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AANLEIDING
In 2007 zijn we op uw verzoek (De Ronde, 10 april 2007) gestart met een Groene Saldo Regeling voor
Amersfoort Vernieuwt projecten. Reden om die regeling in te voeren was, dat de kwaliteit van onze
vernieuwingswijken in belangrijke mate wordt bepaald door het groen. Uw raad heeft toen het
uitgangspunt aangegeven, dat het wijkgroen niet het kind van de rekening mag worden bij de
binnenstedelijke vernieuwing.
Op basis van deze doelstelling is de Groene Saldo Regeling afgesproken. Deze komt er op neer, dat
een eventueel verlies aan groene waarden binnen een ruimtelijk plan gecompenseerd moet worden
door het versterken van andere groene waarden, op dezelfde plek of elders in relatie tot het plangebied.
Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld (Groene Saldo Analyse), die inzichtelijk maakt welke groene
waarden in een plangebied aanwezig zijn, en hoe deze in het proces van Stedelijke Vernieuwing
worden behouden of gecompenseerd en zo mogelijk versterkt.
De Amersfoort Vernieuwt opgave loopt, wat de ruimtelijke planvoorbereiding betreft, naar het eind.
In deze brief geven we een evaluatie van de regeling, zoals die tot nu toe is gehanteerd.

KERNBOODSCHAP
Amersfoort Vernieuwt-plannen bieden de kans om de kwaliteit van het openbare groen in een gebied
integraal op te pakken en te verbeteren. De Groene Saldo Regeling is gebaseerd op de doelstelling, dat
er “per saldo” geen achteruitgang van groene waarden mag zijn.
Om de uitwerking van deze doelstelling in een concreet plangebied zo inzichtelijk mogelijk te maken
is een werkwijze gehanteerd ( Groene Saldo Analyse) die een overzicht geeft van de groene waarden
in een gebied voor en na de ruimtelijke veranderingen.
Deze Groene Saldo Analyse geeft in een tabelvorm weer welke waarden van het groen zullen blijven
of verdwijnen, of in een nieuwe vorm terugkeren, zodat er “per saldo”geen achteruitgang optreedt.
De Groene Saldo Regeling heeft er de afgelopen jaren effectief aan bijgedragen dat we de
belevingswaarde, de recreatieve betekenis en de natuurwaarden van het groen in de Amersfoort
Vernieuwt gebieden in stand houden en soms ook versterken
In de afgelopen jaren is de Groene Saldo Regeling toegepast bij de volgende Amersfoort Vernieuwt
projecten:
Herinrichting Euterpeplein
Parkweelde 2
Randenbroek Zuid
Liendertseweg
Liendert, ABC-locatie
De Ganskuijl
Ariaweg Noord
De ervaring is dat in de Amersfoort Vernieuwt projecten het groen onder druk staat, vooral als het gaat
om de kwantiteit (vierkante meters), maar dat in kwalitatief opzicht steeds ook gesproken kan worden
van een versterking, zodat de eindbalans van het groen ‘saldoneutraal’ is.
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Voor het vaststellen welke groene waarden aanwezig zijn en behouden moeten worden is niet een
volledig objectieve maatstaf beschikbaar. In elk project is er zo veel mogelijk op gestuurd om door
middel van het participatieproces dat deel uitmaakt van de planvorming de mening en gevoelens van
bewoners en betrokkenen over de groene waarden van de woonomgeving in de afweging te betrekken.
Een overzicht van de projecten waarop de Groene Saldo Analyse is toegepast vindt u in de Nota
Groene Saldo Regeling in Amersfoort Vernieuwt / Verslag van de verrichte werkzaamheden en
opgedane ervaringen / SOB RO Oktober 2014 ( Docs #4806869)
Minder groen soms, maar wel beter.
In Amersfoort Vernieuwt projecten betekent de inzet van de Groene Saldo Regeling niet
vanzelf dat de meetbare hoeveelheid openbaar groen gelijk blijft. Dat komt voornamelijk
doordat er in de plannen vaak een vernieuwing plaats vindt van de verkavelingsopzet en het
daarin aanwezige woningtype. Appartementenbebouwing is dikwijls vervangen door
grondgebonden woningen met een eigen buitenruimte. Een wezenlijke functie die het openbaar
groen in de oorspronkelijke opzet had, namelijk als invulling van de open ruimte tussen de
gebouwen, is dan niet meer nodig. Dit is het geval in projecten als Randenbroek Zuid en
Liendersteweg. Het project De Ganskuijl onderscheidt zich hier enigszins van: daar wordt wel
een deel van de oude appartementen vervangen door nieuwe grondgebonden woningen, maar
wordt ter wille van het behoud van de kenmerkende verkavelingsstructuur toch een aanzienlijk
deel van het oorspronkelijke tussengroen behouden, wat een wel uitzonderlijk groene setting
oplevert voor dit type woningen.
Waar het openbare tussengroen vervangen wordt door particuliere buitenruimte (tuintjes bij
de woningen) is in het kader van de Groene Saldo Regeling steeds ingebracht dat er in
geconcentreerde vorm groene openbare ruimte blijft die de “ondergrond” biedt voor het
sociale leven van de buurt: kinderspel, ontmoeting. We zien dat gerealiseerd in bijvoorbeeld
de groene ruimte langs de Haydnstraat in het plan Randenbroek Zuid.
Een ander voorbeeld: op het Euterpeplein bestond de oppervlakte groen vroeger hoofdzakelijk
uit verspreid liggende bermen langs de wegen. In de huidige opzet is het groen weliswaar
kleiner van oppervlak, maar ligt wel centraal op het plein en vormt daarop nu een duurzaam
kwaliteitselement.
Bomen, behoud en compensatie
De Groene Saldo Regeling kijkt naar de waarden van het groen. Vaak vormen bomen een
belangrijke drager van die waarden. Behoud van bestaande bomen is niet altijd mogelijk
gebleken. Er is niet een strikte regel gehanteerd waarbij elke gevelde boom 1:1 vervangen
wordt. . In het plan Randenbroek Zuid was het nodig de Heiligenbergerweg van een extra
strook te voorzien. Daarvoor moesten bomen worden gekapt. Uiteraard is in het plan zelf een
adequate vervanging geregeld. Op het Euterpeplein zijn de oude kastanjes geveld, omdat ze
deels aangetast waren door de kastanjeziekte. Daarmee ontstond wel de ruimte om een nieuwe
indeling van het plein te maken, waarbij de functionaliteit van het parkeren, maar ook van het
groen gediend werd. Nu heeft het plein een vitale en kenmerkende nieuwe boombeplanting.
Het blijft natuurlijk een gegeven dat de bijzondere waarde van oude bomen niet direct
vervangen wordt met de aanplant van nieuwe bomen. Actuele waarde kan slechts vervangen
worden door “toekomstwaarde”.

