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1982
De mensen die erbij waren kennen het verhaal. Een overheid die alle middelen gebruikt om een besluit door te drukken en het gebruik van 
geweld daarbij  niet schuwt. Een overheid die, ondanks toezeggingen van een minister in de Tweede Kamer over uitstel en een lopende 
juridische procedure bij de rechtbank, met een plan B iedereen misleidt.  

Het geweld kwam deze keer niet van degenen die zich verzetten en protesteerden. Het was de overheid die een nog aan de rechter 
voorliggend besluit middels politiegeweld tot uitvoering bracht. Het politiegeweld tegen de tegenstanders van de bomenkap was echter 
niet het ergste. Het ergste geweld betrof de bomenkap zelf. Honderden bomen, waaronder vele eeuwenoude woudreuzen, werden in een 
paar uur tijd op grove wijze met de grond gelijk gemaakt. Wat achterbleef was een slagveld. Bij het beeld van zo’n vallende woudreus, die de 
Franse Napoleon xx nog aan zich voorbij heeft zien trekken, draait je hart zich om.

Voor iedereen die er niet bij was en de geschiedenis niet kent, volgt hieronder een terugblik. Deze bestaat uit een inleiding, overgenomen 
uit een een destijds, twee maanden na de kap, gepubliceerd fotoverslag van het toenmalige Landelijk Amelisweerd Komitee en de 
dagboekaantekeningen van Jos Kloppenborg, tegenstander van het eerste uur en nog altijd actief bij de Vrienden van Amelsiweerd, uit de 
week voorafgaand aan de kap.

De foto’s bij deze uitgave zijn afkomstig uit het archief van de Vrienden van Amelisweerd, het Utrechts Archief en het Nationaal Archief.



Collectie Vrienden van Amelisweerd

Triest slagveld na de kap



Het bos ligt plat, zand erover nooit
De bomen van Amelisweerd  zijn  geveld. Een bos met dertig meter hoge eiken, beuken, essen en iepen ging op vrijdag 24 september 1982 in 
een golf van geweld ten onder. Een pijnlijk hoogtepunt in een drama dat elf-en-een-half jaar wachtte op z’n ontknoping. Laten we nog even 
de hoofdrolspelers in ogenschouw nemen. Om te beginnen, natuurlijk Amelisweerd. Een eeuwen oud rivierkleibos ten zuiden van de stad 
Utrecht, op beide oevers van de Kromme Rijn.
Een buitengewoon gevarieerd loofbos, dat huisvesting biedt aan tenminste zestig vogelsoorten. Bovendien een bos met een grote 
rekreatieve funktie voor Utrecht en omgeving.

En dan Rijksweg 27. Volgens Rijkswaterstaat een voor Nederland en zelfs Europa essentiële noord-zuidverbinding. De weg had al in 1974 het 
bos Amelisweerd met acht rijstroken doorkruist moeten hebben, om de groeiende autostroom te kunnen opvangen. Door akties werd in 1971 
bereikt dat de weg niet dwars door het landgoed zou lopen, maar ‘slechts’ de rand zou amputeren. Daarna werden, als gevolg van politieke 
en juridiese aktiviteiten, de omvang en de gevolgen van de wegaanleg beperkt door de beslissing vier rijstroken te leggen in een verdiepte 
betonnen bak.

Intussen werd duidelijk dat de toename van de verkeersdrukte achterbleef bij de oorspronkelijke verwachtingen. Dat maakte de aanleg van 
het verbindingsstuk van de A27 overbodig. Dit werd uitgangspunt voor vele demonstraties, manifestaties, terreinbezettingen en juridiese 
procedures. Rijkswaterstaat negeerde dit alles. Rijkswaterstaat, sterk in rechtlijnigheid, het verdraaien van gegevens, het toepassen van de 
‘taktiek van de voldongen feiten’ en gespecialiseerd in het slopen, kappen en vertrappen van alles wat ze op haar weg tegenkomt.

