
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 19 De transformatie (3) van historische dorpen tot modern Leidsche Rijndoor Wouter de Heus De vorige aflevering van deze reeks handelende over de Groenedijk. Toen kon ik aangeven dat er inmiddels een projectlei-der was aangesteld om een visie te ontwikkelen over hoe dit mooie oude lint een beter aangezicht te geven, nu de stad aanbeide zijden flink is opgerukt. Ook de historische vereniging is sinds kort gesprekspartner bij bedoeld restauratieplan. Eenhele verbetering derhalve. Toch kan er van een juichstemming nog geen sprake zijn. Rond de Groenedijk zullen eerst resul-taten geboekt moeten worden. Het zou mooi zijn om in het volgende nummer verslag te kunnen doen van die eventueleresultaten. Echter, de problematiek rond de oude linten die binnen de nieuwbouw van Leidsche Rijn vallen ('t Zand, deEnghlaan, de Hof ter Weydeweg, de Alendorperweg, de Smalle Themaat en de Utrechtseweg) zal steeds dezelfde zijn alser geen lering wordt getrokken uit de perikelen rond de Groenedijk. Hiermee bedoel ik dat er nu achteraf zaken recht gezetmoeten worden terwijl zoiets beter vooraf geregeld kan zijn. Nogmaals, het zou onjuist zijn om te stellen dat er binnen deverschillende gemeentelijke organisaties die zich

met de bouw van Leidsche Rijn bezighouden, geen aandacht is voor decultuurhistorie. Die is er zeker Maar toch blijven er veel knelpunten bestaan. Hulp van buiten kan dan net dat zetje gevenom de zaak te optimaliseren. Het laat zich op dit moment aanzien dat onder andere door gesprekken die de historische ver-eniging inmiddels heeft gevoerd en nog gaat voeren er verbeteringen kunnen gaan optreden. Het blijft een hele toer om hetnut van een goede inpassing van bestaande cultuurhistorische elementen (hierdoor krijgt de nieuwe stad duidelijk meer-waarde) goed over het voetlicht te krijgen. Er staan zulke enorme belangen op het spel. En helaas blijkt de cultuurhistorie,hoewel sommige zaken prima uitpakken, zeer regelmatig van secundair belang te zijn. Er is dus nog voldoende werk te ver-zetten, maar het lijkt iets makkelijker te gaan. Appellaantje Een goed voorbeeldvan de lastige keuzen diegemaakt moeten wordenals er binnen een schitte-rend oud gebied een stadmoet worden gebouwdbetreft het Appellaantjevan Huis te Vleuten. In deeerste aflevering van DeTransformatie heb ikreeds aangegeven dat heteilandje van Huis teVleuten (gelegen tegenhet spoor bij overgang DeTol) waarschijnlijk zalverdwijnen door de aan-staande spoorwegverbre-ding. Het zou een grootgemis zijn in het lint

vanRidderhofsteden als ereen landschappelijke ver-wijzing naar dit lint daad-werkelijk zou verdwijnen.Zeker nu we sinds hetsloopzieke einde van de19« eeuw al bijna geengebouwen van de Ridder-hofsteden meer kunnenterugvinden. Wie dachtdat dit de enige bedrei-ging voor Huis te Vleutenzou vormen, heeft het mis. Het appellaantje van de Wilhelminalaan/Europaweg naar Huis te Vleuten toe. Straks zal op de voorgrondeen viaduct verrijzen. Foto winter 2000 (foto auteur).





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 21 Appellaantje, historische wateriopen die afgedamd worden, oudelinten die op teveel plaatsen worden gekruist door nieuwe wegenen een A2 door Park Voorn. Al met al een 'prettig' rijtje. Debelangrijke vraag is natuurlijk of genoemd horror scenario denk-beeldig is, of werkelijkheid zou kunnen worden. Moeilijkevraag! Naar mijn mening is het slechte scenario helaas niet denk-beeldig. Uiteindelijk zal het toch gaan om geld. Is er over eenpaar jaar nog geld over om de mooie uitgangspunten die al jarengeleden als harde planonderdelen aan het papier werden toever-trouwd daadwerkelijk uit te voeren, of is het geld dan op. Eenvoorbeeld: de spoorlijn zou vanaf de Huppeldijk tot aan het hui-dige station op 'poten' worden gezet. Inmiddels is sprake vanslechts 800 meter. Nu ga ik er niet over of 'het op poten zetten'van het spoor belangrijk is of niet, maar ik constateer wel dat deopmerkingen daarover in het Masterplan kennelijk niet kunnenworden uitgevoerd. Zo zijn er legio voorbeelden. Het mooie'Masterplan' van Riek Bakker zou je eigenlijk 'Marketingplan'moeten noemen. Dat document moest voomamelijk schitterendeuitgangspunten bevatten om de gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meem tot samenwerking te krijgen. Nu de trein

loopt, zullenwe moeten afwachten hoe een en ander zal uitpakken. En de his-torische vereniging heeft gesteld dat er niet wordt afgewachtmaar wordt geanticipeerd op de planontwikkeling. Vooralsnog zal de historische vereniging op een positievewijze blijven anticiperen op de planvorming om haar steentjemee te dragen aan het positieve scenario. We hopen derhalve inde volgende aflevering een aantal goede resultaten op te kunnentekenen. De Hamtoren, foto zomer 1999, genomen vanuit het oosten(foto auteur). Op verzoek van de Stichting Kasteel de Haar brengt de redactie het onderstaande welwillend onder uw aandacht OPROEP VRIJWILLIGERS Om de toekomst van het kasteel te waarborgen heeft Baron van Zuylen De Haar ondergebracht in de Stichting Kasteel De Haar.Voor de instandhouding van dit volstrekt unieke, cultuur historische momument doen wij ook een beroep op de enthousiaste inzetvan vrijwilligers. Dankzij de participatie van tientallen vrijwilligers hopen wij het toeristische produkt in al zijn facetten te opti-maliseren. In deze oproep vragen wij vrijwilligers voor het geven van rondleidingen aan groepen door het kasteel. De groepen zijn maxi-maal 35 personen. De rondleiding bestaat uit het laten zien van de diverse zalen en daarbij het vertellen over het onstaan van hethuis, de tuinen, de

architectuur, het meubilair, het porselein en straks de restauratie. Door de verscheidenheid van onderwerpen ishet heel goed mogelijk om accenten te leggen daar waar de eigen interesse liggen. Voorts vrijwilligers voor de horeca en de win-kel.Alle mogelijke informtie krijgt u van de stafmedewerkers van Kasteel De Haar en u wordt door hen begeleid en opgeleid. Wij zoeken horeca- en winkelmedewerkers voor bijvoorkeur voor de maan-, dins-, vrij-, en zaterdagen. Minimale inzetbaarheidvan 1 dagdeel (4 uur) in de week. De inroostering wordt in overleg vastgesteld. Voor informatie kunt u zich wenden tot: Stichting Kasteel De Haar Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens Telefoon 030 - 677 38 04, mevr. drs. Wendy van Saane, hoofd afdeling Toerisme, fax 030 - 677 34 64