CONSEQUENTIES
In de afgelopen zes jaar heeft de Groene Saldo Regeling haar dienst bewezen. Het inzetten van dit
instrument voor de Amersfoort Vernieuwt-projecten heeft steeds geleid tot bewustwording bij de
ontwikkelende en stedenbouwkundige plannenmakers dat het wijk- en buurtgroen in de nieuwe
stedenbouwkundige situatie van blijvende betekenis moet zijn. De werkwijze maakt inzichtelijk welke
waarden en functies het groen in een concrete bestaande situatie heeft, dat deze waarden behouden
moeten worden of gecompenseerd, en hoe dat in de plannen wordt meegenomen.
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DUURZAAMHEID
Met de Groene Saldo Analyse hebben we de functies en beleving van het groen benoemd. Zo kon er
zo goed mogelijk voor gezorgd worden dat groene waarden onderdeel blijven van het stedelijke
milieu. Hiermee werken we aan een duurzame, leefbare stad, allereerst voor mensen, maar tegelijk ook
voor een zo hoogwaardig mogelijke ecologische rijkdom.

FINANCIËN
Het inzetten van de Groene Saldo Regeling in Amersfoort Vernieuwt planprocessen en besluitvorming
heeft op zich geen directe consequenties voor de gemeentelijke financiën gehad; het betreft in wezen
slechts een vorm van rapportage over het ontwikkelde ruimtelijk plan. De gemeentelijke groene
ambities zijn gedeeld en verwerkt door de ontwikkelende partij (De Alliantie).

BETROKKEN PARTIJEN/COMMUNICATIE
In de Amersfoort Vernieuwt projecten is De Alliantie de partner waarmee de gemeente ruimtelijke
plannen ontwikkeld heeft. Steeds is participatie met bewoners en betrokkenen deel van de
planvorming geweest. De groene aspecten hebben hun neerslag gekregen in de Groene Saldo Analyse.
De ambitie die vervat ligt in de Groene Saldo Regeling ( “minimaal een neutraal saldo halen”) is door
De Alliantie als counterpart gerespecteerd en zo goed mogelijk in de planvorming opgenomen.

VERVOLG
Uiteraard blijft waardetoekenning een subjectieve bezigheid, maar het werken met de Groene
Saldoregeling heeft uitgewezen dat het mogelijk is om de waarden van het stedelijk groen enigszins te
objectiveren door gebruik te maken van de matrix met deelaspecten en schaalniveaus. Daardoor werd
het mogelijk een indicatie van toe- of afname van de waarden te geven.
Deze methode kan in de toekomst ook ingezet worden bij projecten die niet tot het Amersfoort
Vernieuwt programma behoren. De doelstelling die in AV gold, namelijk dat er een minimaal neutraal
saldo moest zijn hoeft niet altijd te gelden. Maar bewustwording en rapportage van waarden die
verloren gaan of gewonnen worden kan de afweging bij projecten richting geven en van argumenten
voorzien. De methode is beschikbaar.
Deze evaluatie van de Groene Saldoregeling in de Amersfoort Vernieuwt projecten kan gezien worden
als een pilot van een op te stellen integrale groenvisie. De doelstelling van saldo-neutraal bleek
haalbaar, mits plannenmakers en beslissers bereid zijn winst en verlies te objectiveren en tegen elkaar
af te wegen. In een te maken groenvisie zal het ook gaan om afweging van waarden: welke zijn van
zodanige betekenis, dat ze als onveranderbaar moeten worden aangemerkt, en welke waarden zijn te
vervangen of te compenseren. Waar moet een saldo-neutraal-eis gelden, waar is een duidelijk positief
saldo gewenst, en waar is eventueel een negatief saldo acceptabel. Vragen waar een groenvisie over
moet gaan.
Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
In De Ronde van 10 april 2007 heeft de Raad gesproken over de toepassing van een Groene Saldo
Regeling voor de projecten in het kader van Amersfoort Vernieuwt. Afgesproken werd dat de
regeling binnen de raadsperiode geëvalueerd zou worden.
In de periode vanaf 10 april 2007 tot nu toe zijn voor diverse Amersfoort Vernieuwt projecten
analyses en afwegingen gemaakt onder de noemer Groene Saldo Regeling. In de voorliggende notitie
wordt verslag gedaan van de uitwerking van de regeling voor de verschillende projecten.
Een evaluatie voor of door de Raad heeft tot nog toe niet plaats gevonden. Deze notitie kan daarvoor
desgewenst worden gebruikt.

2. Intenties en methodiek van de Groene Saldoregeling
De Groene Saldo Regeling is in het leven geroepen met de onderstaande argumentatie .
 Groen is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte en daarmee van de inrichting van de
stad. De openbare ruimte bepaalt de kwaliteit van de leefomgeving en is daarmee een belangrijk
onderdeel van de aantrekkingskracht van de stad. Op korte afstand van de woning geven parken,
singels, trapveldjes of bossen mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast heeft
groen een belangrijke functie voor de gezondheid, voor sociale ontmoetingen, het filteren van de
lucht op bijvoorbeeld fijnstof, en voor de beleving van cultuur(-historie) en esthetiek..


In Amersfoort Vernieuwt vindt binnenstedelijke herontwikkeling plaats. De herontwikkeling van
gebieden in Amersfoort Vernieuwt leidt wellicht tot een vermindering van het oppervlakte
openbaar groen. Om deze reden is in het collegeprogramma 2006-2010 aandacht gevraagd voor
het belang van groen in de binnenstedelijke vernieuwing om te voorkomen “dat het wijk- en
buurtgroen het kind van de rekening zou worden bij de binnenstedelijke vernieuwing”. Daarvoor
is een Groene Saldo Regeling ontwikkeld. Met de Groene Saldo Regeling wordt een instrument
geboden dat de groene kwaliteit kan versterken in de buurt of wijk, ook als het groen in
kwantiteit (oppervlakte) achteruit gaat door vervanging door andere functies (wonen,
infrastructuur).

