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Wat betekent de Amerhof voor u 
 
 
Samen met bewoners gaan we de Amerhof herinrichten. We maken de Amerhof koeler, aangenamer én 
levendiger. De Amerhof is in 1991 ontworpen als kunstwerk door Hans van Houwelingen. Het werk bestaat 
voor een groot deel uit een mozaïek van stenen in de vorm van een Perzisch tapijt. Dit tapijt staat symbool 
voor het verwelkomen en samenbrengen van iedereen die in Rivierenwijk woont. Een mooie gedachte, die we 
graag willen voortzetten. Daarom organiseert de gemeente op woensdagavond 12 oktober een 
bewonersavond om met u in gesprek te gaan over de betekenis van het plein. Wees welkom! 
 

 
1 een foto van de Amerhof van bovenaf 

Een groener plein rond het mozaïek 
Het tegelmozaïek op de Amerhof is een bijzonder 
kunstwerk. We behouden dit mozaïek en gaan de 
tegels in ere herstellen. Ook willen we het plein 
aangenamer en koeler maken met meer groen rondom 
het mozaïek. Groen draagt bij aan de biodiversiteit, 
helpt wateroverlast te voorkomen en geeft verkoeling 
tijdens hete zomers. 
 
Denk mee op 12 oktober 
Het plein is ontworpen met het idee om mensen 
samen te brengen. De afgelopen jaren wordt het plein 
echter niet gebruikt zoals het is bedoeld. Daarom gaan 
we graag met u in gesprek over de betekenis van het 
plein. We willen graag van u weten wat u van de 
Amerhof vindt, wat u waardeert en minder waardeert, 
en wat er allemaal op het plein gebeurt. Uw 
antwoorden op deze vragen nemen we mee in een 

visie op de nieuwe Amerhof. Deze visie vormt de basis 
voor een nieuw ontwerp dat we samen met kunstenaar 
Hans van Houwelingen uitwerken. 

De bewonersavond vindt plaats op 12 oktober van 
19:00 tot 21:00 uur in de Nieuwe Jutter. U kunt zich 
aanmelden voor deze avond door te mailen naar: 
rivierenwijkgroen@utrecht.nl. 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 
De Amerhof is in 1991 ontworpen als kunstwerk. 
Afgelopen maart is door het gemeentebestuur 
besloten dat het kunstwerk op de Amerhof als 
waardevol cultureel erfgoed wordt beschouwd. 
Tegelijkertijd ziet het bestuur het belang van een 
levendig en leefbaar plein te midden van een 
compacte Rivierenwijk. Zij hebben daarom opdracht 
gegeven om het tegelmozaïek op het plein te 
behouden en rondom het mozaïek groen toe te 
voegen. 
 
Een bijzonder kunstwerk 
Samen met bewoners van de Rivierenwijk maakte 
kunstenaar Hans van Houwelingen in 1991 het 
kunstwerk “Het Tapijt” op de Amerhof. 

Het kunstwerk bestaat voor een groot deel uit een 
tegelmozaïek dat is gebaseerd op een Perzisch tapijt: 
“Het Perzisch tapijt is een tapijt dat bij iedere familie in 
de woonkamer ligt”, zag Hans van Houwelingen. 
Daardoor verbindt het tapijt verschillende culturen in 
Rivierenwijk met elkaar. 
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Rivierenwijk werd in de jaren negentig gekenmerkt 
door de komst van nieuwe bewoners met verschillende 
culturele achtergronden. Met het Perzisch tapijt op het 
plein werden bewoners verwelkomd en 
samengebracht. Door deze bijzondere geschiedenis 
en betekenis waardeert Utrecht dit kunstwerk.  

Daarom behouden en herstellen we het mozaïek bij de 
herinrichting 

We hebben hier al een begin mee gemaakt door het 

mozaïek afgelopen zomer grondig te reinigen. 

Hierdoor komen de oorspronkelijke kleuren van het 

mozaïek alweer beter tot hun recht. 

Lees meer over het kunstwerk op: 
www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl. Zoek op “Het 
Tapijt Amerhof”. 

Vervolg 
Na de bewonersavond op 12 oktober gaan we aan de 
slag met de visie op de nieuwe Amerhof. Daarna gaan 
we op basis van de visie een ontwerp maken. Begin 
2023 verwachten we het nieuwe ontwerp te 
presenteren. U ontvangt hier meer informatie over per 
wijkbericht. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Inge Aarts (projectsecretaris) van Ruimte, via 
rivierenwijkgroen@utrecht.nl of via 14 030. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 
via zuidwest@utrecht.nl of via algemeen 
telefoonnummer 14 030. 
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