? Amelisweerd en de AZV Waar een wil is Het is een regenachtige herfstdag in het bos van Amelisweerd. Op het bruggetje voor het landhuisNieuw Amelisweerd staan twee verregende mannen. Ze poseren onwennig voor de fotograaf. De éénis Jos Kloppenborg, de ander Jan Korff de Gidts. Ruim twintig jaar geleden stonden de oud-studenten oud-docent hier ook: als actievoerders die protesteerden tegen de aanleg van de A27. Met henmaakt het U-blad een wandeling door bos en tijd. Tekst: Ype Driessen Per toeval stuitte een Delftse bouw-kundestudent in 1971 op plannen vanRijkswaterstaat waarin een grotestreep getrokken werd door Annelis-weerd. Parallel aan de Kromme Rijn,rakelings langs het landhuis en het -door een uitzending van de VPRO be-roemd geworden - bruggetje, zou dezestig meter brede A27 worden aan-gelegd. Hoewel Rijkswaterstaat tekennen gaf dat verzet tegen de aanlegzinloos was, werd inderhaast deWerkgroep Amelisweerd opgerichtom de plannen te dwarsbomen. Deactiegroep werd later omgedoopt totVrienden van Amelisweerd en bestaattot op de dag van vandaag. En net alsal die jaren geleden staan vandaagtwee vrienden in de miezerregen ophet bekende bruggetje te praten overhet landgoed. Dit was het verzamelpunt voor de ac-tievoerders en ook de media werdenhier meestal te woord gestaan,quot; ver-telt Jos Kloppenborg, die in 1974 be-gon met de studie psychologie. JanKorff de Gidts is op dat moment do-cent bij het pas opgerichte Milieukun-de. Door zijn projectmatige cursusover Amelisweerd raakt een aantalstudenten betrokken bij de actiegroepvoor behoud van het bos. Ze boekenal snel resultaat: de gemeenteraad be-paalt dat de weg niet dwars door hetbos mag lopen en dat de aanleg gere-geld moet worden in het bestem-mingsplan. De universiteit kijkt

ondertussen metargusogen naar het projectonderwijsover de A27 dat Milieukunde organi-seert. Korff de Gidts: quot;Het onderwerp werd te zeer politiek beladen bevon-den. De universiteit vond datMilieukunde zich in dienst stelde vaneen actiegroep.quot; In 1975 worden de twee medewer-kers van Milieukunde zelfs ontslagenen houdt de vakgroep op te bestaan.Korff de Gidts vecht zijn ontslag metsucces aan, maar krijgt zijn baan nietterug. Kloppenborg: quot;In die tijd werdprojectonderwijs gezien als iets heellinks. Overal zag men het gevaar vanMarxisme. Terwijl ik het juist eenopenbaring vond: een intensieve cur-sus waarbij je sprak met mensen uitverschillende hoeken.Gemeenteraadsleden, maatschappelij-ke inbreng, verschillende wetenschap-pelijke disciplines... er was alleenniemand van Rijkswaterstaat. Die wa-ren via het Rotarycircuit in een één-tweetje met het college van bestuurgewaarschuwd vooral niet te verschij-nen.quot; Toch hield Rijkswaterstaat zichofficieus niet geheel afzijdig. Door debrievenbus sluizen dissidente ambte-naren en technici de actievoerders talvan alternatieven door. quot;En dan publi-ceerden we maar weer een rapportwaarin we zelf wat alternatieven aan-gaven.quot; Dominotactielc In 1975 komt Rijkswaterstaat metnieuwe plannen. De snelweg moet inplaats van 60, 175 meter breed wor-den, wat zou betekenen dat er driekeer zoveel bos moet verdwijnen.Hoewel er tal van beroepsprocedureslopen bij de provincie en Raad vanState, geeft de gemeente onverdrotenvergunningen af voor sloop- en bouw-werk. Deze strategie staat bekend on-der de naam dominotactiek: hoe meervoorwerk er gedaan is, des te kleinerde kans dat de boel nog kan wordenafgeblazen. Rijkswaterstaat begint al-vast met de bouw van twee spoorweg-viaducten die het tracé van de A27vastleggen, en in