De Groene Saldo Regeling dient twee doelen. Als eerste biedt het een instrument dat bij
herstructurering ingezet wordt om de bestaande groene kwaliteit te benoemen, en de veranderingen
die daarin plaats vinden op hun waarde te schatten.
Als tweede doel geldt, dat inzichtelijk gemaakt wordt dat er een bewuste afweging plaats vindt bij
besluiten over hoeveelheid en inrichting van het groen.
Het toepassen van de groene saldoregeling geeft antwoord op de onderstaande vragen voor een
bepaalde locatie:
Wat is de betekenis van het aanwezige groen?
Moet het groen worden gehandhaafd?
Kan het groen worden vervangen?
Kan het groen worden verplaatst?
Kan het groen weg? En zo ja, wat voor verschil maakt dat?
In de Groene Saldo Regeling wordt een analyse gemaakt van het bestaande groen, hoe het gebruikt
wordt en welk belang de omwonenden en andere belanghebbenden hechten aan dat groen, en hoe
dat ervaren kan worden door gebruikers en bezoekers.

Wanneer blijkt dat de groene waarden niet ongewijzigd behouden kunnen worden in de nieuwe
ruimtelijke ontwerpen, zal de kwaliteit en het gebruik van het groen worden gecompenseerd door
andere groenvoorzieningen of versterking van de waarden van het resterend bestaand groen.
Om de waarden van het groen, bestaand of nog te ontwikkelen, te kunnen benoemen wordt de
onderstaande tabel gebruikt.
(schaal)

Stad

Wijk

Buurt

Blok

(kwaliteitsaspecten)
Gebruikskwaliteit
(bereikbaarheid, functionaliteit ,
bv speelplek)
Belevingskwaliteit
(visuele en ruimtelijke
belevingswaarde)
Natuurlijke kwaliteit
(incl. water en milieu)
Culturele kwaliteit
(Cultuurhistorie,
incl. landschap)
Beheerskwaliteit
Onderhoudsstaat

De huidige groene waarde in een gebied en de waarde die verloren zou kunnen gaan, of versterkt
zou kunnen worden wanneer stedelijke herontwikkeling plaats vindt worden in de matrix
beschreven. Ook de veranderingen aan het groen ten gevolge van de nieuwe stedelijke ontwikkeling
worden in de matrix beschreven.
Op basis van de beschrijvingen “voor” en “na” de herontwikkeling kan de matrix worden ingevuld
met plussen en minnen om zo de kwaliteitsverandering van een bepaalde ruimtelijke eenheid
zichtbaar te maken.
Vijf verschillende categorieën van kwaliteiten worden in de matrix benoemd: gebruikerskwaliteit
(toegankelijkheid, functionaliteit), perceptie (visuele en ruimtelijke beleving), natuurlijke kwaliteit
(waterberging, ecologie, etc.), culturele kwaliteit (historie, architectonische waarde, etc.) en
beheerkwaliteit (staat van onderhoud, vitaliteit van bomen en ander groen, renovatiebehoefte).
Uitgangspunt van de Groene Saldoregeling is dat de toekomstige kwaliteit minimaal van dezelfde,
maar bij voorkeur van hogere waarde is dan de huidige.
Wanneer het binnen een project onvermijdelijk is dat het groen plaats maakt voor andere functies,
dan kan gebruik worden gemaakt van een compensatieladder. De groencompensatieladder is een
gedragslijn over hoe het groen gecompenseerd kan worden. De compensatie van groen blijft
maatwerk, maar met dit instrument kan bekeken worden waar, hoe het groen het beste
teruggebracht kan worden.
De compensatieladder kan er als volgt uit zien:
1. Inventariseer groen en bepaal de waarde.
2. Pas waardevol bestaand groen bij voorkeur in het plan in.
Als dit niet kan, dan compensatie:
3. Hetzelfde binnen het blok/buurt (groen voor groen) (=kwantitatief)
4. Iets anders gelijkwaardigs binnen het blok/buurt (=kwalitatief)
5. Hetzelfde binnen wijk/stad (= kwantitatief)
6. Iets anders gelijkwaardigs binnen wijk/stad (=kwalitatief)
7. Financiële compensatie in een groenfonds

8. Tenslotte, als compensatie op al deze manieren niet mogelijk of haalbaar is kan uiteindelijk
besloten worden tot de laatste mogelijkheid: niets doen aan compensatie
Deze compensatieladder begint met de waardebepaling van het bestaande groen. Voor een
dergelijke waardebepaling is geen getallenstelsel beschikbaar. Een omrekening naar euro’s is niet
zinvol (als dit al objectief is te doen), omdat het nou juist voor een deel gaat om immateriële
waarden, zoals belevingswaarde, esthetiek, etc.
De waarde kan dus alleen in woorden worden uitgedrukt, en heeft dus een sterk subjectief aspect. In
het participatietraject dat doorgaans aan een stedelijke herontwikkeling vooraf gaat kan breder
gedeelde (“intersubjectieve”) waardebepaling plaats vinden, door mensen gericht te vragen naar wat
ze van belang vinden. Voor het schaalniveau van wijk en stad is een vakmatige waardebepaling
vanuit de stedenbouwkundige discipline de meest voor de hand liggende benadering.

3. Beschrijving en evaluatie van de plannen waarvoor een rapportage is
gemaakt in het kader van de Groene Saldoregeling
De Groene Saldo analyse is op de volgende plangebieden van het Amersfoort Vernieuwt programma
toegepast:
 Euterpeplein
 Parkweelde 2
 Randenbroek Zuid
 Liendertseweg en locatie ABC-school
 De Ganskuijl
 Ariaweg Noord
3.1. Euterpeplein
Het plan betrof de herinrichting van het winkelplein, met de bedoeling om de algemene uitstraling
en verblijfskwaliteit van het plein te verbeteren, de verkeerstructuur te vereenvoudigen, en de
parkeercapaciteit te vergroten.
Daarbij kwam, dat uit de analyse van de aanwezige bomen bleek, dat deze voor een belangrijk deel
een beperkte tot slechte levensverwachting hadden ,voornamelijk ten gevolge van de kastanjebloedingsziekte.
Het herinrichtingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met een klankbordgroep waarin
winkeliers, bewoners en omwonenden vertegenwoordigd waren.
De Groene Saldo Regeling werd door de Raad vastgesteld op het moment dat het plan voor het
Euterpeplein nagenoeg gereed was. Omdat er geen klankbordgroepbijeenkomst meer op het
programma stond is een vragenlijst opgesteld en aan de klankbordgroepleden toegezonden, waarin
de aandachtspunten van de matrix aan de orde kwamen.
Met behulp van de antwoorden van de klankbordgroep op de vragenlijst is ambtelijk de matrix
ingevuld met vergelijkingen van de groene kwaliteiten “bestaand” versus “nieuw”.
De conclusie hiervan was dat op het Euterpeplein het groene saldo op zijn minst neutraal, en wellicht
zelfs positief genoemd kan worden. Het positieve saldo is niet gelegen in een toename van de
oppervlakte groen, maar vooral in een versterking van de functies van het groen (verblijven,
ontmoeten en spelen), en in een verbetering van de beheerbaarheid en toekomstwaarde van het
groen: met name het nieuwe bomenbestand betekent een duurzame , en in betekenis weer
groeiende groene waarde.
Uit de respons op de schriftelijke “enquete” bleek dat het voor bewoners moeilijk is om objectief en
aspectmatig naar de kwaliteiten van het groen te kijken.
Van het begin af aan was duidelijk, dat voor alle betrokkenen het groene karakter van het plein een
heel belangrijk aspect was dat men wilde behouden. De noodzaak om de bestaande bomen te
kappen was een inzicht dat met pijn en moeite rijpte in de hoofden en harten van betrokkenen.