Dan nadert de herfst, 1982. En daarmee het tijdstip waarop de bomen moeten vallen. De wijze waarop was door Rijkswaterstaat steeds in 
het midden gelaten. Wel was zeker geworden dat wij, ondanks toezeggingen van minister Zeevalking aan de Tweedé Kamer over zorgvuldig 
kappen en verplaatsen van bomen, op alles dienden te zijn voorbereid. Dat waren we dan ook, dachten we. Begin september dit jaar was het 
Landelijk Amelisweerd Komitee opgericht. Op stedelijk nivo waren de voorbereidingen voor een effektieve bosverdediging al in volle gang.
Naast de  vereniging ‘Vrienden van Amelisweerd’, vanaf 1978 de organisatie die het verzet tegen de rijksweg leidde, kwam een breed skala 
van basis- en taakgroepen in beweging, ter verdediging van het bos.

Op vrijdag 17 september werden vroeg in de avond de eerste tenten opgezet in het bedreigde Amelisweerd. Dit als voorbereiding op het te 
bouwen huttendorp.  Meteen al werd door de gemeentepolitie opgetreden. Tenten, doek en stokken werden zonder enige tekst of uitleg uit 
de grond gerukt. Toch bleven er die nacht zo’n dertig mensen in het bos slapen. Toen de volgende dag, na afloop van de demonstratie door 
de stad, meer dan tweeduizend mensen het bos introkken, stond er in een mum van tijd een fraai dorp overeind. Zondagochtend traden de 
ME-robotten voor het eerst op en vernielden vele persoonlijke bezittingen en het huttendorp. Daarop werd besloten om op grote schaal 



Fotogroep Landelijk Amelisweerd Komitee / Het Utrechts Archief / 26465 

de Mobiele eenheid trekt het bos in



boomhutten te bouwen: ‘Hoog Amelisweerd’. Aldus gebeurde, en niet zonder resultaat. De ontruiming van het boomhuttendorp op dinsdag 
was een smadelijke afgang voor de politie. Het klauteren bleek hen heel wat minder makkelijk af te gaan dan het knuppelen. Meteen na de 
ontruiming begonnen de  achtergeblevenen weer nijver aan het bouwen van nieuwe boomhutten. Meer hutten en hoger in de bomen.

Het was omstreeks dat tijdstip, dat de autoriteiten besloten tot een andere aanpak. Het kappen moest zo snel mogelijk plaatsvinden. Daarbij 
zou elke politionele en techniese inzet geoorloofd zijn. Terwijl iedereen werd verteld dat er vrijdagmiddag door minister Zeevalking en 
konsorten zou werden overlegd over de kapdatum, was in werkelijkheid op woensdagochtend in Den Haag al besloten tot een overval. 
Duizend man ME werd opgeroepen en ingekwartierd in de nabijgelegen Kromhoutkazerne. Daar bogen zowel burgers als militairen zich over 
de stafkaart van Amelisweerd. Hoezo, militarisering van de samenleving? Om de weg voor het repressie-apparaat vrij te maken, verklaarde 
burgemeester Vos het bos en de wijde omgeving tot spergebied. Daarmee was de gemeenteraad van Utrecht – die al jaren tegen de weg 
aanleg is – afdoende buitenspel gezet. Toen de maatregel al uren van kracht was, werden op vrijdag 24 september om half negen ’s ochtends 
de wethouders van de beslissing op de hoogte gesteld. Kort daarna werden alle passieve en aktieve bosverdedigers op genadeloze wijze 
Amelisweerd uitgeslagen en gejaagd. Ze moesten plaats maken voor de – speciaal voor deze gelegenheid – aangevoerde grootste bulldozers 
van Europa. In vijf uur tijd hadden deze hun vernielende werk erop zitten.    

Het geweld van de technokraten joeg die vrijdag 24 september, demokratie en recht de vluchtstrook op. Tijdens het kort geding, dat vanaf 
13.30 uur diende in de Utrechtse rechtzaal, verzocht de rechtbankpresident Rijkswaterstaat met kappen te stoppen. Toen was het al te laat. 
De laatste boom was juist gekapt.
Rijkswaterstaat heeft willens en wetens de voorwaarden van de kapvergunning overtreden. Er is totaal niet volgens het rooibestek gekapt. 
De uitslag van een bij de Raad van state ingediend schorsingsverzoek is niet afgewacht. Het devies was, zoals Zeevalking verklaarde: doorgaan.

