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Jaarverslag 2021 Vereniging Vrienden van Amelisweerd 
 
 
INLEIDING 
De Covid-19 pandemie maakte ook van 2021 een vreemd jaar. En waren wij in 2020 nog met 
een mooie reeks excursies begonnen, zelfs die waren niet meer goed mogelijk. Maar corona 
deed ons nog sterker beseffen hoe belangrijk Amelisweerd is voor alle bewoners van Utrecht 
en de omliggende regio. Acties tegen de verbredingsplannen kregen een ongekende respons. 
De aankondiging van een herdruk van het mooie boek ‘Amelisweerd & Rhijnauwen’ van 
Bea Groen, leverde onmiddellijk een flinke voorintekening op. Onze vereniging kreeg heel 
wat nieuwe leden en een versterkt bestuur.  
 
BESTUUR 
Sinds 2019 is de bestuurssamenstelling veranderd. Het bestuur verwelkomde in 2021 Anna 
Adrichem als nieuw lid. Het bestuur bestaat verder uit Jos Kloppenborg (voorzitter), Tieneke 
de Groot (secretariaat), Gerrit Kuiper (penningmeester) en Liesbeth Paardekooper, lid.  
Het bestuur kwam drie keer bij elkaar en had in juli een gezamenlijk uitje op het landgoed 
Sandwijck. 
 
WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
In 2020 hebben we de website 
vernieuwd: 
www.vriendenvanamelisweerd.nl. Het 
is samen met de nieuwsbrief ons 
belangrijkste communicatiemiddel.  
Sinds juni 2020 brengen wij een 
Nieuwsbrief uit naar ca 650 
leden/donateurs en geïnteresseerden.  
In 2020 waren dit vanaf juni 3 
nieuwsbrieven; in het jaar 2021 waren 
dat 6 nieuwsbrieven. 
 
LEDEN EN DONATEURS 
De vereniging kende per 31/12/21 80 leden en 47 donateurs. De lidmaatschapsbijdrage is een 
jaarlijkse minimale bijdrage van  €10,--. 
Op 20 januari hebben we een digitale bijeenkomst gehouden voor betrokken leden die zich 
meer willen inzetten voor de vereniging. Enkele mensen gaven aan zich in te willen zetten 
voor het infopunt Amelisweerd (zie elders). 
 
SAMENWERKING 
De vereniging werkt geregeld samen met diverse organisaties en ondernemers, zoals het 
Buurtschap Amelisweerd/Rhijnauwen, de Kerngroep Ring Utrecht, het Landhuis Oud 
Amelisweerd. 
Regelmatig is er overleg met de landgoedcoördinator vanuit de gemeente Utrecht, Martin 
Vastenhout, over wat er zoal speelt op en rond de landgoederen. 
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HET TRACÉBESLUIT RING UTRECHT 
De vereniging is actief betrokken bij het verzet tegen de verbredingsplannen van de A27. 
Soms initieert ze hiertoe zelf acties, maar meestal ondersteunt zij de acties van de Kerngroep 
Ring Utrecht (waarbij de vereniging is aangesloten) en van Amelisweerd niet Geasfalteerd 
(waar ze mee samenwerkt) of andere initiatieven.  
 
Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen: 
• In november 2020 tekende de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat een nieuw 

Tracébesluit voor de Ring Utrecht A12/A27, bijna geheel overeenkomstig het door de 
Raad van State in 2019 vernietigde besluit. 

• Een stevige crowdfundingsactie van de KRU leverde voldoende geld op om twee 
uitstekende juristen in te schakelen. Hierdoor kon een gedegen beroep ingediend worden 
bij de Raad van State, op 13 januari 2021, dat mede door de Vrienden is ondertekend. Een 
door ons verzorgde informatiesessie eind 2020 zorgde er ook voor dat, ondermeer, de 
sportvereniging Kampong (6000 leden) zich bij het beroep aansloot. 

• Diverse organisaties als Amelisweerd Niet Geasfalteerd (ANG) en Studenten voor 
Amelisweerd zorgden regelmatig voor acties en demonstraties, waarbij bestuursleden van 
de Vrienden van Amelisweerd aanwezig waren.  

• In februari 2021 zorgden een Zembla-reportage, een 
YouTube video van bekende Utrechters, en een 
raamposteractie, van duizenden affiches op Utrechtse 
ramen, voor een aanzwellende golf van adhesie. Dit 
leidde tot een petitie - geïnitieerd door een inwoner 
van Bilthoven - tegen de verbreding met >130.000 
handtekeningen. Op 1 juni is deze petitie overhandigd 
aan de Tweede Kamer. Ook het bestuur van de 
Vrienden van Amelisweerd gaf acte de présence. 

• Op 8 maart 2021 organiseerden ANG en de KRU een 
digitale bijeenkomst over de bedreigingen door de 
verbreding. Wij hebben het onderdeel ‘natuurwaarden 
van de landgoederen’ verzorgd, evenals uitleg over de 
zogeheten ‘compensatie’ voor de kap van honderden 
bomen. 

