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1 • Jaarringonderzoek van een iep, kiemjaar 1895, geplant rond 1900 in het Voorbos van Nieuw Amelisweerd.
Links Eddy Weiss, rechts Bert Maes. (Foto L. Albers, 2009)
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Inleiding
Oud Amelisweerd, Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn door het rijk beschermd als historische
buitenplaatsen waartoe niet alleen de gebouwen behoren, maar ook de historische aanleg. Op de
status van rijksmonument kunnen alleen de belangrijkste buitenplaatsen aanspraak maken.
De volgens architectonische regels aangelegde bossen en tuinen zijn een vorm van kunst die de
afgelopen 25 jaar uit de vergetelheid is gehaald. Deze kunst in levende vorm moet beheerd worden
volgens richtlijnen die recht doen aan de cultuurhistorische inhoud. Zo ontstond bij de Provincie
Utrecht, de opdrachtgever van dit onderzoek en de eigenaar, de Gemeente Utrecht, de behoefte meer
te weten over de achtergronden en ontwikkelingen van deze buitenplaatsen, die dankzij hun landerijen
en bijbehorende boerderijen feitelijk landgoederen zijn.
Ten oosten van Rhijnauwen ligt langs de Kromme Rijn de voormalige buitenplaats Rijnsoever,
waarvan het parkbosje ook eigendom is van de gemeente Utrecht. De geschiedenis ervan is ook
beschreven.
Het cultuurhistorisch onderzoek was gericht op beantwoording van de volgende vragen.
1.
Wat is de historische ontwikkeling en betekenis van de landgoederen Rhijnauwen, Oud
Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd van de middeleeuwen tot nu.
2.
Wat zijn de aanbevelingen voor behoud en herstel van het cultureel erfgoed.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek.
De drie landgoederen met veldnamen en jaartallen zijn op kaart weergegeven (blz.4). De veldnamen
worden voortdurend in de tekst gebruikt.
De opzet van de rapportage is als volgt.
Het rapport begint met een overzicht in kaartbeelden van de lange en complexe geschiedenis van het
landschap en van de vijf fasen waarin de geschiedenis van de landgoederen is verdeeld (hoofdstuk
2). Daarna worden de ontwikkelingen per tijdsperiode verder uitgewerkt, waardoor in bijna elke
paragraaf over elk landgoed iets wordt gezegd (hoofdstuk 3). Per landgoed is vervolgens de
geschiedenis op een rijtje gezet en een analyse gemaakt van de huidige situatie (hoofdstuk 4). Het
gebruik en beheer vroeger en nu is besproken in hoofdstuk 5. Vervolgens wordt het gebied
gewaardeerd als geheel in relatie tot zijn omgeving, de kwaliteit van de verschillende ontwerpen en de
belevingswaarden (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 gaat in op de cultuurhistorische doelstelling, het
zichtbaar houden van het oorspronkelijke landschap en het tonen van een staalkaart van stijlen.
Tot slot worden in hoofdstuk 8 uitgangspunten voor cultuurhistorisch beheer en herstel geformuleerd
en worden aanbevelingen gedaan, zowel voor alle landgoederen gezamenlijk als per onderdeel van
een landgoed.
De Provincie Utrecht heeft gelijktijdig opdracht gegeven voor dendrologisch onderzoek aan Ecologisch
Adviesbureau Maes. Bert Maes is de auteur van het rapport Historische dendrologie Landgoederen
Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. Met hem heeft diverse malen uitwisseling van
onderzoeksgegevens plaats gehad. Hier wordt regelmatig naar verwezen.
Het onderzoeksproces is begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de
provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Bijzonder erkentelijk ben ik voor de begeleiding door
Roland Blijdenstijn van de provincie en Bart Klück van de gemeente.
Mariska de Boer was zo vriendelijk mij haar historische studie en het beheerplan voor de tuin rond het
huis Oud Amelisweerd ter hand te stellen en ter plaatse toelichting te geven.
De samenwerking met Bert Maes, Emma van den Dool en Henk Kuiper was informatief.
Eddy Weiss was zo welwillend een en ander over het landschap te laten zien en onderzoek te doen
naar de leeftijden van bomen door middel van jaarringonderzoek.
Sander Karst en Maarten van Deventer deden archiefonderzoek en verzorgden een rapport met
documentatie, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. Zij hebben ook verschillende versies van het
manuscript van commentaar voorzien, waarvoor ik hen wil bedanken. Renee Bosch van Drakestein
heeft ook een belangrijke bijdrage aan de historische kennis geleverd.
Janne Kok en Mustafa Ahdoudi van Het Utrechts Archief waren zeer behulpzaam bij het vinden en
maken van foto’s van de grote kaart van Rhijnauwen en enkele kleinere afbeeldingen.
De kaarten in het onderhavige rapport zijn getekend of bewerkt door Petra Doeve. Zij was bereid ze
menigmaal naar de nieuwste inzichten aan te passen.
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2 • Rhijnauwen met eeuwenoude eiken aan de rivier.
(Foto L. Albers, 2009)

3 • Oud Amelisweerd. (Foto L. Albers, 2009)

4 • Nieuw Amelisweerd achterkant, voorkant zie kaft.
(Foto L. Albers, 2009)
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Samenvatting

De historische parkbossen van de landgoederen Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd en
Rhijnauwen zijn rijksmonument. Om deze groene monumenten goed te kunnen beheren is het nodig
te beschikken over voldoende kennis van de redenen en van de betekenis van de aanleg in het
verleden.
In dit rapport is beschreven hoe de verschillende landgoederen en hun onderdelen zijn ontstaan en
aangelegd, wat de cultuurhistorische waarden zijn en hoe die in de toekomst kunnen worden
behouden en versterkt. Alvorens daarop in te gaan is aandacht besteed aan het ontstaan van het
landschap.
Van het oorspronkelijke landschap en de historische ontginningen is nog heel veel zichtbaar. De
Vossegatsedijk en de Covelaersdijk waren wegen op de hogere delen, voordat het ontginnen van
drassige gronden begon. Van de oude meanders en voorgangers van de huidige rivier is reliëf
overgebleven en waar riviergeulen lagen, zijn soms sloten bewaard gebleven. Langs de rivier liggen
brede stroken weiland die met enige regelmaat overspoeld werden. De oeverwallen van de rivier zijn
nog steeds zichtbaar.
Tijdens en na de ontginning ontwikkelden de middeleeuwse ridderhofsteden zich tot volwaardige
landgoederen, waarvan het huidige beeld werd bepaald in de middeleeuwen en de zestiende eeuw.
Dat geldt vooral voor Rhijnauwen, ofschoon de toevoegingen van omstreeks 1780 en 1880 ook van
belang zijn.
Het huidige Nieuw Amelisweerd ontstond in zeven perioden, grotendeels in de achttiende eeuw met
negentiende-eeuwse toevoegingen. Oud Amelisweerd kwam in vier hoofdfasen in de achttiende eeuw
tot stand.
Het valt op dat de achttiende-eeuwse bossen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en details zijn
ingericht – niet alleen naar de mode van de tijd, maar ook met grote kennis en kunstzinnigheid. Enkele
uit de lange reeks eigenaren verdienen daarom speciale aandacht: op Rhijnauwen David ten Hove,
eigenaar van 1750 tot 1772, en J.B. Strick van Linschoten, van 1772 tot 1820. In 1779 liet hij een
belangrijke kaart van Rhijnauwen maken. Strick was gehuwd met baronesse Van Utenhove.
De familie Van Utenhove was eigenaar van Nieuw Amelisweerd van 1685 tot 1795. Zo hadden de
bijna-buren Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen relaties met elkaar. De laatste barones Van Utenhove
van Nieuw Amelisweerd was gehuwd met de bekende L.F. de Saint Simon markies van Sandricourt,
die mede dankzij zijn kennis van hyacinten en andere stinzenplanten zijn naam aan dit landgoed
verbond. In 1865 en later bracht de architect en tuinarchitect Samuel van Lunteren voor H.P.C. Bosch
van Drakestein belangrijke veranderingen aan in het park rond het huis. Onder zijn leiding werden de
zichtassen van het reeds aanwezige landschapspark uitgebreid tot een stelsel van tien vergezichten
met telkens een andere afsluiting.
De geschiedenis van Oud Amelisweerd wordt gedomineerd door baron Van Delen en zijn echtgenote
Maria Clignet, die er van 1725 tot 1760 woonden en door Gerard Godard Taets van Amerongen, die
van 1760 tot zijn dood in 1804 het huis bewoonde. Van 1808 tot 1811 was Koning Lodewijk Napoleon
eigenaar van Oud en Nieuw Amelisweerd. Hij liet in 1808 een zeer gedetailleerde kaart van deze
beide landgoederen maken.
In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie vergeleken met die in het verleden. Wat op Rhijnauwen nog
steeds opvalt, is de middeleeuwse blokverkaveling, de achttiende-eeuwse lanen, een negentiendeeeuws fort en de twintigste-eeuwse inrichting ten behoeve van de recreatie.
Op Oud Amelisweerd is de zeventiende-, maar vooral de achttiende-eeuwse aanleg bepalend
geweest voor het huidige patroon van lanen en bossen, al dateren de oude bomen uit de negentiende
eeuw. Vooral het feit dat op Oud Amelisweerd zoveel negentiende-eeuwse bomen bewaard zijn
gebleven – hoge beuken en eiken – geeft dit deel van de reeks landgoederen een eigen karakter. Hier
is de hoeveelheid oude bomen het grootst. Je kunt ze ervaren door een wandeling te maken door de
lanen en de paar overgebleven slingerpaden door het Trapeziumbos van Taets van Amerongen.
Door het Voorbos van Nieuw Amelisweerd loopt nog de middeleeuwse weg naar de boerderij de
Kleine Kuijl, nu aan de westkant van de A27. Het Voorbos werd in vijf fases aangelegd, het Achterbos
in zes fases. Beide bossen hadden in de achttiende eeuw lange lanen die over de gehele lengte van
het landgoed liepen, van de Koningslaan tot de grens met Oud Amelisweerd. Die lange lanen werden
al in de negentiende eeuw vervangen door een aanleg in landschapsstijl, met een breed zicht over de
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Helweide achter het huis Nieuw Amelisweerd en negen andere zichtassen die rudimentair nog
aanwezig zijn. Eind negentiende eeuw werd nieuw bos geplant aan de zuidkant van het Achterbos en
ten noorden van het huis langs de rivier.
Het Voorbos en Achterbos van Nieuw Amelisweerd hebben hun structuren grotendeels verloren. Dat
is mede veroorzaakt door natuurbeheer, of liever het gebrek aan beheer, voortvloeiend uit de filosofie
van de jaren tachtig dat het bos een natuurbos zou worden door er niets meer aan te doen.
Terwijl vroeger het hele bos werd gebruikt, dus beheerd, is het twintigste-eeuwse ‘natuur’beheer nu
overal zichtbaar in de bossen in de vorm van staande en liggende dode bomen en overal takken. Het
aantal paden is sterk afgenomen, waardoor het niet meer mogelijk is de historische bosaanleg als
zodanig te beleven en van de verschillende composities en uitzichten te genieten. Het verschil in
beheer vroeger en nu wordt behandeld in hoofdstuk vijf.
De landschappelijke en recreatieve waarden van het 300 ha grote gebied dat aan drie kanten is
omringd door bebouwing en wegen zijn enorm hoog; zo ook de kwaliteit van de ontwerpen en de
tuinhistorische waarde. Daarop gebaseerd is de cultuurhistorische visie om vooral het oorspronkelijke
landschap te koesteren en niet nog meer structuren onzichtbaar te maken door werkzaamheden van
allerlei aard. Op twee plaatsen zijn voormalige weiden langs de rivier gebruikt als gronddepot en wordt
de grond niet afgevoerd maar verwerkt ten behoeve van natuur en recreatie. Het resultaat is in beide
gevallen een rommelig, ongeloofwaardig onderdeel van het historische landschap.
Het aantal boomgaarden en bouwlanden is sterk verminderd ten opzichte van de situatie omstreeks
1900.
Voor een volwaardige beleving van de landgoederen zijn de verschillende aspecten van natuur,
cultuur en landschap van belang. Hoe complexer de verwevenheid van historie, vormgeving en
natuur, des te waardevoller het geheel. De cultuurhistorische waarden kunnen nog sterk verbeterd
worden in samenhang met de landschaps- en natuurwaarden. De kaart met de cultuurhistorische visie
geeft een overzicht van hetgeen naar gestreefd dient te worden. Dat wordt uitgewerkt in concrete
beheeradviezen in het laatste hoofdstuk. Die kunnen niet worden samengevat. We kunnen slechts
wensen dat de beheersadviezen worden uitgevoerd, zodat over tien jaar, wanneer Rhijnauwen
honderd jaar eigendom is van de gemeente Utrecht, Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd en
Rhijnauwen hun cultuurhistorische inhoud en betekenis sterker zullen vertonen en dat het gebied zijn
status van rijksmonument eer zal aandoen.
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Overzicht geschiedenis in kaartbeelden

Inleiding
De lange geschiedenis van de drie landgoederen wordt weergegeven in een serie kaarten die laten
zien wat er in een bepaalde periode werd toegevoegd of veranderd. Per kaart is weergegeven wat
nieuw is in een periode of wat werd veranderd. De legenda bij deze kaarten is achterin opgenomen.
Het natuurlijke rivierlandschap is de basis voor de drie landgoederen, die elk hun eigen ontwikkeling
doormaakten – deels samen, deels gescheiden. De overeenkomsten komen vooral voort uit
vergelijkbare behoeften en modes in de verschillende perioden.

Serie kaarten (legenda zie p.95)
1. Hoogtekaart 2008.
Stroomgeulen en zandkoppen
2. Reconstructie stroomgeulen van de Kromme Rijn.
Periode 1: vóór-Romeinse tijd
Periode 2: Romeinse tijd
Periode 3: Karolingische tijd tot nu
3. Landschap omstreeks 1200.
Dijkwegen, wetering
4. Middeleeuwse ontginningen en aanleg tot 1672.
Ontginningsstructuur: waterlopen, dijken, wegen, grenzen
Rhijnauwen: omgracht kasteel, voorburcht, huisbos, fruitboomgaard
Oud Amelisweerd: omgracht huiserf
Nieuw Amelisweerd: omgracht kasteel
5. Classicistische lanen en bossen 1673–1759.
Rhijnauwen: Jachtbos/Vogelenbos, lanen, vergroot huisbos
Oud Amelisweerd: omgracht huiserf, moestuin, fruitboomgaard, lanen
Nieuw Amelisweerd: Voorbos, Achterbos, lanen, moestuinen
6. Rococo en vroeglandschappelijke bossen 1760–1808.
Rijnsoever: vroeglandschappelijk parkje
Rhijnauwen: rococo tuin, moestuin
Oud Amelisweerd: Trapeziumbos, Engelse werk
Nieuw Amelisweerd: toevoeging vroeglandschappelijk bos
7. Wijzigingen in de negentiende eeuw, 1808–1918.
Rhijnauwen: tuin, parkbosje en groot landschapspark
Oud Amelisweerd: herplant Trapeziumbos ca. 1840, heraanleg Voorlaan ca. 1850
Nieuw Amelisweerd: groot landschapspark 1865-1885, aanleg bossen, boomgaarden
Fort Rhijnauwen, 1867
Spoorlijn, 1845
8. Gemeente-eigendom, vanaf 1919.
Rhijnauwen: theehuis, tennisbanen, parkeerterrein binnen de brug, groepsschuilplaatsen
‘bunkers’, 1943
Oud Amelisweerd: bezoekerscentrum
Nieuw Amelisweerd: één huis veel bewoners, biologische tuin Aardvlo
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2.1. Oorspronkelijk landschap

oude meander
en bestaande sloten

afgegraven

5 • Hoogtekaart 2008. (Bron: Algemene Hoogtekaart Nederland AHN)

De bodem van het Kromme Rijngebied bestaat uit dekzand, met daaroverheen een dun laagje veen
en klei of zandige klei (zavel) van de zich telkens verleggende rivier en oeverwallen.
De dekzanden ontstonden als volgt. In de tijd dat Nederland en Engeland nog aan elkaar vast zaten,
stond de zeespiegel heel veel lager en was de “Noordzee” begaanbaar. Het klimaat was koud, zodat
de bodem permanent bevroren was op de twee bovenste meters na. Over de bevroren toendra liepen
mammoeten.
Door de diepe zandige rivierdal schoof het landijs naar het zuiden en wierp grote zandhellingen op, de
Gelderse en Utrechtse Heuvelrug. Na de laatste ijstijd, vanaf 10.000 voor Christus werd het klimaat
warmer en droger. Gelijktijdig waren er zware stormen (blizzardstormen) die veel zand over de
toendra stoven, de dekzanden. Door dit zand konden de rivieren niet meer heen breken en moesten
naar het westen afbuigen. Er ontstond een grote rivier, een soort oer-rijn, die van het zuidoosten naar
het noordwesten van het huidige Nederland stroomde. Zo ontstond de Oude Rijn die bij Katwijk in zee
kwam. Dat was de situatie in de Romeinse tijd.
Op de hoogtekaart zijn de rivierloop met zijn vloeiweiden, de verdwenen rivierarmen en bestaande
sloten goed te zien als blauwe lijnen en vlakken. De afgegraven delen liggen als blauwe vlakken in de
geelgroene drogere gebieden. Onder het geheel ligt de bodem van dekzanden op ongeveer 1,20
meter diepte.
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2.2. Stroomgeulen van de Kromme Rijn

6 • Reconstructie stroomgeulen van de Kromme Rijn. (Luchtfoto 1956, gemeente Utrecht)

De stroombedding van de rivier, die na 1122 de Kromme Rijn werd, heeft zich verscheidene malen
verlegd. Er zijn mogelijk drie perioden met hun stromen te onderscheiden. 1
1. De oudste rivierloop (oranje lijn) zou hebben gelopen van het latere Bunnik naar het zuiden en weer
naar het noorden richting Rhijnauwen om het tracé van de latere Vossegatsedijk te volgen.
2. In de Romeinse tijd (gele lijn) liep de Rijn langs Bunnik naar Utrecht. Bij de Niënhof begon die oude
Rijnloop een bocht richting Zeist waarna hij weer naar het westen stroomde door een geul die later de
Bisschopswetering werd. Bij Rhijnauwen stroomde hij verder naar het zuiden langs Vechten, het
Romeinse legerkamp (rood). In de oude rivierbedding bij Vechten zijn bij opgravingen voorafgaand
aan de aanleg van de A12 veel voorwerpen gevonden die door de Romeinen in de rivier zijn gegooid.
3. De huidige bedding van de Kromme Rijn (blauwe lijn) met zijn stroomdal is ongeveer vanaf het jaar
700 ontstaan. De Nederrijn was bevaarbaar van Wijk bij Duurstede (Dorestad) tot Katwijk aan Zee.
Dorestad ontwikkelde zich in de achtste en negende eeuw als een belangrijke nederzetting bij de
splitsing van de Rijn en de Lek. In 1122 is daar een dam in de Rijn gelegd. Daardoor werd de
watertoevoer naar de Kromme Rijn beperkt en werd de rivier beperkt binnen zijn huidige oevers.

1

Zie H.J.A. Berendsen, Landschappelijk Nederland, 1997, 2005, blz 103 – 107.
Het idee van de eerste stroomgeul is ontwikkeld door Bart Klück.
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2.3. Landschap omstreeks 1200

7 • Reconstructie van het oorspronkelijke landschap. Hierbij is gebruikgemaakt van de hoogtekaart, bodemkaart,
kaart Rhijnauwen 1603 (13), kaartboek kapittel van Oud-Munster 1626 (afb. 20, Nieuw Amelisweerd westzijde
rivier) en het kaartboek Leeuwenbergh Gasthuis 1674 (afb. 21, Nieuw Amelisweerd oostzijde rivier).

Het landschap had vele eeuwen nodig om de verschillende rivierarmen te doen ontstaan en
vervolgens weer te laten verdwijnen. De oude rivierlopen met hun vloeiweiden en zandige oeverwallen
zijn de basis waarop mensen hun bestaan inrichtten. De Covelaersdijk (Koningslaan) dateert uit de
dertiende eeuw; datzelfde geldt waarschijnlijk voor de Vossegatsedijk. Zij lagen aan de zuid- en
noordzijde van de rivier en waren de hoofdwegen door het Kromme Rijngebied.