In het plan is veel ruimte gebleven voor groen, zelfs zo, dat de doelstelling van maximalisatie van de
parkeercapaciteit daardoor slechts minimaal is gehaald. (Het aantal parkeerplaatsen is slechts 10%
toegenomen; de vindbaarheid en bruikbaarheid is daarbij wel enorm verbeterd).
In de beoordeling speelt uiteraard een sterk subjectief element mee, en ook moet de beoordelaar
bereid zijn “toekomstwaarde” als een kwaliteit te zien. Het is voor het Euterpeplein namelijk een
heel groot verlies geweest dat alle bomen zijn verwijderd. Dat er ook weer bomen terug komen, dat
deze door hun leeftijd en groeiplaatsinrichting een betere levensverwachting hebben, en dat ze
plekken hebben die in het gebruik van het plein goed passen, is iets dat niet iedere burger die in een
planproces participeert direct ziet; het vraagt een “vooruitziende blik”.
3.2. Parkweelde 2
Parkweelde 2 is de naam van een vernieuwingsproject in de wijk Kruiskamp, de omgeving van de
Vasco Da Gamastraat. Het wooncomplex ter plaatse bestond uit drie flatblokken aan de Van
Randwijcklaan, en daarachter een 8-tal portiekflat-gebouwen. Het is een zeer kenmerkende
woonomgeving uit de jaren 50. Waarbij er een ruimtelijke balans bestond tussen bebouwing en
groen. Het groen fungeert vooral als kijkgroen, maar heeft ook een belangrijke recreatieve functie
voor kinderen en incidenteel ook volwassenen. De betekenis van het groen is des te belangrijker
aangezien de woningen slechts kleine eigen buitenruimtes hebben in de vorm van balkons. De
buitenruimte rond de gebouwen heeft verder een aanzienlijk ruimtebeslag voor het bij de woningen
benodigde parkeren.
Voor het gebied is een basisplan opgesteld dat uitgaat van totale sloop van de aanwezige woningen,
en een nieuwe invulling met drie strips met min of meer gesloten bouwblokken, samengesteld met
een combinatie van eengezinswoningen en appartementen. Het parkeren zal grotendeels onder de
woningen een plaats krijgen en langs de buitenranden van het gebied. Tussen de drie strips zullen
twee groenzones liggen, die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke groenstroken tussen de stroken
portiekflats. De drie strips worden haaks doorsneden door een groenzone met daarin een
verbindend voetpad. Deze ligt globaal op de plek van de zone waar in de bestaande situatie wordt
geparkeerd.
De vernieuwing van het gebied zal in fases plaats vinden. De eerste fase is inmiddels gerealiseerd, en
bestond uit sloop van de drie blokken aan de Van Randwijcklaan en de bouw van de eerste van de
drie strips.
De planvorming voor Parkweelde 2 was al in de afrondende fase toen de groene saldoregeling is
besproken in de klankbordgroep. De analyse van de “winst- en verliesrekening” is ambtelijk
voorbereid, besproken in de klankbordgroep en naar aanleiding daarvan op kleine onderdelen
bijgesteld.
De analyse is uitgevoerd voor twee fases van het project: de situatie na realisatie van de eerste
nieuwe bebouwingsstrip, en handhaving van de stroken portiekflats, en de situatie waarin ook de
portiekflats zijn gesloopt en vervangen, de totale beoogde transformatie dus. De analyse wees uit dat
voor de eerste fase het groensaldo negatief uitpakt. Dat komt omdat er relatief veel groen verdwijnt,
en daardoor komen bestaande, voorlopig te handhaven woningen in een veel minder groene
woonomgeving te staan. In de uiteindelijke fase, wanneer alle bestaande woningen in het gebied zijn
afgebroken en nieuwe blokken zijn gerealiseerd volgens het masterplan, is de groene kwaliteit van
de woonomgeving beter dan in de bestaande situatie en kan dus van een positief saldo worden
gesproken. Daar is de conclusie aan verbonden dat er tussen de eerste en de vervolgfases niet teveel
tijd zal moeten liggen, omdat er voorlopig dus sprake is van een negatief saldo. In de toelichting van
het bestemmingsplan wordt verwezen naar de rapportage van de Groene Saldoregeling.
Inmiddels is de eerste fase gerealiseerd, maar vindt de herontwikkeling van het gebied geen verdere
voortgang. Dat betekent, dat hier momenteel sprake is van een negatief groensaldo, in vergelijking
met de oorspronkelijke situatie. Dat wil niet automatisch zeggen dat er een onleefbare of
onwenselijke situatie is ontstaan. De vernieuwing heeft uiteraard naast een negatief groensaldo in
andere opzichten ook positieve effecten gehad op de omgeving, zoals: betere woningen in een
grotere diversiteit, oplossing van het parkeerprobleem, markante stedenbouwkundige accentuering
op de hoek van de Ringweg en de Van Randwijcklaan, e.d.

