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1 Van rivierenlandschap naar bijzondere landgoederen.
Een introductie voor Amelisweerd en Rhijnauwen.
Amelisweerd en Rhijnauwen zijn prachtige en veel bezochte landgoederen
nabij de stad Utrecht. Als een oude idylle liggen de bossen en weilanden
langs de snelstromende Kromme Rijn waarover pittoreske bruggen leiden
naar achttiende-eeuwse landhuizen en koetshuizen. Bijzondere flora en
paddenstoelen geven deze gebieden een hoge ecologische waarde. Hun
eigen bijzondere geschiedenis is enkele honderden jaren oud, terwijl de
vorming van het gebied teruggaat tot ver voor de jaartelling. Ze zijn Rijks
Monumenten.

De rivier de Kromme Rijn ter hoogte van Boerderij De Zonnewijzer.

Dit eerste hoofdstuk bevat een korte samenvatting van de algemene
geschiedenis van het Krommerijngebied, die belangrijk is geweest voor
de ontwikkeling van de landgoederen. In volgende hoofdstukken volgt
de geschiedenis per landgoed, waarin de verschillende bewoners een
belangrijke rol spelen. De flora en fauna komen aan bod, het beheer van
de landgoederen en vervolgens het vermaken en verblijven. Wandelroutes
completeren deze gids om te wandelen en te verkennen.
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1.1 Tot 1672
Het Rijk van de Rijn
Vele duizenden jaren stroomde gletsjerwater vanuit Zwitserland door
Duitsland en Nederland naar zee. Door IJstijden waren oeverwallen ontstaan
en kleine valleien, waarin het water zich langzamerhand vormde tot een
breed stromende rivier die overal klei en zand afzette en ieder jaar haar
route veranderde. Bij de zee vormde rivier een grote delta, vol geulen en
zandbanken. De rivier kreeg de naam de Rijn en op de hogere delen van het
land ontstonden kleine nederzettingen van enkele boerderijen.

Het oorspronkelijke rivier en oeverwallenlandschap is terug op ‘De Beurs’ op
Amelisweerd, een ontoegankelijk gebied.

Na het begin van onze jaartelling zakten de Romeinen de rivier af om meer
land te gaan bezetten. Zij bouwden een fort dat zij Vectio noemden en glas,
goud, een muntstelsel, wijn, olijven en andere zuidelijke verworvenheden
deden hun intrede in het Utrechtse. Toen de Romeinse hoogtijdagen voorbij
waren, raakte het fort in onbruik.
De belangrijkste haven langs de Rijn in de eerste duizend jaar van onze
jaartelling was Dorestad, vlakbij waar nu Wijk bij Duurstede ligt. Vandaar
voeren schepen met koopwaar naar de haven van Utrecht en verder. Vanaf
de negende eeuw echter raakte Dorestad haar belangrijke positie kwijt. Een
van de redenen was, dat de rivier zich regelmatig verlegde en verzandde.
Ook de scheepvaart leed onder de onbetrouwbaarheid van de rivier, want
gletsjerwater overstroomde de gronden iedere winter waarna de vaargeul
zich verlegde.
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De rivier getemd
Rond het jaar 1100 besloten de Utrechters dat ze de rivier gingen temmen
door bij Wijk bij Duurstede de rivier af te dammen. Er ontstond een brede
hoofdstroom – de Lek – die direct en rechtuit naar zee stroomde en een
zijstroom die rustig naar de stad Utrecht meanderde: dit werd de Kromme
Rijn. De rivier kronkelde door de stad en werd daarna Vecht genoemd.
Voor het reguleren van de waterloop werd regelgeving ontwikkeld en het
Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams opgericht. De stad Utrecht werd
een centrum van nijverheid en religie, het ommeland bevatte boerderijen
en tuinderijen. Al snel groeide de bevolking en steeds meer land eromheen
werd in gebruik genomen. De haven werd drukker, stad en land werden
economisch welvarender.

1.2 Het jaar 1672
1.2.1 Louis XIV, Utrecht en het water
De rustige landelijke sfeer werd verstoord in het jaar 1672.
Louis XIV steekt bij Lobith de
Rijn over met zijn leger.
Schilder: Adam Frans van der
Meulen. (Wikipedia)

Evenals ooit de Romeinen Nederland binnenkwamen, kwam een Franse
legermacht bij Lobith over de grens, geleid door de jonge ‘Zonnekoning’ Louis
XIV. Amsterdam was toen een van de rijkste steden, waarschijnlijk zelfs de
rijkste stad ter wereld dankzij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De
rijkdom van de Amsterdamse haven en de ‘Heeren’ en hun families in hoge
herenhuizen langs de grachten, was algemeen bekend. Dit was een doorn
in het oog van de Engelsen en de Fransen. Zij wilden eveneens rijkdom en
de heerschappij over de wereldzeeën, maar ze waren aanmerkelijk minder
succesvolle zeevaarders dan de Hollanders. Daarom sloten Louis XIV en
Charles II het Verdrag van Dover in overleg met Charles’ zuster Henrietta
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(Minette) die Louis’ zijn schoonzuster was; ze hielden het verdrag geheim.
Intussen probeerden ze gezamenlijk de Nederlanders op zee te verslaan en
trok Louis naar Amsterdam om dat te veroveren.

De Utrechtse singel ter hoogte
van de Manenborgh in 1670,
vlak voor de ‘rampjaren’.
Herman Saftleven.
Het Utrechts Archief.

Louis volgde de Rijn en vanaf de dam bij Wijk bij Duurstede trok hij langs de
Kromme Rijn. De Fransen deden alles te paard, wat in een waterland niet
handig bleek.
Hadden de Nederlanders dit niet aan kunnen zien komen? Jazeker, daarom
hadden ze een verdrag met de Engelsen gesloten over de zeehandel. Maar
Charles II wilde meer dan in dat verdrag werd geregeld.
De Nederlanders hadden onder aanvoering van stadhouder prins Willem III
de Hollandse Waterlinie aangelegd, waar de Utrechtse vroedschap het nut
niet van had ingezien.
Die aanleg was duur en men ging er vanuit dat de Fransen vanwege de
handel kwamen. Utrecht lag dus vóór de Waterlinie, gezien door de ogen
van Louis. Zijn tienduizenden Franse officieren en soldaten hadden voedsel
nodig en vorderden tevens op ruwe wijze goederen en kostbaarheden om
die elders te kunnen verkopen. Louis pakte het incasseren groots aan: hij liet
zijn tenten opslaan buiten de stad en eiste bijna driekwart miljoen gulden
oorlogsschatting. Het veel rijkere Amsterdam lag onbereikbaar áchter de
Waterlinie waarin het water bleef staan. Utrecht was zijn ultieme prijs.
Louis keerde na een jaar huiswaarts, nadat hij zijn frustraties had botgevierd.
Landhuizen en veel boerderijen langs, onder andere, de Kromme Rijn
werden slachtoffer van Franse destructieve rooflust. Alle goederen werden
geconfisqueerd en de behuizingen vervolgens in brand gestoken.
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Stadhouder prins Willem III was een sluw
legeraanvoerder en tacticus. Door zijn huwelijk met
zijn nicht Mary Stuart werd hij koning van Engeland.
Daar werd hij uiteindelijk impopulair vanwege zijn
voortdurende oorlogsvoering en gebrek aan manieren
en aan nazaten. Men was blij toen hij van zijn paard
viel en stierf. Nooit weer werd een Nederlandse prins
aangezocht om met een Engelse prinses te trouwen.
(Schilderij naar Peter Lely) (Wikipedia)

Kasteel Amerongen, Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd, alles lag in as.
Boerderijen waren leeggeroofd. De prijs van etenswaren steeg tot ongekende
hoogten. Ook elders in het land waren er problemen, zoals de moord op de
gebroeders De Wit liet zien. In het jaar 1674 trok een cycloon over de stad.
Had Utrecht dit alles aan zichzelf te wijten?
‘Godt kan ons haest verdoen, hij hoeft geen France te sturen, Hij blaest en
het verstuyft, schut Kerreken en Landen, Keert Huys en Hooven om, o vreest
Jehovaas hand, Bout op der Eeuwen Rots, niet op het Werelds Sant’. Dit
waren strofen van de Utrechtse dichter Graafhuis.
De Utrechtse burgerij bad in kerken zonder daken.

