periode op gang

kwam. Dit betekent overigens niet dat er in de bestaande panden geen bedrijfsmatige

activiteiten plaatsvonden. Een deel van de huizen heeft altijd de dubbele bestemming

woonhuis en werkplaats of winkel gehad. De bedrijfsbebouwing in ons gebied vond

plaats in de grote achtertuinen van aanzienlijke herenhuizen aan de Zuilenstraat. 
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Vergunningen daartoe werden niet zonder slag of stoot verleend. Meestal waren er

bezwaren van omwonenden die bevreesd waren voor stank en herrie. In alle gevallen

werden aan de vergunningen voorwaarden verbonden om dit zoveel mogelijk te

vermijden. Bij de vergunningverlening in 1932 voor de soldeerfabriek is door een

gemeenteambtenaar de opmerking geplaatst dat de vergunning niet geweigerd kon

worden, maar dat vestiging van de fabriek op deze plek eigenlijk niet gewenst was. 

Vanaf de industriële revolutie tot aan de jaren zestig van de 20  eeuw zijn er tal vane

bedrijfsmatige activiteiten ontwikkeld op binnenterreinen in de oude stad. Tijdens de

stadsvernieuwing vanaf de jaren zeventig zijn deze zo veel mogelijk verplaatst naar

bedrijfslocaties buiten de stad. De twee bedrijfscomplexen in ons gebied wachten op

afbraak of een nieuwe bestemming na een  reconstructie. De bedrijvigheid van de

bakkerij is ong. 10 jaar geleden sterk teruggebracht. Daarmee wordt de eind-negentiende

eeuwse industriële ontwikkeling, die heeft voortbestaan tot en met de periode van

wederopbouw na de 2  W.O., ongedaan gemaakt. e

7. Plattegronden en aanzichten onderzoeksobjecten.

Op de volgende bladzijden worden eerst de plattegronden en de aanzichten vanaf het

binnenterrein van de twee bedrijfscomplexen weergegeven. Hierna komen de restanten

van de Sionskameren in de voormalige bakkerij aan de orde. Als leeswijzer het volgende.

- De bouw van de soldeerfabriek is in 1932 anders uitgevoerd dan op de tekening staat.

Op de tekening van de uitbreiding uit 1937 is de fabriek nl. verder naar achteren

uitgebouwd en voorzien van een lange schoorsteen (rondje op de tekening). Dit moet

het gevolg zijn geweest van de aan de Hinderwetvergunning verbonden

voorwaarden;

- de kamerbewoning waarvoor de fabriek in 1970 verbouwd werd, strekte zich uit tot

de panden Zuilenstraat 50 en Nieuwegracht 81. Er woonden in totaal 50 studentes. De

directeur van de voormalige fabriek woonde op Nieuwegracht 73 en het pand nr. 85

was ook eigendom van de fabriek; 

- de werkplaats voor glasbewerking hoorde bij Zuilenstraat 13;

- de werkplaats van het fysisch laboratorium hoorde bij Zuilenstraat 9;

- het klinisch genetisch laboratorium had zijn ingang aan de ABC-straat.
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Dit laboratorium is in 1960 gebouwd op de plaats van de werkplaats voor glasbewerking
(bij Zuilenstraat 13) en hoorde bij Zuilenstraat 9. In 1980 werd het opgevolgd door het
Klinisch Genetisch Laboratorium van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De entree daarvan
lag aan de ABC-straat.
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8. Het Klinisch Genetisch Laboratorium en het tuinhuis.                      

Op de tekening zijn het tuinhuis en belendende tuinmuren in rood ingetekend.
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9. De Sionskameren

Hieronder de plattegrond van de bakkerij zoals deze in 1980 werd uitgebreid met daarin

de Sionskameren. Onderaan in lichtblauw zijn de huisjes weergegeven die in 1650

afgebroken werden. Hierboven in paars de acht huisjes die in 1960 verdwenen.

Daarboven de zeven  overgebleven huisjes in grijs waarvan de topgevels, achtermuren,

één tussenmuur, stukjes voorgevel, een trap, balken, plafonds, borstweringen, kappen en

één raamkozijn nog aanwezig zijn. Twee dakkapellen liggen op zolder. Zwart omrand

zijn de plaatsen waar nog origineel muurwerk aanwezig is of zou kunnen zijn.                  
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10. Constructies, bouwmaterialen en bouwsporen.