Het bos ligt plat. Is daarmee de strijd beëindigd? Natuurlijk niet. Daarvoor is er in de week van 17 tot 24 september te veel gebeurd. Zowel 
voor als tijdens die week is erop grote schaal gesold met de mensen die voor het bos en tegen de rijksweg zijn. Nog steeds blijven de 
argumenten tegen de aanleg van rijksweg 27 loodrecht overeind staan. We zullen die aanleg dan ook blijven bestrijden.
Amelisweerd kontra Rijksweg, nummer 27. We gaan door tot die weg van de kaart is.
De waarde van rust en natuur tegenover de waarde van asfalt en stank, het blijkt voor veel mensen nog een moeilijke keuze te zijn. De 
wegenplanners denken ‘Nog is Nederland niet af’. Wij denken: ‘Nog staat in Nederland een beetje groen overeind.’ Dat moet behouden 
blijven. Daarvoor zullen we blijven knokken. Omdat de aanleg van Rijksweg 27 uiteindelijk het hele bos Amelisweerd bedreigt. Er zijn nog tal 
van mogelijkheden op politiek en juridisch gebied. We gaan door met publikaties en akties. We zullen geen mogelijkheid onbebut laten om 
de aanleg van deze weg tegen te houden. Veelvormigheid tegenover uniformiteit. 
Dus… slopers, kappers en bouwers van Nederland… opgepast, want zand erover… nooit!
Landelijk Amelisweerd Komitee, november 1982.



Fotodienst GAU / collectie Het Utrechts Archief / 60533

Tentenkamp op Amelisweerd



Vrijdag 17 september
Vanaf 19.00 uur vertrekken circa 100 mensen vanaf het stadion in de richting van het bos. Op het veldje naast het bedreigde gedeelte van 
het bos worden tenten opgezet. Al ras verschijnt er politie; 25 ‘platte petten’. Er wordt één keer gesommeerd: ‘Wilt U uw tent oppakken en 
wegwezen’. Al vrijwel onmiddellijk wordt dan de eerste tent omgetrokken en meegenomen. Er worden zitblokkades gevormd om de overige 
te beschermen; vergeefs. Nog enkele tenten worden meegetrokken c.q. verbogen of gescheurd.

Wij besluiten de overige tenten maar zelf af te breken en in veiligheid te brengen. Om het bos worden auto’s met allerlei spullen (hout, water, 
proviand) aangehouden ‘ter technische kontrole’. We besluiten echter gewoon te blijven. Het is een mooie zomeravond; de temperaturen 
blijven aangenaam.

In de loop van de avond groeit het aantal mensen aan onze kant tot over de 200. Er ontstaat een patstelling; politie blijft aanwezig, maar kan 
ons moeilijk van de kampvuren verjagen. Gaandeweg steken de eerste tenten weer overeind. De spanning wijkt.
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actievoerders in het bos



Zaterdag 18 september
In het bos naast het veldje, waar wij gisteren zijn neergestreken, wordt begonnen met de bouw van een aantal hutten. Ook in de 
boomkruinen wordt met huttenbouw begonnen. ‘s Middags trekt de demonstratie van 2500 mensen zonder problemen het bos in. Er 
wordt nijver getimmerd en gespijkerd. De stemming is bijna feestelijk. Enige dissonanten: agenten die soms erg irriterend rondneuzen, 
bij vergaderingen meeluisteren etc. Er ontstaan discussies, hoe dit probleem op te lossen; tenslotte wordt geprobeerd die lui op zo ludiek 
mogelijke wijze duidelijk te maken, dat ze niet erg welkom zijn: met een aantal mensen gearmd hun kant oplopen, kusjes geven etc.

Uit het feest en de roes van die zaterdagavond zullen 150-200 mensen, die daarop blijven overnachten, de volgende morgen ruw ontwaken.

