Aan: het college van burgemeester en
wethouders van Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zoetermeer, 3 september 2020
Onderwerp: verzoek tot bescherming van de Kromme Rijn en de Halve Maan als gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Geacht college,
De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft enkele weken geleden haar zorgen
uitgesproken over de voorgenomen sloop van de Rubenslaanschool in de wijk Kromme Rijn. Recent heeft u besloten
om voorlopig af te zien van sloop en de toekomst van het gebouw nader te onderzoeken. Dit is een positieve
ontwikkeling. Duidelijk is echter geworden hoe kwetsbaar de waardevolle wederopbouwwijken van Utrecht zijn.
Daarom verzoeken wij u met deze brief om twee iconische wijken uit deze periode, De Kromme Rijn en de Halve Maan,
te beschermen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Wij verzoeken u om de aanwijzingsprocedures voor deze
gebieden op te starten conform artikel 12 van de Monumentenverordening Utrecht 2010.
Enkele jaren geleden heeft de gemeente Utrecht uitvoerig onderzoek gedaan naar het naoorlogse erfgoed in de stad. In
het in 2016 gepubliceerde rapport Erfgoed van de wederopbouw. Gebouwd erfgoed in Utrecht, 1940-1970 geeft de
gemeente duidelijk aan dat er twee zeer waardevolle wijken uit de wederopbouw in Utrecht zijn. Het betreft De
Kromme Rijn en de Halve Maan. Deze wijken vallen op door hun (landelijk gezien) zeer hoogwaardige stedenbouw,
architectuur en groenvoorzieningen. Tot op heden zijn deze wijken ook zeer gaaf behouden. Na de vaststelling van het
rapport is een groepje panden aangewezen tot monument. Dit betreft onder andere de Stadionflat en enkele
bijzondere naoorlogse bouwprojecten van Gerrit Rietveld. De gemeente heeft echter nooit de stap genomen om de
twee bijzondere wijken de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht te geven. In de deze gebieden is sloop en
verminking van gebouwen nog zeer eenvoudig.
De genoemde wijken zijn in de afgelopen jaren uitvoerig onderzocht en in de genoemde rapportage is ook de
begrenzing van de wijken duidelijk aangegeven. Wij verzoeken u om de reeds bestaande beschrijvingen en de
genoemde begrenzing als uitgangspunt te gebruiken voor de aanwijzing van de beschermde gezichten. Ter inspiratie
wijzen wij de gemeente Utrecht op het beschermde stadsgezicht het Van Eesterenmuseum in Amsterdam-Slotermeer.
Uiteraard geven wij graag aan een nadere toelichting op deze brief.
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Hoogachtend,
Het bestuur van Stichting het Cuypersgenootschap,
Namens deze,

L.W. (Leo) Dubbelaar, secretaris
I,a,a, Gemeenteraad van Utrecht