1.3 Na 1700
1.3.1 Een vreedzame natie
In de achttiende eeuw keerde langzamerhand de rust van vóór 1672
weer terug. Land werd weer bebouwd, de handel herstelde zich, kastelen
en landhuizen werden opgebouwd. Ter illustratie van de boekenserie
‘Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden’, besloot in 1739
de graveur/uitgever Isaak Tirion om, zoals dat destijds heette, ‘fraaie
en belangrijke objecten’ te laten ‘aftekenen’ door een groep van vijf
kunstenaars. De groep reisde het land rond en schetste vele kastelen,
landhuizen, molens en stads- en dorpsgezichten, waarvan de kopergravures
later in de boeken werden afgedrukt. Het waren honderden, misschien
wel duizenden, afbeeldingen van een rustieke, tevreden natie, vol rustig
keuvelende dames en heren in de steden en grazende koeien in de
weilanden. Over water werden bootjes voortgeroeid, platbodems zeilden
over rivieren. In ‘De Vereenigde Nederlanden’ was alles mooi en piekfijn in
orde.
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Langs de Kromme Rijn. Paul van Liendert, 1757. Uit: Van Liendert.
(uitgave Gemeente Archief Utrecht)

Een dergelijke harmonie bestond steeds minder op politiek gebied. Onvrede
met het staatsbestel kwam vooral tot uiting in de pers: artikelen en
pamfletten vol opinies en alternatieven maar vooral roddels, verdenkingen,
samenzweringstheorieën en spotprenten schiepen een onzekere en soms
agressieve sfeer. Er werden vrijkorpsen opgericht als opvolgers van de oude
schutterijen en als politieke mobilisatie centra. Deze werden vaak gezien als
anti Orangistisch (niet prinsgezind) en werden patrottisch genoemd. Binnen
deze groepen waren allerlei stromingen. Een en ander escaleerde dusdanig,
dat de prins-stadhouder Willem V en zijn gezin vluchtten naar veiliger
oorden.

Prinses Wilhelmina van Pruisen was de krachtige
echtgenote van de niet krachtige prins-stadhouder
Willem V. Ook de schilder Tischbein in 1789
beeldde haar af als een vastberaden, uiterst fitte en
strijdlustige vrouw. Haar onvrijwillige stop over bij
Goejanverwellesluis werd gewroken door haar broer.
(Wikipedia)
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Toen prinses Wilhelmina, de echtgenote van de prins, in haar eentje terug
wilde keren naar Den Haag, werd zij tegengehouden door de patriotten en
tenslotte terug gestuurd. Zij klaagde bij haar broer, de koning van Pruisen.
Het Pruisische leger bezette in 1787 met harde hand Nederland en plaatste
Willem en Wilhelmina weer in het Haagse Huis ten Bosch. Helaas voor
Willem en Wilhelmina vertrokken ze daarna. Vlak voor de komst van de
Fransen verliet het echtpaar het land en zocht asiel in Engeland. Wilhelmina
zou terugkeren als weduwe (van een sukkel, zoals ze zelf zei).
1.3.2 De terugkeer van de Fransen
In Nederland brak vanaf 1794 een nieuwe periode aan. Aanvankelijk waren
veel Utrechters dolgelukkig met de komst van de verre zuiderburen. Bij die
Fransen was nu het volk de baas! Al die adellijke opvreters waren onder de
guillotine geëindigd! Er werd een vrijheidsboom opgericht en men zong de
Marseillaise voor generaal Pichegru.
Helaas bleken de Fransen geen geschikte partners. De Franse soldaten
vorderden slaapruimte en voedsel. Er kwamen regels dat buitendeuren niet
gesloten mochten worden en steeds weer werden de belastingen verhoogd.
Frankrijk had door de revolutie en de effecten daarvan financiële tekorten die
dringend opgelost moesten worden.
In Nederland werkte het Comité Revolutionair der Bataven aan het inzamelen
van geld ten behoeve van de Fransen die zoveel kosten hadden gemaakt om
Nederland te ‘bevrijden’. Nu was immers de door hen gewenste Bataafse
Republiek een feit! Om onrust en onzekerheid te zaaien onder de bevolking
(die weinig wilde betalen), werd iedereen aangemoedigd om beelden,
wapenborden, kerkorgels, zelfs graven die met de prinselijke familie te maken
hadden, te vernielen.
Ondertussen bleven de Nederlandse demokratische principes overeind. Er
werden provisionele raden opgericht en in 1796 vond de eerste Nationale
Vergadering plaats. Vroedschappen functioneerden, grondwetswijzigingen
vonden doorgang na stemming (thuisblijvers werden geteld als
voorstemmers). De Bataafse Republiek ging over in de Bataafse Gemenebest,
tot in Frankrijk nieuwe ontwikkelingen hadden plaatsgevonden. In het
leger had Napoléon Bonaparte carrière gemaakt. Hij greep de macht in
1799, vanaf 1804 was hij keizer. Hij vond de Hollandse raadspensionaris
Schimmelpenninck capabel, maar niet hard genoeg en hij stuurde zijn broer,
Louis Napoléon, ter plekke bekend als Lodewijk Napoleon, om met vaster
hand orde op zaken te stellen. Een systeem voor scholing, een kadaster
en een bevolkingsadministratie moesten worden opgezet – vooral om

13

Versie t.b.v. recensies

belasting te innen en soldaten te rekruteren – en voorname Franse manieren
geïntroduceerd. Om de hiërarchie in de familie te verduidelijken, was hij de
keizer en hij benoemde zijn broer tot koning
Deze Corsicaanse advocatenzoon maakte dankzij zijn
militaire talenten carrière in het Franse leger en greep
vervolgens ook de bestuurlijke macht in het land. Deze
macht vertaalde hij naar oude symbolen en een keizer
was de hoogste macht. Het was gebruikelijk dat de paus
de keizers kroonde, dus Napoléon had wel de paus voor
de gelegenheid uitgenodigd, maar hij zette zichzelf en
zijn vrouw de kroon op het hoofd, waarmee hij de paus
beledigde. (1804.) Zijn broers echter werden alleen
benoemd tot koningen, maar niet gekroond.
Jacques Louis David: Napoléon (Wikipedia).