Fotodienst GAU / collectie Het Utrechts Archief / 60533



Landelijk Amelisweerd Komitee / collectie Het Utrechts Archief / 26462

Mobiele Eenheid bij een brandstapel op Amelisweerd



Zondag 19 september
De tweede ontruiming; de eerste grote ME-operatie

Om 7.30 uur wordt het kamp overvallen. De aktie is niet over de mobilofoon gecoördineerd maar geschiedt onder radiostilte. Net oorlog.

Velen worden pas gewekt door de metalen stem uit de ME-megafoon: ‘U krijgt 2 minuten de tijd om uw spullen te pakken’. Nog enigszins 
slaapdronken wordt een staande blokkade van-boom-tot- boom gevormd. De ME weet aanvankelijk niet hoe te reageren: ze is in volledig 
gevechtspak met knuppel en schild; gasmasker op de rug gebonden. Prikken met de knuppel of gelijk slaan? Dan stuiven de paarden van de 
bereden eenheid naar voren en breken door de blokkade; het sein voor een algemene drijfjacht.

De knuppelregen heeft tot resultaat dat één gewonde naar het AZU moet worden vervoerd voor het hechten van een hoofdwond.

We krijgen geen tijd of gelegenheid om persoonlijke bezittingen in veiligheid te brengen. Op het veldje naast het bos wordt met de 
Amelisweerdkrant het vuur ontstoken. Behalve het hout van het trotse huttendorp verdwijnen ook kleding, slaapzakken, hele tenten en 
de brochures en affiches van de informatiekraam (gevaarlijke lectuur zoals bekend, zelfs Kamerleden en hoogleraren hebben zich er door 
laten beïnvloeden) in de vlammen. Een meisje dat haar tafel van het vuur wil redden, ontvangt rake klappen. Na opmerkingen van onze 
zijde worden de spullen niet langer in het vuur gegooid, maar deels per busje afgevoerd. Evenals vrijdag gebeurt dit zonder verwijzing naar 
inbeslagname.

Opmerkelijk aan de hele overval is het geheime aspect eraan. Geen ultimatum, of een verwijzing naar overtreding van wetsartikelen, wat 
toch vrij algemeen gebruik is in dergelijke situaties.
Hoofdcommissaris van Doesburg maakte onder de rook van verbrande slaapzakken een begin met zijn opmerkelijke mediabeleid van die 
week. Hij was tot actie overgegaan, ‘nu de mensen met positieve bedoelingen waren vertrokken.’ Een uitspraak die zo ver over de schreef 
ging, dat we er nauwelijks serieus op in zijn gegaan. Zelden heeft er zo‘n divers gezelschap met elkaar gekampeerd; er waren mensen 
aanwezig, die nog nooit aan een aktie hadden meegedaan.

Een andere opmerking van de zijde van de hoofdcommissaris liet aan duidelijkheid weinig te wensen over: ‘Het beleid van de politie is, elke 
opbouw in de kiem te smoren.’



Rob huiBers/ collectie Vrienden van Amelisweerd

Moeizame ontruiming van de boomhutten



In de nacht van zaterdag op zondag had iedereen op de grond geslapen; bij de ontruiming bleek, dat het voor de ME niet zo eenvoudig was, 
om met haar ijzeren ladders de boomhutten te ontruimen. Reden om de aandacht meer naar het bouwen van boomhutten op grotere hoogte 
te verleggen. ‘s Middags werd er opnieuw een aanvang genomen met de opbouw van het kamp, met voornoemde aksentverschuiving.

Laat in de avond wordt het kamp bedreigd door mensen met gewelddadige bedoelingen. Deze worden op hun beurt op afstand gehouden 
door iemand met een buks in de aanslag. Een onbekende voor ons, maar klaarblijkelijk een bekende voor eerstgenoemden. Er wordt ons een 
knokploeg van 100 man toegezegd voor de woensdagavond, die echter niet zou opdagen.