Ontginning en dijken
Na de afdamming van de rivier kon het land ontgonnen worden. De bisschop van Utrecht gaf de
verschillende gronden uit aan kloosters om te laten ontginnen. Het klooster van Oostbroek speelde
daarbij een belangrijke rol. De Bisschopswetering was de belangrijkste ontginningsafwatering; voor
een deel volgde die de oude rivierloop. Daar dwars op kwamen de ontginningskades en sloten, zodat
blok- of strokenverkavelingen ontstonden. De min of meer vierkante blokverkavelingen lagen langs de
rivier. De lange strokenverkavelingen sluiten daarop aan.
Op de oeverwallen lagen de huizen, bossen, boomgaarden en bouwlanden. De natte komgronden van
klei lagen in het noordoosten bij Oostbroek en in het zuidwesten. De komgronden werden gebruikt
voor weiland en hooiland. Weilanden lagen ook langs de rivier en in de oude rivierarmen, vooral op
Oud Amelisweerd ten noorden en westen van het Trapeziumbos en waar later Fort Rhijnauwen werd
aangelegd.
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2.4. Middeleeuwse ontginningen en aanleg tot 1672

8 • Reconstructie van de middeleeuwse ontginningen, ridderhofsteden en boerderijen tot 1672. Voor het maken
van de kaart is gebruikgemaakt van de historische kaarten uit 1603 (afb. 13), 1626 (afb. 20), 1674 (afb. 21) en
1808 (46).

Dwars op de dijkwegen lagen enkele wegen die met een brug over de rivier liepen, bij Utrecht en bij
Bunnik. Halverwege tussen deze bruggen, bij de Vinkenbuurt, kon je wellicht de rivier oversteken,
want daar kwamen de wegen vanuit het noorden en het zuiden samen. 2 De grond was in bezit van de
bisschop van Utrecht, die haar weer uitgaf aan de kloosters om het terrein te ontginnen: het kapittel
van Oud-Munster (de grond van Amelisweerd) en het klooster van Oostbroek (het grondgebied bij
Rhijnauwen). De blokverkaveling van Rhijnauwen en de strokenverkavelingen van Amelisweerd zijn
nog steeds zichtbaar.
Waarschijnlijk zijn de drie landgoederen in de dertiende eeuw ontstaan. 3 De oudste geschiedenis is
beschreven in paragraaf 3.1 (blz. 21). De aanleg van bossen en lanen was nog heel beperkt. Op
zeventiende-eeuwse kaarten zijn alleen bomen langs de sloten en de wegen getekend. Langs de
slootkanten stond hakhout; opgaande bomen stonden langs sommige wegen. Rhijnauwen had in
1603 een opgaand bos dicht bij het kasteel.
In het rampjaar 1672 werden de ridderhofsteden van Oud en Nieuw Amelisweerd door Franse troepen
verwoest; de ridderhofstad Rhijnauwen bleef grotendeels gespaard.

2

e

Voor de zuidelijke weg zie kaart van den lande van Utrecht, B. de Roy, 1696,1743 2 druk
In 1224 wordt een bisschoppelijk beambte genoemd, Amelius uten Werde of Amelius de Insula. De waard werd vóór of in
1395gesplitst in Oud en Nieuw Amelisweerd. Toen stond er alleen een huis op Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd had geen
huis van betekenis. Zie Sander Karst en Maarten van Deventer, Archiefonderzoek naar de landgoederen Oud- en NieuwAmelisweerd en Rhijnauwen (2009). Rhijnauwen wordt voor het eerst genoemd in 1304, wanneer twee stukken land van
Rhijnauwen worden beleend. Jacob van Lichtenberg is dan eigenaar van Rhijnauwen. (zie Karst en Van Deventer, idem.)
3
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2.5. Classicistische lanen en bossen, 1673–1759

9 • Reconstructie van de lanen, hakhoutbossen, boomgaarden, moestuinen en wegen. Hierbij is gebruikgemaakt
van de kaart van Rhijnauwen uit 1779 (40) en de kaart van Nieuw en Oud Amelisweerd uit 1808 (46).

In de periode van het classicisme (zie blz. 27) is er vooral op Rhijnauwen en Nieuw Amelisweerd veel
gebeurd. De behoefte aan hout was groot en lanen en bossen vertegenwoordigden status.
De eigenaren van Rhijnauwen en Nieuw Amelisweerd legden bossen aan volgens de gebruikelijke
patronen van het classicisme. Deze stijl kan men onderverdelen in het Hollands classicisme (1620–
1680), waarvoor de cirkel en het vierkant kenmerkend zijn, en het Frans beïnvloede classicisme
(1680–1715), waarin vooral de rechthoek werd gebruikt en andere ideale maatverhoudingen als de
gouden snede. Vanaf 1715 worden de vormen wat vrijer: het strakke classicisme gaat over in de
régence (1715–1730) en het frivole rococo (1730–1770).
Allereerst werd het huisbos van Rhijnauwen aangevuld tot twee vierkanten die samen een rechthoek
vormen. Zo’n dubbel vierkant is typerend voor het Hollands classicisme van de zeventiende eeuw.
Een kenmerk van het classicisme in het algemeen is dat over de gehele lengte van het landgoed
lanen worden aangelegd. Op Rhijnauwen zijn dat onder meer de laan die aan weerszijden uitzicht
biedt op de rivier en de lange laan die het Jachtbos verbindt met het kasteelterrein. Daarnaast
strekken zich nog meer rechte lanen over het gehele landgoed uit.
Op Nieuw Amelisweerd wordt na 1674 een bouwland ingevuld met bos, het Voorbos. De oude
perceelsgrenzen worden aan de noord- en zuidkant gemarkeerd door lanen. Er kwamen ook twee
lanen die zicht bieden op de Domtoren. De toegangslaan liep van west naar oost, langs het huis en
langs het Achterbos tot aan de grens met Oud Amelisweerd. Zo’n lange doorlopende zichtlijn werd
ook gevormd door de zuidlaan van het Voorbos, gecontinueerd in de brede sloot met ronde waterkom
van het Paardenwater om vervolgens verder te gaan in een zichtlaan die doorliep, over nog een ronde
waterkom, tot aan de grens met Oud Amelisweerd. Bij de aanleg van dit bos werden de ideale maten
van de ‘gulden snede’ toegepast (zie pag.39).
Oud Amelisweerd kreeg een classicistische aanleg van huiserf, met moestuin en boomgaard aan
weerszijden, en mogelijk een centrale Achterlaan en Domlaan.
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2.6. Rococo en vroeglandschappelijke bossen, 1760–1808

10 • Reconstructie kaart rococo en vroeglandschappelijke bossen, 1760–1808.

Het rococo en de heel vroege landschapsstijl gaan soms ongemerkt in elkaar over. Een mooi
voorbeeld van toont de kaart van Rhijnauwen van 1779 (zie blz. 41) waarop in het puntje van de rivier
een rococotuintje met hele kleine paadjes en een centraal gelegen ronde waterkom is aangegeven.
Ten oosten van Rhijnauwen op de buitenplaats Rijnsoever werd een klein parkje ingericht met een
vijver en twee heuveltjes, vermoedelijk eind achttiende eeuw.
Op Oud Amelisweerd wordt wél een groot stijlverschil zichtbaar tussen het rococo en de vroege
landschapsstijl. Oud Amelisweerd groeide tussen 1760 en circa 1785 uit tot een belangrijk landgoed.
In deze korte periode heeft Gerard Godard Taets van Amerongen, eigenaar van 1760 tot 1804,
vermoedelijk alle bossen en veel lanen aangelegd. Hij begon met de aanleg van een
trapeziumvormige bos achter het oude huis, met een invulling van rococo paadjes door hakhout. Het
lanensysteem van het Trapeziumbos met Domlaan en centrale as kent drie gulden sneden (zie blz.
43). In 1770 liet hij een nieuw huis bouwen, waarvoor de boerderij van het erf moest wijken. De
nieuwe boerderij de Zonnewijzer werd de vervanger. Aan de westkant van het huis werd langs de
rivier een grote boomgaard aangelegd, met een zichtas erdoorheen naar boerderij de Knapschinkel.
Aan de oostkant werd een gracht gegraven die zicht bood op de kerktoren van Bunnik.
Het stijlverschil tussen rococo en vroege landschapsstijl is zichtbaar in het Engelse werk, waarvan de
slingervijvers en slingerlanen omstreeks 1785 werden aangelegd.
In de rechte lanen van het Voorbos van Nieuw Amelisweerd zijn in deze periode geen essentiële
wijzigingen aangebracht. Het Achterbos van Nieuw Amelisweerd werd wel sterk gewijzigd door
aanplant van een gebogen bosrand, waardoor twee zichtlijnen werden dichtgeplant. Er werden kleine
slingerpaden en een slingervijver toegevoegd. Waarschijnlijk heeft De Saint Simon deze
veranderingen tussen 1771 en 1795 in zeer vroege landschapsstijl aangebracht. Ten zuiden van het
huis werd een grote moestuin aangelegd en boomgaarden werden toegevoegd.
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2.7. Wijzigingen in de negentiende eeuw, 1808–1918

11 • Wijzigingen 1808–1918.

Koning Lodewijk Napoleon bezat Oud en Nieuw Amelisweerd twee jaar. Nog vóór de aankoop in 1808
liet hij twee landmeters een zeer gedetailleerde kaart maken (46). Deze kaart is de belangrijkste bron
van kennis over datgene wat in de achttiende eeuw of eerder werd aangelegd. Dankzij deze kaart is
mogelijk de opeenvolgende gebeurtenissen te reconstrueren zoals die in het volgende hoofdstuk zijn
uiteengezet.
In de negentiende eeuw deed de volle landschapsstijl zijn intrede; dat wil zeggen dat de vormen van
de aanleg groter werden gemaakt. Dat begon op Nieuw Amelisweerd, waar achter het huis ruimte
werd gemaakt door de noordelijke laan van het Achterbos te kappen. Zo kreeg men ook uitzicht vanuit
de achterkant van het huis. In aanvulling daarop werd het kleine bouwland in het Achterbos
volgeplant. Dit is gebeurd vóór 1850, waarschijnlijk in opdracht van P.W. Bosch van Drakestein. Na
hem werden de beide Amelisweerden weer in twee eigendommen gesplitst onder beide zoons. Op
Nieuw Amelisweerd ging in 1865 waarschijnlijk de architect en tuinarchitect Samuel van Lunteren aan
de slag.
De bebossing van de zuidelijke punt van het Achterbos vond plaats in twee fasen, omstreeks 1870 en
1890. Daardoor werden voormalige doorzichten, waaronder die vanaf het Engelse werk, dichtgeplant.
Gelijktijdig werden op Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen met behulp van grote boomgroepen nieuwe
landschappelijke beelden gecreëerd.
Op Oud Amelisweerd gebeurde niet veel, behalve de invulling met bos van de driehoek ten zuiden
van de Domlaan.
De opmerkelijkste verandering in het gebied was de aanleg van fort Rhijnauwen dat keurig binnen de
lanen werd ingepast.
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2.8. Gemeente-eigendom, vanaf 1919

12 • Wijzigingen vanaf 1919.

In 1919 werd de gemeente Utrecht eigenaar van Rhijnauwen. Het landgoed werd gekocht van de
familie Strick van Linschoten, die het sinds 1772 in bezit had gehad.
In 1951 werd Oud Amelisweerd door de familie Michiels van Kessenich, op wie het landgoed door
vererving uit de familie Bosch van Drakestein was overgegaan, aan de gemeente verkocht
Ten slotte kocht de gemeente ook Nieuw Amelisweerd, in 1964, van de familie Bosch van Drakestein.
Aan de lange reeksen van particuliere eigenaren was een eind gekomen. Voortaan genieten met
name de inwoners van Utrecht en Bunnik van de eeuwenoude landgoederen.
Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn op de landgoederen, waar de invloeden van buitenaf
steeds groter worden. Aan de zuidkant liggen de spoorlijn en de rijksweg A12. De woonwijken van
Bunnik aan de oostkant zijn uitgebreid tot aan het grondgebied van Amelisweerd. Aan de noordkant
ligt de universiteitswijk de Uithof met steeds meer grote gebouwen aan de horizon. In het westen
wordt de rijksweg A27, nu achtbaans, in de nabije toekomst met vier rijstroken verbreed, maar ook
overdekt.
Na deze korte introductie van de perioden van ontstaan, aanleg en verandering, wordt in het volgende
hoofdstuk verder uiteengezet wat er in een bepaalde periode op de landgoederen gebeurde.
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13 • Kaart Rhijnauwen, 1603, door Jan Rutgersz. van den Bergh.
Onder een detail. (Collectie Strick van Linschoten, dia L. Albers)
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De ontwikkelingsgeschiedenis van de landgoederen

3.1. Aanleg tot 1672
De waard van Amelis, gedeeld in Oud en Nieuw Amelisweerd
De waard van ridder Amelis omvatte waarschijnlijk het gebied van de beide latere Amelisweerden in
de bocht van de rivier. Amelis had de waard, het hoger gelegen stuk grond, in leen gekregen (vóór
1224) van het kapittel van Oud-Munster.
In 1380 werd een zekere Eerst van Groenewoude door het kapittel van Oud-Munster beleend met het
gebied van Nieuw Amelisweerd, dat daarna Groenewoude werd genoemd. Toen, of even daarna,
werden Nieuw en Oud Amelisweerd van elkaar gescheiden. In 1395 werd Oud Amelisweerd op zijn
beurt weer in tweeën gesplitst. Dat bleef zo, twee eeuwen lang, tot 1584. 4
Groenewoude ofwel Nieuw Amelisweerd en Oud Amelisweerd waren van elkaar gescheiden door een
ontginningssloot en een dijk waarop de weg naar Oud Amelisweerd lag.
In een leenakte van 1438 5 wordt het gebied van Nieuw Amelisweerd omschreven als ‘bos en hei,
water en wei’, vermoedelijk een juridische zegswijze, want veel bos of hei was er niet.

Rhijnauwen tot 1672
Kasteel Rhijnauwen werd vóór 1304 gebouwd op een voormalig eiland in de binnenbocht van de
rivier. Het was een goed verdedigbare plaats, alleen bereikbaar via een dijk door het natte gebied.
Omstreeks 1400 woonde de familie Van Renesse op Rhijnauwen.
Op de oudst bekende kaart van Rhijnauwen van 1603 door de Utrechtse landmeter Jan Rutgersz. van
den Berch (afb. 13) staat naast het omgrachte kasteel en de voorburcht een bos getekend, het
huisbos van Rhijnauwen. Dit lag ten noordwesten van het erf, zodat het behalve houtopbrengst ook
een functie had om de koude wind te keren.
De gestreepte vakken op de kaart van 1603 zijn bouwlanden. Die worden afgewisseld met witte
stroken grond die nog in het bezit waren van het klooster van Oostbroek. Langs de rivier zijn de
vloeiweiden groen aangegeven. De toegangslaan vanaf de Vossegatsedijk was in 1603 beplant met
bomen. De scheidingsweg met Oud Amelisweerd is ook getekend. Op de plaats van het latere fort ligt
een gebogen laan in het landschap. (zie afb.7)
Links op de kaart is tevens de Bisschopswetering aangegeven. Het Jachtbos of Vogelenbos van
6
Rhijnauwen en het latere hakhoutbos Nummeri behoren in deze vroege tijd nog niet tot het
grondgebied van Rhijnauwen. Wanneer deze terreinen zijn verworven en de bossen zijn aangelegd, is
niet bekend.
Het kasteel van Rhijnauwen lijkt in het rampjaar 1672 grotendeels gespaard te zijn, terwijl de huizen
van Oud en Nieuw Amelisweerd werden verwoest.

Oud Amelisweerd tot 1672
Het oudste deel van het huidige huis Oud Amelisweerd, een kleine kelder met tongewelf, dateert van
omstreeks 1500. Middeleeuws muurwerk wordt in het huis niet aangetroffen. 7
Waar het oudste huis ook lag, in elk geval werd het in 1672 verwoest. Tot 1770 moet ‘de grondslag
van een slot’ 8 nog aanwezig zijn geweest.

4

In 1395 werd Jacob van Groenewoude genoemd als leenman van Nieuw Amelisweerd. In 1395 waren Herman
van Lockhorst van Wulven en Gijsbert Grauwert leenmannen van ieder de helft van Oud Amelisweerd. Herman
was de kleinzoon van Jacob en Mechteld van Groenewoude. Zie Karst en Van Deventer, Archiefonderzoek.
5
Het ging om de leenakte van Amelisweerd aan Jacob Proeys.
6
Nummeri is de naam van een zestiende-eeuwse boerderij; vriendelijke mededeling Maarten van Deventer.
7
Vriendelijke mededeling Bart Klück.
8
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, uitgeverij Tirion 1772 deel 12 (p. 369)
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14 • Eiken langs de grenslaan tussen
Rhijnauwen (rechts, met boomgaarden) en
Oud Amelisweerd (links).
(Foto L. Albers, april 2009)

15 • Vossegatsedijk met ten zuiden ervan
bouwland en de Achterlaan van Oud
Amelisweerd. (Foto L. Albers, 2009)

16 • Voormalige stroomgeul rond het eiland ten
zuiden van Oud Amelisweerd, gezien vanaf de
Voorlaan naar de Knapschinkel (van oost naar
west). (Foto L. Albers, februari 2009)
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17 • Reconstructie Oud Amelisweerd naar latere tekeningen (oa. afb.26-28) en Rhijnauwen naar kaart 1603
(afb.13).
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18 • Reconstructie Nieuw Amelisweerd naar kaarten 1626 (afb. 20) en 1674 (afb. 21).

19 • Nieuw Amelisweerd (Groenewoude), ca. 1665, tekenaar onbekend. (Het Utrechts Archief)
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Nieuw Amelisweerd tot 1674

20 • Westzijde Kromme Rijn. Kopie door B. Lobbe (1643) naar kaart 1626 door H. Verstralen, in kaartboek van
het kapittel van Oud-Munster. (Kaart 1643 in Domkapittel Utrechts Archief 216.1737, foto M. van Deventer)
21 • Oostzijde Kromme Rijn, 1674. Heerlijckheid (Nieuw) Amelisweert, door Reets, in kaartboek Leeuwenbergh
Gasthuis (Het Utrecht Archief, foto L. Albers)

Het huis (Nieuw) Amelisweerd, dat ook wel Groenewoude werd genoemd, kon men bereiken over
water of via de hoge oeverwal aan de oostzijde van de rivier, langs boerderij de Boeije. Een officiële
weg lijkt dat niet te zijn geweest. Hij staat niet op de kaart van 1674.
Nadat het kasteel in 1672 was verwoest, lag het als ruïne in de gracht met een nieuw huis ten oosten
daarvan. Het terrein was omgeven door sloten met bomen erlangs. Grote moestuinen lagen ten
westen en zuiden van het huis. Er lagen sloten langs de moestuinen om ze tegen indringers te
beschermen.
Het Voorbos van Nieuw Amelisweerd bestaat uit hakhout met lanen daar doorheen aangelegd. De
oudste laan loopt over de dijk door de Maarschalkerweerd naar de boerderijen de Grote en Kleine
Kuijl. Op een blad uit het Kaartboek van het Kapittel van Oud-Munster van 1626 (20) van de westkant
van de Rijn zijn de boerderijen en de weg door de geel gestreepte bouwlanden afgebeeld. De
weilanden zijn groen getekend. Bij de boerderijen die aan de rivier liggen zijn boomgaarden getekend.
Verder is het landschap boomloos. Een kleine boerderij ligt tegenover het huis ‘Meliswaart’ (Nieuw
Amelisweerd) dat aan de oostkant van de Rijn ligt. Nieuw Amelisweerd is in 1626 afgebeeld als een
groot huis in een gracht. Een tekening van 1665 (afb.19) vertoont dit huis met twee bijgebouwen en
een dicht bos in de achtergrond. Dit bos zou een stukje van het Voorbos aan de overkant van de Rijn
kunnen verbeelden. Dan zou het Voorbos of een deel ervan midden zeventiende eeuw zijn geplant
(tussen 1626 en 1665).
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22 • Middeleeuwse weg door het Voorbos van Nieuw Amelisweerd. (Foto L. Albers, 2009)

23 • Kromme Rijn bij Nieuw Amelisweerd, gezien naar het noorden. (Foto L. Albers, 2009)

AlbersAdviezen@hetnet.nl

030-2310788

www.HistorischeParken.nl

27
Amelisweerd en Rhijnauwen

Cultuurhistorisch onderzoek

3.2. Classicisme, 1673–1759
Het classicisme wordt gekenmerkt door geometrische vormen, symmetrie en ideale
maatverhoudingen.