het bos gooien bull-dozers een portiershuisje tegen devlakte. Kloppenborg, Korff de Gidts eneen handvol actievoerders die hethuisje bezetten, moeten rennen voorhun leven. Kloppenborg: quot;We kregenhet gevoel: straks wordt alles al ge-sloopt en aangelegd terwijl wij nogvrolijk met juridische procedures be-zig zijn.quot; Terwijl actievoerders vanuit Trans II,het huidige Van Unnik, moeten toe-zien hoe de weg vanuit beide kantensteeds dichterbij komt, lopen de emo-ties hoog op. Ook de Utrechtse be-volking begint zich te roeren. Eendemonstratie in oktober 1978 brengt3000 mensen op de been, maar nietiedereen is tegen de A27: een voor-stander probeert brand te stichten bijKorff de Gidts en een mede-actievoer-der Tegen die tijd is Amelisweerd inheel Nederland een begrip. DeTweede Kamer blijkt tot op het botverdeeld te zijn. In 1982 krijgt de A27met 71 stemmen voor en 69 tegen hetgroene licht. Op donderdagavond 23 september1982 worden de Vrienden vanAmelisweerd overspoeld met tele-foontjes, zelfs door politiemensen ingewetensnood: hoewel er nog geenkapvergunning is afgegeven, zal het bosde volgende dag tegen de vlakte gaan.De Vrienden kondigen een kort gedingaan en 500 actievoerders bezetten hetbos. Sommigen verschansen zich inboomhutten. Die vrijdag bereikt hetjarenlange steekspel dan eindelijk zijnontknoping. Terwijl het kort gedingtwee uur wordt verdaagd om landsad-vocaat De Wijkerslooth de tijd te ge-ven nog wat stukken door te lezen,wordt het bos door 600 ME'ersschoongeveegd. Onmiddellijk daarnawalsen shovels en bulldozers het tracéplat. Onder de actievoerders vallenacht gewonden. Tot een uitspraak inhet kort geding komt het niet meer.Bij hervatting van de zitting zegt de 15 geen landsadvocaat: quot;Ik kan u mededelendat het bos er niet meer is.quot; Visionair

Wie Jos Kloppenborg nu door het bosziet lopen, kan zich moeilijk voorstel-len dat deze goeiige dossiervreter erooit door de ME is uitgemept.Kloppenborg maakte zijn studie psy-chologie nooit af. Hij stortte zich ophet milieu en is voor Groenlinks lidvan de Provinciale Staten. Korff deGidts, die nu trainingen geeft aan on-dernemingsraden, miste de grote fina-le: hij wachtte die ochtend bij derechtbank op het kort geding.Na de kap bleven de twee de ontwik-kelingen rond 'hun' landgoed op devoet volgen: de kwaliteit van het bos,maar ook de planologisch aspectenvan het gebied, zoals de recente aan-leg van een golfbaan en de bouwplan-nen van de universiteit. Als ditonderwerp ter sprake komt, wordenze geestdriftig en beginnen eikaars zin-nen af te maken. Ze vinden dat de uni-versiteit een veel groterevoortrekkersrol zou moeten spelen Amelisweerd en de jaren STUDENT ONTDEKT PLANNEN A27OPRICHTING WERKGROEPAMELISWEERD, DE LATEREVRIENDEN VAN AMELISWEERDGEMEENTERAAD KIEST ANDERTRACÉ EN STELT AANLEG UIT A27 GERAAMD OP175 METER BREEDTE BOUW SPOORWEG-VIADUCTENVRIENDEN VAN AMELIS-WEERD SPANNENPROCEDURES AAN SLOOP PORTIERSHUISJEDEMONSTRATIEVAN 3000INWONERS VAN UTRECHT