In de voormalige soldeerfabriek en het voormalige laboratorium is bouwhistorisch niet

bijzonder veel aan de hand. Daarom zijn alleen de belangrijkste zaken beschreven.  

10.1 De voormalige soldeerfabriek, later “meisjeshuis” (kamerbewoning).

De fabriek stamt in zijn oorspronkelijke opzet uit 1932 en 1937. De aanbouw aan het

eerste gebouw is van na WO2. In opzet is het een eenvoudige constructie van twee

langwerpige, in de lengte aanelkaar grenzende gebouwen, in schoon steens metselwerk

opgetrokken, met een fundering op staal en betonnen poeren en een betonnen vloer. 

Het eerst gebouwde, langste gebouw heeft één bouwlaag van ong. vier m. hoog met als

dak een enkelvoudige balklaag (houten balken, ong. 7 x 20 cm., ong. om de meter) met

kraaldelen (ong. 12 cm.) en daaroverheen een bitumen dakbedekking. Het als tweede

gebouwde, kortere, gebouw had oorspronkelijk één bouwlaag van ong. 6 m. met een

gedeeltelijke houten tussen-verdieping en een getand dak, waarvan in 1970 een tweede

bouwlaag gemaakt is. De in beide gebouwen toegepaste baksteen is een gangbare

metselsteen (waalformaat). Het verband is staand, in koppen- en strekkenlagen. Qua

afwerking is waar te nemen dat de buitenzijde van de muur van het tweede gebouw aan

de tuinzijde platvol is gevoegd, terwijl het overige metselwerk voorzien is van

eenvoudig gesneden voegen. De buitenkant van het gebouw is alleen vanaf het

binnenterrein gefotografeerd. 
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achteringang tuinzijde linkerdeel tuinzijde

Bij de verbouwing voor kamerbewoning in 1970 zijn onder het dak en tussen de

verdiepingen in de lengte en breedte stalen balken, met een H-profiel, aangebracht. De

wanden van de kamers en andere ruimtes die toen gemaakt zijn, zijn opgetrokken in een

groot formaat kalkzandsteen. Deze zijn witgeschilderd. In het eerste gebouw is een ong.

1,5 m. verlaagd plafond aangebracht van gipsplaten op een houten raamwerk, hangend

aan de balklaag. In het tweede gebouw is een tweede verdieping gerealiseerd met

eveneens gipsplaten plafonds. 

Deur- en raamkozijnen zijn van eenvoudige houten constructies. De deuren bestaan uit

twee hardboardplaten op een houten geraamte. De kamers hebben een wasbak. De

ramen van de kamers op de eerste verdieping kijken uit op de achtertuinen van de

panden aan de Nieuwegracht. Kookgelegenheid en sanitaire voorzieningen zijn er in

centrale units. De vloeren zijn gestoffeerd met goedkope vloerbedekking (kamers) en

linoleum (overige ruimtes). Het gebouw wordt centraal verwarmd. 
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Begin jaren ‘90 van de 20  eeuw zijn de laatste kamerbewoners vertrokken. Al enige jarene

werden geen nieuwe bewoners toegelaten omwille van de eisen van brandveiligheid. De

nieuwe eigendomsgrens tussen de voormalige fabriek en het pand Zuilenstraat 15 ligt bij

het begin van het tweede gebouw. Hiervoor zijn scheidingsmuren geplaatst en ramen

dichtgezet. 

Bij het eerste gebouw is op een binnenplaats een ong. tien meter hoge schoorsteen

gebouwd. Als metselsteen is een rode verblendsteen, enigszins rond, toegepast in

koppen- en strekkenlagen. Eén deur en kozijn naar de fabriek en een tuindeur zijn

origineel. De deuren gaven toegang tot de binnenplaats. Het zijn eenvoudige houten

paneeldeuren van ong. 1 m. breed en 2,2 m. hoog. Het oorspronkelijk inpandige kozijn,

met vaste en draaiende delen, is van staal.