3.3. Randenbroek Zuid
Het plangebied betreft delen van het bestaande woongebied Randenbroek, met daarop
appartementbebouwing uit de jaren 50 in een groene setting. Deze appartementen zijn afgebroken.
Aangrenzend aan de bestaande wijk wordt een nieuw gebiedje ontwikkeld en bebouwd, dat tot nog
toe in gebruik was als gemeentewerf en weiland. Voor een deel kan dus gesproken worden van een
uitbreidingslocatie.
Het plangebied wordt omringd door hoofdgroenstructuren (Valleikanaalzone, Ecologische zone langs
de Vosheuvelbeek, Heiligenbergerweg) waardoor het gebied des te meer een groen karakter heeft.
Het stedenbouwkundige herontwikkelingsplan beoogt de nieuwbouw een vergelijkbaar karakter te
geven met de bestaande karakteristiek. (Rijen-)woningen gegroepeerd langs straatjes in een nieuw
buurtje, appartementgebouwen en geclusterde eengezinswoningen als objecten in het groen. Een
nieuw centraal gelegen buurtparkje, dat de bestaande buurten met de nieuwe buurt verbindt.
In het planproces voor Randenbroek Zuid is de Groene Saldoregeling vanaf het begin van de
planvorming (programmafase) ingebracht als aandachtspunt om ervoor te zorgen dat het groensaldo
neutraal, zo mogelijk positief zou worden.
In het planproces heeft het aspect “groensaldo” dus een belangrijke rol gespeeld. In de eerste
verkenning van de aanwezige waarden en kenmerken van het plangebied in zijn wijdere context
konden de groene aspecten van het gebied uiteraard niet over het hoofd gezien worden. Het
stedenbouwkundig plan is stapsgewijs ontwikkeld in een proces waarin bewoners en betrokkenen
tot drie keer toe hun mening hebben kunnen geven.
In de eerste twee van drie avonden was er een speciale discussietafel “Groen en recreatie” die in
vergelijking met de andere discussietafels zeer druk bezocht werd. Mensen hebben hier uitgebreid
verteld welke waarden van het gebied er in hun ogen bestaan, hoe ze daarmee om zouden willen
gaan, en welke verbeteringen ze nodig vinden. De uitkomsten van de eerste en tweede avond zijn
verwerkt in een concept-stedenbouwkundig plan, dat op de derde avond is gepresenteerd en
overwegend goed ontvangen. De verwerking van de groene aspecten in het plan, de winst en verlies
aan groen, voldoen goeddeels aan de geuite wensen en ideeën uit de eerste twee avonden.
Op basis van het conceptplan is vervolgens ambtelijk een rapportage gemaakt, waarin wordt
geconcludeerd dat er gesproken kan worden van een saldo neutraal (wel veranderingen maar per
saldo geen verlies of winst aan groene kwaliteiten). Deze rapportage is als verantwoording van het
ruimtelijk plan ten behoeve van de besluitvorming in de raad als achtergronddocument aangeleverd.
Het participatieproces, waarin de Groene Saldoregeling dus impliciet is besproken, is opmerkelijk
goed verlopen.
Tegen het plan is niettemin beroep ingesteld bij de Raad van State; onder andere tegen het feit dat
een deel van de boomstructuur langs de Heiligenbergerweg ten behoeve van de ontsluiting van het
plangebied moest wijken. Het feit dat deze ingreep in de Groene Saldo Regeling werd meegewogen
in een integraal verhaal heeft bijgedragen aan de voor het plan gunstige uitspraak.
3.4. Liendert
De Amersfoort Vernieuwt plannen voor Liendersteweg en ABC-locatie zijn ook vanuit de optiek van
de Groene Saldoregeling ontwikkeld en verantwoord.
In het plan Liendertseweg worden appartementsgebouwen uit de zestiger jaren afgebroken en
vervangen door een verkaveling van grondgebonden woningen met tuinen.
Dit betekent bijna per definitie, dat er veel oppervlakte openbaar groen( dat tussen de
appartementsgebouwen lag) wordt opgeheven ten gunste van de privé-buitenruimtes. Dit “verlies”
wordt vooral gewogen vanuit de aspecten functionaliteit en beheerkwaliteit. De betekenis van het
groen als kijkgroen is minder nodig; de betekenis als ontmoetingsruimte en speelruimte vraagt om
compensatie. Binnen de verkaveling zelf is ruimte voor deze compensatie niet te vinden, dus moet er
gecompenseerd worden door het bestaande, te handhaven groen in de directe omgeving een
kwaliteitsimpuls te geven. Het grote veld tegenover de locatie kan door een verbetering en
aanvulling van de recreatieve gebruiksmogelijkheden die compensatie bieden.

Het stedenbouwkundig plan doet hiervoor voorstellen, maar vooralsnog zijn daarvoor nog geen
concrete uitwerkingsplannen gemaakt. Er is bij de ontwikkelende partij wel een beperkt budget voor
gereserveerd.
Voor de ABC locatie is de herontwikkeling in stedenbouwkundig opzicht duidelijk gericht op een
versterking van de groenstructuur, door concentratie van de groene ruimte en een verbinding te
leggen met de grotere groene gebieden aan de rand van de wijk, te weten het Waterwingebied en de
zone langs het Valleikanaal. Uitgangspunten van groene saldering zitten hier impliciet in de opgave.
De herontwikkeling beoogt een “hart”van de wijk te maken in de vorm van een groen schoolplein
annex buurtplein, waarmee een functionele en beheermatige versterking van de groene waarden
kan worden bereikt.
Het plan voor het school- en buurtplein is in twee participatiebijeenkomsten verder programmatisch
en qua sfeerbeelden uitgewerkt, waarna een concreet plan getekend is, dat optimaal aansluit op de
nieuw te bouwen ABC-school.
3.5. De Ganskuijl
Voor dit zeer karakteristieke naoorlogse woongebied is gekozen voor een herontwikkeling op basis
van de belangrijke bestaande ruimtelijke kwaliteiten. Het groen biedt één van die belangrijke
kwaliteiten, door de alom aanwezigheid, het natuurlijke reliëf dat er in aanwezig is, door de
ruimtelijke doorzichten die het biedt, en, in mindere mate, door het bomenbestand dat er in staat.
De bestaande groene ruimte heeft een zeer belangrijke functie als uitloop- en ontmoetingsruimte
voor de bewoners, waarbij de kleine woningen en de kinderrijkheid van de bevolking belangrijke
bepalende factoren zijn.
Het ruimtelijk plan zet in op het handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteiten, maar biedt
deels een geheel ander woonprogramma , waardoor de bevolkingssamenstelling drastisch zal
wijzigen.
In het kader van de analyse vanuit de optiek van Groene Saldo Regeling worden de bestaande
waarden van het groen benoemd, de nieuwe voorstellen geïnterpreteerd wat betreft de impact op
het groen, en bepaald in hoeverre er sprake is van winst en verlies aan groene waarden. De conclusie
kan getrokken worden dat hier gesproken kan worden van een licht positief saldo. Het positieve zit
dan enerzijds in de grotere samenhang die het stedenbouwkundige plan biedt tussen de
verschillende delen van de groenstructuur, en anderzijds in de revitalisering van het groen (met
name het bomenbestand).