Marcel Antonisse / collectie nationaal Archief / 932-3326

Blik vanuit een boomhut 



Maandag 20 september
Een rustige dag. Bezoek uit Frankfurt, dat met voldoening de bouw van boomhutten gadeslaat. ‘Daar hadden we ook aan moeten denken’. In 
de avondvergadering wordt besloten, alleen nog in de bomen door te bouwen. Daarmee lopen we vreemd genoeg vooruit op de eisen, die de 
politie een dag later formuleert; een dag die alleen al de lengte van een week leek te hebben.



 Eduard de Kam / Down to earth magazine

onbesuisde ME-charge op een bospad



Dinsdag 21 september
In de nacht van maandag op dinsdag neemt de spanning plotsklaps toe. We horen dat er de volgende ochtend een seniorenconvent plaats zal 
vinden. Vrij ongebruikelijk, denken we dan nog.
Spoedig wordt duidelijk, dat de voorbereidingen voor een nieuwe ME-operatie al in volle gang zijn. Er wordt selectief alarm gegeven.
Wanneer dinsdagmorgen de ontruiming in de lucht hangt, worden er barricades opgericht. De spanning stijgt. Mensen zijn woedend, dat 
partijen die zich tegen aanleg van Rijksweg 27 hebben verklaard, in het seniorenconvent nauwelijks tegensputteren wanneer Vos haar 
escalatietactiek voorlegt.

Rond het middaguur is het spitsuur op de ME-kanalen. De informatie wijkt echter steeds sterker af van de werkelijkheid.
Het besef dringt door, dat het de bedoeling is ons op te fokken, uit te putten, tot vals alarm te brengen, opdat mensen niet nog een keer voor 
nop naar het bos gaan.

In het bos wordt besloten, in geval van aanval tijdig de boomhutten te bemensen, en de begane grond aan de ME over te laten. De 
Vietnamdocumentaires van de VPRO bewijzen hun waarde.
Tevens wordt er een soort zoneverdediging opgericht: staketsels van schotten, takken en touwen, die charges van de ruiterij dwars door het 
bos moeten voorkomen. Verder wachten ruim 200 mensen rustig af.

Om 15.40 begint de ontruiming. De stokken en stenen, die gegooid worden, dienen voornamelijk om de aftocht te dekken. De verbetenheid 
van de ME wordt geïllustreerd een waanzinnige charge van paarden dwars door een zitblokkade op een bospad. Als door een wonder valt er 
‘slechts’ één gewonde.
De snelle ontruiming van het bos door ons brengt de ME-linies haast in het ongerede. Terugkerend naar de sportvelden worden mensen in de 
boomhutten aangemoedigd door medeactievoerders.

Tegelijk met de ontruiming vielen de eerste regendruppels. De boomstammen worden glad. Bovendien zijn de ladders van de ME nu duidelijk 
te kort, en het gevechtspak niet ideaal. Kortom: 150 man ME druipt kort na zes uur af, nadat slechts 1 op de 8 boomhutten is ontruimd.

Het uitputtingsscenario, door de politie zo uit Frankfurt geïmporteerd, had deze dag een forse escalatie kunnen leiden. Dat het zover niet 
kwam, was te danken aan tijdige bezinning en voorbereiding aan onze zijde.



Rob Bogaerts / collectie nationaal Archief / 932-3305

ontspannen sfeer bij de actievoerders



Burgemeester, hoofdcommissaris en officier van justitie, het Utrechtse driehoeksoverleg, tonen zich weinig gelukkig met het verloop van 
de gebeurtenissen. Aan het eind van de middag wordt er meegedeeld, dat de zaak wegens ‘geweldpleging’ in handen komt van de justitie. 
Een zelf geënsceneerd scenario. Verder wordt de minister van verkeer en Waterstaat dringend verzocht, het kappen zo snel mogelijk te laten 
geschieden. De heer Zeevalking zal echter aanstonds naar Wenen afreizen. Daarom ( ? ? ! ) wordt ‘s avonds op een persconferentie van de 
politie een ander verhaal gebracht:

Er wordt niet gekapt voordat Zeevalkinq vrijdagmiddag uit Wenen is teruggekeerd. Hij zal dan zo snel mogelijk met het Utrechtse gezag in 
contact treden over de kapdatum.

