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200 jaar Amsterdamsestraatweg 
Zaterdag 14 januari 2012 12:00 uur gaat de viering van 200 jaar Amsterdamsestraatweg van start. We 
hebben in onze vorige Zuilense Nieuwsbode al een tipje van de sluier opgelicht. 
Napoleon Bonaparte reed in 1811 over de toen nog onverharde Daalseweg van Utrecht naar Amsterdam. Voor hem zelf 
was de ellende mogelijk nog te overzien, maar zijn manschappen (en dan heeft men het over tien tot dertienduizend 

man!) waren pas amusé, zoals de Fransen 
zeggen. Zoveel ellende wilde Napoleon zijn 
manschappen in het vervolg besparen en hij 
gaf opdracht tot de aanleg van rechte, 
doorgaande wegen, naar alle grote steden 
binnen zijn imperium. De Route Imperiale 
was geboren. Het eerste deel van de Route 
Imperiale Nro. Deux (tussen Parijs en 
Amsterdam) was al begin 1812 gereed. Des 
keizers wil was wet, dus de onteigeningen 
verliepen ‘nogal’ snel. 

       Straatnaambord in Franse stijl               Vlag 200 jaar Amsterdamsestraatweg. 

 
Grote tentoonstelling in 

Museum van Zuilen 
Bij een zo bijzondere viering is 
de locatie van het Museum van 
Zuilen, juist áán deze 200-
jarige Amsterdamsestraatweg 
natuurlijk bij uitstek geschikt 
voor een tentoonstelling óver de 
Amsterdamsestraatweg. We 
hebben dan ook ‘alles in de kast 
gezet’ (om maar weer eens 
tegendraads te zijn) wat we in 
huis hebben en betrekking heeft 
op de straatweg. 

De Amsterdamsestraatweg ter 
hoogte van de Concordiastraat. 
 

Dan blijkt de enorme hoeveel-
heid aan bedrijvigheid, de vele 
winkels, waaronder Evora, de 
De Gruyterwinkels, de coöpera-
ties waar HaKa-producten ver-
kocht werden enz. Ook het 
Julianapark ontbreekt niet, net 
zomin als de Oranjekerk en de 
St.-Ludgeruskerk. 
We houden het graag span-
nend, dus vertellen we in deze 
Zuilense Nieuwsbode niet alles: 
u bent van harte uitgenodigd 
een kijkje te komen nemen. 

Aandacht voor 
Napoleon Bonaparte 

Napoleon mag op deze 
tentoonstelling natuurlijk niet 
ontbreken. Hij heeft met de 
opdracht tot aanleg van de 

Amsterdamsestraatweg indi-
rect de ontwikkeling van 
(nieuw)Zuilen gestimuleerd. 

Een nog jonge en zo te zien 
strijdvaardige Napoleon. 
 

Immers: dankzij de aan-
wezigheid van deze snelle ver-
bindingsweg tussen Amsterdam 
en Zuilen, koos de directie van 
Werkspoor de gemeente Zuilen 
uit voor de uitbreiding van de 
fabriek. Een paar jaar later 
volgde de staalgieterij van De 
Muinck Keizer (Demka) dit 
voorbeeld en met de bouw van 
woningen voor arbeiders van – 
met name – deze fabrieken 
groeide Zuilen in slechts enkele 
decennia uit tot de vierde 
gemeente in de provincie! 
 

14 januari 2012 
Zet het maar vast in uw agenda: 
14 januari 2012. Om 12:00 uur 
komt Napoleon Bonaparte te 
paard aan bij het Wijkservice-
centrum Noordwest, begeleid 
door een vaandeldrager, soldaat 
en trommelaar. Na het 
overhandigen van de vlag ‘200 
jaar ASW’ wordt deze door 
burgemeester A. Wolfsen 
gehesen. Onder het hijsen van 

de vlag wordt het ‘straatweg-
lied’ gezongen, door Herman 
Pouderoyen, samen met Jae, Ta 
Mère en Tivo. Het eerste 
exemplaar van dit lied wordt 
overhandigd aan de heer 
Wolfsen. Nadat de burge-
meester het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) heeft 
uitgereikt, zet de stoet zich in 
beweging naar het Museum van 
Zuilen. Als de koetsen, 
Napoleon, de Bereden Politie 
enz. om ongeveer 13:00 uur 
aankomen bij het Museum van 
Zuilen, is daar het Zuilens 
Fanfarecorps aanwezig en 
onder het spelen van hun 
vrolijke noten wordt ook voor 
het museum de 200 jaar ASW-
vlag gehesen. 
Daarna opent burgemeester 
Wolfsen de tentoonstelling 200 
jaar Amsterdamsestraatweg. 
De winkeliers aan de Amster-
damsestraatweg maken het die 
dag voor de klanten extra 
aantrekkelijk. In de winkels en 
restaurants worden de 
bezoekers vanaf 12:00 uur in 
het zonnetje gezet. Er zijn 
workshops, hapjes en drankjes, 
speciale kortingen en 
cadeautjes. Zorg dat u erbij 
bent en dat u aan al die 
bijzondere winkels van de 
Amsterdamsestraatweg een 
bezoek brengt. Ze maken er een 
feestelijke dag van, een goed 
begin van een levendig jaar. 
Scoor op 14 januari ook de 
gratis CD-single ‘De Straatweg’. 

Betere StraatReünies 
Het kan natuurlijk nauwelijks 
beter, (ahum) maar toch… met 

het groeiende aantal bezoekers 
werd het steeds moeilijker 
verstaanbaar te blijven tijdens 
de lezingen die we tijdens de 
StraatReünies houden. Logisch, 
men is bijzonder geanimeerd in 
gesprek met elkaar! Daarom 
zijn we heel blij met de 
belangrijke bijdrage van de 
Rabobank waarmee we onze 
‘eigen’ beamer, scherm, maar 
dus ook een geluidsinstallatie 
kunnen verwezenlijken! 
Hartelijk dank Rabobank!  

 

De eerste januari is een 
zondag. Dus hebben we 
de StraatReünie voor de 
J.M. de Muinck Keizer-
laan en de Jacob Jon-
kerlaan verplaatst naar 
8 januari aanstaande. 
Verder blijft alles zoals 
in het verleden: van 
14:00 tot 15:00 uur 
heten we u welkom met 
een drankje, om 15:00 
uur houden we een 
kleine lezing en om 
15:30 uur een rond-
leiding langs de meest 
markante stukken in het 
Museum van Zuilen.