Uiteindelijk mislukten alle grootse plannen.
Lodewijk Napoleon maakte zich nuttig in zijn koninkrijk door snel en efficiënt
te handelen bij rampen en problemen en door zich aan de Nederlandse
tradities en opinies aan te passen. Hij weigerde de rente te verlagen op
leningen die Frankrijk in Nederland had afgesloten en hij weigerde om
40.000 Nederlanders te leveren voor de veldtochten van zijn broer. Napoléon
ontsloeg hem en verbande hem; Lodewijk Napoleon eindigde in Oostenrijk.
Generaal Pichegru zou de Franse koninklijke familie weer op de troon willen
helpen: in 1804 werd hij gewurgd in de gevangenis.
Keizer Napoléon werd heerser van het grootste deel van Europa maar werd
verslagen bij Waterloo door een leger bestaand uit (onder andere) Engelsen,
Russen, Pruisen, Hollanders en Oostenrijkers, vertegenwoordigers van de
naties die hij had willen onderwerpen. Hij eindigde zijn leven in ballingschap
op het piepkleine eiland St Helena. Zijn enige wettige zoon stierf in Oostenrijk
op 21-jarige leeftijd aan tbc.
Rutger Jan Schimmelpenninck had nooit grootse plannen en werd lid van de
provinciale staten van Zuid-Holland.
Intussen werd overal de oude aristokratische orde weer hersteld. De broers
van de in 1794 geguillotineerde Louis XVI werden na elkaar koning en daarna
was het de beurt aan de neven. Gedurende twintig minuten op 2 augustus
1830, was Marie-Thérèse, dochter van Louis XVI en Marie Antoinette,
koningin van Frankrijk en Navarre. Zij was getrouwd met haar neef die werd
gezien als volstrekt incapabel. Hij moest afstand doen ten behoeve van hun
intelligenter neef Louis Philippe. De tijd van het guillotineren van vorsten
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was voorbij. De kinderloze Marie-Thérèse verhuisde naar Engeland met haar
schoonfamilie.
Willem I in de koningsmantel. Hij streefde rust
en vooruitgang na en was niet van plan uit te
laten zoeken wie wat verkeerd had gedaan in de
voorgaande dertig jaren. Vroegere tegenstanders
kregen belangrijke posities en/of werden in de
adel verheven. Hij investeerde onder andere veel
in het aanleggen van kanalen en wegen wat hem
zeer rijk maakte. Joseph Paelinck (Wikipedia)

In Nederland kwam de stadhouder – nu Willem VI – terug met zijn gezin en
zijn moeder. Hij werd gekroond tot koning Willem I. De bevolking tooide zich
met oranje linten en de carillons speelden het Wilhelmus.

1.4 Nederland als koninkrijk
1.4.1 Een rustige tijd 1814-1940
Voor de bezitters van kastelen en landhuizen was dit aanvankelijk een
periode waarin zij hun woningen rustig konden verfraaien naar nieuwe
modes. Zij verkeerden niet langer in onzekerheid ten aanzien van het Franse
gevaar, dat zij geweken achtten. De nieuwe trend was om de gevels te
voorzien van een wit te verven stuclaag, volgens de theorie dat een huis
als een wit, solide blok diende af te steken tegen een groene omgeving: de
natuur versus een door de mens ontworpen kunstwerk. Vele kastelen en
landhuizen in de provincie Utrecht kregen een ‘witte jas’, of werden er direct
bij de nieuwbouw al van voorzien.
De huizen vererfden van de ene op de andere generatie en het kapitaal bleef
binnen de families. Personeel leefde van generatie op generatie met de
adellijke families op de landgoederen en had daar levenslange zekerheden,
met werk, huisvesting en inkomen, 365/365, een leven lang.
Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar leed eigenlijk
net zo veel als de rest van het continent onder het stilvallen van de west
Europese ekonomie. De rust heerste ook in industrie en werkgelegenheid.
De ekonomische hervatting in de twintiger jaren viel tegen en in de dertiger
jaren raakte Nederland in een depressie vol werkloosheid en onzekerheid.
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Landhuizen en kastelen leden onder gebrek aan onderhoud omdat
successierechten waren ingevoerd en het familiekapitaal uit de families
wegvloeide naar de staat.

De achterzijde van Nieuw Amelisweerd

1.4.2 Weer buitenlandse inmenging en wederopbouw
De Tweede Wereld Oorlog leidde tot de overbekende komst van de Duitsers
met ook gevolgen voor de landgoederen. Na 1945, met de Marshall hulp,
kon de wederopbouw van start gaan. In de jaren vijftig werd geleidelijk
het bonnensysteem afgeschaft, er werd meer land in gebruik genomen, de
industrie ontwikkelde zich, de handel werd hersteld. Door het aantrekken
van de economie, door de totstandkoming van wetgeving over de minimum
leeftijden van werknemers en van de uren die gewerkt mochten worden
en de vrije dagen en vakantiedagen, verkozen veel mensen een leven
in loondienst of als zelfstandige. Het ‘in dienst gaan’ bij een adellijke
familie was niet langer aantrekkelijk, laat staan noodzakelijk. Ook werden
verworvenheden als toiletten binnenshuis, warme douches, telefoons en
verwarming steeds algemener. Alleen nog niet in de oude landhuizen.
1.5 Landgoederen in een nieuwe tijd
De bewoners van kastelen en landhuizen ontdekten opeens dat hun
woningen niet langer comfortabel en up-to-date waren. Decennia van
gebrekkig onderhoud, tekort aan geld voor personeel en tekort aan geld voor
de aanleg van waterleiding, badkamers en adequate verwarming betekenden
dat veel voorname bewoners van grootse panden met mooie salons tot
kampeerders in eigen huis werden. Zij trokken zich terug in de paar kamers
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die nog te verwarmen waren en zetten tijdens regenbuien emmers onder het
lekkende dak. Hun voormalige personeelsleden gingen werken in fabrieken
of kantoren en woonden in bescheiden huizen waarin het aangenaam warm
was; bovendien hadden ze de avonden en de zondagen vrij.
Veel landhuizen werden verkocht, antiquiteiten werden geveild, authentieke
details van oude gebouwen als trappen, plafonds, balustrades, marmeren
vloeren, raam- en deurpartijen kwamen op de vuilnishoop.
In de jaren zestig werd het Utrechts Monumentenfonds proactief in het
aankopen en restaureren van (sloop)panden met monumentale waarde; of,
in hun eigen termen: huizen in een sterk onderkomen toestand. Met het
toenemen van de welvaart nam ook de belangstelling toe voor het verleden
van onze huizen, oude binnensteden, landhuizen en kastelen. Wat kort
daarvoor op de vuilnishoop lag, werd geld waard. Tegelijk kwam er meer
belangstelling voor natuur en milieu.
De toenemende belangstelling leidde tot meer bezorgdheid, meer zorg
en meer wetgeving. Flora en fauna werden in de laatste decennia van de
twintigste eeuw steeds beter geïnventariseerd en wettelijk beschermd en
hetzelfde gold voor gebouwde monumenten. De eerste Monumentenwet
dateerde van 1961, de Wet Behoud Cultuurbezit van 1984 en de tweede
Monumentenwet van 1988. De oude landgoederen zouden daar al snel de
vruchten van plukken.
De toenemende welvaart zorgde tegelijkertijd voor andere fenomenen.
Steeds meer mensen namen de tijd om de wereld om hen heen kritisch te
bekijken en het woord inspraak werd bekend. Meer mensen volgden hogere
opleidingen en meer mensen verlieten hun dorpen en namen deel aan het
gemotoriseerd verkeer. Al deze ontwikkelingen kwamen elkaar tegen in
Amelisweerd.
Het eerste huis (met het puntdak) dat het
Utrechts Monumentenfonds zelf aankocht in
1966 en restaureerde. De enorme publieke
belangstelling voor de open dag van dit oude
gerestaureerde huisje was een aangename
verrassing voor het fonds dat sindsdien veel
meer oude panden onder handen nam. Zo
werd het huis eigenlijk een symbool voor
de omslag in denken over het behouden en
omgaan met het verleden.
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2 Nieuw Amelisweerd
Het meest bediscussieerde landgoed van Nederland ligt op ongeveer drie
kwartier gaans te voet vanaf de Domtoren in de binnenstad van Utrecht.