Rhijnauwen
Naast de reeds aanwezige lanen, zichtbaar op de kaart van 1603 (afb. 13), werden nieuwe lanen
aangelegd, waardoor een lanenstelsel ontstond. Een nieuwe laan langs het kasteelterrein werd aan
beide kanten doorgetrokken tot aan de Kromme Rijn; zo ontstonden twee fraaie uitzichten over de
lengte van de Kromme Rijn naar het noordoosten en naar het westen, naar Oud Amelisweerd. Ook
een weg langs de achterkant van het huisbos werd doorgetrokken als laan. Parallel daaraan kwam
weer een laan, zichtbaar op de kaart van 1779 (afb. 40, 88) en nu grotendeels onder het fort
verdwenen. Het huisbos werd aangevuld en vergroot tot ‘boomgaard van vermaak’. Dat was
waarschijnlijk geen fruitboomgaard, maar een gaard van bomen. Het bos was vergroot tot rechthoek,
of liever een dubbel vierkant, een vorm die in de zeventiende-eeuwse Nederlandse tuinarchitectuur
veel werd gebruikt.
Het dubbel vierkant, geïmporteerd uit Italië, werd toegepast in de tuin van het Buitenhof in Den Haag
(1624), in Buren door prins Maurits (1630), in Beverweerd door Lodewijk van Nassau en in de
Prinsentuin in Groningen. Het Buitenhof werd de eerste Hollands classicistische tuin genoemd.
Eigenlijk was het dus een oudere vorm die waarschijnlijk in de eerste helft van de achttiende eeuw op
Rhijnauwen werd aangelegd. Vanwege het reeds aanwezige bos paste het dubbele vierkant hier
waarschijnlijk het beste. De vierkanten hebben elk een ander patroon van paden die toch op elkaar
aansluiten. Het oostelijke vierkant heeft in het midden een rond vijvertje. Vanuit de poort in het
poortgebouw keek je in de laan die beide vierkanten van elkaar scheidde.

24 • Vergroting van het huisbosvan Rhijnauwen: projectie van de kaart van Rhijnauwen uit 1603 (afb. 13) op een
detail van de kaart van Rhijnauwen uit 1779. Voor de hele kaart van 1779, zie 40.
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25 • Reconstructie van Oud Amelisweerd en Rhijnauwen naar de kaart van 1779 (88).
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Jachtbos of Vogelenbos
Het Jachtbos, later ook wel Vogelenbos of Hoge Bos genoemd, werd aangelegd als hakhoutbos met
lanen, ingesloten door de Bisschopswetering en de Vossegatsedijk. De relatie met Rhijnauwen werd
gevormd door een lange zichtlaan. In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk om met de koets te
jagen, rijdend over de lanen. Of men dat hier ook deed, is twijfelachtig, want de scherpe hoeken en
het kleine bosgebiedje zijn voor een koets niet ideaal. Maar een jachtgebied kon men zich niet anders
voorstellen, dus werd het traditiegetrouw aangelegd, al gebeurde dat misschien pas in de achttiende
eeuw. Het ‘Jagershuis’ staat aangegeven op de kaart van J.P. Colognac 1779 (40).
Hakhoutbos Nummeri
Dit hakhoutbos is waarschijnlijk het oudste hakhoutbos in het gebied, Het behoorde bij een boerderij
die al in de zestiende eeuw wordt genoemd. Het bestaat uit essenhakhout met een rij van ongeveer
honderd jaar oude eiken aan de westkant.

Classicisme op Oud Amelisweerd, 1673–1759
De oude ridderhofstad Amelisweerd was in 1672 verwoest. In het onderstaande wordt getracht de
bouwgeschiedenis te beschrijven en aan de hand daarvan de aanleg van het terrein beter te
doorgronden. Het is moeilijk te reconstrueren wat er precies met de huizen van na 1673 gebeurde,
voordat het huidige huis in 1770 werd gebouwd
In de buurt van het oude kasteel werd vermoedelijk al snel een huis met trapgevel gebouwd.
Daarnaast lag een klein bergje met een etageboom erop. Een tekening van Pronk (26) laat dat zien.

26 • C. Pronk, ‘Klijn Amelisweert’ op de plaats van het huidige huis, 1731. (Het Utrechts Archief)

Het pad slingert om de heuvel in de vorm van een slakkenhuis. Er is ook een bruggetje over de gracht
en een muur van het huis naar de rivier, om de tuin te scheiden van het erf van de boerderij. Achter
het heuveltje is nog de punt van een hooiberg zichtbaar. Verderop aan de rivier staat nog een
onbekend gebouwtje, mogelijk een bakhuis. De kaart van afbeelding 25 is een reconstructie van de
plattegrond, naar bovenstaande tekening van Pronk.
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27 • Tekening van Oud Amelisweerd door Hendrik de Winter, 1743.
(Het Utrechts Archief)

Niet veel later werd een nieuw huis gebouwd, dat in 1743 werd getekend door Hendrik de Winter (afb.
27) en in 1745 door Jan de Beijer (28). Verschillend op beide tekeningen is de schuur achter het huis
en de tuinmuur van het huis naar de Rijn. Op de tekening van De Beijer is de tuinmuur verplaatst en
de schuur onzichtbaar of afgebroken. De Beijer tekent een doorkijkje naar achter, waar bomen en
bosjes achter het hek staan. Het huis moet zijn gebouwd in opdracht van Jacob Johan baron van
Delen, heer van Amelisweerd en gehuwd met Maria Clignet. Hij had het oude huis in 1725 gekocht.

28 • Oud Amelisweerd met het huis dat tussen 1731 en 1745 werd gebouwd. Gravure H. Spilman (1745) naar
tekening van Jan de Beijer. (Collectie L. Albers)
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Ten westen van het huis stond nog het oude ‘speelhuis’, een zeventiende-eeuws woord voor wat later
een theekoepel werd genoemd. Het vierkante huisje was in 1672 niet verwoest. Jan de Beijer tekende
deze koepel (28). De exacte locatie ervan is niet bekend. Op de tekening is de koepel links op de
achtergrond te zien. De kaart archeologische waarden (KICH) geeft een locatie aan langs de rivier, in
het midden van de moestuin. De moestuin werd tussen 1743 en 1745 buiten de gracht ingericht,
nadat de moestuinmuur voor het huis was weggehaald. Dat waren activiteiten onder de weduwe Maria
Clignet. Mogelijk is zij degene die na afbraak van de schuur de centrale as of Achterlaan en de
Domlaan heeft laten aanleggen in navolging van de aanleg op Nieuw Amelisweerd. Het zal blijken dat
op Nieuw Amelisweerd nieuwe lanen waren aangelegd in de vorm van een ganzenvoet, waarvan één
laan zicht bood op de Domtoren.
De structuur op Oud Amelisweerd van een omgracht huis met moestuin en boomgaard aan
weerszijden doet denken aan de tekening van de ideale buitenplaats door Philips Vingboons, een
bekende Amsterdamse architect. Onderstaande tekening werd afgebeeld in zijn architectuurboek van
9
1648 en was voorbeeld voor de aanleg van veel buitenplaatsen.

29 • Ontwerp voor een ideale villa, in Afbeeldsels der voornaemste gebouwen uyt alle die Philips Vingboons
geordineert heeft. Amsterdam 1648

Op Oud Amelisweerd is een vergelijkbare structuur aangelegd bij het nieuwe huis dat moet zijn
gebouwd tussen 1731 (tekening C. Pronk van het trapgevel huis) en 1743 (tekening door Hendrik de
Winter van het nieuwe huis). Jacob Johan van Delen was toen eigenaar, van 1725 tot 1743. De
classicistische structuur werd nog uitgebreid met een grote boomgaard langs de rivier aan de
westkant waar een zichtas doorheen lag in het verlengde van het pad door de moestuin. 10

9

Philips Vingboons, Afbeeldsels, 1648, in: Koen Ottenheym, Philips Vingboons (1607–1678) architect, Zutphen
1989.
10
Deze zichtas ligt ten noorden van de laan door de westelijke boomgaard op Nieuw Amelisweerd op de kaart
van 1808.
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30 • Moestuin van Oud Amelisweerd ten westen van het huis. (Foto L. Albers, september 2009)

31 • Boomgaard van Oud Amelisweerd ten oosten van het huis. (Foto L. Albers, september 2009)
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Bij het overlijden van Van Delen in 1743 zag Oud Amelisweerd er als volgt uit:
De Ridderhofstede Amelisweert met desselfe huijzinge, Pleijn, Hof, Beplant Bergje, stallinge en
koetshuijs, Schuur, Duijfhuijs, laanen, boomgaarden, Bouw en weijlanden, te zaamen groot zes en
zestig mergen lands. 11
De stalling, het koetshuis, de tuinschuur in de moestuin en het bergje zijn nog steeds herkenbaar.
Opvallend zijn de lanen die worden genoemd. Welke dat zijn geweest is niet met zekerheid te zeggen.
In ieder geval behoorde de ontginningsweg en grens met Nieuw Amelisweerd daartoe. Deze weg was
de toegang tot Oud Amelisweerd vanaf de Vossegatsedijk. Op de kaart van 1808 (46) is hij getekend
als een met bomen beplante laan. Daar dwars op liep vermoedelijk een laan die aansloot op de nog
aanwezige laan ten noorden van de moestuin, het omgrachte erf en de boomgaard (25). Het lijkt
logisch dat Van Delen en zijn echtgenote ook de Domlaan hebben laten aanleggen op een dijk met
greppels aan weerszijden. Dat bekortte de toegangsweg tot het huis. Het is ook mogelijk dat zij de
centrale as hebben laten aanleggen. In de as werd de gracht half rond gelegd, zoals Vingboons dat
voor zijn ideale buitenplaats had aangegeven.

11

Akte 21 juni 1743 GAU, gevonden door S. Karst en M. van Deventer
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32 • Onder: kasteel Groenewoude (Nieuw Amelisweerd) in een gracht, met de stad en de Domtoren op de
achtergrond.
Boven: het huis Nieuw Amelisweerd in 1745, met het afgebroken kasteel in de vijver ervoor.
Gravure door Hendrik Spilman naar tekeningen Jan de Beijer. (Collectie L. Albers)
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Classicisme op Nieuw Amelisweerd, 1673–1759
Allereerst wordt hier een overzicht gegeven van de achtereenvolgende huizen en de eigenaren die ze
lieten bouwen of wijzigen.
Huis 1 was het kasteel dat in 1672 werd verwoest.
Huis 2a werd omstreeks 1684 gebouwd door Hendrik van Utenhove, eigenaar van 1682 tot 1716.
Mogelijk legde hij het Voorbos aan met een rechte toegangslaan en lanen in de vorm van een
ganzenvoet. Deze lanen waren in 1747 al hoger dan het (hakhout)bos ernaast (zie 36).
Huis 2b: het huis dat in 1707 is vergroot, ook onder Hendrik.
Reinier van Utenhove kocht in 1723 de heerlijkheidrechten van Nieuw Amelisweerd. Hij droomde ook
van een aanzienlijker huis, zoals blijkt uit een tekening van Rademaker waarop het huis een
verdieping had. Dat werd niet uitgevoerd, maar wel liet hij in 1740 het nog bestaande koetshuis
bouwen.
Ten tijde van Hendrik II van Utenhove (eigenaar van 1745 tot 1768) werd in 1745 door Jan de Beijer
een tekening gemaakt en in 1747 twee door Jacob van Liender van het ‘Amelisweertze Bosch’ en van
het landschap bij Amelisweerd.
Voorbos Nieuw Amelisweerd en laanstructuren, circa 1685–1745
In 1684 liet Hendrik van Utenhove een nieuw huis bouwen op Nieuw Amelisweerd. Daarbij maakte hij,
gebruik van het bouwhuis dat ten oosten van het kasteel stond. Het nieuwe huis had de kasteelgracht
met ruïne als voortuin. Er zijn tekeningen van omstreeks 1665 (afb. 19), 1700–1725 en 1745 bewaard
gebleven. De toegangslaan vanuit de stad leidde via een brug over de Rijn; achter het huis werd de
laan voortgezet tot de grens met Oud Amelisweerd. Schuin daarop, in hoeken van 40 en 50 graden,
werden zichtlanen gecreëerd; de noordelijke had de Domtoren als zichtpunt, de zuidelijke, later de
Madamlaan genoemd, leek niet een specifiek zichtpunt te hebben, hij moest immers een hoek van 90
graden maken met de andere laan. Het hakhoutbos en het opgaande bos zijn in 1747 afgebeeld door
J. van Liender. Het bos had toen verschillende hoogtes. In het midden en aan de buitenzijden van het
Voorbos lijken hogere lanen te zijn getekend. Een laan parallel aan de zuidelijke laan langs het
12
Voorbos bood vanuit het huis uitzicht op een van de vele molens aan de Vaartse Rijn. Omdat er
sneeuwklokjes in werden geplant, kreeg hij later de naam Sneeuwklokjeslaan. Vermoedelijk werd hij
al aangelegd door Reinier van Utenhove, eigenaar van 1716 tot 1745. In 1740 liet hij het koetshuis
bouwen. Aan het begin van de toegangslaan aan de Covelaersdijk werd omstreeks 1730 een
gietijzeren hek met stenen pijlers geplaatst. Reinier liet wellicht ook de ronde waterkom van het
Paardenwater en de ronde waterkom in het Achterbos aanleggen.
Het Achterbos van Nieuw Amelisweerd
In het Achterbos van Nieuw Amelisweerd lagen vier lanen (37). Die lagen min of meer in het verlengde
van de lanen in het Voorbos. De eerste laan liep langs het huis in het verlengde van de toegangslaan
aan de andere kant van de Rijn. Parallel daaraan lag een laan ten zuiden van het huis; een derde liep
langs de moestuin. De vierde laan van het bos lag in het verlengde van de zuidelijke laan langs het
Voorbos en van het water langs de zuidkant van de moestuin aan de kop waarvan een ronde vijver
werd gegraven. In de laan werd weer een ronde waterkom gegraven. Vanachter de ronde kom werd
een zichtlaan schuin naar het huis gecreëerd. Het Achterbos van Nieuw Amelisweerd bestond dus uit
vier lange lanen en dwarslanen daarop. Daartussen stond hakhout.
Een goed voorbeeld van een dergelijk zeventiende-eeuws bos ligt in Friesland, in het Gaasterland, het
Rijsterbos. 13 De lanenstructuur behorend bij het Huis te Rijs is in de zeventiende eeuw aangelegd
door De Ruyter de Wildt, raadsheer van stadhouder Willem III. In dit bos zijn lanen van vier rijen eiken
te vinden en lanen van eik in combinatie met beuk.

12
13

Watze Houtstra, Cultuurhistorisch rapport, 2006 www.vaartindevaartserijn.nl
www.fryskegea.nl/Rysterbosk en www.hotel-gaasterland.nl/rijs.htm
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33 • Nieuw Amelisweerd, 1673–1760. Lanen in het Voorbos en Achterbos.

34 • Eén van beide Domlanen in het Voorbos van Nieuw
Amelisweerd, foto E.A. van Blitz en Zn. 1920–1930.
(Het Utrechts Archief)
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35 • ‘Amelisweertze Bosch’, Jacob van Liender, 1747. Kromme Rijn met het Jaagpad. Rechts van
de brug de Voorlaan van Nieuw Amelisweerd, ernaast hakhout en een stapel hakhout. Links een
huisje onder de bomen op het latere Nieuwe Werk. (Koninklijk Huisarchief, dia L. Albers)

36 • Landschap met bouwland (links) en weiland (rechts). Op de achtergrond het bos van Amelisweerd,
vermoedelijk gezien vanaf de Covelaersdijk, kijkend van west naar oost naar het Voorbos van Nieuw
Amelisweerd. Jacob van Liender, 1747. (Koninklijk Huisarchief, dia L. Albers)
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37 • Gulden snede in het Achterbos van Nieuw Amelisweerd.

In het Achterbos van Nieuw Amelisweerd wordt vijfmaal de bijzondere maatverhouding van de gouden
of gulden snede gevonden, namelijk op de lanen 2, 3 en 4 en tweemaal op de schuine laan.
De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de
gulden snede verhoudt het grootste (M) van de twee delen zich tot het kleinste (m), zoals het gehele
lijnstuk (M + m) zich verhoudt tot het grootste. Ofwel, M : m = (M + m) : M. 14 Da geeft een uitkomst
van ongeveer 1,62.
Andere tuinplattegronden die de gulden snede vertonen zijn Beeckestijn (ca. 1719 en opnieuw ca.
1760), Waterland (1724) en het Huis te Manpad (ca. 1730–1740). Waterland en het Huis te Manpad
zijn ontworpen door de architect Adriaan Speelman.

14

Zie Encyclopaedia Britannica onder ‘Golden section’, Wikipedia en C. J. Snijders en M. Gout, De gulden snede,
(1969), 2007
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38 • Sloot langs de moestuin van Nieuw Amelisweerd, zichtbaar op de kaart van 1674 (afb. 21), gezien van
de Kromme Rijn naar het Paardenwater. (Foto L. Albers, april 2009)

39 • Schuine eikenlaan richting de ronde vijver door het Achterbos van Nieuw Amelisweerd, thans
dichtgegroeid . (Foto L. Albers, april 2009)
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40 • Deel van kaart van Rhijnauwen door J.P. Colognac, gemaakt in opdracht van J.B. Strick van Linschoten,
1779. (Het Utrechts Archief, dia L. Albers)
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3.3. Rococo en vroeglandschappelijke bossen, 1760–1808
Bosje van Rijnsoever
Ten oosten van de boerderij Rijnsoever ligt een klein bosje. Dit was het sierbos bij de zelfstandige
buitenplaats Rijnsoever. Men vindt er een kleine uitkijkheuvel waar een pad overheen liep. Ervoor lag
een waterkom (afb 84).

41 • Tekeningen D.A. Clemens, 1816. (Het Utrechts Archief)

Het heuveltje bood uitzicht over de Rijn en de weilanden aan de overkant van de rivier, maar ook op
het bijbehorende huis, tevens boerderij, Rijnsoever. Aan de noordrand van het bosje ligt een nog
kleiner heuveltje dat uitzicht gaf over de velden en de Domtoren. Op een van beide heuveltjes stond
een achtkantige, rietgedekte koepel. Het geheel is aangelegd in de vroege landschapsstijl (ca. 1780–
1800). De kadastrale legger van 1832 vermeldt een ‘terrein van vermaak’ van de erfgenamen van
Johannes Bouwman uit Zeist; de kadasterkaart vertoont geen details.

Rhijnauwen (kaart 1779)
De belangrijkste kaart van Rhijnauwen werd
in 1779 gemaakt door de landmeter J.P.
Colognac. Die laat de hele Heerlijkheid
Rhijnauwen zien (40). Hierop zijn ook het
Jachtbos of Vogelenbos en het huisbos
zichtbaar, maar die zijn hiervoor al
besproken omdat ze tot een oudere stijlfase
behoren.
Wat wel thuishoort in de fase van het rococo
is een klein ‘doolhof’ langs de Kromme Rijn,
ten westen van de moestuin. In het midden
ligt een rond vijvertje, waar slingerpaadjes
naartoe leiden. Men kan zich dit voorstellen
als een tuin hoofdzakelijk gevuld met
sierstruiken of ‘bloemdragend houtgewas’ of
‘Engels gewas’, een nieuw sortiment waar de
paadjes tussendoor lopen.

