
Aan de Commissie Stad en Ruimte 
 
Betreft: Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd 
 
 
Geachte commissie, 
 
Komende donderdag, 25 juni, behandelt u het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. 
 
Via een mededeling op twitter vernamen de Vrienden van Amelisweerd toevalligerwijs dat uw 
commissie dinsdagavond een bezoek aan het gebied heeft gebracht om de mening van betrokkenen 
over het plan te horen. Al zeker dertig jaar voelen wij als Vrienden van Amelisweerd ons zeer 
betrokken bij dit gebied, het voorportaal van de landgoederen. Wij zijn ook vaak door de gemeente 
bij plannen over Maarschalkerweerd betrokken of geconsulteerd. Wij vinden het jammer dat dit nu 
niet is gebeurd. Om onze visie en inzet te verhelderen sturen wij bij deze onze reactie op het 
Ontwikkelperspectief, zoals wij die vorig jaar oktober hebben verwoord (zie bijlage). 
 
Wij zijn blij met de aandacht voor ontwikkeling van groene potenties in het gebied. Die potentiële 
verbetering voor Maarschalkerweerd staat echter in geen verhouding tot de enorme aanslag op 
Amelisweerd die de verbreding van de A27 en het 'dak op de bak' met zich meebrengen. Het is 
evident dat de verbreding al vele honderden bomen -deels van monumentale waarde- aan 
weerszijden van de weg kost. Maar ook het 'dak op de bak' zelf betekent een zware aantasting van 
het Markiezenbos van Amelisweerd.  
Fysiek, omdat aan de noordzijde de aanleg  van het 'dak op de bak' veel bomen extra moeten worden 
gekapt om het door de stijging van de weg hoger gelegen 'dak' enigszins glooiend op het bos te laten 
aansluiten.  
Maar ook in beleving en natuurwaarde!  Het concept van het 'dak op de bak' (ontsluiting van het 
Markiezenbos als voortzetting van Maarschalkerweerd) staat haaks op hoofdaccent van rust en 
natuur dat Nieuw Amelisweerd in de zonering van de landgoederen heeft gekregen.  
Reeën voelen zich nu veilig en hebben hun territorium tot vlak op de weg. Wij vrezen dat het concept 
van het 'dak op de bak' onherroepelijk leidt tot het verlies aan territorium voor de reeën en tot een 
verdere verparking van het bos, waarmee het gebied zijn eigen 'omsloten' karakter verliest. 
 
De gemeente Utrecht is op dit moment bezig met een evaluatie van de Toekomstvisie van de 
landgoederen. Het lijkt ons dat een afweging van en besluitvorming over de bestaande zonering van 
Amelisweerd (Nieuw Amelisweerd: accent natuur - Oud Amelisweerd: accent cultuur - Rhijnauwen: 
acccent recreatie) daarin moet plaatsvinden en niet impliciet moet worden doorkruist door 
besluitvorming over het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. 
 
En natuurlijk dienen raad en college zich blijven verzetten tegen de snode verbredingsplannen van 
het Rijk! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos Kloppenborg 
 
Voorzitter Vrienden van Amelisweerd 
 