2.1 Een ridderlijke toren: 1233-1672
Vanaf 1122 kon dit gebied in cultuur worden gebracht nadat de Rijn was
afgedamd, en met de komst van Ridder Amelis in de dertiende eeuw werd
het landgoed Amelisweerd genoemd in het Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht. Hij was bijvoorbeeld in 1250 een der verklaarders ‘het Kapittel van
St Pieter te zullen vrijwaren tegen alle stoornis…’. Vanwege het plechtige
karakter van de documenten werd hier zijn Latijnse naam vermeld: Amelis
de Insula (van het eiland). Bekender werd hij als Ridder Amelis uten Weerde.
Hij had land in leen even ten zuidoosten van de stad Utrecht. Een weerd (of
weert) was een eiland of een verhoogd stuk land. Een leen was eigenlijk een
‘lease’: er moest (jaarlijks) voor betaald worden. De naam Amelisweerd werd
in 1108 voor het eerst genoemd. Misschien droegen ook anderen dan hij
die naam. Amelis had ook landerijen elders en werd wel Amelius de Werden
genoemd. Hij was ridder en waarschijnlijk een herenboer wiens knechten het
meeste zware werk deden. Hij (of een verwant) staat vermeld op de lijst van
leenmannen van de graaf van Gelre uit 1270.
Amelis liet op zijn weerd een versterkt huis bouwen met rondom een
slotgracht. Het huis had een T-vormige plattegrond. De ophaalbrug was aan
de kop van de T die min of meer naar de stad was gericht, terwijl de drie
hoeken van de T, volledig door water omringd, uitzicht boden op de rivier, de
weilanden in de verte en eventueel naderend onheil dat men alleen uit oost
of zuid verwachtte.
Voor zijn huis had hij het hoogst gelegen deel van het land uitgekozen,
vrijwel waar nu het huis Nieuw Amelisweerd staat. Zijn knechten woonden in
huizen daarachter met hun gezinnen, er waren schuren om graan en andere
producten op te slaan, stallen, moestuinen, boomgaarden, waterputten
en er werd boekweit en gerst verbouwd waar ze op hun eigen boerderijen
brood van bakten. De bewoners van Amelisweerd waren grotendeels
zelfvoorzienend: ze hielden vee, schapen en runderen, kippen en fazanten,
ze schoten konijnen en hazen, ze visten in de rivier, ze legden bosschages
aan voor hakhout om in hun open haarden en ovens te stoken. Van de
verkoop van hun producten kon Amelis de jaarlijkse kosten van de ‘leen’ aan
de bisschop betalen. Ongetwijfeld leverde hij brood, meel en groenten aan
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de herbergen en taveernes in de stad Utrecht, die maar een half uur lopen
verderop was gelegen.

Op de oorspronkelijke gravure is de Dom links goed te zien. Men moet vanuit
het huis de toren hebben zien bouwen. Hendrik Speelman. (Het Utrechts Archief)

De T-vormige toren was van baksteen die in Bunnik was gebakken, en had
waarschijnlijk betegelde vloeren zoals ook in het Muiderslot uit dezelfde tijd,
terwijl de knechten woonden in houten huizen met aangestampte lemen
vloeren. Houten meubels, comfortabel en warm met schapenvachten,
vormden de inrichting, kaarsen en olielampjes vormden de verlichting. De
kleding was van linnen en leer, buiten op het land droegen ze klompen. De
huizen waren vochtig van binnen, tamelijk donker, en koud in de winter.
Voor het geestelijk leven was de stad Utrecht met vele kerken (en herbergen
en taveernes) nabij.
Rond 1537 werd een lijst van ridderhofsteden opgesteld. Dit was belangrijk,
omdat de ridders een eed van trouw zwoeren aan de bisschop om het
omringende land te beschermen en daarvoor in ruil belastingvrijdommen
en andere privileges kregen. Zo kon het gebeuren dat (in vroeger tijd) ridder
Amelis landerijen aan de bisschop gaf, om ze vervolgens van de bisschop
te lenen. Op deze wijze had hij belastingvoordelen die voor hem blijkbaar
profijtelijk waren. En de bisschop had weer een ridder tot zijn beschikking die
hem beschermde wanneer hij de pacht ging innen.
De vraag was in 1537: Is Amelisweerd een ridderhofstad? Ja, want: ‘zulks
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gequalificeert zijt, dat een huysman met syn lyf ende goed daarop mag
bergen ende in der nood vry op slapen’. Dat betekende dat de behuizing
dikke muren en stevige deuren had en dat deze, in noodsituaties,
ontoegankelijk was door het ophalen van de brug over de slotgracht.
Door erfenissen en verkoop wisselden eigenaren elkaar af: namen als ‘Ten
Hove’, ‘Groenewoude’ en ‘Van Leeuwenberg’ deden hun intrede. Een deel
van Amelisweerd heette een tijd ‘Groenewoude’; later werd dit Nieuw
Amelisweerd en de rest werd ‘Oud Amelisweerd’.

2.2 Een nieuw buitenhuis op Nieuw Amelisweerd
Hendrik van Utenhove (of Henrick
Uijtenhove; 1630-1715), heer van
Amelisweerd en in Munnikeland &c,
generaal-majoor der Infanterie en
Kommandant van het Staatse Leger te
Den Bosch, een functie die hem 830
ducaten per jaar opleverde, samen
met een vet varken en andere donaties
van omwonenden. Onder admiraal
De Ruijter was hij bevelhebber op een
reis naar West-Indië. Hij erfde in 1682
na het overlijden van zijn vrouw de
restanten van de oude ridderhofstad
waarvan de eerste delen nog door
ridder Amelis waren gebouwd. Hij
besloot uiteindelijk een nieuw huis te
bouwen.
(Reinier de la Haye; privé-bezit)

Op het moment dat het Franse leger Nederland bezocht in 1672, was
Nieuw Amelisweerd in het bezit van de familie Van Utenhove. Het was
officieel het eigendom van Petronella Campe, vrouwe in Munnikeland,
die de ridderhofstad had gekocht om de man van haar dochter Martha
Huygens, Hendrik van Utenhove, een plek in de ridderschap te geven en
zo zijn carrière te stimuleren. De familie verbleef in de winter nooit in het
landhuis en ongetwijfeld was het personeel veiligheidshalve weggetrokken
toen de Fransen Utrecht bezetten en landhuizen gingen beroven en aan puin
schieten. De Fransen ontmoetten hier geen verzet.
Hendrik van Utenhove’s portret laat een Hollandse versie van Louis XIV zien,
met een al even imponerende pruik als de Fransman had. Dit donkere portret
met de pruik-harnas combinatie suggereert dat het hier om een standaard
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ridder portret ging, waar men het eigen hoofd in kon laten schilderen.
Bij zijn linker elleboog is een (waarschijnlijk imaginair) fort te zien, omringd
door water. In 1681 werd hij weduwnaar en nu was alles van zijn vrouw echt
van hem. In 1683 trouwde hij voor de tweede maal. Zijn blijdschap over
zijn ridderschap, zijn titels als heer van Amelisweerd en in Munnikeland, de
erfenis van het eerste huwelijk en het nieuwe huwelijk, bleek duidelijk uit de
enorme gedenksteen met jaartal 1683 die hij liet plaatsen in de vloer onder
de kansel van de Nederlands hervormde kerk te Bunnik.
De glorieuze gedenksteen
voor Hendrik van
Utenhove met het
jaartal 1683 memoreert
hem (onder andere) als
‘compareerende in ’t
lid der heeren edelen
en ridderschappe ter
vergaderinge van de
ed. mog. staten slands
v utrecht. Colonel
van een regiment
infanterie ten dienste
der vereenigde
Nederlanden.’
In veel kleiner letters staat
daaronder: ‘getrout 3
dec. 1664 met jong. vr e
Martha Maria Huygens
-1681 en 23 mar. 1683
met jong. vr e Isabelle
Hoeuft’.
De vrouwen aan wie hij zijn
ridderschap en financiën te
danken had, waren duidelijk
ondergeschikt. De schaduw
midden onder is van de
kansel.