AlbersAdviezen@hetnet.nl

42 • Detail van de kaart van Rhijnauwen door J.P
Colognac, 1779. Rechts naast ‘B’ is het rococodoolhof met
ronde waterkom te zien.
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43 • Oud Amelisweerd met drie gulden snedes.
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Oud Amelisweerd, 1760–1808 (kaarten 1778, 1808)
Trapeziumbos en Kokkenbos
De geschiedenis van Oud Amelisweerd werd in 1772 in het kort te boek gesteld: de ridderhofstad
werd in 1672 verwoest. ‘Sedert was er alleen een Speelhuis aan den Rhijn, de grondslag van een
Slot, en een huis van weinig aanzien, tot dat de tegenwoordige bezitter [G.G. Taets van Amerongen],
aldaar in het jaar 1770, een Brug over den Rhijn sloeg, en een aanzienlijk nieuw Huis zette, gelijk hij
er, reeds te voren, eene fraje Plantaadje had aangelegd.’ 15
In 1760 werd Gerard Godard Taets van Amerongen eigenaar van Oud Amelisweerd. Hij was gehuwd
met Anna Susanna Hasselaer. Zij kende het huis van haar tante Maria Clignet, die in 1760 was
overleden.
Het echtpaar begon met een ‘plantaadje’, dat wil zeggen een aanplant van bos achter het oude huis,
een fraaie plantage. Dit bos kreeg een trapeziumvorm die werd bepaald door de kavelsloten en de
reeds bestaande lanen. Mogelijk waren dat al de Domlaan en de centrale as. De pendant van de
Domlaan, die samen met de centrale as een ganzenvoet moesten vormen, was wat lastig aan te
leggen in de te scherpe hoek. Het trapezium werd gedeeld door de centrale as die precies noord-zuid
lag, net even afwijkend van de slotenstructuur. Vervolgens werd er nog een stukje bos aan de
noordwestkant tegen het Trapeziumbos aangelegd – als dit hakhoutbos niet reeds aanwezig was –
het zogeheten Kokkenbos. Ook daardoorheen liep vanuit het Trapeziumbos een laan die uitzicht bood
op de Domtoren, net zoals bij de kleine tweede Domlaan in het Voorbos van Nieuw Amelisweerd.
Door het Trapeziumbos liep een veelheid van kronkelende paden en lagen enkele open plekken. Het
is aangelegd in de toen heersende rococostijl, met elegante vormen, vol versieringselementen, maar
alle binnen het duidelijke stramien van de rechte lanen. Aan het noordeinde van de westelijke laan
stond een huisje met de opening naar de laan gekeerd. Waarschijnlijk werd de lengte van de laan
gebruikt om te schieten en stond men droog onder het afdakje. Het bos bestond merendeels uit
hakhout met bomen langs de paden. Doel ervan was om productiehout te hebben en een bos dat
voortdurend nieuwe verrassingen bood. Het lijkt een dwaalbosje, waarin men van tijd tot tijd op een
bijzondere plek kwam, zoals een driehoekig pleintje met bomen in de zuidwesthoek of een rond plein
met kleine boompjes die om een achthoekig element – een koepel? – staan. Het element had enige
hoogte, want er is een schaduw getekend. Het bijzondere is dat het trapeziumbos niet alleen een
geometrische vorm heeft, maar ook weer enkele lanen met verhoudingen in de gulden of gouden
snede.
Zo werd de lengte van de westelijke laan (BL) bepaald door de gouden snede. De oostelijke laan CH
is gelijk aan laandeel FD van de westelijke laan van het Trapeziumbos. De Domlaan, aangelegd door
Taets’ voorganger, lag er al wel, maar het ideale snijpunt op de Domlaan ontstond pas toen de ligging
van de westelijke Trapeziumlaan werd bepaald (AB = AC). De reeds bestaande centrale zichtlaan
door het Trapeziumbos kreeg een hek op de gouden snede.
Zichtassen, toegangslaan en eiland
Het eenvoudige huis werd in 1770 door het huidige huis vervangen. Beide stonden in een rechte hoek
met de centrale as die precies noord-zuid loopt. Voor sommigen is dat een reden om te
veronderstellen dat Taets het hele lanenstelsel heeft laten aanleggen.
Zeker is wel dat Taets de brug over de Rijn heeft laten bouwen en de Voorlaan heeft laten aanleggen
in het verlengde van de centrale as. Hier werd ook de halvemaanvormige vijver aangelegd,
gespiegeld met de halfronde gracht aan de andere kant van het huis. Het boomloze jaagpad aan de
zuidkant van de Rijn werd hier onderbroken. Vanuit het huis waren er zichtassen naar alle kanten.
Aan de oostkant keek men over een speciaal gegraven gracht naar de kerktoren van Bunnik, aan de
westkant keek men vanuit het grote venster in het trappenhuis over de moestuinen en via een laan
door de boomgaard naar de boerderij de Knapschinkel aan de linkeroever van de rivier. De boerderij
behoorde niet tot het eigendom van Oud Amelisweerd, maar moet een schilderachtig beeld hebben
opgeleverd. (De Knapschinkel is ook één van de zichtpunten vanuit Nieuw Amelisweerd.)

15

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, uitg. Tirion 1772 deel 12, p. 368-371
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44 • Reconstructie van Rhijnauwen en Oud Amelisweerd 1760-1808.
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45 • Voorlaan Oud Amelisweerd over het voormalige eiland.

Zoals gezegd werd de Voorlaan aan de zuidkant van de Rijn aangelegd. Deze toegangslaan had vier
rijen bomen en werd afgesloten met een hek aan de Koningslaan. Op een heuveltje in de hoek van de
Voorlaan en de Koningslaan stond een ronde theekoepel. Langs de Voorlaan staan oude eiken en
beuken, die rond 1850 zijn aangeplant. Het is de tweede generatie bomen. Recent is een enorme eik
gekapt aan het begin van de laan. Deze oude boom geeft aan dat de oorspronkelijke boomsoort eik
was.
De laan sneed dwars door een eiland ten zuiden van de Rijn, met de Vinkenbuurt op het oosteinde.
Langs de lager gelegen geul stond hakhout. Daar doorheen werd een wandelpad aangelegd, in
slingerende vormen in een overgangsstijl van rococo naar landschapsstijl.
Engelse werk
Toen het nieuwe huis er eenmaal stond, was het Trapeziumbos eigenlijk al ouderwets van vorm. Voor
een connaisseur als Gerard Godard Taets van Amerongen – hij had een schilderijencollectie en een
grote bibliotheek, met onder meer bekende tuinboeken – was het van belang mee te kunnen doen aan
de laatste mode. De nieuwe landschapsstijl werd op zijn best vertoond in het Engelse werk. Mogelijk
hebben zijn schilderijen van Ruijsdael hiervoor als inspiratiebron gediend, zoals bekend is van
Stourhead, het park in Engeland dat werd aangelegd naar twee schilderijen van Claude Lorrain.
Het Engelse werk werd vermoedelijk na 1778 aangelegd – aan de westkant en in het verlengde van
de zuidelijke laan van het trapezium. Waar de laan op een sloot stuitte, werd die verbreed tot een
vijver. Ook twee andere sloten werden in grote brede bochten verlegd, zodat een eiland ontstond. Op
het eiland werd van het uitgegraven zand een hoge heuvel opgeworpen. Ervoor lag een open veldje,
een klein bouwlandje; aan de andere kant van het veld lag een dennenbos met kleine slingerpaadjes.
Vanaf de heuvel kon je op een lang eiland kijken en naar een theekoepel die langs de Kromme Rijn
stond, aan het einde van de grenssloot. Via het kleine eilandje met twee bruggen kwam je op een
derde eiland, dat was ontstaan in combinatie met de grenssloot met Nieuw Amelisweerd. Van het
Engelse werk tot het westelijke einde van de Domlaan lag nog een bosstrook waardoorheen een
slingerend pad was gelegd. De kaart waar al deze details op zichtbaar zijn, is die van 1808 (46).
Loofbomen, naaldbomen, struiken, plekjes met bijzondere bomen, bankjes: er is heel veel op
aangegeven, minutieus getekend door de landmeters Van Schelle en Van de Polder. Ook Nieuw
Amelisweerd staat er in zijn geheel op, omdat beide Amelisweerden in 1808 door Lodewijk Napoleon
waren gekocht en hij die gedetailleerde opmeting had laten maken.
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46 • Kaart van Oud en Nieuw Amelisweerd door J.D. van Schelle en J.C. van de Polder, 1808. Deze kaart met zijn
vele details is de belangrijkste documentatie van deze landgoederen. (Particuliere collectie)
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Nieuw Amelisweerd, 1760–1808
Na 1771, toen Louis François de Saint-Simon Markies van Sandricourt (1720 -1795) op Amelisweerd
woonde, gehuwd met Maria J.C. van Efferen (1719-1798), weduwe van Hendrik van Utenhove (17151767), heeft de markies de aanwezige tuinen (hoven) en bosaanplant (plantaadjen) aanmerkelijk
verbeterd en verfraaid. 16 De Markies werd geroemd als geleerde en botanicus die een studie over
hyacinthen publiceerde. Hij ontving buitenlandse gasten, zoals een vriend van Linnaeus, de Zweed
Bjornstahl. Bij de verkoop van 1810 werden onder meer een koetshuis, tuinmanswoning met
oranjehuis, grote en wel aangelegde moestuinen, een menagerie, twee kerssen en
appelboomgaarden, twee goudviskommen, visrijke grachten en vijvers en “fraaye Engelse partijen”
vermeld. 17 Voorts nog de boerderijen de Boeije en de Kuijl.
In het Achterbos werden een slingervijver, een slingerbosje en een slingerpad aangelegd. Aan de
zuidkant van het bos werd een gebogen bosrand aangeplant. De bosrand ligt hoger dan de
afgegraven grond. Vanaf deze rand had men uitzicht naar boerderij de Knapschinkel. Het bankje van
waar men uitkeek, is ook op de kaart van 1808 getekend. Hier staan bijzondere bomen als een bruine
beuk, een varenbeuk en sparren. Hoewel die van later datum zijn, laten zij nog steeds het bijzondere
van de plek zien; datzelfde geldt voor de blauwe en witte boshyacint en de buxusstruiken. Op de plek
van deze nu dichtgegroeide zichtas is de stinzenflora sterk aanwezig in het huidige bos.
Het Achterbos van Nieuw Amelisweerd grenst aan de Domlaan en het Engelse werk van Oud
Amelisweerd. Zouden de buren wel eens de sloot zijn overgestoken en bij elkaar op bezoek zijn
geweest? Wilden ze elkaar de loef afsteken? De markies was internationaal bekend als plantkundige.
Een vriend van Linnaeus, de Zweed Björnstahl, kwam in 1775 op bezoek bij het echtpaar De Saint
Simon en Van Utenhove. In een brief deed hij verslag aan Linnaeus. De catalogi van de boeken en
schilderijen van Taets van Amerongen laten zien dat ook de buurman goed op de hoogte was van de
laatste tuinmode.

47 • Nieuw Amelisweerd, 1760–1810. Toevoegingen in vroege landschapsstijl

16

“Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (Uitg. Tirion 1772, deel 12). Zie over De Saint Simon en de
inhoud van de tuin en kassen: Albers, Amelisweerd en Rhijnauwen 1983, p. 35-38.
17
Affiche verkoop 1810 het Utrechts Archief TA 2215
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48 • Hyacinten in Achterbos Nieuw Amelisweerd,
mogelijk sinds de markies van St. Simon.

49 • Bostulpen in het Achterbos van Nieuw
Amelisweerd. (Foto L. Albers, april 2009)

50 • Anemonen in het Achterbos van Nieuw
Amelisweerd. (Foto L. Albers, april 2009)
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Het lijkt erop dat deze buren telkens op elkaars laatste ideeën hebben gereageerd. Een Domlaan was
als eerste aanwezig op Nieuw Amelisweerd (behorend bij het huis van 1684) en werd op Oud
Amelisweerd nagevolgd door baron Van Delen en Maria Clignet of door Taets van Amerongen. Taets
legde het trapeziumvormige rococobos op Oud Amelisweerd aan, vermoedelijk omstreeks 1765. Zijn
buurman De Saint Simon, eigenaar sinds 1771, is begonnen het Achterbos van Nieuw Amelisweerd te
verfraaien met details in vroege landschapsstijl. Daardoor was Taets weer ouderwets met zijn
rococobos en liet hij het Engelse werk maken – in een stijl die net weer geavanceerder was dan de te
kleine en te veel slingerende vijvers in het Achterbos van Nieuw Amelisweerd. Puur stilistisch gezien
lijkt dat de volgorde. Archiefstukken die deze veronderstelling kunnen bevestigen, zijn helaas niet
gevonden. De leeftijden van de bomen kunnen deze geschiedenis ook niet meer vertellen. Zij dateren
uit het begin van de negentiende eeuw.

51 • Topografische kaart met lanen van Oud en Nieuw Amelisweerd, 1849. (Het fort is later ingetekend.)

52 • Deel van de Engelse slingervijver in het Achterbos van
Nieuw Amelisweerd, aanleg circa 1773. (Foto L. Albers, 2009)
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53 • Met drie stammen samengestelde beuk in het Engelse werk van Oud Amelisweerd. (Foto L. Albers, 2009)
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3.4. Wijzigingen in de negentiende eeuw, 1808–1918
Oud en Nieuw Amelisweerd, 1808–1811
In verband met de aankoop van de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd door Lodewijk
Napoleon werd in 1808 een zeer gedetailleerde kaart getekend (46). Een inventarisatie van de
moestuin van Oud Amelisweerd noemt druiven en perziken, zowel in kassen als van de koude grond,
meloenen en komkommers in broeibakken en vijgenbomen tegen de muur.
In 1809 dienden drie koepels hersteld te worden die in een februaristorm waren beschadigd: een
achthoekige koepel in het Trapeziumbos achter het huis Oud Amelisweerd, een ronde koepel aan de
Koningslaan en een koepel aan de Kromme Rijn. Verder waren er nog schildwachtershuisjes aan de
toegangslaan of Voorlaan. De ijskelder in het reeds bestaande bergje naast het huis werd in opdracht
van Lodewijk Napoleon gebouwd. Hij had grootse plannen, vooral met Oud Amelisweerd. Daar moest
een nieuw paleis verrijzen, te bouwen door Jan David Zocher met een park door Alexandre Dufour . 18
Daar kwam niets van terecht, maar de beplanting van de Koningslaan en de toegangslaan van Oud
Amelisweerd met eiken dateert waarschijnlijk wel uit deze periode. De beuken langs de toegangslaan
zijn er halverwege de negentiende eeuw bijgeplant.
Rhijnauwen
Tussen 1866 (P.J. Lutgers) en 1873 (Bonnekaart) werden
de sloot langs de zuidkant van de voorburcht en de gracht
voor het huis gedempt.
Waar eens het huisbos en de ‘boomgaard van vermaak’
lagen werd omstreeks 1880 een nieuw landschapsparkje
met bijzondere bomen aangelegd. De randen van die
boomplantage veranderden niet toen het
landschapsparkje verscheen. Dat parkje kenmerkte zich
met name door een aantal naaldbomen en een
samengestelde kastanje met één stam met rode bloemen
en verder stammen met witte bloemen. 19 In diezelfde tijd is
ook een samengestelde eik geplant, die oeroud moest
lijken.
Dat was ook de tijd waarin achter het huis een
geometrische tuin werd aangelegd en rond het huis een
groots opgezet landschapspark (86). Dit ruime
landschapspark in de weilanden buiten de tuin aan de
overzijde van de kromme Rijn wordt gevormd door
solitaire bomen, waaronder een samengestelde bruine
beuk, een oude plataan en diverse fraaie eiken.
54 • Samengestelde kastanje met één stam
Oud en Nieuw Amelisweerd, 1811–1918
of ent met rode bloemen in huisbos
In 1811 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein
Rhijnauwen. (Foto L. Albers, 2009)
(1771–1834), burgemeester van Utrecht, de beide
Amelisweerden en verbond ze met elkaar door slingerende
lanen in het Achterbos van Nieuw Amelisweerd naar het Engelse werk van Oud Amelisweerd aan te
leggen. Deze lanen zijn zichtbaar op de kaart van 1849 (afb. 46). Een van de lanen loopt over het
bouwlandje in het Achterbos. Om het landschapspark verder te verbeteren liet hij de noordelijke laan
uit de rand van het Achterbos kappen en zette er een groep beuken langs de rand voor in de plaats.
Zo ontstond een onregelmatige bosrand met boomgroepen van verschillende soorten. De driehoek
van bouwland tussen de Domlaan en het Engelse werk werd ingevuld met eiken, beuken en
essenhakhout.
In het Engelse werk is een tweede generatie bomen geplant, alleen loofbomen, geen sparren die er
oorspronkelijk stonden. Omstreeks 1810-1815 zijn beuken geplant. Enkele daarvan zijn

18
19

Karst en Van Deventer, Archiefonderzoek, p. 35
Volgens N.C.M. Maes mogelijk de onderstam van de geënte rode kastanje
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samengestelde bomen (53), met elkaar verbonden, zodat het één grote boom lijkt. Het meest extreme
voorbeeld daarvan is de Methusalembeuk, die tot voor kort op Nieuw Amelisweerd achter het huis
stond.

55 • Bruine samengestelde beuk, die
zo oud leek dat hij Methusalembeuk
werd genoemd. (Foto L Albers,
september 2009)

De tuin rond het huis Nieuw Amelisweerd kreeg een patroon van lange en korte zichtassen (zie kaart
aanbevelingen, hst. 9.1).
In 1839 werd het park van Nieuw Amelisweerd zeer gewaardeerd: ‘Het heeft eenen fraaijen tuin,
aangenaam plantsoen en fraaije wandelingen, voornamelijk in een boschje aan de overzijde van den
Rijn, dat zich, van die rivier tot aan den rijweg, naar Wijk bij Duurstede uitstrekt.’ 20 .
De vijver voor het hoofdhuis maakte in 1840 plaats voor grasland. 21
In 1864–1865 heeft architect Samuel van Lunteren het huis en koetshuis verfraaid. Van Lunteren was
behalve architect ook landschapsarchitect. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de toegangslaan omgeleid
en een nieuwe brug gebouwd. Er werd een lange vijver gegraven waarin het huis spiegelde. Zo
ontstond een eiland, het Nieuwe Werk , waar een tuin op werd aangelegd. Vanaf het huis kon men
ernaar kijken. Een bruggetje bood toegang. In deze tijd is vermoedelijk ook de grote boomgroep in de
Helweide geplant.. In 1875 werd bij een afbeelding in de Illustration Européenne geschreven: ‘ Le
nouvel Amélisweerd est une belle propriété…’.
Het grote eiken-elzenbos aan de oostkant van Nieuw Amelisweerd langs de grenssloot is in 1870 voor
de helft aangeplant, de andere helft is omstreeks 1900 geplant, nadat de klei van het oorspronkelijke
bouwland was afgevoerd naar de steenfabrieken.

56 • Groep van verschillende
boomsoorten in de Helweide, geplant
omstreeks 1880. (Foto L.. Albers, 2009)

20

Aa, van der, A.J. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden deel 1, Gorinchem 1839, herdruk Zaltbommel
1976
21
Maandblad Oud Utrecht, 1971, p. 75
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Tuinarchitect Leonard Springer heeft in 1898 een ontwerp gemaakt voor een landschappelijke
inrichting van weilanden langs de Kromme Rijn, waarvan het grootste, de Acht Morgen 22 tussen de
rivier en de Koningslaan ligt.

57 • Ontwerp L. Springer voor de weilanden aan weerszijden van de Kromme Rijn, 1898. Tekening gedraaid
wegens oriëntatie. (Particuliere collectie)

Ruimtelijke ontwikkelingen medio negentiende eeuw
Ten noorden en zuiden van de Kromme Rijn kwamen twee grote forten te liggen: fort Rhijnauwen bij
de Vossegatsedijk en fort Vechten aan de overkant van de rivier, nu gelegen ten zuiden van rijksweg
A12. Fort Rhijnauwen werd gebouwd in 1867 over de weg van de Vossegatsedijk naar Bunnik (8). De
oude weg werd er omheen geleid. Langs het nieuwe wegdeel werden eiken geplant, zodat het fort
enigszins werd gecamoufleerd. Deze eiken staan nog langs de weg.
Fort Rhijnauwen is met 32 ha het grootste fort in Nederland. 23 Het diende ter verdediging van de
vesting Holland (nu de Randstad) en maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
vuurmonden waren op het oosten gericht.
In mei 1845 werd de spoorlijn Utrecht-Arnhem geopend. De spoorlijn sluit het gebied aan de zuidkant
af. Daar kwam in 1932 de rijksweg van Utrecht naar Arnhem (de eerste snelweg van Nederland) naast
te liggen, een tweede barrière.

22

Een morgen is een oppervlaktemaat, een gebied dat in een ochtend geploegd kon worden. De Biltse morgen is
0,92 ha.
23
Het contract voor het bouwen van het fort werd op 29 december 1868 goedgekeurd, in juli 1872 was het fort
voltooid. Fort Rhijnauwen bezit als enige fort in Nederland een vooruitgeschoven stelling (caponnière). Een
plattegrond uit 1880 toont de opstelling van het fort. De bewapening bestond uit honderd stukken geschut en de
bezetting uit 19 officieren, 32 onderofficieren, 515 manschappen en één wasvrouw.
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58 • De vier beelden langs de centrale as van Oud Amelisweerd, (repro van foto’s uit onbekende bron)
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Gemeente-eigendom, vanaf 1919

Rhijnauwen
In 1919 kocht de gemeente Utrecht het landgoed Rhijnauwen van de weduwe van jhr. Carel Johan
Strick van Linschoten, wiens familie het goed sinds 1773 in bezit had.
Sinds Rhijnauwen in bezit is van de gemeente is er meer bekend over het landgoed dan onder het
particuliere bezit. Voor iedere wijziging of houtverkoop moest toestemming van B&W worden
gevraagd en is er veel op schrift gesteld. 24
Het park van Rhijnauwen werd als wandelbos opengesteld en er werden recreatieve voorzieningen
toegevoegd. Het huis Rhijnauwen werd in 1933 verbouwd tot jeugdherberg. Kort na de aankoop werd
aan het einde van de hoofdlaan theehuis Rhijnauwen gebouwd. Overige wijzigingen vanuit recreatief
oogpunt zijn de aanleg van het tennispark (1935), het pad langs het Jachtbos (1956), een
parkeerterrein en theehuis (1963), kleuterspeelterrein ‘Het Vogelnest’ (1965), de grote speelweide en
windwal (1967), het Vagantenpad (1975) en de afsluiting van Rijnsoever voor gemotoriseerd verkeer
(1979).