• Op 20 oktober 2021 heeft een delegatie van de 
Vrienden van Amelisweerd en de Kerngroep Ring Utrecht de Klimaatmars van Urgenda 
tegemoet gelopen langs de Kromme Rijn. De situatie rond de verbreding werd door ons 
uitgelegd aan de deelnemers en er is een gedichtenset (van het Utrechtse Dichtersgilde) 
overhandigd aan Marjan Minnesma van Urgenda. 

• In december 2021 kwamen onderhandelende politieke partijen in Den Haag eindelijk tot 
een coalitieakkoord, waarin ook Amelisweerd en de A27 specifiek werden genoemd. Het 
Rijk nodigt de regio uit om met een gelijkwaardig alternatief ‘binnen de bak’ te komen, 
waarbij ook de ontsluiting van nieuwe woongebieden (waaronder Rijnenburg) wordt 
betrokken. De Tracéwetprocedure is vooralsnog niet ‘on hold’ gezet. Toch mag de 
formulering als een eerste winst voor de niet-aflatende strijd worden beschouwd. 
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TOEKOMST EN KWALITEIT VAN DE LANDGOEDEREN 
Begin januari 2021 behandelde de gemeentelijke raadscommissie een tussentijdse evaluatie 
van de Toekomstvisie 2011-2031. Een van de conclusies was dat er nog belangrijke opgaven 
liggen op het gebied van het vergroten van de natuurwaarde en het oppervlak aan natuur, en 
op het gebied van communicatie en informatie. Over de nadere uitwerking houden wij 
contact met landgoedcoördinator Martin Vastenhout en met bosbaas Martijn Wolthers.  
De Vrienden van Amelisweerd leverden ook input voor het provinciale bosbeleid. Wij pleiten 
tegen areaalsgewijze kap en benadrukken het belang van gebiedseigen plantmateriaal. 
 
INFORMATIE OVER DE LANDGOEDEREN 
• Eind 2019 hebben we met 50 betrokkenen een Inspiratiebijeenkomst gehouden waarin 

iedereen wensen en gedachten over de toekomst van de landgoederen kon uiten. In 2020 
hebben we daaruit een visie gedestilleerd en deze eind november 2020 gepresenteerd.  

• In aansluiting op onze visie is in 2021 een werkgroep gestart die in een projectplan 
Infopunt Amelisweerd en Rhijnauwen weergeeft hoe inwoners van onze regio op een 
veelzijdige wijze kennis kunnen nemen van de waarde en de historie van de landgoederen. 
In 2022 wordt dit verder praktisch uitgewerkt. Als 
voorbereiding haalden wij hiervoor veel inspiratie uit een 
gezamenlijke herfstwandeling met Emma van den Dool en 
Bert Maes van het Adviesbureau Maes. 

• Wij zijn heel trots en blij dat wij ervoor hebben kunnen 
zorgen dat het boek ‘Amelisweerd en Rhijnauwen: 
wandelen en verkennen van heden en verleden’, in 2014 
gepubliceerd door Bea Groen, opnieuw is uitgebracht in 
december 2021. We zijn daarbij zeer geholpen door de inzet 
van Jan Morren van de Kerngroep Ring Utrecht en van 
Liesbeth Paardekooper.  

 
OMGEVING AMELISWEERD 
Conform de visie van de vereniging zetten we ons in om de ecologische verbindingen tussen 
Amelisweerd en omgeving te verbeteren en de grenzen van de landgoederen te bewaken. 
Zodoende zijn we zeer betrokken bij ontwikkelingen in de directe omgeving van de 
landgoederen die grote effecten kunnen hebben op het Kromme Rijnlandschap als geheel. 
Om die reden gaven wij een schriftelijke reactie op de concept-Omgevingsvisie voor het 
Science Park (De Uithof). Voorop staat het vasthouden aan de huidige rode 
bebouwingscontour en de versterking van landschappelijke en ecologische kwaliteiten. In die 
zin willen wij ook meedenken over ‘Groot Amelisweerd’ dat als zodanig benoemd is in de 
RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040) en de plannen voor het ‘Lunettenpark’. 
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Financiën 
 

 

Belangrijkste inkomsten en uitgaven 
 
Inkomsten 
Giften en donaties 
171boeken Bea Groen, voorverkoop à € 15,00 
Bijdrage portokosten 
 
Uitgaven 
Aanschaf ISBN-nummer druk boek Bea Groen 
Bijdrage laptop tbv administratie 
Zoom-abonnement 2021 
Kosten website 
Mailaccount 
 
De drukkosten voor het boek van Bea Groen zijn pas in 2022 betaald. 
De meeste boeken zijn belangeloos rondgebracht per fiets door 
Cor van Angelen en Jan Morren, waarvoor veel dank. 

 
 
 
 4.970,00 
 2.580,00 
 64,50 
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                460,49 
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 261,36 
 59,76 

 