Het duurde tot 1707 toen deze generaal-majoor besloot een nieuw huis te
bouwen. Hij had iets groots en moderns in gedachten en het restant van de
oude toren, met de slotgracht eromheen en een bruggetje, werd bewaard als
een ‘souvenir de guerre’ waar men op zonnige dagen naar toe kon wandelen
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om daar de thee te gebruiken.
Het nieuwe huis werd gebouwd met uitzicht op de torenresten en daarachter
uitzicht op de rivier. Het werd een breed bakstenen gebouw met alleen een
begane grond met daarboven een dak met twee dakkapellen. Het midden
van de voorpui werd benadrukt met zuilen en een tympaan erop. Op het dak
was een klokkentorentje te zien. De generaal-majoor begon de bouw rond
1700 en had nog tijd om ervan te genieten: hij overleed in 1715.
De resten van de woontoren van
ridder Amelis werden na 1672
een ‘souvenir de guerre’. (Het
Utrechts Archief)
Zowel het eerdere als latere huis
werd opgenomen in Isaak
Tirion ’s ‘Utrecht in prent’.

Het nieuwe huis had een
moderne uitstraling voor het jaar
1708.
Het ‘souvenir de guerre’ (links)
was begroeid geraakt met
planten en er stonden gesnoeide
(sinasappel) boompjes.
‘Hendrik Speelman fecit’ tussen
1739 en 1774.
(Tirion: Utrecht in prent)

2.3 Landhuis met modieuze en Franse invloeden 1715-1810
De achterkleinzoon van de generaal-majoor heette eveneens Hendrik
en was getrouwd met gravin Maria van Efferen. Het was een ongelukkig
huwelijk, vernam de Schotse schrijver James Boswell, toen hij een winter
in Utrecht doorbracht (1763-64). ‘Mevrouw Amelisweerd’ was een
charmante jonge vrouw, ‘Meneer Amelisweerd’ een botte landjonker. Zij
zou op negentienjarige leeftijd aan hem zijn uitgehuwelijkt. Haar huwelijkse
voorwaarden, die gearchiveerd bleven, garandeerden haar 100.000 guldens
als hij voor haar stierf, terwijl hij andersom 10.000 guldens zou krijgen. Dit
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waren allebei enorme bedragen in die tijd. ‘Mevrouw Amelisweerd’ slaagde
erin om als rijke weduwe wel gelukkig te worden door een interessante
Franse markies te trouwen in 1771. Maximilien-Henri de Rouvroy de Saint
Simon, marquis de Sandricourt, stamde uit een vooraanstaande Franse
aristokratische familie. De mémoires van de Hertog Louis de Saint Simon
waren dusdanig onaangenaam voor de koninklijke familie ten tijde van Louis
XIV, dat ze een tijd lang niet verder kwamen dan de opslag in grote houten
kisten. Maar de tijden zouden veranderen.
2.3.1 De Franse markies: een man met ambities
Markies Maximilien-Henri was geboren in 1720 en was aanvankelijk
legerofficier geweest, met als functie aide-de-camp van Louis François de
Bourbon, Prince de Conti, een achterkleinzoon van Louis XIV en zijn maîtresse
madame de Montespan. Dit was inderdaad de Zonnekoning die ooit nog
Nederland had bezocht met zulke desastreuze effecten voor de landhuizen
ten zuidoosten van de stad Utrecht.
Louis François was aanvoerder van een deel van het Frans-Spaanse leger
ten tijde van de Oostenrijkse successieoorlogen (1740-1748) die waren
gestart om te voorkomen dat keizerin Maria Theresia de Oostenrijkse troon
zou erven. Er waren dusdanig veel participerende naties die op zoveel
verschillende plaatsen vochten, dat voor de meesten al gauw het overzicht
ontbrak. Uiteindelijk was Maria Theresia veertig jaar lang een vaak geprezen
keizerin. In 1744 trok de Prince de Conti over de Alpen Italië binnen, waar hij
met zijn Frans-Spaanse leger slag ging leveren met de koning van Sardinië bij
het plaatsje Coni of Cuneo, min of meer ten zuiden van Turijn. Gefrustreerd
zaten de prins en zijn ‘aide’, de markies, te wachten op actie die pas
plaatsvond wanneer het bevel uit Spanje was gekomen.
Louis François de Bourbon, Prince de Conti.
(Wikipedia), gehuwd met Louise Diane, een
kleindochter van Louis XIV, eveneens uit de
langdurige relatie met Mme de Montespan.
Huwelijken binnen de familie waren
gebruikelijk. Louis XIV had wettelijk verklaard
dat zijn ‘bastaarden’ inderdaad zijn kinderen
waren, zodat zij recht hadden op titels en
geld. Schilders destijds schilderden vaak naar
vaste ideaalbeelden, zodat een portret van
de Markies de Saint Simon er waarschijnlijk
redelijk gelijk uit zou zien. Hij zou wellicht
geen koninklijk blauwe sjerp dragen.
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Het regende veel en de loopgraven liepen vol. Zij wonnen de slag om Cuneo,
maar de invallende winter met sneeuw belette de doortocht naar Oostenrijk.
Prins, markies en leger gingen terug naar Frankrijk.
In 1746 waren prins en markies aanwezig bij de belegering van steden in de
Zuidelijke Nederlanden. Hier kreeg de prins ruzie met de hoger geplaatste
Maréchal de France, verrassend genoeg een Duitser: Moritz von Saksen. De
laatste was een ijzervreter die een hoefijzer met de blote hand kon verbuigen
en het was Louis François die de verliezer werd van hun onderlinge ruzies.
De prins trok zich terug in zijn grootse paleis op het l’Isle Adam bij Parijs, en
begon daar een salon die jarenlang werd gepresideerd door zijn maîtresse,
de gravin de Boufflers (zijn vrouw was jong gestorven).
Deze salon was een centrum van Franse anglofielen die ‘Thé à l’Anglaise’
kwamen drinken en Engelse gasten verwelkomden. Er kwamen wel 150
mensen op de maandagen, zoals ook de Engelse Horace Walpole (Graaf van
Oxford) die de sfeer van deze salons beschreef. Walpole was een fervent
briefschrijver met een oog voor relaties, ruzies en ambities; hij genoot van
een ruzie van de prins met zijn maîtresse.
De Prince de Conti was nogal kritisch geworden over het functioneren van
de koning (Louis XV), liet dit ook merken en werd daarom met wantrouwen
bekeken door zijn omgeving. Dit leidde ertoe dat hij niet tot legerleider
werd benoemd toen er weer eens een oorlog gestreden moest worden. Zijn
trouwe ‘aide’ werd gelijk met hem uitgerangeerd.
Overigens werden de veroverde Nederlandse steden bij de Vrede van Aken
in 1748 weer teruggegeven aan de zuidelijke Nederlanden, zodat de heren
zich eigenlijk vergeefs hadden ingezet.
Terwijl de prins eerst de glorieuze legeraanvoerder was, en vervolgens een
kandidaat voor de machtige Poolse troon, bleek hij uiteindelijk een mooi
leven te leiden als rijke kasteelheer met royale jachtpartijen en salons.
Maximilien-Henri was een erudiete man die in de omgeving van de
koninklijke familie weinig meer kon doen dan in het kielzog van de prins
van den bloede dienen als de betere kamer- en gezelschapsheer. Maar hij
had eigen interesses. Maximilien-Henri streefde waarschijnlijk naar een rol
als ‘homo universalis’, de geciviliseerde, breed georiënteerde man van de
wereld. Hij wilde een ander leven dan hij had.
Lang reisde hij rond: Elzas, Beieren, Zwitserland, genietend van
de landschappen, de flora en fauna, op bezoek bij kunstenaars en
wetenschappelijke onderzoekers. Tussendoor bracht hij bezoeken aan de
prins van Conti en diens glamoureuze entourage.
Hier op het L’Isle Adam speelde bijvoorbeeld in de 1760er jaren een kleine
jongen op de forte piano in de salon, met begeleiding van zijn zus en onder
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het toeziend oog van hun vader. Hij heette Wolfgang Theofilus Mozart, waar
hij zelf Wolfgang Amadeus van zou maken.