Een kamer De schoorsteen

10.2 De voormalige werkplaats, later laboratorium.

Dit gebouw dateert uit 1960 en heeft in 1980 een verbouwing aan interieur en entree

ondergaan. Vanwege de eenvoudige opzet is het gebouw niet van binnen bekeken. De

dragende constructie wordt gevormd door de buitenmuren en drie inpandige stalen

zuilen die het platte dak ondersteunen. (fundering) De buitenmuren zijn opgetrokken uit

steens, schoon metselwerk met strekken- en koppenlagen in staand verband. Er is een

gangbare metselsteen (waalformaat) toegepast. Er zijn drie bouwlagen, de muren in de

lengte hebben deur- en vensteropeningen volgens een regelmatig patroon, de muren in

de breedte zijn blind. Eén van deze muren heeft een uitgebouwd rookkanaal vanaf de

eerste verdieping. 
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De stijl is eenvoudig functionalistisch. De deuren en vensters zijn uitgevoerd in hout; de

hoofdramen hebben kruisroeden; de bovenlichten hebben een vertikale roede en zijn

naar achteren geplaatst. Aan de achterzijde bevindt zich een stalen noodtrap en een

uitbouw op de begane grond die tot 1980 dienst deed als toiletgebouw. Het bouwdeel op

de begane grond aan de tuinzijde dat aan het hoofdgebouw was aangebouwd is 10 jaar

geleden afgebroken. Het muurwerk van het hoofdgebouw is ter plaatse dichtgezet en

gepleisterd.

 Aanzicht vanuit de tuin Entree aan de achterzijde

10.3 Het tuinhuis.

Naast de voormalige fabriek en het laboratorium staat er op het binnenterrein een

tuinhuis. Te onderscheiden zijn twee zijdelings aan elkaar gebouwde bouwdelen van

ong. 3 x 2 m. en 3 x 3 m. Hoe klein het ook is, het bouwwerkje zit ingewikkeld inelkaar.

Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn dichtzettingen, reparaties,

vernieuwingen en sporen van eerdere aanbouwen te zien in een diversiteit van

materialen, de meeste 20  eeuws. Het grootste deel daarvan wordt weergegeven in dee

volgende beschrijving. De preciese bouwgeschiedenis kan in het kader van een

verkenning niet worden vastgesteld. De achterzijde bestaat uit gestuct en witgeschilderd

muurwerk met in de rechterhelft een doorgang onder een gemetselde boog. 
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Dit muurwerk loopt nog ong. twee meter door als tuinmuur. Daarboven is de aanzet van

een topgevel te zien. Dit is de achterzijde geweest van een voormalig tuinhuis bij

Zuilenstraat 13. Rechts naast de boog is te zien dat er tot op goothoogte een dwarsmuur

was, ingemetseld in de achtermuur, van doorsnee formaat kalkzandsteen. In de

linkerhelft van de achtermuur zit een dichtgezette deuropening. Links daarvan is op

ruim 1,5 m. hoogte ook nog een flauwe boog te onderscheiden en op een meter onder het

huidige dak het spoor van een zadeldak. Het muurwerk vertoont op 1 m. en 1,5 m.

hoogte verspringingen van 2 - 5 cm. naar binnen. De doorgang is 10 jaar geleden

dichtgezet, toen ook de dwarsmuur afgebroken is, de doorgang met boog gemaakt is en

het bouwwerkje dat links aan het tuinhuis gebouwd was afgebroken is. Bij het

dichtzetten zijn oude stenen hergebruikt.  Op deze wijze is er een soort poortgebouwtje

gecreëerd dat toegang geeft tot de achter de tuinen van Zuilenstraat 7 en 9 doorlopende

pergola met vijver. Er is sprake van nieuwe tuinaanleg. Aan de voorkant lijken de twee

bouwdelen op mini-zeventiende eeuwse huizen. In het linkerdeel de doorgang met boog,

met schuin boven de boog een ronde vensteropening, en links daarvan een raam, deels

met glas-in-loodvensters. Daarboven gaat onder de klimop een trapgeveltje met een

rechthoekig venster schuil. De toegepaste steen is een  handvormsteen, 21,5 - 22,5 x 10,5 x