4. Conclusies t.a.v. de Groene Saldo Regeling
4.1.Wordt het doel bereikt?
De regeling dient twee doelen. Als eerste moet het werken als een instrument dat bij het maken van
herstructureringsplannen de groene kwaliteit behoedt, en zo mogelijk versterkt. (“Het groen mag
niet het kind van de rekening worden.”)
Als tweede doel geldt het inzichtelijk maken van een bewuste afweging bij keuzes over groen.
Wat betreft het eerste doel, dit is vooral een opgave, een (politieke) doelstelling, en het inzetten van
het instrument van de Groene Saldo Analyse leidt tot een bewustwording bij ontwikkelaar en
stedenbouwkundige plannenmaker dat groen op de juiste plek en de juiste wijze een integraal
onderdeel van de nieuwe stedenbouwkundige situatie moet worden. Die bewustwording is
noodzakelijk, aangezien de saldo-neutraal-opgave strijdig kan zijn met het ontwikkelaarsbelang.
Draagvlak voor deze doelstelling is bij participerende burgers gemakkelijk te vinden; hun wensen en
ambities gaan soms nog veel verder. De rapportage kan ook verantwoorden waarom sommige van
hun groene ambities en ideeën niet worden gehonoreerd.
Wat betreft het tweede doel: het inzichtelijk maken van de gemaakte interpretaties van de waarden
van het groen en de keuzes die in een plan gemaakt worden vormt een onderdeel van de

noodzakelijke plantoelichting, en draagt daardoor bij aan de “verdediging” van het plan bij de
besluitvorming, en eventueel daarna, indien dit in een bezwaarprocedure nodig is.
4.2. Hoe werkt de groene saldo regeling als middel om de groene waarden te benoemen en te
verantwoorden?
Hoewel ieder plangebied, en dus elke herontwikkelingsopgave zijn eigen kenmerken heeft, blijkt de
matrix die de kwaliteiten van het groen rubriceert een goede basis om het aan groen gekoppelde
kwaliteitsbegrip (groen is in ieders ogen in principe goed) te expliciteren en plaats-specifiek te
benoemen. De invalshoeken vanuit de verschillende schaalniveaus (stad, wijk, buurt, blok) en de te
onderscheiden aspecten ( ruimtelijk, cultureel, ecologisch, beheermatig) blijken goed hanteerbaar
om zo objectief mogelijk kwaliteiten te benoemen.
4.3. Wat heeft de inzet van de Groene Saldo Regeling opgeleverd?
De rapportages in het kader van de Groene Saldoregeling hebben tot nu toe slechts een beperkte rol
gespeeld in de besluitvorming over plannen.
De plannen gaan natuurlijk steeds over veel meer dan alleen het groen: nieuwe woonprogramma’s,
confrontaties met bestaande belangen, grondexploitaties, etc. , het groen is maar één van de vele
afwegingsaspecten in de planvorming en besluitvorming.
Niettemin lijkt de stelling gerechtvaardigd, dat het zo veel mogelijk expliciet maken van de
waarderingen en afwegingen dienstbaar is aan de inhoud en de procedures van
vernieuwingsplannen.
4.4 Verbetermogelijkheden
De rol van de bestaande en nieuwe direct belanghebbenden bij een herontwikkeling moet wellicht
meer en beter tot zijn recht komen bij het opstellen van een Groene Saldo Analyse. In elk planproces
is echter de rol van participatie verschillend wat betreft moment van inschakeling en mate van
betrokkenheid.
Een algemene aanpak is niet gemakkelijk te geven.
4.5. Vervolg
De Groene Saldo Regeling is specifiek in het leven geroepen voor de Amersfoort Vernieuwt
projecten.
De voortgang van het Amersfoort Vernieuwt-proces, en mogelijke nieuwe projecten die op korte
termijn daaruit voortkomen zijn onzeker. Er is geen vooruitzicht op korte termijn op een nieuwe
casus waarbij de Groene Saldo Regeling moet worden ingezet.
De ervaring die is opgedaan met de wijze van rapporteren die we Groene Saldo Analyse hebben
genoemd, kan in de toekomst eventueel benut worden voor plannen in de stad, waarbij een
afweging van groene waarden in het geding is.

Bijlage 1 Toepassing Groene Saldo Regeling in de AV Plannen 2007 - 2014
Euterpeplein
Groene saldoregeling
1. Kwantitatief:
Groene saldoregeling bij de herinrichting van het Euterpeplein.
De groen saldoregeling is niet zo ver uitgewerkt dat met een eenvoudige berekening kan worden bepaald welke kwaliteit
en/of kwantiteit van het groen moet worden gecompenseerd.
Er zal een kwalitatieve afweging moeten worden gemaakt, maar de kwantitatieve verschillen zijn niet zonder belang. Daarom
eerst maar de harde feiten
Bestaande oppervlakte groen (netto) 2000……...m2
Ontworpen oppervlakte groen netto) 900……..m2
Bestaand aantal bomen eerste grootte 48…..stuks
Ontworpen aantal bomen eerste grootte 24….stuks
Bestaand aantal bomen tweede grootte…2……stuks
Ontworpen aantal bomen tweede grootte …25……stuks
2.

Kwalitatief

Bestaande situatie
(schaal) Stad
(kwaliteitsaspecten
Gebruikskwaliteit
(bereikbaarheid,
functionaliteit bijv.
speelplek etc.)
Groen winkelplein is
onderscheidend ten
Belevingskwaliteit
opzichte van andere
(visuele en ruimtelijke wijkwinkelcentra.

Wijk

Buurt

Groene middengebied biedt
verblijfs- en
ontmoetingsgelegenheid voor
winkelend publiek
Plein is hart van de wijk met
veel groen. Groen op het
plein versterkt dit.

Verblijfs- en ontmoetingsfunctie
voor direkt omwonenden
(appartementen) van extra
betekenis.
Groen op het plein is van belang
als kijkgroen voor de omliggende
appartementen.

beleving)
Groen heeft geen bijzondere
betekenis t.a.v. natuurwaarden

Natuurlijke kwaliteit
(water, ecologie)
Culturele kwaliteit
(cultuurhistorie,
architectonische
kwaliteit)

Beheerkwaliteit
(onderhoudsstaat)

Randenbroek is een
stedebouwkundig en
architectonisch gezien
kenmerkende
woonwijk. Het groen
is een belangrijk
onderdeel van het
ruimtelijk geheel.

Het groen is een belangrijk
onderdeel van het ruimtelijk
geheel.
Het aanwezige groen is ten
dele (m.n de boombeplanting)
nog onderdeel van de eerste
aanleg.