De markies ontmoette de schilder en dichter Salomon Gessner
op zijn reizen en bleef een fan van hem. (Idylle, Gessner, Wikipedia)

In de tweede helft van de achttiende eeuw waren kunsten en
wetenschappen, bovenal medicijnen en botanie, uiterst populaire
onderwerpen. Iedereen had hiervoor belangstelling, iedereen verzamelde
schelpen, dierskeletjes, schedels, en plakte gedroogde planten in herbaria.
De natuur was een belangrijk onderwerp van studie.
Maximilien-Henri was een man van zijn tijd, omgeven door mensen met
literaire, kunstzinnige en wetenschappelijke opinies en interesses, en hij
verlangde naar een eigen specialisatie. De vele bijzondere bloemen en
planten die hij had gezien tijdens zijn trektochten door de Alpen stonden
hem nog bij. Nu had in Nederland in 1753 een toen nog jonge Zweedse
wetenschapper een opschudding verwekkende studie gepubliceerd over de
reproductie van planten. Planten hadden echt sex, zo bleek maar weer!

De jonge Mozart
(Greuze, 1764,
Wikipedia)

Carl Linnaeus
(A. Roslin,
Wikipedia)
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2.7 Na de jaren zestig in de twintigste eeuw.
In de twintig jaar na de Tweede Wereld Oorlog veranderde de Nederlandse
ekonomie in een snel tempo en in het verlengde daarvan groeiden
er plannen op de tekentafels in de kantoren van Rijkswaterstaat die
Amelisweerd voorgoed verregaand zouden aantasten.
Het was op dat moment ‘nieuw’ om de toekomst gedegen en cijfermatig
tegemoet te gaan: er werden prognoses gemaakt door het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek). Die waren natuurlijk gebaseerd op oude ideeën
over bevolkingsgroei en over hoe mensen hun inkomen zouden besteden.
Vlak na de oorlog kostte een nieuw huis twee- tot drieduizend gulden. Men
was de koning te rijk met een douche, een inpandig toilet, een kolenkachel
en een radio. Veel meer verworvenheden waren er ook niet te kiezen.
Sinds de eeuwwisseling was er een nieuw transportmiddel gekomen: de
auto. Die leek hét hebbeding te worden voor de moderne Nederlander.
Ieder gezin een eigen auto leek voor de hand te liggen, zeker in de visie
van de medewerkers van Rijkswaterstaat. Voor al die auto’s waren nieuwe
wegen nodig. Aanvankelijk werd er een bescheiden weg getekend door
Nieuw Amelisweerd heen, een simpele provinciale weg met asfalt en een
stippellijn in het midden. Zou die weg al meteen moeten worden aangelegd
terwijl er ook nog zoveel andere investeringen moesten worden gedaan? De
plannen bleven jarenlang in de kast liggen. Maar toen gingen de inkomens
groeien. Rijkswaterstaat nam aan dat het aantal gezinnen exponentieel zou
toenemen, zodat die provinciale weg te klein zou zijn. Natuurlijk zou iedereen
een auto kopen.
Het witte huis lag eenzaam en
verlaten in het bos in 1965,
reeën scharrelden er omheen,
brandnetels schoten op in het
grasveld, klimop overwoekerde
de muren. Het witte stucwerk
verweerde, werd grijs en brokkelde
af. (Het Utrechts Archief)

In de wereld buiten het landgoed vonden bijzondere ontwikkelingen plaats.
In navolging van de Franse studentenprotesten van 1968, bezetten in 1969
Amsterdamse studenten het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de
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Universiteit van Amsterdam. Ze eisten – en kregen – meer medezeggenschap
via een gekozen Universiteitsraad. Inspraak werd maatschappij breed
een nieuw begrip. Inspraak, of eigenlijk vooral de mogelijkheid om eigen
meningen te uiten, ging overal spelen.
Een student Bouwkunde uit Delft, Jaap Pontier, besloot in 1970 om het dan
nog redelijk ‘nieuwe’ fenomeen bestemmingsplannen te bestuderen. Als
geboren en getogen Utrechter, stapte hij daar naar het Provinciehuis. Na te
hebben beloofd dat hij over de bestemmingsplannen niets naar buiten zou
brengen, fietste hij met de rol tekeningen onder de snelbinders naar zijn
ouderlijk huis.
Vol verwachting rolde hij de tekeningen uit.
Tot zijn verontwaardiging ontdekte hij op de tekeningen een ontwerp voor
een weg, genaamd A27, van 120 meter breed, op een talud van 7 meter
hoog, dwars door Nieuw Amelisweerd.

Hoe een kleine weg groot wordt en hoog komt liggen.

De familie Pontier peddelde vroeger in een rubbervlotje over de rivier de
Kromme Rijn. Het landgoed zelf was (toen nog) niet toegankelijk. ’Het was
een prachtig gebied. Een en al ongerepte natuur en stilte; dat kun je je nu
niet meer voorstellen.’ Jaap besloot zich op de verdediging van Amelisweerd
te werpen. Hij begon heel gewoon contact te leggen met allerlei vakgroepen
aan de universiteit. Daar ontmoette hij veel sympathie. Milieubewustzijn
was een redelijk nieuw fenomeen, milieuverontreiniging werd aan de kaak
gesteld, het vegetarisme werd bekend, onbespoten groente verscheen in
winkels. Ekonomie was niet meer alleen zaligmakend. Al gauw had Jaap een
groepje gelijkgezinden om zich heen verzameld. Ze vergaderden iedere week
en copiëerden tientallen rapporten op zelf af te draaien stencilvellen die ze
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op de fiets distribueerden onder belangstellenden. Een extra schok was, dat
Utrechtse markante punten als Boerderij Mereveld en de drafrenbaan met de
paardenstallen ook zouden verdwijnen. Alle kranten namen het onderwerp
A27 - Amelisweerd op.
De werkgroep Amelisweerd stuurde per post enkele rapporten op naar
prins Claus, de echtgenoot van prinses Beatrix, toen de troonopvolgster. Het
was augustus 1971 toen verschillende kranten aandacht besteedden aan
de uitgebreide brief die de prins stuurde als antwoord op de rapporten. Hij
gaf aan het van belang te achten dat de werkgroep de argumenten voor en
tegen bepaalde tracé-voorstellen vanuit het oogpunt van natuurbehoud en
recreatie nog eens duidelijk in de openbare discussie aan de orde stelde.
2.7.1 De Waterlinie en Rietveld
Achter de ontwikkeling van de A27 gingen allerlei problemen schuil. Ooit,
in de 1920er jaren, had de Utrechtse ontwerper Gerrit Rietveld voor zijn
vriendin de weduwe Truus Schröder-Schräder het zogenaamde RietveldSchröderhuis laten bouwen aan het einde van een rij van in die tijd
‘conventionele’ huizen. Zijn ontwerpen behoren tot de kunstperiode van de
twintiger en dertiger jaren: ‘De Stijl’.
Gerrit Rietveld en
Truus SchröderSchräder: woonhuis;
1924. Prins
Hendriklaan, Utrecht.