Tweede Wereldoorlog
In de oorlog hebben de bossen van Oud en Nieuw Amelisweerd veel geleden. Bomen zijn gekapt om
als brandstof te dienen. In1943 werden op veel plekken groepsschuilplaatsen voor manschappen
gebouwd. Het bos bood bescherming aan troepen en voorraden en werd daardoor het doelwit van
gevechtsvliegtuigen. Bovendien sloten de Duitsers in 1945 de Kromme Rijn af, als gevolg waarvan het
bos blank kwam te staan en veel bomen dood gingen, waaronder hele kersenboomgaarden. 25 Het
essenhakhout van onder andere het Jachtbos of Vogelenbos kwam goed van pas. Door het
bombardement van februari 1945 ontstonden veel bomkraters.

Oud Amelisweerd
In 1951 verkocht Marie Therese Michiels van Kessenich - Bosch van Oud Amelisweerd het landgoed
aan de gemeente ten behoeve van stedelijke recreatie. Het huis werd tot 1989 verhuurd aan de
familie De Wijs. Met het oog op het herstel van het landgoed zijn diverse maatregelen uitgevoerd (zie
hoofdstuk 5.2, Beheer vroeger en nu). Ofschoon het landgoed geschikt werd bevonden voor
recreatieve doeleinden zijn betrekkelijk weinig wandelpaden aangelegd, om de natuurlijke begroeiing
zoveel mogelijk intact te houden. Na diverse herstelwerkzaamheden werd het landgoed in 1953
opengesteld.
In 1958 schonk mevrouw Castell een zestal beelden, afkomstig uit het park van kasteel Beverweerd
onder Werkhoven, in eeuwigdurende bruikleen aan de gemeente Utrecht. De Achterlaan op Oud
Amelisweerd bleek de aangewezen plek voor deze beelden (58). Ze zijn van Italiaanse afkomst. De
volgende beelden hebben in de laan gestaan: Flora (lente), Ceres (zomer), Bacchus (herfst), Hiems
(winter) en twee kleinere beelden; Apollo en Hercules (of Jason). Vernielingen in onder meer 1973 en
1974 zijn reden geweest de beelden beter te beschermen en te conserveren. De vier beelden die de
jaargetijden verbeelden, zijn na restauratie en na expositie op Het Loo (in 1999) spoorloos verdwenen.

Nieuw Amelisweerd
Na aankoop door de gemeente Utrecht van Nieuw Amelisweerd in 1964 van de familie Bosch van
Drakestein werd het bos het jaar daarop opengesteld als wandelbos voor het publiek.

24

Voor het vellen van 34 iepen en 3 beuken moesten behalve het ‘ Staatsbosbedrijf’ (later Staatsbosbeheer) en
de hypotheekhoudster zelfs de gemeenteraad toestemming geven. In het raadsbesluit van 5 maart 1925 wordt de
velling goedgekeurd, maar in de vergadering van 11 februari 1926 is besloten de uitvoering van het besluit op te
schorten in verband met de aanleg van nieuwe paden en een nieuw fietspad. In 1930 waren de iepen nog steeds
niet gekapt, waarna de iepziekte toesloeg en de bomen in de tien volgende jaren stuk voor stuk geveld moesten
worden, terwijl men de prijs die men er aanvankelijk voor hoopte te maken wel kon vergeten.
25
Maandblad Oud Utrecht, 1971, p. 75
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Recreatie (Foto’s L Albers, september 2009)
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Drie landgoederen – één recreatiegebied
Sinds 1964 vormt Rhijnauwen samen met de bossen van Oud en Nieuw Amelisweerd één groot
recreatiegebied. De zonering uit het beheerplan van 1983 deelt Rhijnauwen intensieve recreatie
voorzieningen toe; Nieuw Amelisweerd werd als extensief recreatiegebied aangewezen. De
recreatieve druk heeft gevolgen voor het park. Vanaf begin jaren zestig is veel aandacht voor
natuureducatie en natuurvoorlichting op alle drie de landgoederen.
De aanleg van de rijksweg A27 langs de Kromme Rijn door het Voorbos van Nieuw Amelisweerd werd
in 1971 voorkomen. Het tracé werd verplaatst naar het westen, maar kostte toch nog honderden oude
bomen.
In 1990 is begonnen met het wegwerken van de achterstand in onderhoud en zijn de zichtassen rond
het huis Nieuw Amelisweerd weer open gemaakt.
Anno 2009 dreigde opnieuw de aanleg van een rijksweg, ditmaal aan de andere kant van het gebied,
dwars door de weilanden van Rhijnauwen. Dan zou het gebied aan drie kanten worden omringd door
rijkswegen, met als gevolg het nergens meer te ontvluchten lawaai en de isolerende werking van de
weg die de landschappelijke verbindingen met de rest van het Kromme Rijngebied zou afsnijden.
Begin november 2009 is besloten dat deze nieuwe rijksweg er niet komt, maar dat de tunnelbak van
de A27 met vier rijstroken zal worden verbreed en overdekt. De verbreding van de weg zal ten koste
gaan van historische grond en van bomen aan één of beide zijden van de weg, maar de overkapping
betekent een enorme verbetering wat betreft de geluidsoverlast. Het zal dan misschien ook mogelijk
worden de toegang tot Nieuw Amelisweerd te verfraaien, geïnspireerd door het historische gegeven
dat de toegangslaan ten westen van de rijksweg begon.

60 • De Uithof gezien vanaf de Vossegatsedijk, geen dreiging, wel dag en nacht nadrukkelijk aanwezig. De
lichtreclame van de Universiteit Utrecht is vanaf de Koningslaan nog zichtbaar. (Foto L. Albers, september 2009)
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Vroeger – nu (2009)

In het huidige landschap is nog veel herkenbaar van de vroegere ontwikkelingen. Dat wordt eerst
besproken. Vervolgens wordt per landgoed en per onderdeel het ontstaan van de huidige situatie
samengevat en besproken wat van het verleden nog zichtbaar is. Daarbij wordt verwezen naar de
beschrijvingen van de huidige situatie in het rapport van Ecologisch Adviesbureau Maes, ‘Historische
dendrologie landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen’, 2009.
Het reliëf van de oude riviergeulen, de vlakke vloeiweiden langs de rivier en de verhoogde
oeverwallen zijn op diverse plaatsen herkenbaar (zie kaart afb. 7).
Oeverwallen Ten noorden van Nieuw Amelisweerd is de oostelijke oeverwal van de Kromme Rijn zeer
duidelijk zichtbaar, elders is dat vaak moeilijker waarneembaar. Er zijn echter ook delen afgegraven
(ten noorden van Bunnik) of juist opgehoogd (wal en water in weiland de Beurs en wallen op de
voormalige boomgaard ten zuiden van het Engelse werk van Oud Amelisweerd). De hoogtekaart (blz.
12) toont de oorspronkelijke oeverwallen, de afgegraven gronden en de opgebrachte wallen.

61 • Kijkend vanaf de Zandlaan op de oeverwal ten oosten van Rhijnauwen naar de rivier; de schapen staan op
de dieper gelegen vloeiweide. De overkant van de rivier is ook lager tot aan de bomenrij, waar de zuidelijke
oeverwal achter ligt. (Foto L. Albers, 2009)

Tegenover theehuis Rhijnauwen zijn over een grote lengte de noordelijke en zuidelijke oeverwallen
herkenbaar. In het Voorbos van Nieuw Amelisweerd is de oeverwal ook zichtbaar. In de
tussenliggende boomgaard en weilanden van boerderij de Knapschinkel is de zuidelijke oeverwal
geëgaliseerd. Ten westen van de Knapschinkel is het weiland de Acht Morgen geëgaliseerd, zodat de
zuidelijke oeverwal in het veld niet meer waarneembaar is.
Wegen naar de huizen (zie kaart afb. 8). Omdat het gebied in de winter vaak onder water stond,
liepen de hoofdwegen over de hoge wallen langs de rivieroever of over de ontginningsdijken. De
Covelaersdijk, (Koningsweg), is een dertiende eeuwse ontginningsweg. Van de Covelaersdijk naar de
boerderijen de Grote Kuijl en de Kleine Kuijl liepen twee rechte wegen over dijken door de
Maarschalkerweerd (afb. 20). Eén van beide bleef voor een deel bewaard in het Voorbos van Nieuw
Amelisweerd (22). De andere weg ligt onder de sportvelden.
Kasteel Rhijnauwen was bereikbaar via de hoofdontginningsweg, de Vossegatsedijk. De wegen op de
dijkjes daar dwars op leidden naar kasteel Groenewoude (Nieuw Amelisweerd) en naar het huis Oud
Amelisweerd.
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62 • Lindenlaantje ten westen van de voorburcht
met duiventil (links). (Dia L. Albers 1982)

63 • Lindenlaantje geplant ca 1930, deels
verjongd. Foto vanaf andere richting (L. Albers

64 • Boomgroepen van het landschapspark van
Rhijnauwen, geplant omstreeks 1900.
(Foto L. Albers, april 2009)
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Ontginningssloten. Deze zijn nog overal aanwezig, zowel in de weilanden, parallel aan de
hoofdwegen, als in de bossen. Deze basis-ontginningssloten moeten niet worden verward met de
greppels langs de verhoogde ruggen, rabatten genoemd, waarop het bos werd geplant. De rabatten
zijn in de bossen nog steeds zichtbaar. Het Voorbos van Nieuw Amelisweerd, het Kokkenbos van Oud
Amelisweerd en het bos in de driehoek onder de Domlaan liggen op rabatten.

4.1. Bosje van Rijnsoever
Het bosparkje van Rijnsoever (huidige situatie zie Maes blz.65) is afgebeeld in drie tekeningen van
1812 en 1816 door D.A. Clemens (41, 84, ) Bij de vijver ligt een heuveltje waarop nog vijf
monumentale beuken staan (vier levende, één met afgezaagde kroon). In een van de stammen is het
jaartal 1855 ingekerfd. Bij het vijvertje staat ook een grote solitaire beuk. Aan de noordrand van het
bosje ligt een nog kleiner heuveltje dat uitzicht geeft over de velden en naar de Domtoren. Een dikke
eik in het bosje is ongeveer tweehonderd jaar oud. Het geheel is aangelegd in de vroege
landschapsstijl (ca. 1780–1800). De kadasterkaart van 1832 laat de aanleg zien.
De paden zijn nu dicht en vanaf het heuveltje is geen uitzicht meer. De vijver is gedempt en al
begroeid met drie jonge taxussen. Kortom, hier kan wel wat gebeuren om de historie van het gebiedje
te laten herleven en zijn aantrekkelijkheid terug te geven. Dat komt aan de orde in hoofdstuk 9.2.

4.2. Rhijnauwen
Het middeleeuwse kasteelterrein (Maes, blz. 52). Dit is herkenbaar dankzij de gracht die de
voormalige burcht en de voorburcht omringt. De gracht tussen de voorburcht en het burchtterrein met
het huis is in de negentiende eeuw gedempt. Op het huidige voorplein voor het huis Rhijnauwen staan
de dikste eiken van het hele landgoed. Ze dateren waarschijnlijk uit de achttiende eeuw. Bijzonder is
dat op de plek waar op de kaart van 1603 langs de rivier bomen zijn aangegeven, nog steeds vier
oude eiken staan, op de vroegere landtong tussen de Kromme Rijn en de gedempte gracht naar het
huis. De structuren van Rhijnauwen zijn grotendeels bewaard gebleven, de percelen worden
geaccentueerd door beukenhagen en laanbomen. Het geheel maakt een verzorgde indruk.
Het oude gesnoeide lindenlaantje dat al op de kaart van 1603 zichtbaar is, is behouden, maar helaas
aangevuld met nog twee gesnoeide lindenlaantjes. Daardoor wordt de oorspronkelijke structuur van
een singel om het kasteelterrein onduidelijk. Het oude lindenlaantje van de singel lijkt nu bij het
grasveld en speelterrein in de voormalige moestuin te horen.
Boomgaarden nu speelveld.Tijdens de ontginning was landgoed Rhijnauwen ingedeeld in min of meer
regelmatige blokken, vierkanten en rechthoeken. De driehoek die ontstond door de grens met Oud
Amelisweerd en de Rhijnauwenselaan, was in de negentiende eeuw beplant met boomgaarden,
ingedeeld door twee lanen parallel aan de Rhijnauwenselaan (kaart 1849, 51). De langste van beide
lanen is verwijderd om het veld te vergroten. De gemeente heeft deze grote boomgaard ingericht als
speelveld met een door gras bedekte berg. Daarachter is een aarden wal gelegd (ca. 1980), bedoeld
om het veld te verkleinen en te beschermen tegen de noordwestenwind. De wal ligt in tegengestelde
richting als de originele laan. Het is een te brede, uitgezakte wal geworden die de oorspronkelijke
structuur geweld aandoet.
Fort. Langs de zuidkant van het fort ligt een weg met eiken uit circa 1880. De Zandlaan aan de
oostkant heeft een meer recente begroeiing. Aan de westkant ligt de Vossegatsedijk en het
Vogelenbos. Zo was het fort ingepast in de middeleeuwse structuur. De bomen hadden de functie het
fort te verhullen en staan niet in het schootsveld.
Vogelenbos Rhijnauwen. Bijna gespiegeld aan de driehoek werd het Jachtbos of Vogelenbos van
Rhijnauwen aangelegd. Helaas is de tijd van aanleg onbekend. In de achttiende eeuw was de huidige
situatie al aanwezig. Op de kaart van Rhijnauwen van 1779 (40) zijn alle genoemde elementen te
zien.
Het zuidwestelijke puntje van Rhijnauwen biedt een uitzicht over de rivier naar de brug van Oud
Amelisweerd. Dit uitzicht dreigt dicht te groeien. Ernaast staat een groep oude beuken. Op de hoek
van het bosje langs de Kromme Rijn staat een geknotte dikke beuk met veel gebundelde stammen.
De beuk is een bijzonder sierelement in dit stukje landschapspark. Ernaast lag het rococo tuintje met
ronde vijver (zie de kaart van 1779, afb 40). Deze siertuin bestond in 1832 nog. Het tuintje sloot aan
bij de grote moestuin van Rhijnauwen. Beide zijn grasveld geworden.
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65 • Centrale as van Oud Amelisweerd door het Trapeziumbos naar het noorden, aan weerszijden blauwe
boshyacinth. (Foto L Albers, 2009)

66 • Zuidwestelijk deel van het Trapeziumbos, met slingerpaden, oude beuken en veel stinzenflora van
anemonen en daslook. (Foto L. Albers, 2009)
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4.3. Oud Amelisweerd
Aangelegde onderdelen per periode
De volgende fasen van aanleg en verandering waren bepalend voor het huidige aanzien van Oud
Amelisweerd:
1. We nemen aan dat de gracht rond het huiseiland in rudimentaire vorm al in de zeventiende eeuw of
eerder werd gegraven. Het bergje waarin later de ijskelder werd gebouwd, is als ‘Parnassusberg’ met
een pad als een slakkenhuis waarschijnlijk in de zeventiende eeuw aangelegd (26).
2. Onder Jacob Johan baron van Delen werd tussen 1731 en 1743 een nieuw huis gebouwd. Bij het
overlijden van Van Delen in 1743 was beschreven wat naar zijn weduwe Maria Clignet overging:
onder andere een beplant bergje, stalling en koetshuis, schuur in de moestuin, duifhuis, lanen,
boomgaarden, bouw en weilanden. De moestuin, boomgaarden en lanen vormden een geometrisch
stelsel. Bos wordt niet genoemd. Dat werd aangelegd door Gerard Godard Taets van Amerongen.
3. Gerard Godard Taets van Amerongen, die van 1760 tot 1804 eigenaar was, is bepalend geweest
voor het huidige Oud Amelisweerd: het Trapeziumbos, het Kokkenbos met hun geometrische opbouw
volgens de gulden snede, het huis, de Voorlaan, de maanvormige vijver en het Engelse werk.
4. Van de plannen die Lodewijk Napoleon liet maken door de architect A. Dufour is niets uitgevoerd,
met uitzondering van de bouw van de ijskelder. De eikbeplanting van de Koningslaan kan volgens zijn
wens zijn uitgevoerd. (De leeftijd van de eiken is nog niet bekend.)
5. Burgemeester P.W. Bosch van Drakestein. Eigenaar van 1811 tot 1834, heeft Oud en Nieuw
Amelisweerd met elkaar verbonden door het (her)aanleggen van slingerende lanen die van het
trapeziumbos via het Engelse werk langs de scheidingssloot naar het noorden liepen, waar een
nieuwe brug de oversteek naar de lanen van het Achterbos van Nieuw Amelisweerd mogelijk maakt.
De slingerende lanen zijn weergegeven op de kaart van 1849. In het Kokkenbos staat een eik van
1807, die rond 1815 zal zijn geplant. Beuken op het Engelse werk dateren ook uit die tijd. Een
(gekapte) eik aan de zuidkant van de Voorlaan is omstreeks 1820 geplant.
6. H.W. Bosch van Drakestein, eigenaar van 1834 tot 1883, heeft vooral in twee perioden bomen
geplant: rond 1850 en omstreeks 1870. Op de plaats van de menagerie uit de tijd van Taets van
Amerongen, werd omstreeks 1870 een heuveltje gelegd met grote samengestelde beuken.
De Voorlaan van Oud Amelisweerd is in 1770 aangelegd op last van Taets van Amerongen en rond
1850 herplant met beuk. Het is mogelijk dat eiken die nog goed waren, vooral aan de noordoostrand,
gespaard bleven en dus ouder zijn dan de beuken. (zie Maes, 17-19).
De centrale as (afb 65, 78) werd omstreeks 1840 met dubbele rijen eiken herplant. Aan de kant van
het huis kwam eerst een landschappelijk aangelegd deel met een grote plataan, beuken aan de
oostkant en kastanjes aan de westkant. De eikenrijen staan al iets dichter langs de laan en achterin
tussen de weilanden vernauwde de laan zich nog meer, zodat de laan nog langer lijkt door de
perspectivische vernauwing.
Het Trapeziumbos bestaat uit eiken en beuken als hoofdsoorten die in groepen zijn geplant, mogelijk
omstreeks 1840. Het gaat dus om een herplant van het bos dat omstreeks 1765 werd aangelegd.
Onder de hoge kronen van eiken en beuken zijn restanten te vinden van hakhout van haagbeuk,
iepenhakhout en vermoedelijk later geplante meidoorns en vogelkers.
In het Trapeziumbos zijn veel stinzenplanten te vinden, vooral op strategische plekken, zoals op de
kruising van paden, waar ze goed te zien waren. Dat geeft aan dat de stinzen niet alleen goed zijn
verspreid, maar ook bewust geplant. Uit vergelijking van het padenpatroon op de kaart van 1808 met
de paden die in 1952 nog aanwezig waren, blijkt dat deze paden grotendeels tot de oudere herleid
kunnen worden. Bij het herplanten van bomen omstreeks 1840 is het aantal paden verminderd en zijn
ze enigszins vereenvoudigd. Vooral in de zuidwesthoek zijn de slingerpaden goed bewaard gebleven,
inclusief bomen erlangs. Elders staan nu slingerende rijen bomen in het bos, waar men zich de
slingerpaden tussen de rijen bomen kan voorstellen. In de 21ste eeuw zijn enkele paden wegens
gevaar afgesloten. Er liggen nu veel bomen op de grond, her en der verspreid. Ook zijn de kronen van
grote beuken gezaagd om oude eiken meer lucht te gunnen. Thans, in 2009, is op sommige plekken
bosverjonging zichtbaar (spontaan en geplant). (Maes, 22 -27)
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67 • Oud Amelisweerd. Toegangslaan met beuken vanaf de Koningslaan, prentbriefkaart circa 1900. (Collectie
Karst en Van Deventer)

