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Van: Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen <buurtschap-A-R@hotmail.com>
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 23:37
Aan: Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen <buurtschap-a-r@hotmail.com>
Onderwerp: Uitbreiden Ronald Mc Donaldhuis buiten de rode contour?
Aan :
Bestuurders, belast met zorg voor de Utrechtse landgoederen en landschap.
Enige tijd geleden stond een artikel in het AD, waarin beschreven werd dat het Ronald Mc Donald
Huis haar capaciteit wil vergroten in de vorm van nieuwbouw. Begrijpelijk na de komst van het
Prinses Maxima Centrum.
Eén van de opties zou nieuwbouw in combinatie met een voormalige boerderij op de hoek van de
Hoofddijk en Bunnikseweg betreffen.
Mocht die optie worden gekozen, zou dat impliceren, dat er buiten de rode contour van het USP
gebouwd gaat worden.
Als bestuur van de Buurtschap Amelisweerd – Rhijnauwen laten we u weten, dat wij ons niet kunnen
vinden in deze optie. Waarom zullen we hierna toelichten.
Uiteraard richt ons bezwaar zich niet tegen het Ronald McDonald Huis, op zich. Ook de Buurtschap is
daar niet tegen, want het dient een prachtig doel. Echter als Buurtschap staan wij voor het belang
van de Landgoederen. Bouwen buiten de rode contourlijnen, ook voor een prachtig doel, kan niet.
Deze specifieke locatie betreft niet het terrein van ‘onze’ landgoederen (Amelisweerd en
Rhijnauwen). Maar aan alle kanten wordt er terrein van de natuur afgesnoept en wordt het gebruik
van de natuur geïntensiveerd.
Joris Hellevoort benoemt in een artikel in het AD van 6 juli j.l. )de dreiging van het ten ondergaan van
de ecologische verbindingszones, waar zo hard aan gewerkt is. Het mooie initiatief op een verkeerde
plek tast het landschap, de flora en fauna, maar ook het cultuurhistorisch goed, steeds verder aan.
Bovendien komt het nog meer onder druk te staan door de hogere mobiliteit.
De Landgoederen worden hoogstwaarschijnlijk al verkleind door de verbreding van de A27. Er dreigt
een deel van de weilanden bebouwd te gaan worden door zonnepanelen. Ook hiervoor moet een
bouwvergunning afgegeven worden in een gebied buiten de rode contour van het USP! Tegen elk
initiatief dat buiten de rode contourlijnen wordt genomen, zullen we derhalve bezwaar maken en
waar nodig actie voeren.
De signaalfunctie van ons Buurtschap is essentieel, ook omdat er door de toenemende
bevolkingsdruk steeds meer sluipverkeer en licht- en luchtvervuiling plaatsvindt. Milieu en historie
dreigen te verliezen.
Als Buurtschap vinden we het belangrijk onze zorgen vroegtijdig kenbaar te maken, zodat u als
verantwoordelijke bestuurders mogelijkheden heeft alternatieve te overwegen die wél binnen de
rode contourlijnen blijven.
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