3,8, de voeg is platvol. De boog is 15 jaar geleden ingemetseld met hetzelfde formaat

steen. De gevel en het één meter vooruitspringende deel van het rechterdeel zijn ook

opnieuw opgemetseld, met dezelfde steensoort en voeg. Ook hier vensters met deels

glas-in-lood. De kap en de houten bakgoten zijn ook in oude stijl vernieuwd. De zijkant

van het rechterdeel vertoont sporen van twee eerdere aanbouwen. Op goothoogte ligt op

de achterste twee meter muur een balk die dient als muurplaat van de kap van het

rechterdeel en ook dienst heeft gedaan als muurplaat van het verdwenen eerder

aangebouwde deel. Er is ook nog een spoor te zien van een aangebouwd lessenaarsdak

van een afdak of schuur. De zijmuur is losgescheurd van de achtermuur, die ter plaatse

in ieder geval tot op 2 m. hoogte bestaat uit steens werk van een 17  eeuwse handvorme

baksteen van 5 cm. dik.
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Rechterdeel

Linkerdeel
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Het geheel is een “folly”, een grappig bouwwerk in een tuin in romaanse of gotische stijl

dat verwijst naar een roemrucht verleden. Deze bouwvorm werd het eerst toegepast in

Engeland in de eerste helft 18  eeuw als  romantische verwijzing naar de Middeleeuwen,e

toen de aanzienlijken ridders waren. Deze “folly” is waarschijnlijk ergens in de 20  eeuwe

ontstaan en een verwijzing naar de Gouden Eeuw.

Links: overgebleven tuinmuur

Onder: de achterkant van het tuinhuis
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De elektrische installatie in het linkerdeel Op een deurlijst staan hoeveelheden kolen 

heeft ijzeren leidingen en een bakelieten genoteerd die hier van 1932 tot 1942 

lamphouder. opgeslagen zijn.

Het plafond naar de zolder is weggerot ter plaats van de vroegere aansluiting op het

rechterdeel. Aan de zijmuren van het rechterdeel is te zien dat er aan weerszijden eerst

lessenaarsdaken hebben gezeten van afdaken of schuurtjes.

De zijmuren en een deel van de achtermuur zijn gebouwd van korrelbetonblokken. De

flauwe boog in de achtermuur blijkt van een machinale steen van waalformaat te zijn

gemaakt. De binnenzijde van deze muur lijkt ook overwegend van deze steen gebouwd

te zijn. De gehele achtermuur, tot en met de achtermuur van het voormalige tuinhuis van

Zuilenstraat 13 vertoont oudere sporen: 5 cm. dikke handgevormde stenen, 17  eeuws. e

De kadastrale kaart van 1832 en de bouwtekeningen bieden enig zicht op de gegroeide

situatie. Bij de bouw van de glaswerkplaats in 1878, horende bij Zuilenstraat 13,  is een

werkplaats gebouwd die aansloot op het rechter bouwdeel, dat op de kadastrale kaart uit

1832 het tuinhuis bij Zuilenstraat 11 is. 
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Toen de werkplaats in 1960 werd vervangen door een gebouw horende bij Zuilenstraat

11 werd het linker bouwdeel hierbij opgenomen. Deze bouwdelen vormen nu het

poortgebouwtje. Op de kadastrale kaart van 1832 zijn tuinhuizen te zien bij Zuilenstraat

9, 11 en 13. De achterzijden van de tuinhuizen bij de nrs. 9 en 13 maakten waarschijnlijk

deel uit van een tuinmuur, gebouwd van steens werk met 17  eeuwse stenen van 5 cm.e

dik. Het nog bestaande overige muurwerk van het tuinhuis bij nr. 13 is gebouwd van

steens werk met stenen van 4,2 cm. dik, 18  eeuws.e

10.4 De Sionskameren.

Van de 12 kameren aan de zuidkant zijn nog slechts resten over van vier huisjes van ong.

4 m. breedte en 5 m. diepte. Voor de drie, iets bredere, huisjes aan de noordkant geldt

hetzelfde. Aan de zuidzijde is er nog één, deels vergaan, raamkozijn over. Het is een

voormalig kruiskozijn met een roedenverdeling van 3 x 2 onder en 2 x 2 boven. Aan de

nog bestaande strekkenlagen is te zien dat de huisjes aan de zuidzijde gespiegeld

aanelkaar gebouwd waren en de huisjes aan de noordzijde symmetrisch. De voorgevels

waren tot aan de bovenlichten van deuren en ramen witgekalkt. De kameren hebben een

hoge borstwering. Beneden was er een kamer met een enkelvoudige balklaag 

(4 balken, 22 x 10 cm.) met eroverheen houten delen van ong. 30 cm. breed. Er is een

gemetselde schoorsteenpartij. Aan de zuidzijde is nog één steektrap over, die leidt naar

een met kraaldelen beschoten zolder. De kap is een flieringkap met drie jukken,

eindigend in een nokbalk. 