Het Kokkenbos (Maes, blz 27) is anders van structuur: het is een voormalig hakhoutbos van essen en
iepen, op rabatten met elzenhakhout langs de voormalige greppel. Enkele opgaande bomen zorgen
voor het parkkarakter, evenals de laan erdoor en de lanen eromheen. De laanbomen om het
Kokkenbos, waarvan de westelijke randlaan afwisselend met eik en beuk werden geplant, dateren uit
circa 1870. In het midden van de laan staat een extra dikke beuk, samengesteld uit meerdere
exemplaren. Deze techniek ziet men ook op en bij het heuveltje over de voormalige menagerie. Van
daaruit kijkt men over de slingersloot naar een oude vleugelnoot aan de rand van Nieuw Amelisweerd,
of naar de grote samengestelde beuk op het heuveltje.
De Driehoek tussen Domlaan en het Engelse werk is omstreeks 1870 beplant met eiken, later
aangevuld met essenhakhout van ongeveer 60 tot 80 jaar oud. Het geheel is geplant op hele brede
rabatten.
Het Engelse werk (Maes blz 36) is toe aan een opknapbeurt. Op de kaart van 1808 is vooral
naaldhout te zien. Dat is omstreeks 1814 vermoedelijk al grotendeels gekapt; in 2001 sneuvelden de
laatste twee sparren uit 1865 die aan weerszijden van een bruggetje stonden; nu komt er niet één
naaldboom meer voor op het Engelse werk. De uitzichten vanaf de hoge heuvel zijn er niet meer of
niet boeiend om te zien.
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4.4. Nieuw Amelisweerd
Twee middeleeuwse sloten die min of meer dwars op de Rijn staan, blijken bepalend te zijn geweest
voor de basisvormen van het Voor- en Achterbos. Een van die sloten is het Paardenwater, in het
verlengde waarvan zowel de bosrand van het Voorbos kwam te liggen als de laan met de waterkom in
het Achterbos.
4.4.1. Voorbos
Aangelegde onderdelen per periode
In het Voorbos zijn de eerste vier onderstaande perioden van aanleg of verandering bepalend
geweest voor de vorm van het bos:
1.
Middeleeuwen (afb. 18). De middeleeuwse weg naar De Kuijl met de verkaveling daar parallel
aan (kaart 1626, afb.20). Tussen 1626 en 1682 werd het gebied veranderd van bouwland naar
opgaand bos. De eikenlaan aan de zuidkant markeert de eigendomsgrens van het kapittel van
Oud-Munster
2.
Circa 1684 (afb 33): aanleg toegangslaan en ganzenvoetlanen, zichtlanen waarvan één op de
Domtoren uitkeken. Nog een tweede Domlaantje. De zuidelijke bosranden met nu reusachtige
eiken in het verlengde van het Paardenwater en mogelijk al een laan parallel aan de
toegangslaan. Ook opgaande bomen langs de Rijn; hakhout van essen, iepen of haagbeuk tussen
de lanen.
3.
1716 - 1745:aanleg Sneeuwklokjeslaan, zes schuine lanen en een laan min of meer in het
verlengde van het Keukenwater. Drie van de schuine lanen zijn op de kaart van 1808 weer
weggewerkt. Ook is er nog een laan parallel aan de Koningslaan.
4.
Vervolgens werd omstreeks 1865 de toegangslaan met een boog verlegd en is de brug
verplaatst.
5.
Circa 1885–1890: aanplant beuken langs middeleeuwse toegangsweg naar De Kuijl en de
daar dwars opstaande laan aan de noordkant van het bos naar de tuinmanswoning.
6.
Aanleg rijksweg in 1982 door de westpunt, vermoedelijk het oudste deel van het bos; bomen
gekapt.
Huidige situatie Voorbos
De sloten langs de Koningsweg staan al op de kaart van 1626 (afb. 20) De oude eiken langs de
zuidrand van het bos zijn de dikste en de oudste. Zij markeren een oude eigendomsgrens. De
ganzenvoetlanen, zichtbaar op de luchtfoto van 1936, zijn sterk gewijzigd. Van de Domlaan op Nieuw
Amelisweerd is geen spoor terug te vinden. De pendant, de Madamlaan, was een beukenlaan,
herplant rond 1885. Deze beukenlaan heeft men conform het beheerplan van 1983 dicht laten
groeien. Het effect van een ganzenvoet, waar je tegelijkertijd in drie lanen kan kijken, is geheel
verdwenen.
Er zijn diverse combinaties van eik-beuk, vooral aan de zuidwestkant langs het pad bij de
Koningsweg. Als de boomgroepen op een belangrijk punt staan, zoals bij de toegang, zijn ze in
combinatie geplant. Een enkele beuk telde 197 jaarringen. Die stond aan het einde van de
Sneeuwklokjeslaan, bij de snelweg. Dat betekent dat hij omstreeks 1820 op achtjarige leeftijd werd
geplant. Vooral essenhakhout is overgebleven als spaartelgen; van hakhout of spaartelgen van iepen
en haagbeuk zijn minder exemplaren te zien. Dit hakhout dateert van vóór 1808 en staat aangegeven
op de kaart van 1808. Rond de voormalige ijskelder die op de kaart van 1808 is aangegeven,
bevinden zich oude taxusbomen rond een opgevulde kuil. De inheemse vogelkers die voor de sier
onder de lanen werd geplant heeft zich massaal vermeerderd, ongetwijfeld ten koste van andere
soorten. Het geeft een erg eenzijdig beeld. Sneeuwklokjes zijn rijkelijk aanwezig, niet alleen in de
Sneeuwklokjeslaan.
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4.4.2. Tuin om het huis Nieuw Amelisweerd
Aangelegde onderdelen per periode
De aanleg rond het huis, die nu nog zichtbaar is, dateert uit verschillende perioden:
1.
Circa 1300–1672: kasteel in gracht, moestuin ervoor en ernaast; de terreinindeling met sloten
is hiervan over.
2.
Vanaf 1685: nieuw huis (op de plaats van het huidige) met toegangslaan naast het huis, ruïne
kasteel in vierkante vijver. Het nog bestaande koetshuis werd in 1740 gebouwd.
3.
ca 1775: eilandjes, oranjerie met bijbehorende siertuin, rond vijvertje waar ooit het kasteel
stond. Bewaard geleven zijn de eilandjes, de noordelijke moestuin langs het Keukenwater en de
zuidelijke moestuin langs het Paardenwater.
4.
Het ronde vijvertje werd een grasperk. Rond 1820 aanplant eiken voor een landschapspark.
5.
1863 tot circa 1890: vergroting landschapspark met zichtassen. Inham gegraven vanuit de
Kromme Rijn, waarin het huis spiegelt, bezien vanaf het jaagpad aan de overkant van de rivier. De
noordelijke moestuin werd een siertuin, bereikbaar via een bruggetje. Het beeld van een riviergod
door Mattheyssens stond op een sokkel langs de Kromme Rijn.
Zichtassen vroeger - nu
Het belangrijkst voor de tuinaanleg zijn de zichtassen vanuit het huis en naar het huis toe. Zij werden
de
in opeenvolgende perioden aangelegd en door Samuel van Lunteren in de 19 eeuw gecompleteerd.
Vanuit het huis kijkt men in een halve cirkel over het grasveld in de zichtassen.

68 • Nieuw Amelisweerd, zicht over de Helweide 1901 en 2009 (as 10). Nu ontbreekt het bloemperk en de
solitaire boom links. De boomgroep is sterk gegroeid.

Aan de achterkant is het brede zicht naar het oosten over de Helweide met de grote boomgroep
(zichtas 1a). Op de Helweide ontbreekt nu de solitaire boom, waarschijnlijk een bruine beuk (68, as
1b).
Voordat het zicht naar het noordoosten werd dichtgeplant, keek men naar de boomgaarden die in de
19de eeuw waren geplant. Nu is het weiland (afb.72). Een grote groep oude vogelkers (geplant rond
1920) versiert de bosrand, afgewisseld met oude hazelaars (as 2).
Vanuit het noordelijke zijraam keek men naar het eiland, van de moestuin, waar in de negentiende
eeuw een theehuisje werd gebouwd en waar volgens de vroegere tuinbaas een zomertuin met veel
dahlia’s te vinden was (as 3).
Vanaf de voorkant van het huis keek men via een diepere as over het water naar de Kromme Rijn,
waar langs de oever tot voor kort een treurwilg stond. De grote negentiende-eeuwse plataan die er
over het water hing, en vermoedelijk bewust scheef in de oever was geplant, is uiteindelijk in het water
gestort. Hij blokkeert het doorzicht en het huis weerspiegelt niet meer in het water (as 4).
Dan is er een zichtas vanuit het huis naar de plek waar tot circa 1860 de brug over de Rijn lag.
Omstreeks 1865 werd de brug vernieuwd en is de oprijlaan in een bocht gelegd. Het effect daarvan is
dat als men naar het huis ging, dat aan de rechterkant even te zien was. Vervolgens ging men over de
brug en zag men de tuin aan de linkerkant om daarna weer verrast te worden met een zicht op het
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huis. Vanaf het huis terugkijkend over deze as staken er enkele fijnsparren boven het bos uit, geplant
rond 1880. Daarvan is er slechts één over (as 5).
De volgende is de diepe zichtas van de Sneeuwklokjeslaan. Omstreeks 1900 was dit een beukenlaan.
Met de aanleg van de A27 is de as ingekort. De (ingekorte) hekpijlers met siervazen aan het begin
van de oprijlaan zijn toen verplaatst (as 6).
Tussen de zichtassen van de voormalige toegangslaan en de Sneeuwklokjeslaan (5 en 6) ligt een
heuveltje met oud essenhakhout. Het lijkt erop dat dit hakhout van oudsher daar lag en goed paste in
de landschappelijke beelden van alle zichtassen, zoals die omstreeks 1820 en 1865 tot 1880 werden
aangelegd.
De volgende as bood zicht naar de zuil langs de oever van de Rijn. Een nieuwe zuil is in 1990 op
bijna, maar niet precies dezelfde plek geplaatst (as 7).
Vanuit het huis kon men vroeger ook uitkijken naar de drie kleine eilandjes. Op een ervan staat nog
een treurwilg. De beide andere hadden volgens de kaart van 1808 ook kleine boompjes. De eilandjes
zijn nu zo klein dat er niet eens meer een boom op kan blijven staan (as 8).

69 • Nieuw Amelisweerd, circa 1800. Kippenhok met vijvertje ten
zuiden van het huis. (Particuliere collectie; beeldbank Het Utrechts Archief)

Het zijraam aan de zuidkant keek uit over een vijvertje bij een kippenhok.
De achttiende-eeuwse moestuin had destijds nog een houten schutting, die in de negentiende eeuw
werd vervangen door een stenen muur. Die staat in de achtergrond van het zicht vanuit het huis over
een grasveldje, waar de vijver lag, met oude taxus eromheen (as 9).
Vanaf de zuidoostkant van het huis keek je langs de voorkant van het koetshuis een lange laan in tot
aan de ronde bosvijver. De oude eiken langs deze laan zijn deels nog aanwezig tussen de
opschietende esdoorns (as 10).
Zo kon je telkens meerdere zichtassen tegelijk zien.
In 1992 zijn de meeste zichtassen weer open gekapt. Sindsdien zijn er diverse eiken gesneuveld, die
in de driehoek van beplanting stonden tussen de vroegere toegangsweg en de Sneeuwklokjeslaan.
Zichtassen naar het noordoosten (as 2) en het zuidoosten (as 10) zijn nog niet hersteld, andere zijn
niet diep genoeg of niet gedetailleerd genoeg van beeld.
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4.4.3. Achterbos Nieuw Amelisweerd
Aangelegde onderdelen per periode
In het Achterbos van Nieuw Amelisweerd zijn zes fases van aanleg te onderscheiden:
1.
Circa 1685–1700: aanleg van lanen, zichtlaan naar de Knapschinkel.
2.
1716 en 1745: aanleg ronde bosvijver, schuine zichtlaan vanuit het huis naar de ronde kom.
3.
Circa 1775: vroege landschapsstijl, met slingerlaantjes binnen een bosket, een lange
slingerlaan tussen slingervijver en bouwlandje, dichtplanten zichtas naar de Knapschinkel en
zichtas naar de ronde vijver, aanplant gebogen bosrand zuidzijde (situatie kaart 1808).
4.
Eerste helft 19de eeuw: aanleg ruimer landschapspark met slingerlanen, terugkappen
buitenste noordelijke laan, invulling bouwlandje met bos en slingerlaan erdoor en rondom (situatie
kaart 1849).
5.
1850–1873: zuidwestelijke bosaanleg.
6.
1879–1898: na zuidoostelijke zandafgraving bosaanleg, aanleg van ovale boomgroep in het
weiland de Acht Morgen.
Huidige situatie
Anno 2009 is het bos een chaos. De variatie is groot: ondoordringbare esdoornopslag aan de
westkant, dicht essenbos aan de zuidkant, een rij oude beuken, een ronde vijver, een slingervijver,
oude taxus, oude eiken en beuken in het midden en aan de oostkant. Op het voormalige bouwlandje
op de kaart van 1808 (46), dat omstreeks 1820 werd beplant met een slingerende laan en tot
november 2008 een dicht bos was, liggen alle bomen om, zodat het ook daar nu een chaos is. Een
beuk van meer dan drie meter stamomtrek en een extra grote kroon, heeft waarschijnlijk als solitaire
boom op het veld gestaan. Alles ligt nu plat.

70 • Ronde vijver in het Achterbos
van Nieuw Amelisweerd, met
stinzenplant (voorjaarshelmbloem).
(Foto L. Albers, april 2009)

71 • Slingerende laan door het
Achterbos van Nieuw Amelisweerd,
aanleg circa 1771–1795.
(Foto L. Albers, april 2009)
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4.4.4. Noordelijk Bos ten oosten van de Rijn tussen Keukenwater en boerderij
de Boeije
Vroeger - nu
In het stroomdal ten oosten van de Rijn ligt sinds omstreeks 1890 een gevarieerd bosgebied. De
grens wordt gevormd door het hoger gelegen land, waarop de oudste weg naar de ridderhofstad
Amelisweerd liep. De diepe greppel onderaan deze ‘dijk’ is nog goed zichtbaar. Dit was een gebied
van vloeiweiden; weilanden staan aangegeven op de kaarten van 1674 (afb. 21) en 1808 (46). Het
veld tussen het Keukenwater en de noordelijke ringsloot vanuit de Rijn was omringd met bomen: nu
oude wilgen, populieren langs de oude dijk en elzen langs de ringsloot. Dit veldje werd in gebruik
genomen als grondopslag en in 2007 met eik beplant. In aansluiting op die elzensloot werd omstreeks
1880 een eikenbosje aangelegd. Sneeuwklokjes en rode bes waren en zijn er nog steeds de
sierelementen langs de Rijn. Ten noorden hiervan liggen elzenhakhout, een stuk oud sporkenhout met
meidoorns, een wilgengriend en een stuk elzenhakhout. De middeleeuwse sloot ligt er over de volle
lengte langs, parallel aan de Rijn met hoge populieren tussen de sloot en de oeverwal. Op de kaart
van 1849 (51) staat een langgerekte boomgaard aangegeven van de oeverwal tot aan de weg. Aan de
andere kant van de oude weg lag later ook een boomgaard. De weg heeft nog hetzelfde tracé, maar
ligt nu in het weiland. De rand van het weiland is in mei wit van de vogelkers, met hazelaar ertussen.
Deze struiken zijn vermoedelijk omstreeks 1920 geplant.

72 • Oude weg van Nieuw Amelisweerd naar het noorden. Struikenrand met bloeiende vogelkers.
(Foto L. Albers, mei 2009)
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73 • Geasfalteerde Voorlaan van Oud Amelisweerd met jonge beuken. Vergelijk 67.
(Foto L. Albers, februari 2009)

74 • Elzenhakhout langs de Scheidingslaan tussen Oud Amelisweerd (links) en Nieuw Amelisweerd (rechts).
(Foto L. Albers, 2009)
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Gebruik en beheer

5.1. Gebruik vroeger en nu
Vroeger lagen er veel meer bouwlanden en boomgaarden op de hogere gronden. Veel daarvan zijn
omgevormd tot weiland, zodat het onderscheid natte weilanden en hoger gelegen bouwlanden en
boomgaarden niet meer zichtbaar is.
De wandelingen van particuliere eigenaren en hun vrienden beperkten zich tot één landgoed, waarin
grote en kleinere wandelingen mogelijk waren, langs de uiterste grenzen en via veel kleine paadjes.
Tegenwoordig kun je de drie landgoederen doorkruisen.
Alvorens te gaan wandelen werd er thuis gegeten. Nu komen volwassenen en kinderen hongerig naar
een van de drie eetgelegenheden. Dan is het fijn wanneer de auto dichtbij staat. Voor andere
bezoekers is het juist een ergernis ook hier buiten weer tegen het blik te moeten aankijken en er ook
hier voor uit te moeten wijken. Zij vermijden de druk bezochte delen en zullen blij zijn met een
gevarieerde wandelmogelijkheid.
Sommige mensen ‘verdwalen‘ in het bos. Door overal bordjes te plaatsen wordt dat niet opgelost. Men
kan het verdwalen ook ervaren als een avontuur en als oefening in oriëntatie.

5.2. Beheer vroeger en nu
Het beheer in de zeventiende en achttiende eeuw was heel anders dan tegenwoordig, omdat het
gebruik van het landgoed toen deels anders was dan nu. Tot nut en vermaak gold ook toen – maar
het nut was een ander nut. Alles werd geoogst en gebruikt: blad, takken en boomstammen. Bomen
werden veel gesnoeid en eenmaal kaprijp vervangen door nieuwe; blad werd verwijderd – uit de
paden, van de grasranden langs de paden, uit de tuin en ook uit het bos – om de stinzenflora te
stimuleren en als afdekblad of bladcompost in de moestuin. Hakhout werd gekapt, hout en takken
werden gebruikt als brandhout of timmerhout, voor hekken of in de moestuin. Grasland werd beweid
of gemaaid als hooiland. De hoogstamboomgaarden moesten veel opleveren en werden dan ook
goed verzorgd. Koemest en paardenmest hadden een functie voor bemesting van weilanden,
moestuin en boomgaard.
In de negentiende eeuw werden deze beheervormen waar mogelijk gemechaniseerd, maar niet
essentieel gewijzigd. Vanwege de mechanisatie werden percelen groter gemaakt en sloten gedempt.
Kunstmest, in gebruik sinds het begin van de twintigste eeuw, veranderde het productieproces.
Na de Tweede Wereldoorlog werd hakhout in de bossen over het algemeen niet meer gekapt. Het
essenhakhoutbos Nummeri wordt ieder jaar voor een zesde deel gekapt. Veel hakhout langs de
slootkanten is in de winter 2008-2009 gekapt.
Door natuurbeheer verandert het bosbeeld. Zo worden eiken niet herplant, omdat een ter plaatse
meer natuurlijke houtsoort als es wordt bevoordeeld. Het ‘niets-doen-beheer’ verandert en verruigt het
bosbeeld.
Ook wordt een bewust beheer gevoerd ten behoeve van de recreatie, een fenomeen dat in de
landgoederen onder de particuliere eigenaren geen rol speelde.
In het Beheerplan van 1983 werden keuzes gemaakt op het gebied van beheersintensiteit: van
intensieve recreatie bij Rhijnauwen tot extensief natuurbeheer in de bossen van Nieuw Amelisweerd.
De resultaten van dat beleid zijn na vijfentwintig jaar duidelijk zichtbaar geworden. Rhijnauwen is
intensief gebruikt, de paden, parkeerplaatsen en speelplekken werden sleets, maar zijn in 2008
hernieuwd.
Op Oud Amelisweerd is veel gebeurd: een stuk bos in de noordwesthoek van het Trapeziumbos is
gekapt en opnieuw ingeplant (ca. 1990), bomen zijn omgewaaid, jonge bomen zijn geplant, hier en
daar zijn esdoorns geringd om ze te bestrijden, oude bomen (vooral beuken) zijn getopt of
gekandelaberd om paden veilig bewandelbaar te houden en om het bos de gelegenheid te geven zich
dankzij de nieuwe lichtplekken plaatselijk te kunnen verjongen. Een aantal paden zijn opgeheven.
Het Voor- en Achterbos van Nieuw Amelisweerd is aan hun lot overgelaten en deels ondoordringbaar
geworden. Andere paden of wegen dan de officiële wandelpaden zijn er niet meer.
In 2001 en 2006 zijn paden (Oud Amelisweerd) om veiligheidsredenen gesloten. Ook zijn om
veiligheidsredenen veel bomen van hun kroon ontdaan. De stammen staan rechtop in het bos en
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zullen de komende jaren voor veel dood staand hout zorgen. Langs de paden zullen zij dan opnieuw
een bedreiging voor wandelaars gaan vormen. Het is wel een methode om spontane bosverjonging te
bewerkstelligen. Een cultuurhistorisch doel kan men dat niet noemen.
In het Trapeziumbos zijn verjongingsplekken gemaakt door in de oostrand enkele beuken en een
enkele eik neer te halen. Hier zijn vaak beuken in het lichtgat geplant of plekken gezocht waar al
spontane verjonging optrad. Een andere vorm van plaatselijke verjonging zonder het maken van
kapvlakten wordt bereikt door de bomen te ontdoen van hun kroon. Meestal gaat het om beuken die
dicht bij oude eiken staan, zodat die verder kunnen groeien; gelijktijdig kunnen jonge bosbomen
uitgroeien. Ook deze methode is toegepast in het Trapeziumbos van Oud Amelisweerd en in het
Jachtbos van Rhijnauwen. Dit zijn effectieve methoden van bosverjonging, omdat ze kleinschalig zijn.
In het Trapeziumbos liggen nu verscheidene verjongingsplekken; door de jonge bomen en struiken is
het bos minder transparant geworden dan voor de kap. Het dichte bos is goed geschikt om rococoslingerpaadjes doorheen te leggen.