Er wordt pas ontruimd, indien er sprake is van een basiskamp of het oprichten van barricades (‘een serieus kampement’).

Geen eisen om problemen mee te hebben. Reeds maandagavond was besloten geen hutten op de grond te bouwen, en alleen in de bomen 
verder te gaan. De barricades verschenen pas toen we zeker wisten, dat de ME al klaar stond.

Dinsdagavond heerste er hier en daar bijna een overwinningsroes. Al was het alleen maar, omdat je na 40 uur wurgende spanning eindelijk 
eens een keer (thuis) kunt slapen. En nog deze avond ontstaat het idee zondagmiddag een festival in het bos te organiseren.



aanslepen van materiaal voor de bouw van boomhutten

Joost Grol / collectie Vrienden van Amelisweerd



Woensdag 22 september
Een prachtige septemberdag, de dag van de fotografen. In enkele dagen zijn de boomhutten al bijna een legende geworden. Er wordt 
hard aan nieuwe gebouwd: zijn het er al 20? Het is een genot elkaar zo bezig te zien. Maar tegelijkertijd valt in Den Haag de beslissing. Zo 
vroegtijdig en snel mogelijk kappen. Daarbij is elke politionele of mechanische inzet geoorloofd. Zeevalking vliegt (vlucht) naar Wenen, 
nadat hij de machine in werking heeft gezet. Van nu af aan is het devies: doordouwen. Niet kijken, niet luisteren, niet denken, niets meer 
verklaren.
 
‘s Ochtends heeft de vereniging Vrienden van Amelisweerd de gemeente en politie uitdrukkelijk meegedeeld, dat in geval van een besluit tot 
kappen, een schorsingsverzoek bij de Raad van State zal worden ingediend, en eventueel een kort geding zal worden aangespannen... In het 
bos is geen agent te zien.

De surveillance geschiedt klaarblijkelijk door infiltranten. Zo wordt het een probleem om onze opinie over wel of geen basiskamp over te 
brengen; andere instanties lijken ook al niet erg tot een gesprek bereid.



Mobiele eenheid in het bos

Hans van Dijk / collectie nationaal Archief / 932-3338



Donderdag 23 september
Gedurende de middag ontvangen wij wel 15 aanwijzingen uit het politieapparaat, dat er een grootschalige actie wordt voorbereid.  
Zekerheid wordt verschaft door de verkeersinformatiedienst die om 17.57u vermeld, dat het verkeer op de provinciale weg Utrecht-Bunnik 
voor een week gesloten zal zijn.
In fasen wordt groot alarm gegeven. Duizend man ME kan maar één ding betekenen. Ontruimen en kappen.
Gewaarschuwde journalisten geloven hun oren niet: het zou een unicum zijn, als de beloften van de persconferentie van dinsdagavond op 
een dergelijke wijze geschonden zouden worden.
Een voorstel om overeenkomstig afspraken op vergaderingen voor het kamp, de verdediging met geweldloze blokkades op de Koningsweg te 
beginnen, wordt meewarig ontvangen. Na alle woeste charges op geweldloze aktievoerders ziet niemand daar meer heil in. In het late NOS-
journaal wordt de dagvaarding voor het kort geding reeds aangekondigd.