? k kan u mededelen dat het bds er niet meer is « ? FOTO; VINCENT BOON V i 1 ? ? I ipif tn. gü Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts; 'Wat overheerst is een opgeheven-hoofdgevoel' op het gebied van natuurbeheer rondDe Uithof. Kloppenborg: quot;In Trans Istond jarenlang een maquette waarophet gebied van voor tot achter he-le-maal was vol gebouwd. Dat was hetplan. Nu beseft men wel dat De Uithofmeer is dan een plek om wat onder-wijsgebouwen neer te zetten, maarhet is nog altijd geen integraal bena-derd gebied. Het zit aan een enormkwetsbare kant van de stad en het iseen belangrijke ecologische verbin-dingszone. Er zijn genoeg mogelijkhe-den om er een universiteit in hetlandschap van te maken, een groenecampus, maar het blijft altijd steken omdat bouwplannen urgenter zijn.quot;Korff de Gidts: quot;De nadruk ligt de af-gelopen jaren teveel op architectuuren veel te weinig op stedenbouw. Deverbinding met de omgeving raaktzoek. Een béétje visionair college vanbestuur zou dat aankaarten.quot;De Vrienden van Amelisweerd blijvendus dromen van een betere en groe-nere wereld. Maar hoe realistisch zijnzij eigenlijk? Was het achteraf gezienbijvoorbeeld mogelijk geweest de A27helemaal niet aan te leggen?Kloppenborg wil er nog steeds nietaan: quot;De hoeveelheid auto's die er nurijdt, overtreft de prognoses, maar datis mede het gevolg van een bepaaldsoort beleid. De leus uit 1971 was:'Waar een wil is, is geen weg'. Menheeft het gewoon verdomd om eenscenario te ontwikkelen waarin dieweg er niet hoefde te komen. Ga maarna: wat is er op het gebied van open-baar vervoer eigenlijk gebeurd tussenpakweg '75 en '95? Eén lange gemistekans!quot; We wandelen nog wat verder doorhet bos. Als even later de zon door-breekt, komen de schitterende herfst-kleuren van Amelisweerd tot leven.'Waar een wil is, is geen weg' geldt

ei-genlijk nog steeds, want wie zich over-geeft aan de natuur vergeet al snel hetruisen van de A27. De Vrienden den-ken met gemengde gevoelens terugaan hun tijd als actievoerder. Goed,uiteindelijk is er flink gekapt, maarzonder hun acties en de steun van deUtrechtse bevolking zou er van hetbos niets overgebleven zijn. Korff deGidts wil dan ook niet bitter zijn: quot;Eris winst geboekt. Er zijn minder bo-men gekapt dan de bedoeling was ener is een hele bewustwording op ganggekomen over milieu, verkeer en ver-voer. Amelisweerd heeft daar aan bij-gedragen.quot; En Kloppenborg voegt daaraan toe: quot;We hebben het maxima-le gedaan wat we hadden kunnendoen, dus wat overheerst is een opge-heven-hoofdgevoel. Ik kom nog bijnadagelijks mensen tegen die ik ken vande acties. Stuk voor stuk mensen dieniet bij de pakken zijn gaan neerzit-ten.quot; èegin volgend jaar is er in hetBezoekerscentrum Amelisweerd een ten-toonstelling en reünie gepland voor ieder-een die zich in de loop der jaren voor hetbos heeft ingezet Meer informatie:jos.kloppenborg@wanadoo.nl ARCHIEFFOTO'S: MAARTEN HARTMAN -m ?- _ % 'A 1 tinbsp;- Jt Ö3; ? I. -^'f. OPENING A27 TENTOONSTELLINGEN REÜNIE INBEZOEKERSCEN-TRUM AMELISWEERD MAART: TWEEDE KAMER STEMT VOOR A27SEPTEMBER: 3000 MENSEN PROTESTEREN IN HET BOS 24 SEPTEMBER: ONTRUIMING EN KAP VAN BOS