75 • Beuk die van zijn kroon is ontdaan om andere bomen, meest eiken, meer licht te geven en om jonge bomen
te laten opgroeien, Trapeziumbos. (Foto L. Albers, mei 2009)

Er zijn nu voldoende verjongingsplekken voor de komende twintig jaar. Meer gaten slaan zou
betekenen dat het karakter van het hoge hallenbos geheel verdwijnt door de ondoorzichtige
verjonging.
Ieder jaar worden de paden gezand wat een mooi beeld oplevert. In 2008 zijn wegen geasfalteerd en
heeft Staatsbosbeheer de eikenlaan ten zuiden van het fort opnieuw geasfalteerd, wat niet
bevorderlijk is voor de oude eiken.

Conclusie beheer
Vroeger was er een combinatie van schoonheidsbeleving en opbrengst. De afgelopen decennia is in
grote lijnen het beheerplan van 1983 gevolgd, in die zin dat Rhijnauwen keurig werd en wordt
aangeharkt, Oud Amelisweerd grotendeels aan zijn lot werd overgelaten en het op Nieuw
Amelisweerd fysiek onmogelijk werd het Achterbos in te gaan of in het Voorbos van de enkele paden
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af te wijken. Wat de keuze voor natuur heeft opgeleverd aan natuurwaarden is nog niet bekend; voor
de belevingswaarden van de verschillende bosdelen en uitzichten betekenen die beperkte
wandelmogelijkheden een grote verarming.
Recent zijn wandelpaden opnieuw bezand, de lichte paden zijn een plezier om op te lopen. Door asfalt
heb je minder het gevoel je in een buitengebied te bevinden. Ook zijn enkele laatste zandwegen, die
een aparte beleving betekenen, geasfalteerd en daarmee toegevoegd aan het netwerk van gewone
wegen.
Afgezaagde, omgewaaide en omgetrokken bomen bevorderen bosverjonging; maar zo
langzamerhand liggen op te veel plaatsen takken en enorme bomen op de bosbodem – met
wortelkluit en een poeltje daaronder, zoals de ecologische techniek vereist. Zodra dat beeld vaak
voorkomt, wordt het saai en levert het een storend bosbeeld op. Veel liggende of staande dode
bomen zijn niet wenselijk in deze cultuurhistorisch zo belangrijke bossen, omdat ze sterk afwijken van
het beeld dat bij aanleg van bijvoorbeeld het Trapeziumbos werd beoogd. Te veel liggende dode
bomen betekenen verlies van cultuurhistorische waarde. Liggende boomstammen kunnen wel dienen
tot het geleiden van recreanten en als spel- en zitgelegenheid.

76 • Beukenstammen in de zuidwestpunt van het Trapeziumbos, kijkend naar de Domlaan.
(Foto L. Albers, 2009.

Het laten vergaan van bomen die niet als hout te gelde worden gemaakt, dient soms de natuur of de
recreatie. Het is een twintigste eeuwse methode van bosbeheer.
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Waardebepaling

6.1. Het gebied als geheel en de relatie met de omgeving
Rhijnauwen en Amelisweerd liggen bijna ingeklemd tussen de stad Utrecht aan de westkant, de Uithof
in het noorden, de woonwijken van Bunnik aan de oostkant en de spoorbaan en rijksweg UtrechtArnhem aan de zuidkant.
De driehonderd hectaren kerngebied in eigendom van de gemeente Utrecht onderhouden een relatie
met gebieden in de randen van de Uithof of langs de Kromme Rijn, met de Niënhof en met een
natuurgebied tot Zeist toe. Geheel ingesloten ligt het dus nog niet en met name de Kromme Rijn en de
gebieden daarlangs zijn verbindende factoren. Het gebied is van grote betekenis vanwege zijn
aardkundige waarden, die hier voor een geoefend oog aan de oppervlakte zichtbaar zijn.
Landschappelijk heeft het zo mogelijk een nog grotere betekenis voor de enorme aantallen mensen
die hier dagelijks komen genieten. Het gebied wordt hoog gewaardeerd om zijn landschappelijke
schoonheid, natuur en cultuur. Omdat over die cultuurwaarden relatief het minst bekend was, kan de
waardering daarvoor nog flink toenemen met de bekendheid ervan. In 2003 is de historische aanleg
van de reeks landgoederen als rijksmonument gekwalificeerd. Als groot recreatiegebied in een dicht
bevolkte regio is de reeks landgoederen van groot belang en zal in de toekomst mogelijk nog
belangrijker worden. Lijnrecht daaraan tegengesteld is de geluidsoverlast van de rijkswegen A27 en
A12.
Ook archeologisch is het gebied van het grootste belang. Het heeft een langdurige bewoning gekend.
Er zijn ook veel bouwkundige restanten van de vroegere tuin- en parkaanleg (zie de kaart
Archeologie).

6.2. Kwaliteit van de ontwerpen, het tuinhistorisch belang
De verschillende stijlen van aanleg komen vooral tot uiting in de structuur van de sloten, wegen en
lanen, de verschillende vormen van de bossen en de plantvormen, sortiment en ouderdom van de
bomen. De middeleeuwse kavelstructuur, zichtbaar in de sloten en lanen, is nog overal aanwezig. Dat
geldt voor het gehele landgoed. Dit in tegenstelling tot de kavelstructuur van de Uithof, die compleet is
gewijzigd door de aanleg van universiteitscentrum De Uithof.
Het huisbos van Rhijnauwen in het ontwerp van circa 1750 is typerend voor andere sterrenbosjes en bossen die in de achttiende eeuw populair waren in Nederland en het buitenland. Voorbeelden zijn de
Oude Warande in Tilburg (1712) en Ter Horst en Eikenhorst in Wassenaar. Die zijn echter groter en
minder gedetailleerd. Op Rhijnauwen zijn de details van het sterrenbos niet meer aanwezig, maar de
basisvorm van een dubbel vierkant ligt er nog wel en ook is er nog een klein uitzichtheuveltje in het
verlengde van de as vanaf het koetshuis aanwezig, verstopt onder de jongere bomen van het bosje.
Met deze gegevens kan veel gedaan worden. Het landschapsparkje dat er sinds 1880 ligt met eiken,
enkele naaldbomen en een samengestelde kastanje uit die tijd, is van ondergeschikt belang aan dit
historische padenpatroon, waarvan geen tweede bestaat.
Het rococo Trapeziumbos, samen met het Kokkenbos, op Oud Amelisweerd van circa 1765 is zeer
bijzonder van vorm. De lanen hebben verhoudingen volgens de gulden snede; van de rococopatronen
en -paden binnen het bos op de kaart van 1808 zijn enkele nog aanwezig. Het bos werd in
verschillende fasen herplant met groepen beuken en eiken (omstreeks 1815 eiken in het Kokkenbos,
in 1840 eiken langs de Beeldenlaan, in 1870 beuken en in 1915 wederom beuken). De oude bomen
staan in slingerende rijen langs vaak niet meer bestaande paden. In het Baarnse bos zijn ook
rococopaden aanwezig of zullen weer hersteld worden, maar die rococo-bosketten liggen binnen een
oudere structuur en zijn kleinschaliger. Nergens in Nederland en mogelijk ook in het buitenland is een
bos zo groot als dat van Oud Amelisweerd in zijn geheel als rococobos aangelegd en behouden
gebleven. Het Trapeziumbos is kunsthistorisch van het hoogste belang doordat het enig in zijn soort
is. Het is zelfs internationaal van grote betekenis.
Het Engelse werk is van vorm minder bijzonder dan het aansluitende Trapeziumbos. Het is vooral
belangrijk omdat het een vroeg voorbeeld is van landschapsstijl, aangelegd door een kunstkenner en

AlbersAdviezen@hetnet.nl

030-2310788

www.HistorischeParken.nl

76
Amelisweerd en Rhijnauwen

Cultuurhistorisch onderzoek

mogelijk naar voorbeeld van een enkel schilderij uit zijn collectie. Het is ook zeker dat Gerard Godard
Taets van Amerongen kennis heeft gehad van tuinaanleg en tuinhistorie en met de mode van zijn tijd
wilde meegaan. Een grote waarde van het Engelse werk ligt dan ook in het gegeven dat het kort na
het Trapeziumbos werd aangelegd in een voor die tijd zeer moderne uitvoering. Als voorbeeld van
landschapsstijl is dus ook dat deel een topstuk. Het is nog goed herkenbaar binnen zijn grachten,
maar sterk verwaarloosd en de beplanting is sterk gewijzigd. In 1808 stond het vol naaldbomen, maar
daarvan is er niet één meer te bekennen. Een open deel is nu gesloten met eiken, en het gesloten
deel is boomloos of begroeid met hele jonge boompjes. De paden op het eiland zijn deels verdwenen.
Uitzichten vanaf de heuvel zijn er niet meer of zijn niet interessant. Kortom, hoewel waardevol, moet
hier nog een en ander gebeuren om ook aan een groot publiek duidelijk te kunnen maken dat hier een
bijzonder plekje ligt.
Het Achterbos van Nieuw Amelisweerd is kunsthistorisch gezien van bijna even groot belang als het
Trapeziumbos. Hier zijn veel stijlperioden met elkaar vermengd. Het bos bevat bijzondere elementen,
waaronder de waterkom, en de slingervijver, de rand met bijzondere bomen als varenbeuk, bruine
beuk, taxus en douglas en uitzichtpunten (thans verdwenen).
De vormen van het Voorbos van Amelisweerd zijn minder zeldzaam dan beide voorgaande bossen, al
ligt hier het oudste bosdeel. De rij van zeer dikke eiken langs de zuidelijke bosrand, een
middeleeuwse grens, is het vermelden waard.
Het is bijzonder dat overal het merendeels oorspronkelijke hakhout van essen, iepen, haagbeuk in de
bossen, en van elzen en essen langs de sloten bewaard is gebleven. In de bossen zijn het meest
spaartelgen en voor een leek dus niet herkenbaar als hakhout; maar het oorspronkelijke hakhout is
feitelijk wel bewaard gebleven. Dit hakhout levert samen met de laanbomen en bijzonder hoge
bosbomen een uitzonderlijk geheel.

77 • Torenhoge beuken in het Achterbos van Oud Amelisweerd. (Foto L. Albers Adviezen, april 2009)
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Het huis Nieuw Amelisweerd ligt als een spin in een web van tien verschillende zichtlijnen,
afwisselend lang en kort, met zorgvuldig gecomponeerde zichtpunten. De Utrechtse architect en
tuinarchitect Samuel van Lunteren heeft dit geheel nog extra verfraaid.
De kaart van 1808 (46), waarop de beide Amelisweerden zijn getekend met een precisie die zeer
ongebruikelijk is, is de belangrijkste informatiebron voor deze landgoederen. De landmeters hebben
werkend voor Lodewijk Napoleon een bijzonder stuk werk geleverd, waarvan men kan vertrouwen dat
alle details correct zijn opgetekend.
Alleen al door deze kaart uit te dragen tot in het buitenland, kan Nederland als land van historische
tuinen en parken beter op de Europese kaart worden gezet.
De stad Utrecht kan heel veel eer behalen aan een goed herstel van deze parken.
De provincie Utrecht heeft topstukken binnen zijn grenzen als het Baarnse Bos, het park van Paleis
Soestdijk, Amelisweerd, Kasteel De Haar en een aantal buitenplaatsen langs de Vecht. Daarmee kan
menig specifiek geïnteresseerde reiziger worden aangetrokken. Sommige buitenlanders komen zelfs
meerdere malen naar de jeugdherberg van Rhijnauwen om er van de rust en schoonheid te genieten,
zo dicht bij de stad. Inwoners van Utrecht en omgeving kunnen er dagelijks van genieten.

6.3. Relatie geschiedenis - huidige situatie: belevingswaarden
In het natuurlijke, onregelmatige landschap zijn door rechte kavels, sloten en wegen geometrische
patronen ontstaan. Deze zijn in de zeventiende en achttiende eeuw nog verder versterkt door de
aanleg van bossen en boomgaarden. De vroeglandschappelijke slingerpaadjes en slingervijvers zijn
zo klein van schaal, dat ze niet door de geometrische patronen heen braken; de geometrie bleef
overheersen met uitzondering van het Engelse werk. In de negentiende eeuw kregen de omgeving
van het huis en het Achterbos van Nieuw Amelisweerd een landschappelijke aanleg, wat op beide
plekken nog goed zichtbaar is. Merkwaardig genoeg is het juist het fort dat nu bijna geen rechte lijnen
vertoont, alleen ronde vormen. Omstreeks 1900 werd op Rhijnauwen een landschappelijke aanleg
gesuggereerd door middel van vrijstaande bomen in de weilanden. Die zijn nog aanwezig.
Het gehele gebied overziend zijn de natuurlijke vormen van het rivierlandschap en de aangelegde
landschappelijke vormen sterk verweven met en meestal ondergeschikt aan de geometrische vormen.
Die verwevenheid van geometrische en landschappelijke vormen is in dit gebied heel sterk. De twee
tegengestelde basisgegevens houden elkaar in een voortdurende spanning. Dat is niet zo
uitzonderlijk, maar de fascinatie ervan is hier mogelijk groter dan elders wegens de grote schaal
waarop zich dit voordoet. Het landschappelijke beeld is nooit saai, noch voorspelbaar en door de in
hoofdlijnen duidelijke structuur niet chaotisch. Toch kan men wel een beetje verdwalen en zich klein
voelen onder de immens hoge bomen.
‘s Morgens, ‘s middags of ’s avonds, telkens wordt een andere kant van het gebied belicht en zijn er
fascinerende beelden te vinden, ontstaan door een combinatie van natuur en architectuur. Daarbij
komen andere sensaties als geuren, windvlagen, fluitende vogels, kwakende kikkers en telkens weer
die enorm hoge, dikke en oude bomen. Voor de beleving zijn de vele verschillende aspecten
belangrijk. Hoe complexer de verwevenheid van historie, vormgeving en natuur, des te rijker is het
gebied en des te waardevoller voor de mens.
Complexiteit en verwevenheid is iets anders dan chaos. Er zijn landschappelijke beelden die niet meer
beleefd kunnen worden wegens de opslag van esdoorns of door boomstammen en takken die overal
in het bos liggen. Ze geven een chaotisch beeld, ook wanneer de verschillende boomstammen in
dezelfde richting liggen.
De cultuurhistorische waarden kunnen nog sterk verbeterd worden, in samenhang met de
landschappelijke wandelpaden en de natuurwaarden. Juist door die samenhang wordt de recreatieve
waarde het grootst.
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Cultuurhistorische visie

Er zijn twee hoofddoelstellingen: het zichtbaar houden van het oorspronkelijke landschap en het tonen
van een staalkaart van stijlen.

7.1. Zichtbaar houden van het oorspronkelijke landschap
Het zichtbaar houden en weer zichtbaar maken van de vele verschillende aspecten die de
landgoederen rijk zijn, is wenselijk om redenen van landschapsbehoud, natuurbehoud, cultuurbehoud,
beleving van deze waarden en recreatie. De aardkundige waarden en landschappelijke waarden van
de voormalige rivierbeddingen moeten in stand worden gehouden; dat wil zeggen, het natuurlijk reliëf
niet veranderen door het afvlakken van oeverwallen of door het ophogen van oude stroomgeulen en
weilanden met bagger of ander materiaal. En ook: geen kunstmatige wallen aanbrengen in een
landschap dat zijn natuurlijke wallen heeft bewaard.

7.2. Tonen van een staalkaart van stijlen
De verschillende onderdelen van Amelisweerd en Rhijnauwen vormen tezamen een staalkaart van
stijlen en tijden, van middeleeuwen tot nu. Waar de bossen zeven stijlperioden vertonen, moeten
soms wat accenten worden gelegd om te versterken wat nog het meest aanwezig is. Immers in het
nog bestaande ligt de geschiedenis. Historie kan men niet maken, men kan hoogstens trachten haar
zorgvuldig te beheren.
Wat te behouden (zie kaart Staalkaart van stijlen).
Bosje van Rijnsoever

datering / schatting

stijlperiode

Bosje

ca. 1780

vroege landschapsstijl

1867

Nieuwe Hollandse
Waterlinie, 1867–1885

Fort Rhijnauwen
Fortarchitectuur

Rhijnauwen
Structuur van wegen,
kavelsloten en
boomgaarden
Jachtbos
(Vogelenbos)
Huisbos,
lindenberceau
Westelijk bospuntje aan
de Rijn
Bomen van
landschappelijk park
Tuin bij theehuis
Rhijnauwen

AlbersAdviezen@hetnet.nl

eigenaar (van ..- )

datering / schatting

stijlperiode
middeleeuwen

Jacob van Goltstein?
(1669–1708)
David ten Hove ?
(1750–1772)
J.B Strick van L.?
(1772–1820) x C.M.
van Utenhove
C.J. Strick van
Linschoten (1889–
1910)
Gemeente Utrecht

ca. 1700

classicisme

ca. 1750

régence

vóór 1779

Rococo

ca. 1890

landschapsstijl

ca. 2000

Japanse stijl (door
Mariska Pemmelaar)
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78 • Theehuis Rhijnauwen aan de dwarslaan die aan twee kanten zicht bood over de Kromme Rijn. (Het
Utrechts Archief)
78 • Oud Amelisweerd, centrale as of Beeldenlaan zonder beelden. (Foto L. Albers, april 2009)
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Oud Amelisweerd
Eiland zuidkant Rijn,
Vinkenbuurt
Gracht om het
huiseiland, heuvel
(verdwenen) bruggen
naar moestuin,
boomgaard,
Dwarslaan, centrale as,
Domlaan
Huidige huis,
Trapeziumbos,
Kokkenbos
Brug over Rijn,
Voorlaan
Engelse werk,
Slingerlaan
Nieuw Amelisweerd

Cultuurhistorisch onderzoek

eigenaar (van ..- )

datering / schatting
vóór 1603
vóór 1672

(oorspronkelijk
landschap)
classicisme

Maria Clignet x Jacob
Johan baron van Delen
(eigenaar 1725–1743 )

tussen 1731 en 1743

classicisme

G.G. Taets van
Amerongen (1769–
1804) x Anna Susanna
Hasselaer
Idem

1760–1770

rococo

1770

rococo

Idem

ca. 1780

vroege landschapsstijl

eigenaar (van ..- )

datering / schatting

Weg oostkant Kromme
Rijn langs boerderij de
Boeije
Voorbos
Rechte weg op dijk
naar boerderij de Kuyl
Toegangslaan en
ganzenvoetlanen
Grote moestuin
binnen negentiendeeeuwse muren
Achterbos
Ronde vijver (en
herstellen doorzicht
Paardenwater - Ronde
Kom)
Achterbos met kleine
parkelementjes en
slingervijver

Tuin om huis Nieuw
Amelisweerd
Landschapspark rond
het huis (1820–1900)
met Helweide
Tien zichtassen rond
het huis (aanleg
ca.1820, 1865 Samuel
van Lunteren)
Tuineiland het Nieuwe
Werk,1865, Samuel
van Lunteren
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stijlperiode

stijlperiode
middeleeuwen

middeleeuwen
Hendrik van Utenhove
(1682–1716)

ca. 1685

classicisme

?

vóór 1808

classicisme

Hendrik van Utenhove
(1682–1716),
Reinier van Utenhove
(1716–1745)
Hendrik van Utenhove
(1745–1767) en
L.F. de Saint Simon
(bewoner 1771–1795)

ca. 1685–1745

classicisme

ca. 1750–1760

rococo /
vroege landschapsstijl

o.a. Paulus Wilhelmus
Bosch van Drakestein
(1811–1834)
Hendrik Paulus
Cornelis Bosch van
Drakestein (1853–
1914)
idem

ca. 1775

landschapsstijl
ca. 1820–1900
ca. 1865

landschapsstijl

ca. 1865

landschapsstijl
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79 • Essenhakhout ten noorden
van het Engelse werk op Oud
Amelisweerd.
(Foto L. Albers, april 2009)

80 • Geënte bruine beuk in het
Achterbos van Nieuw Amelisweerd.
(Foto L. Albers, april 2009)

81 • Varenbeuk in het Achterbos van Nieuw Amelisweerd. (Foto L. Albers, april 2009)
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Uitgangspunten voor cultuurhistorisch beheer