Antonisse, Marcel / Anefo Antonisse, Marcel / Anefo

Marcel Antonisse / collectie nationaal Archief / 932-3417

Het bos wordt platgewalst



Vrijdag 24 september
Aan de Koningsweg worden barrikades opgericht. Er heerst een gespannen sfeer. In he bos is de stemming vrij gelaten; gelukkig verschijnt 
er een zangkoor met bemoedigd liederenrepertoire. Tegen 6.00 uur kan niemand het bos meer in; met verbijstering hoort ieder het 
spergebiedverhaal. Jarenlange wens van de gemeente Utrecht mag door niemand ten uitvoer worden gebracht. De meest elementaire 
rechten worden je nog ontnomen.
We zijn inmiddels toch al met 600 man. De ME wordt om 8 uur verwacht, ze verschijnt echter tegen half 10. Bijna gelijktijdig met het kort 
geding, denkt menigeen dan nog. Dat is dan echter doodleuk 4 uur verschoven, om de verdediging beter te kunnen voorbereiden. Precies 
datgene, dat ons niet mocht worden toegestaan.
De verdeling Koningsweg/bos lijkt een verdeling geweld/geweldloosheid.
Dit is echter een oppervlakkige scheiding. We weten dat we geen kans maken (al wordt er stilletjes hoop gevestigd op de boomhutten, die 
voor dagen eigen voedsel hebben). In zo’n situatie kiest ieder de plek, waar hij/zij zich het meest vertrouwd voelt. De politie heeft niet veel 
moeite met het verzet aan de Koningsweg. Mensen rennen voor hun leven om een op alles en iedereen in rijdende bulldozer te ontwijken.
Provokateurs, die het hardst meewerkten aan de bouw van barrikades, dirigeren de pelotons het bos in.
Daar wordt de diverse voorwerpen gooiende groep mensen opgedreven naar het zingende ‘zittapijt’ van zeker 150 mensen. Op 
kommando volgt dan een grootscheepse charge met de wapenstok op ieder, die te raken valt; dat zijn dus eerder de zittende dan lopende 
bosverdedigers. Zeker tien hoofdwonden vormen het resultaat van deze nietsontziende aktie. Als vee worden mensen naar de stad gedreven.
In looppas over de Koningsweg; gewonden worden met behandelende EHBO’ers opgedreven.
Op het sein van de politie kan vervolgens het kappen een aanvang nemen.

Uit de overwegingen van Burgermeester Vos (gezien haar eigen -?- notitie aan de raad) t.a.v. het gebruik van de noodverordening blijkt, dat 
zij er vanuit ging dat het kappen enkele dagen zou duren. Het valt zeer te betwijfelen, of Mr. Van Dijk, president van de rechtbank, tot uitstel 
van het kort geding zou zijn overgegaan als hij op de hoogte was van de wijze van kappen.
De situatie in het bos maakte het om half twee ‘s middags gestarte kort geding tot een schrijnende farce.

Van Dijk vroeg om 15.15u staat en gemeente eenzijdig het kappen te stoppen, omdat de zaak gruwelijk uit de hand was gelopen. Daarop 
volgde schorsing. Op 15.30u wordt de zitting hervat.
Landsadvocaat zegt geen kontakt te kunnen krijgen met de situatie ter plekke (het bos), maar stelt bereid te zijn tot ‘een wapenstilstand,’ 
oftewel het bijltje er bij neer te leggen. Dan is het woord aan de gemeentelijke advocaat. In een loden sfeer krijgt hij ten slotte het hoge 
woord er uit: ‘Een kwartier geleden is de laatste boom geveld.’

Antonisse, Marcel / Anefo Antonisse, Marcel / Anefo
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de gevelde bomen bieden een Troosteloze aanblik



In flagrante strijd met alle voorschriften van de kapvergunning heeft rijkswaterstaat ‘gewoon’ de drie grootste bulldozers van Europa 
laten aanrukken. Gesekondeerd door 70 via de Bomenbank geronselde zagers zijn 465 veelal eeuwenoude bomen in minder dan vijf uur 
als luciferhoutjes geveld. Voorafgegaan door een bulldozer, die greppels dichtschuift, bereikt een hoogwerker achtereenvolgens de 24 
bemensde boomhutten. Bewoners worden kilometers verder afgezet door de politie: in de weilanden tussen Werkhoven en Odijk, de bossen 
achter Zeist.

Terwijl niemand is toegestaan de doodsstrijd van het bos bij te wonen, is het strijdtoneel al ‘s morgens naar de stad verplaatst. Alle ruiten van 
buro Tolsteeg gaan aan diggelen. In Choorstraat en op de Vismarkt lopen mensen in een ME-hinderlaag.

