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 Utrecht, 31 oktober 2019  

Geachte gemeente, 

Hierbij ontvang u de reactie van de Vrienden van Amelisweerd op de Visie Maarschalkerweerd. 

Sinds het moment dat begin jaren ’90 grote woningbouwplannen (het plan ‘Koningsweerd’) in het 

gebied zijn afgeblazen, hebben wij aangedrongen op een visie en een uitvoeringsagenda waarin het 

belang van de groene potenties en kwaliteiten in het gebied Maarschalkerweerd naast de aanwezige 

functie voor de sport als uitgangspunt wordt genomen. Wij zijn blij dat er nu zo’n visie is. Wel hebben 

wij daarbij een aantal kanttekeningen. 

ECOLOGIE ALS BASISOPGAVE 

De visie wordt enigszins gepresenteerd alsof “groen en recreatie” een nieuw te realiseren opgave is. 

In feite gaat het om behoud en versterking van al aanwezige functies en waarden, waarbij het de 

inzet moet zijn om het gebied tegelijk meer en beter beleefbaar te maken. Daarbij denken wij niet 

alleen aan menselijke bezoekers, maar ook aan dieren en planten. Hierbij hoort een inrichtingsvisie 

die op ecologische leest is geschoeid, waarbij ook op detailniveau wordt gekeken waar verharding 

weg kan en welke verlichtingsbron in het gebied kan worden gedimd of gedoofd. Ook zien wij het als 

een belangrijke opgave om een flink deel van het parkeeroppervlak in het gebied te vergroenen. Dit 

kan door het karakter als fiets- en wandelgebied te versterken en de parkeerbehoefte voor de 

sportvelden te  combineren met de P&R en parkeergarages bij Galgenwaard. Ook vinden wij het 

belangrijk dat de Uithoftram ook gewoon in het weekend zal rijden. 

KROMME RIJN 

Een heel belangrijke waarde is de Kromme Rijn als ecologische en (wandel-)recreatieve verbinding. 

Neem dat ook als uitgangspunt bij de herontwikkeling van de Mytylschool. Wij zetten onze 

vraagtekens bij de vele geplande bruggen over de Kromme Rijn, ook wegens het verstedelijkende 

effect (verharding, verlichting). Vier nieuwe bruggen lijkt ons echt teveel. Wij wensen daarom een 

onderbouwing van nut en noodzaak van elke brug. Daarnaast eisen wij dat de functie en kwaliteit 

van de Kromme Rijn als ecologische en (wandel-)recreatieve verbinding niet wordt aangetast.  

GEEN ‘DAK OP DE BAK’  

Het is bizar en achterhaald dat de ‘Groene Verbinding’, beter bekend als ‘Dak op de Bak’ nog op de 

bij de Visie gevoegde kaart is te vinden. De Raad van State heeft op 17 juli 2019 het Tracébesluit 

vernietigd waar het verbinding een onderdeel van is. Wat betreft onze vereniging blijft de dikke 

streep door dit besluit gehandhaafd en wij treuren niet om het verdwijnen van het ‘Dak op de Bak’, 
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ook vanwege de aantasting van en verstorende invloed op het Markiezenbos. Ook blijft handhaving 

van het Dak op de Bak in allerlei gemeentelijke plannen een kans voor het Rijk om de in dit opzicht 

tweeslachtige opstelling van de gemeente elke keer weer opnieuw uit te buiten. Het zou 

verhelderend zijn als het voorgestelde Dak op de Bak ook door de gemeente als ambitie naar de 

prullenbak wordt verwezen. 

Wat dan wel? Belangrijk vinden wij dat de hoge natuurfunctie van Nieuw Amelisweerd onverkort 

wordt gehandhaafd. Daarnaast vinden wij het juist belangrijk om bij de entree van Amelisweerd het 

gevoel te hebben in een heel andere wereld te stappen. Een beperkte groene begeleiding van het 

huidige viaduct van de Koningsweg is een goed idee, maar juist als manier om het bos de stad in de 

brengen(verbinding bos-bos) in plaats van andersom. Begin de verbinding van Maarschalkerweerd 

met Amelisweerd in Maarschalkerweerd zelf, daar bevindt zich immers al een afgehakt deel van 

Amelisweerd! De waarde en potenties van dit gedeelte verdienen, zeker bij het niet doorgaan van de 

verbreding van de Ring, meer aandacht. 

POSITIEF: LUNETTENPARK, STADSLANDBOUW 

Positief vinden wij de creatie van het Lunettenpark als recreatie wandel- en verblijfsgebied. Verken 

en formuleer daarbij voor de aanleg en inrichting van het gebied de potenties en eisen op het gebied 

van biodiversiteit (mede op basis van een gedegen inventarisatie vooraf). Datzelfde geldt voor het 

gebied ‘Tussen de Rails’ als potentieel/tijdelijk evenemententerrein. 

Ook positief vinden wij het stimuleren van stadslandbouw in Maarschalkerweerd. Daarbij kan een 

verbinding worden gelegd met de al bestaande initiatieven rond Amelisweerd. 

Wij hopen dat u onze reactie en adviezen ter harte neemt en spreken de wens uit terdege betrokken 

te worden bij het vervolgtraject. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Kloppenborg 

Vrienden van Amelisweerd 

 

 

 