De bomenrijen benadrukken de
kenmerkende driehoekige vorm
van het plein. De oppervlaktes
groen zijn versnipperd ten
gevolge van doorsnijding met
wegen en parkeerplaatsen.
Dit geeft een rafelig beeld.
De bomen zijn voor een deel niet
vitaal door slechte
standplaatsomstandigheden.
Aantasting door
Kastanjebloedingsziekte is
incidenteel aanwezig, en te vrezen
voor uitbreiding.

Blok

Nieuwe situatie
(schaal) Stad
(kwaliteitsaspecten
Gebruikskwaliteit
(bereikbaarheid,
functionaliteit bijv.
speelplek etc.)

Belevingskwaliteit
(visuele en ruimtelijke
beleving)

Winkelplein met
groene kern is
onderscheidend ten
opzichte van andere
wijkwinkelcentra

Wijk

Buurt

Groene middengebied biedt
verblijfs- en
ontmoetingsgelegenheid voor
winkelend publiek

Verblijfs- en
ontmoetingsfunctie voor
direkt omwonenden
(appartementen) van extra
betekenis.
Groen op het plein is van
belang als kijkgroen voor
de omliggende
appartementen

Plein is hart van de wijk met
veel groen. Groen op het
plein versterkt dit.

Groen heeft geen
bijzondere betekenis t.a.v.
natuurwaarden

Natuurlijke kwaliteit
(water, ecologie)
Culturele kwaliteit
(cultuurhistorie,
architectonische kwaliteit)

Blok

Randenbroek is een
stedebouwkundig en
architectonisch
gezien kenmerkende
woonwijk. Het groen
is een belangrijk
onderdeel van het
ruimtelijk geheel

Het groen is een belangrijk
onderdeel van het ruimtelijk
geheel.
Door de nieuwe beplanting
zijn de bomen nog lange tijd
niet van optimaal formaat.

Beheerkwaliteit
(onderhoudsstaat)

De bomenrijen van kleinere
bomen langs de gevels
volgen (maar benadrukken
niet) de kenmerkende
driehoekige vorm van het
plein. De oppervlaktes
groen zijn op een
betekenisvolle manier
ingebed in de stenige
omgeving.
Door de nieuwe aanplant
met goede
bodemomstandigheden
voor de bomen is het groen
weer voor lange termijn
gezond en duurzaam.

Algemene indruk groensaldo:
Het plein zal minder groen worden, maar het aanwezige groen zal aantrekkelijker zijn.
Toekomstwaarde: Betere groeiplaatsomstandigheden en nieuwe aanplant garanderen een langdurig kwalitatief beeld.

Randenbroek Zuid

Liendertseweg AV
Groene Saldoregeling.
Inleiding
Afgesproken is, dat in de Amersfoort Vernieuwt plannen speciale aandacht wordt gegeven aan het groen als
kwaliteitskenmerk van de woon- en leefomgeving. “Het wijk- en buurtgroen mag namelijk niet het kind van de rekening
worden bij de binnenstedelijke vernieuwing”. Daarom wordt een ‘groene saldoregeling’ gehanteerd bij het maken van
vernieuwingsplannen. Amersfoort Vernieuwt biedt de kans om de kwaliteit van het openbare groen in de stad integraal op te
pakken en te verbeteren. Het behouden en versterken van de groene kwaliteit is het uitgangspunt voor elke wijk. De groene
saldo regeling geeft een methode om dit expliciet te verantwoorden. Het gaat hier om de verschillende kwaliteiten en functies
van het openbare groen, waaronder vallen de blauwe functies en de speelvoorzieningen. Onder openbaar groen verstaan wij
het groene deel van het publieke domein, dat voor iedereen vrij toegankelijk is en waar iedereen gebruik van kan maken.
Spelregels
De groene saldoregeling beoogt inzicht te geven in winst en verlies aan groene kwaliteiten, die voortkomen uit het
voorgestelde stedenbouwkundige vernieuwingsplan. Verlies op de ene plek moet gecompenseerd worden door winst elders,
zodat er minimaal een saldo neutraal resulteert, uiteraard zo mogelijk een positief saldo. Compenseren kan op verschillende
manieren gebeuren, namelijk kwantitatief, kwalitatief of eventueel financieel.
Bij binnenstedelijke vernieuwing zijn door verdichting de mogelijkheden voor kwantitatieve compensatie (aantal vierkante
meters blijft gelijk)op project/wijkniveau vaak beperkt. Wel biedt de binnenstedelijke vernieuwing mogelijkheden voor
versterking van de kwaliteit van de groene ruimte ( minder vierkante meters, maar een betere inrichting met het oog op de
verschillende functies van het groen). In alle gevallen is een goede argumentatie voor de manier van compensatie belangrijk.
Methode
1. Compensatieladder
Wanneer het binnen een project onvermijdelijk is dat groen plaatsmaakt voor andere functies dan zal gebruik worden
gemaakt van een compensatieladder.
Stap 1:
Inventariseer het bestaande groen en bepaal de waarde.
Pas waardevol bestaand groen bij voorkeur in het plan in.
Analyseer welke waarden het groen in de ontworpen situatie heeft.
Stap 2:
Vergelijk de bestaande en de nieuwe situatie met elkaar en bepaal of er sprake is van voldoende compensatie.
Compensatie bestaat ( in volgorde van voorkeur) uit:
Hetzelfde binnen het blok/buurt (groen voor groen) (=kwantitatief)
Iets anders gelijkwaardigs binnen het blok/buurt (=kwalitatief)
o Hetzelfde binnen de wijk1 (= kwantitatief)
o Iets anders gelijkwaardigs binnen de wijk (=kwalitatief)

Financiële compensatie in een groenfonds

Niets doen aan compensatie
2. Matrix
Om de eerste stap in de compensatieladder, het bepalen van de waarde van groen, te kunnen nemen is een matrix ontwikkeld
om de groene kwaliteit zo objectief mogelijk te beschrijven

Groen saldo binnen het plan Liendertseweg.
Om de matrix van kwaliteiten in te kunnen vullen is een algemeen beeld nodig van de kenmerken en kwaliteiten van het
bestaande groen. Voor de wijk Liendert als geheel is in de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte het volgende naar voren
gebracht:
Het groen bestaat uit bomen in verharding, gras met bomen, en heestervakken, soms van één soort, elders met een
gevarieerde samenstelling. Incidenteel komen geschoren hagen van esdoorn en beuk voor. De ruime, open

grasruimtes met bomen vormen het aantrekkelijkste aspect van de wijk. De boombeplantingen hebben
in het algemeen een volwassen afmeting bereikt, en zijn daardoor qua omvang dikwijls goed in relatie
tot de schaal van de bebouwing ( met veel hoogbouw), vormen een echt tegenwicht in karakteristiek, en bepalen mede de
ruimtelijke opbouw. De soortensamenstelling weerspiegelt soms de hoedanigheid van de oorspronkelijke bodemgesteldheid:
laaggelegen zandgrond. ( m.n. populier, wilg en es) Maar er zijn ook veel boomsoorten die niet kenmerkend zijn voor de
groeiomstandigheden.
De heestervakken zijn vaak niet aantrekkelijk, door één of meerdere factoren, zoals zwerfvuil, lelijk snoeiwerk, slechte groei,
doorlooppaden, en onaantrekkelijke soortensamenstelling. Soms sluiten ze ruimtes af, die beter open zouden kunnen zijn.