De robotten staan op ‘hard’ afgesteld: iemand wordt helemaal buiten geslagen. Nadat een ME-kordon ‘s middags figureerde bij het theater 
van de rechtsstaat aan de Hamburgerstaat, zorgt het gezelschap in de verhitte avond opnieuw voor wildwest-vertoningen. Blauwe busjes 
rijden dwars door de spontane demonstratiestoet. Duizenden mensen vinden elkaar in een stoet van twaalf jaar aktieervaringen en vele 
emoties van verdriet tot woede. Waanzinnige charges van de ME dwars over de terrassen van het Wed geven een aardige weerslag van het 
gevoel voor plaatselijke verhoudingen. Zo eindigt heel laat een pikzwarte dag.



Fotodienst GAU / collectie Het Utrechts Archief / 79782

afvoer van de gesneuvelde bomen



Klachten
Onmiddellijk na het indienen van klachten over het politieoptreden in de week van 17-24 september werd door de politie een eigen 
onderzoek toegezegd.

De hele teneur van het politieonderzoek blijkt tot nu toe sterk verdedigend i.p.v. onafhankelijk.

Zeker wordt er voor de klagers, die buro Tolsteeg een bezoekje brengen, veel tijd uitgetrokken. Maar in die lange gesprekken krijg je 
nauwelijks het idee, dat je klacht tot gevolgen zal leiden. In plaats van feitelijke registratiekrijg je verdedigen, de opmerkingen in de trant 
van: ‘een ME-er is ook maar een mens met vrouw en kind thuis’, verhalen over katapults waarmee een ME-helm geheel verbrijzeld zou zijn, 
jampotjes met zoutzuur etc.

Over de wijze van afhandeling van de klachten wordt maar weinig informatie verstrekt, we tasten in het duister. Bij het onderzoek naar 
provocerend optreden van zg. stillen bijvoorbeeld vond Tolsteeg-agent Visser het al te veel werk om gewoon de ME-ers van het 4e peloton, 
die aan de Koningsweg hadden gestaan, te horen, of zij wisten wie die provocateur was, die het peloton het bos in kommandeerde. Wellicht 
verwachtte hij geen enkele integere ME-er in het peloton?

Kortom, in een onderzoek van de politie naar haar eigen fouten hoef je weinig vertrouwen te hebben.

Ook een mooie vertoning was de rechtszitting n.a.v. de vermissing oftewel verbranding van spullen na ontruimingen door de ME. De rechter 
vond, dat hij het Openbaar Ministerie hiervoor niets kon maken, omdat we geen bewijsmateriaal konden tonen. Dat klopte, dat was immers 
allemaal verbrand: kranten, brochures, affiesjes, hout, tafels, tenten, slaapzakken en al.

Daar hebben we genoeg bewijsmateriaal van, tot NOS-journaalbeelden toe.

De advokaat van het Openbaar Ministerie vond het allemaal ook wel wat genant en stemde ermee in, dat er een aanvraag tot 
schadevergoeding bij het verantwoordelijke driehoeksoverleg van burgemeester, officier van justitie en hoofdkommissaris van politie wordt 
gedeponeerd. Inmiddels hebben we dat gedaan. Als dat gezelschap er niet op in gaat, zullen we alsnog 50 afzonderlijke schadevergoedingen 
moeten eisen.
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Deze uitgave is samengesteld door BRNK ter gelegenheid van 
de ode aan de 596 bomen van amelisweerd, de herdenking en 
viering op 24 september 2017.

Met dank aan Jos Kloppenborg van de vrienden van 
Amelisweerd voor het ter beschikking stellen van zijn 
dagboekaantekeningen en zijn archiefmateriaal. 
 
verder dank aan de fotografen van destijds, benoemd  
en onbenoemd, die de tragedie 35 jaar geleden hebben 
vastgelegd.

Utrecht, september 2017

Locatie: weiland ingang koningsweg utrecht, vlakbij het viaduct v.d. A27

24 september: bomenherdenking en viering  
van groeiend verzet met muziek, zang & poëzie 

verzamelen vanaf: 16.00 uurstart programma: 16.30 uureind programma: 17.30 uur

a

Meer info: snelwegen-urecht.nl/ode

Ode aan 596 bomen  
van Amelisweerd