Vanuit het witte ‘Stijl’ huis was er aan drie kanten uitzicht op de weilanden
aan de oostzijde van Utrecht. Nog geen kilometer oostelijker stroomde
de Kromme Rijn. Het was er heerlijk rustig. Toen liet Rijkswaterstaat een
oostelijke randweg N22 aanleggen waarvan de latere naam ‘Waterlinieweg’
(vanaf 1986) correspondeerde met de Nieuwe Hollandse Waterlinie die
hier ooit min of meer langsliep. Om de wegen die de stad verlieten, zoveel
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mogelijk vrij te laten, werd deze N22 verhoogd aangelegd. Truus SchröderSchräder in haar witte ‘Stijl’ woning kreeg uitzicht op een metershoog talud.
Al gauw klaagden de omwonenden over het geluid en de gebruikers over de
drukte op de weg. Wat nu te doen?
Het Rijk baseerde zich op de prognoses van het CBS. Het was op dat
moment heel modern om met prognoses te werken en niet langer alleen
te reageren op veranderende omstandigheden. Zo werd op dat moment
uitgegaan van zo’n 20 tot 22 miljoen inwoners in het jaar 2000 waarbij 8
miljoen auto’s werden gezien als een lage inschatting. Nieuwe fenomenen
die in de volgende decennia tot wasdom kwamen, werden nog niet goed
ingeschat, zoals het pilgebruik dat tot een lagere bevolkingsgroei zou leiden
en de vele alternatieve methoden om geld aan leefstijl en woninginrichting
uit te geven. Televisie, telefoon, cassette recorders, bandrecorders, pickups, wasmachines, fornuizen, koelkasten werden allemaal standaard
huishoudelijke apparaten. Het maken van verre reizen raakte in. Op het
persoonlijk vlak waren modieuze kleding, make-up en uitgaan voor iedereen
belangrijk geworden. Mensen konden de kwaliteit van hun leven verbeteren
en veraangenamen door moderne apparaten voor in huis te kopen en de
omvang van hun gezin te plannen, voordat zij een auto aanschaften.
Het Rijk hield vast aan de prognoses van die tijd en, uitgaande van die
prognoses, zocht de oplossing voor toekomstige transportproblemen in de
aanleg van nieuwe wegen. Bij Utrecht was hun enige oplossing een nieuwe
brede weg aan de oostzijde.
Het Rijk werkte gestaag door aan de ontwikkeling van wat de naam kreeg
A27 door Amelisweerd. De gemeente als lagere overheid had geen keus
en moest met hun plannen akkoord gaan, maar ‘kreeg’ de ‘N22’, de latere
‘Waterlinieweg’, als een tegemoetkoming voor het afstaan van grond.
Maar zoals hierboven al omschreven: het ging om meer dan alleen gemeente
en rijksoverheid. De burgers spraken – eigenlijk voor het eerst – een woordje
mee.
2.7.2 Aanloop tot ‘De Slag om Amelisweerd’
Verschillende groepen gingen zich nu met Amelisweerd bezighouden en
enkele pas verkozen raadsleden van verschillende politieke partijen. Het
ooit witte maar nu grijzige landhuis werd gekraakt door een groep die,
in deze tijd van woningnood, tegen leegstand en afbraak van woningen
was. Zij bewoonden het huis en sympathiseerden met de tegenstanders
van de aanleg van de A27. Zo richtten ze een kamer in met een kleine
tentoonstelling over het bos die ze uitbreidden met informatie over de A27.
Een andere groep pleegde overal verkenningen en ontwikkelde alternatieven.
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In het algemeen genomen, was iedereen ervan overtuigd dat het niet
mogelijk zou zijn om de weg tegen te houden. Zo werd het zaak om het effect
dat de weg zou hebben, kleiner te maken dan, op basis van het voorliggende
ontwerp, te verwachten was. De ligging op een hoog en breed talud zou
een enorme landschappelijke barrière en geluidsoverlast veroorzaken. Het
platwalsen van het landhuis Nieuw Amelisweerd en de monumentale witte
brug over de Kromme Rijn, evenals het volledig wegwerken van Boerderij
Mereveld, werden redenen genoeg bevonden om te proberen het tracé van
de weg te verleggen zodat deze kenmerkende elementen van het gebied
bewaard zouden blijven.
Een eigenaardige rol speelde minister Zeevalking. Aanvankelijk, als
wethouder van Utrecht, was hij op bezoek geweest in het landhuis en had
er gezellig koffie gedronken met alle aanwezigen en zijn instemming betuigd
met de doelen van de werkgroep. Als minister echter, omschreef hij de
monumentale bomen van Amelisweerd als ‘rij struiken’.

Burgemeester Van Tuyll van Serooskerken neemt de stukken in ontvangst. Rechts
minister Zeevalking (Archief Vrienden van Amelisweerd)

De gemeenteraad intussen was niet langer geporteerd van de weg. In 1977
oogstte een alternatief ontwerp grote bijval: Rijkswaterstaat had het tracé
verlegd met een flauwe boog naar het westen en ook was het verdiept ter
hoogte van Amelisweerd. Voor de verdieping echter was een plastic vlies
nodig onder de weg om het grondwater tegen te houden. Hiervoor was een
breed glooiïend talud vereist waarvoor een kapbreedte van 155 meter bos
nodig was. De Werkgroep Amelisweerd propageerde ondertussen een nieuw
plan met rechte wanden langs de verdiepte weg, zodat de betonnen ‘Bak van
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Amelisweerd’ zou ontstaan, met een kapbreedte van 55 meter bos.
Steeds meer werden nut en noodzaak van de weg aangekaart. Er waren
acties en demonstraties, en de vereniging ‘Vrienden van Amelisweerd’ was
opgericht.
Demonstraties toonden spandoeken met teksten als ‘Handen af van
Amelisweerd’ of ‘Amelisweerd, niet geasfalteerd’ gaven de stemming weer.
Volwassenen en kinderen liepen mee, gehuld in winterjassen in de mode
van de winter 1981-82. Acties werden uitgevoerd, zoals het stoppen van
treinen omdat de spoorviaducten over de A27 al waren gegund terwijl er nog
een beroep liep bij de Raad van State. Vanuit Den Haag stuurde Zeevalking
(minister sinds september 1981) aan op haast maken.

Demonstratie op de Voorstraat.
Snel weg met de snelweg!
(Archief Vrienden van Amelisweerd)

Affiches van Eddy Sridianus en Peter Vos
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Demonstratie op de Voorstraat (Archief Vrienden van Amelisweerd)