De dakkapellen op ieder huisje zijn verdwenen, er liggen er nog twee op een zolder. Het

muurwerk is gemetseld met koppen- en strekkenlagen in kruisverband. Het

baksteenformaat is 22,5 x 10,5/11,5 x 3,8/4,2. Tienlagenmaat 50 cm. Het moet 18  eeuwse

zijn, want op de hoeken zijn alleen op één plek klezoren toegepast.

In één huisje zit een roodplavuizen vloer (22 x 22 cm.), maar aan de plinten is te zien dat

hier als laatste, op kleine balken, een houten vloer gelegen heeft. 

De fundering van de achtermuur aan de zuidzijde is op één plek ontgraven. Het

steenformaat is 25 x 12 x 6 (17  eeuws). Een halve meter naar binnen zit op 25 cm. ondere

de plavuizen steens muurwerk, formaat 30 x 14 x 7 (15  of 16  eeuws), parallel lopend aane e

de achtermuur. De achtermuur is in de 17  eeuw naar achteren geplaatst.e
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Detail Kap

4.5. Waardering

De vernieuwingen uit 1970 aan de voormalige fabriek zijn te waarderen als niet te

behouden. Een in opzet eenvoudig bouwwerk met een bedrijfsbestemming is met

eenvoudige middelen geschikt gemaakt voor kamerbewoning. Dit leverde een voor de

eigenaar riante bron van inkomsten op en kwam tegemoet aan de altijd bestaande

kamernood. Architectonisch is het geen fraai geheel. Herbestemming is denkbaar,

waarbij de uitwendige opzet uit 1932/1937 grotendeels gereconstrueerd zou kunnen

worden. De naoorlogse aanbouw aan de zijde van de panden Nieuwegracht zou daarbij

kunnen vervallen. Inwendig kan het gebouw worden aangepast aan de nieuwe functie.

De nog bestaande oorspronkelijke onderdelen ter plaatse van de schoorsteen moeten als

te behouden aangemerkt worden als markant overblijfsel van de industriële

ontwikkeling.



De Sionskameren in Utrecht Afstudeerskriptie 2005

30

Het voormalige laboratorium staat op de plaats van een glaswerkplaats die hier eind 19e

eeuw in de achtertuin van het pand Zuilenstraat 13 gebouwd werd. Dit was dus de eerste

eind 19  eeuwse bedrijfsmatige ontwikkeling. Door de ramen en deuren weer hune

oorspronkelijke roedenverdeling uit 1960 te geven zou de oorspronkelijke eenvoudig-

functionalistische architectuur  hersteld worden. Het gebouw telt drie bouwlagen en

staat als een kolos tussen de overige bouwwerken. De bouw-historische waarde is

onvoldoende groot om het als te behouden aan te merken.  

De waarschijnlijk 20  eeuwse “folly” en het 17  en 18  eeuwse muurwerk kunnen gewaardeerde e e

worden als te behouden omdat het om originele tuinarchitectuur gaat.

Voor de Sionskameren geldt dat van het oorspronkelijke hofje ongeveer de helft nog - deels

- bestaat. Indien het nog in ongeschonden staat was zou de waardering zondermeer te

behouden zijn geweest. Reconstructie zou de beslissing uit 1952 om het complex van de

Monumentenlijst af te voeren en onbewoonbaar te verklaren ongedaan maken. Zij het

dat een deel gesloopt is. Dit is nog maar 50 jaar geleden en die beslissing zou nu niet

genomen zijn. Dat het complex als hofje gelegen was op een via een eigen poort

toegankelijk binnenterrein is voor Utrecht uniek. Een reconstructie van het exterieur, die

in dit geval vrijwel gehele herbouw betekent, levert opnieuw een hofje op. Het vrijwel

verdwenen interieur kan worden ingericht overeenkomstig de nieuwe bestemming.


