Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was.
De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt.
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NOORDERZON

Zoals u in dit boekje kunt zien ligt het kunstwerk op de nieuw aangelegde spoordijk en voor een deel
ook in het water van de nog aan te leggen Vikingrijn. Het kunstwerk NOORDERZON is door de
ontwerper van het Leidsche Rijn Park, Adriaan Geuze, met goedkeuring van de gemeente Utrecht al
ingepast in het ontwerp van die Vikingrijn. De afdeling Stadswerken van de gemeente Utrecht heeft het
ontwerp beoordeeld met het oog op het onderhoud en daar haar goedkeuring aan gegeven. Vanuit het
Wijkservicecentrum Vleuten de Meern wordt dit initiatief, om de geschiedenis van dit deel van de stad in
het nieuwe landschap te borgen, van harte ondersteund.

NOORDERZON

Met de bouw van een spoordijk, drie nieuwe stations en vele onderdoorgangen verandert het landschap
in en rond Vleuten en Leidsche Rijn de komende jaren ingrijpend. Voorafgaand aan de ‘spoorverdubbeling
traject Utrecht - Den Haag / Rotterdam’ heeft de projectorganisatie VleuGel / Randstadspoor van ProRail
archeologisch onderzoek laten verrichten. Een van de meest markante punten in het gebied bleek de
vindplaats Huis te Vleuten nabij de overgang Hindersteinlaan.Tijdens het onderzoek is de volledige
fundering van deze voormalige ridderhofstad blootgelegd en is de directe omgeving uitputtend onderzocht.
Uit respect voor het verleden is het plan opgevat deze bijzondere locatie op het talud van de spoordijk te
verankeren in het sterk veranderde landschap. Daarom is in eerste instantie door ProRail aan Beeldend
Kunstenaar Paul de Kort opdracht gegeven hier zijn visie op te geven. Met het ontwerp NOORDERZON
brengt Paul de Kort Huis te Vleuten op een originele wijze terug naar het oppervlak met als doel te
vertellen dat op deze locatie iets bijzonders in de ondergrond aanwezig is.

Nu is de fase aangebroken dat dit bijzondere kunstwerk kan worden gerealiseerd.
ProRail heeft het project opgestart en daarmee de inmiddels afgeronde ontwerp- en engineeringfase
gefinancierd. Voor de realisatiefase van het kunstwerk is aan stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park
gevraagd fondsen te werven. Dat doen wij graag omdat NOORDERZON het verleden en het heden op
één bijzondere plaats bij elkaar brengt en het een meerwaarde oplevert voor de beleving van de Vikingrijn.
Het kunstwerk NOORDERZON heeft de Utrechtse dichter Ingmar Heytze geïnspireerd tot het maken
van een prachtig gedicht dat op een bijzondere manier in het kunstwerk wordt verwerkt. Het gedicht treft
u aan in dit boekje.
In 2010 is de spoorverdubbeling in Vleuten / Leidsche Rijn klaar. Met de oplevering zou het mooi zijn
wanneer als sluitstuk ook het kunstwerk NOORDERZON geplaatst kan worden.
Met vriendelijke groet,
D. Johan de Boer
Voorzitter stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park
Januari 2010

RIDDERHOFSTEDEN
In het gebied rond Vleuten en De Meern stond in de
middeleeuwen een groot aantal kastelen. In het toenmalige
Nedersticht (provincie Utrecht) werden ze ook wel
‘ridderhofsteden’ genoemd; een woning met erf van een
‘riddermatige’. De kastelen dateren uit de periode tussen de
12e eeuw en de 14e eeuw. Het waren eenvoudige, omgrachte
woontorens, bescheiden van formaat en opgebouwd uit
dikke, stenen muren. De Hamtoren, Den Engh, Bottestein,
park Voorn, kasteel De Haar, Zuilenvelt; gebouwen, straatnamen en toponiemen die ons nog herinneren aan deze
markante geschiedenis.
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SPOREN IN VERLEDEN

EN TOEKOMST

Het laatste restant van ridderhofstad Huis te Vleuten, een
eilandje met omgrachting, moest wijken voor een ingrijpende
spoorverbreding. De fundamenten zijn blootgelegd maar
vervolgens weer bedolven onder een metershoge spoordijk.
Daarmee verloor ridderhofstad Huis te Vleuten voorgoed haar
status van beschermd cultureel erfgoed.
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LOCATIE

Het vierkante fundament ligt 45 graden gedraaid onder het talud van de
spoordijk, vlak naast een brede onderdoorgang. Ook de ‘Vikingrijn’ zal hier
langs gaan stromen. Als reconstructie van de oude Rijnbedding vormt de
‘Vikingrijn’ een van de peilers onder het Leidsche Rijn Park,
het ‘groene hart’ van Leidsche Rijn.
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NOORDERZON
Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat is verdwenen.
Het is de áfwezigheid die hier zichtbaar wordt gemaakt.
Als de dagelijkse dingen om ons heen zichtbaar zijn
door het licht van de ‘zuiderzon’,
dan stelt dit ontwerp daar een NOORDERZON tegenover.
Het is een bron die ‘verborgen herinneringen’ aanlicht
		
en zo de schaduwen van verdwenen objecten,
			
de weerspiegelingen van vergraven sporen
			
en de echo’s van vergeten verhalen
				
naar de oppervlakte brengt.

Huis te Vleuten zoals in 1646 getekend door Roghman

De schaduw van de laagstaande
NOORDERZON wordt zichtbaar als
variatie in de vegetatie tegen het
spoortalud.
De kantelen en typische arkeltorentjes,
die het silhouet van Huis te Vleuten zo
herkenbaar maken, scheren als een stalen
vlonder over het water van de Vikingrijn.

SILHOUET

Het uitgerekte silhouet loopt taps toe en richt zich op een
‘standpunt’ aan de overzijde van de ‘Vikingrijn’. Dit punt is
gemarkeerd door een replica van de zonnewijzer die tijdens de
opgravingen in de gracht van Huis te Vleuten is
teruggevonden. Dit ‘standpunt’ wordt ‘omschreven’ met het
gedicht ‘NOORDERZON’
van Ingmar Heytze.
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Alles is voorbij of niet begonnen. Je staat uitgerekend
hier, precies op dit moment, terwijl er niets passeert;
het water, de oever, de ruisende weg en de sporen naar
elders, ze liggen bevroren in de tijd voor wat ze zijn.
Wat was er meer? Je moet naar binnen, in de aarde,
waar de echo’s blijven; glas- en aardewerk aan scherven,
muntgeld. Drie kogels. Een luizenkam. Haringgraten.
Doe je ogen dicht; het komt tot leven. Botjes worden
weer een maaltijd, oud ijzer grijnst tot blinkend mes,
hout strekt zich uit als brug, geblakerde stenen richten
zich nog één keer op tot versterkte toren. In deze grond
liggen de eeuwen op elkaar. De wereld schiet langs in
vergelende kleuren. De tijd vertrok met de noorderzon.
Er is nooit iets gebeurd – of is er niets dan gebeuren?
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