2.7.3 De ‘Slag om Amelisweerd’
Verschillende ontwikkelingen gingen steeds sneller tegen elkaar in.
* Een groep actievoerende bosliefhebbers sloeg vanaf 17 september 1982 de
tenten op in het bos, ongeveer ten zuidwesten van het landhuis. Er werden
boomhutten gebouwd. Een demonstratie van 3000 mensen startte op 18
september vanaf het Domplein. Men hield vast aan: ‘Amelisweerd, niet
geasfalteerd.’ Op 19 september werd het bos ontruimd, waarna veel mensen
toch weer terugkeerden.
* Op het moment dat duidelijk werd dat de kap van het bos toch doorgang
zou vinden, spanden ‘De Vrienden van Amelisweerd’ een kort geding aan.
Dit diende op vrijdag 24 september 1982. Het kort geding werd via het NOSJournaal bekend gemaakt op donderdag 23 september.
* De overheid had, zonder dit algemeen bekend te maken, 1000 man ME
gemobiliseerd. De ME zat in de vroege ochtend van 24 september aan het
ontbijt in de kazerne te Utrecht. Daarna stond koffie op het programma.
Vervolgens een omkleedfestijn en een uitje naar het bos.
* Minister Zeevalking had de regie van de dag overgelaten aan
‘De Driehoek’ van de stad Utrecht, die bestond uit burgemeester Vos-van
Gortel, Hoofdcommissaris van Politie Van Doesburg en Hoofdofficier van
Justitie Herstel.
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* Vanuit Zeeland rukte een convooi bulldozers op. Rijkswaterstaat gebruikte
deze machines bij de Deltawerken en ging ze nu elders inzetten.
* In de Utrechtse rechtbank werd het kort geding ten aanzien van de
rechtmatigheid van het kappen van bomen uitgesteld tot in de middag omdat
Rijk en gemeente hun verdediging beter wilden voorbereiden.
Vrijwel niemand had een totaal overzicht van het bovenstaande, op die ene
dag, 24 september 1982.
Vervolgens kwam het overal tot actie.
* De ME bewaakte – onder andere – het stadhuis zodat versgehuwde paren
een grimmig uitziende bewaker naast zich hadden op hun trouwfoto’s.
De ME verscheen in het bos en begon met harde hand en wapenstok de
demonstranten te verwijderen uit hun geweldloze zit-blokkade. Fotografen
en filmers legden deze ‘slag’ in het bos vast. Door het zwart-wit van de foto’s
en films kreeg een en ander een nog grimmiger sfeer.
* De bulldozers naderden Amelisweerd en togen meteen aan het werk: het
omtrekken van eeuwenoude bomen.
* Boomhutten werden ontruimd.
* Het kort geding begon. Na korte tijd verliet de rechter de zaal voor een
korte pauze. Hierin vernam hij belangrijk nieuws.
* De rechter betrad wederom de rechtszaal en deelde mede dat inmiddels de
bomen al waren gekapt. Er was dus geen grond meer voor het kort geding.
Men kon naar huis.

Eindelijk kon
Rijkswaterstaat aan
het werk
(Archief Vrienden
van Amelisweerd)
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In totaal sneuvelden die dag vele honderden bomen: berken, beuken, eiken,
elzen, esdoorns, essen, iepen, kastanjes, populieren en 1 sierkers. Vanwege
het advies van de Raad van State uit 1980 om de weg aan te leggen zonder
een glooiiend talud maar in een bak met rechtopgaande wanden, bleef
nog 1 hectare bos gespaard. Dit vond de Raad van groot belang voor de
instandhouding van het landgoed Amelisweerd ‘dat tot de zowel nationaal
als internationaal belangrijk geachte gebieden behoort’. Als recreatieve
voorziening voor het aangrenzende stedelijke gebied moest het landgoed van
bijzonder belang worden geacht.
2.7.4 Andere Tijden
Voor de documentaire ‘Andere Tijden’ van 6 januari 2014, werden
verschillende deelnemers aan dit proces geïnterviewd. Er was sprake
van een duidelijke driedeling. Advocaat Tomlow was nog steeds boos en
intens teleurgesteld in de rechtsgang: hij vond dat de gebeurtenissen op
24 september weinig elegant waren. Het recht had haar loop niet kunnen
hebben. Rijkswaterstaat en politie feliciteerden zichzelf met de snelle
gang van zaken. In een paar uur tijd waren al die eeuwenoude bomen
weggewerkt!
Daar tegenover stonden enkele representanten van de ‘Vrienden van
Amelisweerd’ voor wie 24 september 1982 een nog altijd schrijnende
wond was: Jan Korff de Gidts, Jos Kloppenborg en Joost Meulenbroek.
Somber stonden zij pal naast de snelweg en alleen dankzij de moderne
geluidsopnametechnieken waren hun woorden verstaanbaar.
De ‘Bak van
Amelisweerd’.

Het bos houdt
op direct achter
het beton.
Foto vanaf de
Koningsweg die
over de A27
loopt.
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6 Flora en fauna
De landgoederen vormen een bijzondere natuurlijke eenheid, een zeldzame
ekotoop. Honderden jaren waren ze privé-gebied, gelegen aan weerszijden
van een gestaag voortstromende rivier waarlangs op de zanderige kleigrond
vrijwel alles wilde groeien. Boeren hielden vee en verbouwden boekweit en
gerst, er waren boomgaarden, in de bossen stonden loofbomen, coniferen
en bloeiende heesters waar de fazanten en konijnen tussendoor scharrelden.
Talloze vogels nestelden in de bomen. Onzichtbaar schoten ook vele kleine
soorten muizen en andere zoogdiertjes door het bos. Uilen, roofvogels
en vleermuizen vlogen rond, in het voorjaar bloeiden de stinzenplanten
en in het najaar kwamen de paddenstoelen tevoorschijn. Ringslangen
en kamsalamanders lagen te zonnen op de oevers van de rivier, of bij de
randen van de drassige gebieden van oude rivierarmen. Tegenwoordig zijn
de kamsalamanders beschermd en ze zijn terug op Amelisweerd: langs de
oevers van de zijarmen van de rivier.

Na regenval worden de weilanden lastiger begaanbaar voor de trekkers en ook de
koeien moeten baggeren door de modder om bij het gras te komen.

De grondwaterstand was tot in de twintigste eeuw veel hoger dan nu, al
zijn de weilanden nog steeds drassig. Dit heeft te maken met de heterogene
ondergrond die de ijstijd en de oude slingerende rivier hebben achtergelaten:
er zijn hoogteverschillen in het landschap en onregelmatige afzettingen van
zand, veen en klei. Op de hoogtekaart zijn oude resten van rivierarmen te
zien waar nu na regenval een modderig gebied is.
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Vroeger gebruikte iedereen op de landgoederen het rivierwater als
drinkwater, maar na de Tweede Wereld Oorlog bleek de kwaliteit van het
water te slecht en moesten er drinkwaterleidingen worden aangelegd.
Tegenwoordig is de drinkwatervoorziening van de stad Utrecht en de dorpen
daar omheen centraal geregeld, waarvoor we water aan onze bodem
onttrekken.
In dit hoofdstuk kijken we naar de meest bijzondere flora en fauna van
de landgoederen. Aan het eind van dit hoofdstuk is er een lijst met
stinzenplanten met foto’s. Voor de paddenstoelen, bomen, vogels en
zoogdieren geldt, dat er veel uitgebreide gidsen zijn voor de flora en fauna
in Nederland, terwijl de stinzenplanten van Amelisweerd uniek zijn voor het
landgoed. Vandaar dat er juist een overzicht van de stinzenplanten wordt
gepresenteerd.

Het water in de slotgracht rond Oud Amelisweerd is nu van goede kwaliteit:,
getuige de vele krabbenscheer die hier te zien is. Deze plant met stervormige
puntige bladeren die vlak op en onder het wateroppervlak drijft is erg gevoelig
voor milieuverontreiniging. In de winter zakt de plant naar de bodem, maar na het
maken van nieuw blad neemt zijn drijfvermogen toe en komt hij weer naar het
wateroppervlak.
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6.6 fotoalbum
STINZENPLANTEN van Amelisweerd & Rhijnauwen

Gewoon sneeuwklokje
Boerenkrokus

Bostulpen

Grote Sneeuwroem Maarts Viooltje
Holwortel

Gevulde narcis

Halskraaganemonen & Blauwe bosanemonen

Italiaanse Aronskelk:
in voorjaar

en in nazomer en herfst
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Speenkruid (kruipplant)

Prachtframboos (struik)

Hyacinten

Blauwe druifjes

Witte narcissen

Vingerhelmbloem

Gevlekt Longkruid

Kraailook
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Kleine Maagdenpalm
Slanke
Sleutelbloem

Daslook
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Gele narcissen en Slanke Sleutelbloemen
					

Bosanemonen en Gulden
Boterbloem

Struisvaren

Gulden boterbloem

Speenkruid langs de Beeldenlaan
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