8.1. Restaureren wat er ligt, verschillend per onderdeel
Afhankelijk van de stijl van aanleg dienen de verschillende types bos en verschillende lanen en
wandelpaden onderhouden te worden.
Uitgaande van de historische waarde, de natuurwaarde en de belevingswaarde die gepaard gaan met
de grote hoge dikke en oude bomen, dient het streven te zijn die bomen niet te kappen en ze zo oud
mogelijk te laten worden. Afgelopen paar jaar zijn zoveel oude bomen, vooral beuken, geveld of
gevallen, dat het verjongingsproces aardig in gang is gezet, vooral in het Trapeziumbos van Oud
Amelisweerd. Dit geldt ook voor de Voorlaan van Oud Amelisweerd. Probleem voor de laan in de
toekomst is dat veel jonge bomen niet in de oude rij zijn geplant, maar met een verschil van een halve
meter ernaast.
Paden heraanleggen
Het oudste bos, het huisbos van Rhijnauwen, kreeg waarschijnlijk halverwege de achttiende eeuw een
geometrisch patroon. Deze ‘boomgaard van vermaak’ was geen fruitboomgaard. Hier kan het
geometrische padenpatroon worden aangegeven, met handhaving van de bestaande bomen. Op
lange termijn krijgt dit bosje dan weer zijn achttiende-eeuwse geometrische patroon.
Het is een goede methode om de oude paden opnieuw aan te leggen onder de bestaande bomen en
dwars door verdere beplanting. Het doolhofkarakter van het bosje is tevens een spelelement. Op
Rhijnauwen, waar het publiek zich concentreert en andere spelelementen reeds aanwezig zijn, is dat
heel toepasselijk.
Op Oud Amelisweerd dienen de paden door het Trapeziumbos met de kaart van 1808 als
uitgangspunt verder te worden hersteld. Daarvoor dienen geen oude bomen te wijken, want die zijn de
cultuurhistorische waarde en zijn dus per definitie op de juiste plaats geplant. Hun feitelijke plek is dus
belangrijker dan de historische tekening. In welk tempo herstel kan plaatsvinden, is afhankelijk van de
mogelijkheden. In eerste instantie kan men nu al twee bijzondere plekken weer zichtbaar maken.
In de eerste plaats is dat de cirkel met het achtkantige element, wellicht een paviljoen (waar
achttiende-eeuwse glasscherven werden gevonden). Daar staan nu geen grote bomen. Dat lijkt geen
toeval. Het is namelijk gebleken dat de oude bomen
langs de paden stonden. Die paden zijn in de loop
van de jaren verdwenen.
Een tweede plek is de driehoek in het beukenbos
tegen het Engelse werk. Ook hier staat niet één oude
boom in de driehoek. Voorts is dit al een druk
bezochte hoek, dus een bijzondere plek hier doet
geen inbreuk op de natuurwaarden. Integendeel, de
reeds aanwezige stinzenflora zal hier profijt hebben
van een schone bosbodem zonder takken en
opschot van esdoorns. Cultuurhistorisch gezien is het
bijzonder wenselijk dit unieke rococobos weer
enigszins toegankelijk te maken en een paar
bijzondere rustplekken in dit bijzonder hoge bos te
herstellen.
82 • Detail uit de zo waardevolle kaart van
1808.
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Herstellen zichtassen
In het Voorbos van Nieuw Amelisweerd kunnen de beide ganzenvoetlanen alleen als zichtassen
worden opengemaakt, niet als wandelpaden. De laanbomen hoeven niet herplant te worden. Het
meest essentiële van deze vroegere lanen, de doorzichten, kunnen gemakkelijk worden hersteld.
In de tuin om het huis Nieuw Amelisweerd dient het stelsel van zichtassen te worden vervolmaakt, dat
wil zeggen dat de assen die daar circa 1990 zijn hersteld, aangevuld moeten worden met
begeleidende bomen, meestal eiken. Het zicht naar de zuil dient verder te worden doorgetrokken tot
de dikke bomen aan de overkant van de Rijn. Een enkele boom dient te worden herplant aan het
einde van de zichtas: een treurwilg aan de Rijn en een hoge spar aan het einde van de oprijlaan. Het
Engelse werk, het eiland waar ‘s middags thee werd gedronken, dient met een brug weer bereikbaar
te zijn. De zichtas van Van Lunteren vanuit het huis dient hersteld te worden. De tuin bij het theehuisje
kan vereenvoudigd terugkomen.

83 • De boomgaard tussen huis Oud Amelisweerd en boerderij de Zonnewijzer dient hersteld te worden, en
aangevuld met historische rassen. (Foto L. Albers, 2009)
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8.2. Historische beplanting
Het gebruik van plantensoorten en variëteiten uit de tijd van aanleg is aan te bevelen. Op de
historische landgoederen die werden aangelegd tussen de zeventiende en de negentiende eeuw,
horen geen twintigste-eeuwse of willekeurige variëteiten van plantensoorten voor te komen.
In een park waarin bijvoorbeeld de vroeglandschappelijk aanleg duidelijk aanwezig is, dient de
beplanting daaraan aangepast te zijn. Later ontwikkelde variëteiten en ontdekte soorten zijn in een
vroeglandschappelijke aanleg minder gewenst. Dat geldt zeker voor het Trapeziumbos van Oud
Amelisweerd, het Achterbos van Nieuw Amelisweerd en het Jachtbos van Rhijnauwen, waarvan het
beheer nadrukkelijk een historische invalshoek heeft.
In de verschillende parkdelen horen planten voor te komen die populair waren in de tijd dat het park of
bos werd aangelegd. Natuurlijk verdwaalde er af en toe een andere plantensoort in de tuin, maar in
principe dient gestreefd te worden naar soorten en variëteiten die in een bepaalde periode veel
werden gebruikt. Zo kunnen de delen die uit verschillende tijden dateren, verschillend van beplanting
worden, en per deel een plantengroep laten zien die toen populair was.
Inheemse soorten zijn historisch gezien meestal goed en ecologisch optimaal. Daarom zal ernaar
gestreefd moeten worden inheemse soorten te gebruiken die hier cultuurhistorisch thuishoren;
uiteraard dienen ze van genetisch betrouwbaar materiaal te zijn. Er dienen zoveel mogelijk bomen te
26
worden herplant van eigen oude bomen, gekweekt op een boomkwekerij .
Met name in de ecologisch beheerde delen zal gebruik worden gemaakt van spontane verjonging.
Daarbij dient opschot en verjonging uit zaad van esdoorns, kastanjes, vleugelnoot, Amerikaanse eik
en Amerikaanse vogelkers regelmatig bestreden te worden.
Vervanging op dezelfde plaats en door dezelfde soort
In principe dienen bomen met een historische betekenis op dezelfde plaats en door dezelfde soort
vervangen te worden, op het moment dat deze bomen wegvallen. Wanneer men vervangende bomen
op een andere plek plant, komt men vroeger of later in de problemen met de zichtassen en de
panorama's, die vroeger zo zorgvuldig zijn gecomponeerd.
De zoete kersen die als bijzonder opvallende parkbomen op enkele plekken in de randen van de
bossen werden toegevoegd, geven een bijzonder (twintigste-eeuws) accent dat waardevol is. Bij uitval
kunnen de bomen verjongd worden door dezelfde soort.
In Amelisweerd en Rhijnauwen staan diverse samengestelde bomen, dat wil zeggen bomen die uit
27
meerdere stammen zijn samengesteld en zo nauw met elkaar zijn vergroeid dat het één boom lijkt.
Het is de moeite waard in de toekomst te experimenteren met aanplant van zulke bijzondere bomen,
op plekken waar die hebben gestaan, zoals het Engelse werk en de negentiende-eeuwse
landschapsparken van Rhijnauwen, bij het huis Oud Amelisweerd en rond het huis Nieuw
Amelisweerd.
Wat verjonging betreft is het ongewenst een algemeen geldende regel voor het beheer te geven. Het
vervangen van een gehele laan door eenzelfde soort en leeftijd is geen optie. Bomen gaan niet
tegelijkertijd dood en in principe willen we geen oude, dus historische bomen van veelal
cultuurhistorisch waardevolle variëteiten kappen. Totale verjonging betekent verarming en ontneemt
veel betekenis aan de laan of het bosvak.
Lanen kunnen per boom verjongd worden wanneer de oude bomen wegvallen. Als er een aantal oude
bomen blijven staan, dan laten die zien dat de jongere bomen niet zomaar zijn bedacht. Een
mengeling van jonge en oude, grote bomen geeft blijvend een monumentaal beeld. De eiken- en
beukenlanen op Het Loo zijn er een voorbeeld van.
Omgevallen bomen en overmatig houtafval dient te worden afgevoerd. Vroeger werd het verkocht,
dus ook afgevoerd. Daarbij dient het gebruik van groot materieel vermeden te worden om verstoring
van de bodem en beschadiging van bomen te voorkomen.

26
27

zie literatuur: Maes, Historisch –dendrologisch onderzoek, 2009
Lucia Albers, ‘Markante boomvormen’, in Tuin en Landschap 2006 nr 14
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Aanbevelingen

9.1. Algemeen
a) In het landschap worden weilanden, bouwland en voormalige boomgaarden nog steeds verder
opgehoogd of afgevlakt – geëffend – of vergraven, waardoor het typerende reliëf van oude
rivierlopen, oeverwallen en kronkelwaarden steeds verder verdwijnt. Het beëindigen van deze
vormen van vervlakking is van het grootste belang voor behoud van het historische beeld en het
karakter van het gehele gebied.
b) Terugbrengen van meer bouwland en meer hoogstamfruitboomgaarden.
c) Herstel boomgaard bij de Boeye, de Knapschinkel, de Zonnewijzer en de Hoge Boomgaard.
d) Stoppen met het verder asfalteren van wegen binnen het gebied. Zeer recent zijn wegen langs
oude eiken geasfalteerd. Dat doet grote afbreuk aan de vitaliteit van de oude bomen, aan het
historische beeld en gevoel en aan de recreatieve beleving. Een wandeling over asfalt voelt niet
als een wandeling in een buitengebied. Zolang je over asfalt loopt of fietst, ben je verbonden met
bebouwing en veel minder met het buitengebied. Een aantal asfaltwegen dient weer een zand- of
grindweg te worden of moet verhard worden met gestabiliseerd zand of een vergelijkbare
halfverharding.
e) Intensief, maar kleinschalig bestrijden van esdoornopslag en plaatselijk essen, zonder zware
machines.
f) Veel liggende stammen uit de bossen verwijderen; alle dode takhout verwijderen uit de bossen.
g) Oude bomen vervangen op precies dezelfde plek en van dezelfde soort en variëteit.
h) Experimenteren met het door elkaar planten van eik-beukcombinaties langs lanen en in
verschillende groepen; beuken met dubbele en driedubbele koppen.
i) Cultuurhistorisch belangrijke bomen en heesters uit de landgoederen vermeerderen (of uit
Kromme Rijn- en Vechtgebied) en benutten bij aanplant.
j) Stinzenflora beschermen: geen dode takken en stammen erop, niet uitbreiden met nieuwe
soorten. De historische stinzenflora is al zo rijk, dat toevoeging van nieuwe stinzenplanten slechts
bijdraagt aan geschiedvervalsing.
k) Zichtassen zo veel mogelijk herstellen en ervoor zorgen dat er aan het eind van de as iets
opvallends aanwezig is.
l) Greppels, ook langs lanen, open houden; ze versterken het historische beeld en zijn belangrijk
voor natuurwaarden. Daarbij de bagger afvoeren.
m) Voor telkens weerkerende bezoekers blijft het wenselijk een grote variatie aan
wandelmogelijkheden te bieden.
n) De geluidsoverlast van de rijkswegen A12 en A27 zo goed mogelijk beperken met geluidswerende
maatregelen.
Onderzoek
•

•

•
•
•

De bossen en lanen dienen nog nader onderzocht te worden op perfecte, ideale vormen als
vierkanten, cirkels en driehoeken en oppervlakken en maatverhoudingen als vereist door de
gulden snede. Deze kennis is recent ontwikkeld en nog onvoldoende toegepast op Amelisweerd,
mede omdat een goede kaart tot dusver ontbrak.
Inventariseren van boomafstanden per laan en vertalen naar maat van Rijnlandse roede (376 cm)
en Rijnlandse voet (31,4 cm), omdat het gehele systeem van ontwerp en aanleg op die oude
maten is gebaseerd. Het in stand houden van dat maatsysteem (voor zover van toepassing) en
het niet aanpassen aan meters en centimeters is van belang voor het behoud van
cultuurhistorische waarde.
Hakhoutbeheer in het verleden op Amelisweerd en Rhijnauwen van iep, haagbeuk, els en es
onderzoeken en op grond daarvan een visie ontwikkelen op het beheer in de toekomst.
Per parkdeel dient aanvullend onderzoek verricht te worden, voordat een gedegen plan kan
worden gemaakt.
Zoeken naar de verblijfplaats van de beelden uit de beeldenlaan. (tentoongesteld op Het Loo).
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9.2. Aanbevelingen per onderdeel
Per landgoed het eigen karakter benadrukken door in de hekken, banken, bruggen etc. een eigen
‘huisstijl’ zichtbaar te maken.

Rijnsoever
• Bosje van Rijnsoever in vroege landschapsstijl herstellen. De historische elementen: paadjes,
heuveltjes met uitzichten en vijvertje (41 en 84) weer zo inrichten dat het een aantrekkelijk
rustpunt van de wandeling wordt, voordat je weer omkeert of verder loopt naar de Niënhof.

2

84 • Vijvertje van Rijnsoever met zandpaden en een grasoever, gezien vanaf het heuveltje, D.A. Clemens, 1812.
(Het Utrechts Archief)
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Rhijnauwen
1. Verwijderen van de aarden wal met essen, opgeworpen en geplant rond 1970. De wal doorbreekt
de ontginningsstructuur en de zeventiende- en achttiende-eeuwse laanstructuur.
2. Opruimen van de twee laantjes van leilinden; alleen het oorspronkelijke laantje langs de
voorburcht behouden. De moestuin van Rhijnauwen opnieuw aanleggen, een belangrijk
cultuurhistorisch element.
3. Aanleggen van paden rond het vijvertje en in de bosketten van het Huisbos, de ‘boomgaard van
vermaak’, volgens kaart 1779. Aanwezige bomen niet weghalen, zodat her en der bomen op de
paden zullen blijven staan. Zo worden twee fasen van de geschiedenis zichtbaar. Op zeer lange
termijn toewerken naar de situatie van 1779.
4. Indien gewenst als spelelement en siertuin uit circa 1780: heraanleg in het huidige grasveld van
het rococobosje met struiken, paden en rond vijvertje volgens de kaart van 1779 (40).
5. Aanbrengen van hekken en bank, karakteristiek voor dit landgoed.
6. In stand houden van het ruime landschapspark ten zuiden van de rivier met bomen en
boomgroepen. De rij knotwilgen ertussenuit halen. Wilgen aan de rivier beperken wegens
doorzichten vanuit het huis Rhijnauwen en vanaf het theehuis in het park.

85 • Deze typerende bank van Rhijnauwen stond langs de centrale
as tegen de achtergrond van het huisbos / boomgaard van vermaak,
veranderd in een landschapsparkje, foto circa 1920–1930 door
E. A. van Blitz en Zn. (Het Utrechts Archief)

86 • Tuin achter Rhijnauwen met bomen en boomgroepen van het
landschapspark eromheen, circa 1920. (Het Utrechts Archief)
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Oud Amelisweerd
Bruggen, vier stuks
1. Herstel van de karakteristieke brug over de Rijn (de bruggen zijn binnenkort aan vervanging toe.)
Er is beeldmateriaal van een ranke achttiende-eeuwse brug over de Rijn.
2. De brug over de gracht in de centrale as, de zogenaamde kettingbrug, is zwaar beschadigd en het
hekwerk en bruggenhoofd dienen gerestaureerd te worden.
3. Herbouw van de brug aan de oostkant van de gracht via de oude weg door de boomgaard richting
boerderij Rhijnauwen.
4. Herbouw van de brug aan westkant over de gracht naar de moestuin.
Tuinen en boomgaard
5. Herstel karakteristieke buxusgroepen bij de brug in de centrale as. De nieuwe groepen weghalen
(verkeerde variëteit en te grote groepen).
6. Herstel negentiende-eeuwse tuin langs de Rijn met struikgroepen en treurbeuk, bruine beuk,
28
plataan etc. volgens oude foto’s.
7. Herstel bosje ten westen van het huis met spiraalvormig pad naar de ijskelder. Herbouw koepel op
de ijskelder.
8. Tuin aan de noordkant van het huis met cirkel van lage boompjes en stervormig perk, naar de
kaart van 1808.
9. Herbouw oranjerie aan de noordrand van de moestuin.
10. Herstel druivenkas aan de tuinschuur.
11. Herstel boomgaard ten oosten van huis Oud Amelisweerd, pendant van de moestuin aan de
westkant van het huiserf.
Toegangslaan en centrale as
12. Begin toegangslaan met V-vormige entree en inrijpalen zoals op oude foto’s (67), laan geleed in
drie delen door grasstroken.
13. Plaatsen hek in Achterlaan / centrale as even ten noorden van het Trapeziumbos op de gulden
snede (43).
14. Plaatsen van beelden (afgietsels van de originelen) in de centrale as.
15. Domlaan op termijn met drie rijen eiken beplanten.
Trapeziumbos

87 • Trapeziumbos, 1808, met rond en driehoekig pleintje.

16.
17.
18.
19.

28

Zoveel mogelijk paden in het Trapeziumbos herstellen naar de kaart van 1808.
Rond zandpleintje herstellen (82).
Driehoekig pleintje herstellen.
Liggende stammen en takhout verwijderen.

Zie literatuur: Mariska de Boer, De tuin van het landhuis Oud Amelisweerd, 2009
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Engelse werk
20. Herstel volgens kaart 1808 met veel naaldhout (dit is de enige plek waar op grotere schaal
naaldhout voorkwam en weer aanwezig dient te zijn.
21. Liggende stammen en takhout verwijderen.
22. Herstel van het heuveltje met beuken ten zuiden van het Engelse werk als uitzichtheuveltje en
focuspunt.

Nieuw Amelisweerd
Voorbos
1. Weer open maken van de beide schuine zichtassen van de ganzenvoet; een bijzondere boom of
ander element aan het einde van de Domlaan plaatsen om niet op het scherm van de snelweg te
kijken.
2. Weer open maken van de kleine zichtassen (niet die van het huis), vanuit het Voorbos op de
eilandjes, de zuil en de lengte van de Kromme Rijn.
3. Uit de Sneeuwklokjeslaan de recent toegevoegde sneeuwklokjes van een afwijkende variëteit
verwijderen.
Huis en brug
4. Attiek op het huis weer aanbrengen.
5. Herstel karakteristieke brug van S. van Lunteren van circa 1865, met jaagpad onder de brug door.
Tuin rond huis Nieuw Amelisweerd
6. Verfijnen van de omgeving van het huis met perken en de cirkel van tien lange of korte zichtassen
(zie kaart zichtassen), inclusief de niet meer bestaande zichtas 10 door het Achterbos; herstel tuin
op het Nieuwe Werk met tuinbeeld langs de rivier, zichtas over het water en treurwilg als zichtpunt
westzijde Kromme Rijn (zichtas 4).( Zie ook fotoalbum van circa 1880 collectie Karst en Van
Deventer.)
7. De kleine bomeneilandjes in de Kromme Rijn verstevigen met beschoeiing, de treurwilg in stand
houden / rechtop zetten en kleine boompjes of opvallende vaste planten op de beide andere
eilandjes planten, bijvoorbeeld kattestaart, gulden roede, zonnehoed (zichtas 8).
8. Onderzoek Nieuw Amelisweerd: mogelijk is de Methusalembeuk een bundeling van twaalf
genetisch verschillende bomen. De restanten van de Methusalembeuk onderzoeken met DNAtechniek om te weten of de boom uit meerdere bomen was samengesteld.
Achterbos Nieuw Amelisweerd
9. Open maken van de zichtas (nr.10) van het huis door het Achterbos naar het ronde vijvertje. Deze
lag er tot na de oorlog.
10. Aantrekkelijk maken voor wandelaars middels het opknappen van veel kleine details van de
historische aanleg, zichtbaar op de kaart van 1808, bijvoorbeeld de groep oude taxusstruiken die
waarschijnlijk een folly-eiland afschermden. Wandeling langs de hoge rand met uitzicht naar
boerderij de Knapschinkel. De jongere, negentiende-eeuwse bossen aan de zuidkant kunnen
ontoegankelijk blijven voor het publiek.
11. Opruimen bomen van de open plek, die in 1808 een bouwland was; inzaaien met koren.
12. Esdoorns bestrijden.
Noordelijke bosstrook Nieuw Amelisweerd
13. De landbouwweg langs de oostoever van de Rijn van boerderij de Boeije naar Nieuw Amelisweerd
is een middeleeuwse weg. De greppel er onderlangs staat al op de kaart van 1674 met een
bomenrij. Die situatie doet zich nog steeds voor. De vloeiweide is ingevuld met diverse soorten
bos. Aanbeveling: de middeleeuwse weg die nu alleen door de boer wordt gebruikt, openstellen
voor het publiek.

Tot slot
Over tien jaar kan het honderdjarig jubileum worden gevierd, het feit dat de gemeente Utrecht honderd
jaar eigenaar is van Rhijnauwen, de eerste van de drie landgoederen die werden aangekocht.
Wij wensen dat de landgoederen Oud Amelisweerd, Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen hun status
van rijksmonument dan met recht kunnen vertonen.
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88 • Kaart Rhijnauwen door J.P. Colognac, in opdracht van J.B. Strick van Linschoten, 1779.
(Het Utrechts Archief)
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