Geschoren hagen bieden altijd een hoogwaardig beeld, en vormen waar nodig een effectieve afscherming en maken lelijke
hekken onzichtbaar of overbodig.
Pleksgewijs wordt de kwaliteit van de openbare ruimte mede bepaald door straatmeubilair en speelvoorzieningen. Voor de
functionaliteit van het gebruik zijn deze voorzieningen meestal, maar niet altijd, van groot belang.
Hoe kunnen we de kwaliteit van het groene beeld versterken? Grotendeels de heesterbeplantingen verwijderen, zodat meer
openheid ontstaat. Sociale veiligheid en levendigheid worden hiermee gediend. Op specifieke plekken heestergroepen
behouden of aanleggen als zelfstandige “clumps” in de ruimte met een aantrekkelijke samenstelling van bloeiende en
groenblijvende soorten. Waar afscherming nodig is zo veel mogelijk gebruik maken van geschoren hagen. Heel veel bomen
bijplanten. Diversiteit aan soorten, leeftijden en plantafstanden is van belang.
Het aanwezige groen en de veranderingen ten gevolge van het stedenbouwkundig plan
Boombeplanting langs de Liendertseweg
De Liendertseweg heeft maar ten dele een “eigen” begeleidende boombeplanting. Deze ligt aan de westzijde langs de
Liendertseweg, zuidelijk van de Kwartelstraat, en wordt dus door het plan niet beïnvloed. Binnen het plangebied staan tussen
de flats grote bomen, die door hun volwassen omvang hun kroon tot over het profiel van de Liendertseweg uitspreiden.
Hierdoor heeft het brede verharde wegbeeld toch enige groene aankleding.
Ten behoeve van de nieuwe verkaveling zullen de bomen die het wegbeeld omkaderen voor een belangrijk deel moeten
verdwijnen. In het plan is ruimte om een vervangende boomstructuur langs de weg aan te brengen. Deze kan goed afgestemd
worden op het gewenste beeld van de weg. Het zal echter tientallen jaren duren voordat er een qua volume vergelijkbare
beplanting zal staan.
De groene ruimtes tussen de flats
Haaks op de Liendertseweg zijn ruimtes tussen de flats deels bestemd voor parkeren, deels groen ingericht met gras, bomen
en heesters. De volwassen bomen hebben veelal op zich een bijzondere kwaliteit. Aan elke ruimte is een kleine speelplek
gekoppeld, voorzien van een zandbak, een zitbank en een enkel speeltoestel, gericht op moeders met kleine kinderen. De
betekenis van deze groene ruimtes is in de eerste plaats gelegen in de functie van ruimtevulling en kijkgroen tussen de flats.
Tegelijk fungeren ze ook als recreatieve ruimte. Door de verspreide ligging en de beperkte omvang is de kwaliteit van de
speelplekken als ontmoetingsruimte gering.
Deze groene tussenruimtes gaan verdwijnen. De nieuwe verkavelingsvorm met in hoofdzaak grondgebonden woningen met
een tuin maakt deze collectieve tussenruimtes overbodig. Er gaan daardoor wel waardevolle bomen verloren. De recreatie- en
ontmoetingsfunctie van het groen verdwijnt hier, en zal gecompenseerd moeten worden elders.
Groenzones langs de Fazantenstraat en de Lijsterstraat
Beide zones worden gekenmerkt door een intensieve en aantrekkelijke boombeplanting. Ze vormen in de bestaande situatie
een bufferzone van kijkgroen voor de grondgebonden woningen aan de overzijde van de staat. De beide zones blijven
behouden en dus ook hun betekenis.
De zone aan de Fazantenstraat bestaat uit een lage heesterbeplanting met veel grote bomen erin. Dit beeld ziet er momenteel
goed uit, maar vooral de heesterbeplanting zal op den duur aan kwaliteit kunnen verliezen omdat onder het dichte bladerdek
de groeiomstandigheden minder geschikt worden. Op termijn kan de heesterbeplanting vervangen worden door gras ( in
overeenstemming met de richting die in de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte is aangegeven). Daardoor zal de afschermende
werking (bufferfunctie) afnemen, maar de betekenis als ontmoetingsruimte voor de buurt toenemen.
De zone langs de Lijsterstraat is momenteel vrij open, gras met bomen. Hier is, wat bedoeld is in de Nota Kwaliteit Openbare
Ruimte aanleiding om de boombeplanting te intensiveren.
De centrale open ruimte
Deze ruimte is een ontmoetingsruimte voor de buurt. Momenteel zijn daar echter nauwelijks specifieke inrichtingselementen
aanwezig. De ruimte blijft behouden, en zal nog beter bereikbaar gemaakt worden door tegenover de Roerdompstraat een
doorgang te maken.
De recreatie- en ontmoetingsfunctie zal beter ontwikkeld worden door introductie van een attractieve speelplek voor kinderen
van 6 tot 10 a 12 jaar. Voor de allerjongsten zal een afzonderlijk gedeelte, met zitplek voor ouders worden geboden.
Ontmoeten en spelen worden verder gefaciliteerd door een lineaire zitrand en een trapveld. Behoud van de bestaande bomen
is een uitgangspunt, er worden zoveel mogelijk waar dat kan bomen toegevoegd, om een gevarieerde soorten- en
leeftijdssamenstelling te krijgen.

Stad
Het groen binnen het
plangebied heeft geen
bijzondere betekenis
op het niveau van de
hele stad

Wijk

Buurt

Blok

n.v.t.

Binnen de wijk is het bestaande
groen van het plangebied geen
onderdeel van een duidelijke en
continue (wandel-)structuur. In
de nieuwe opzet wordt
continuïteit versterkt (
verbinding tussen Valleikanaal
en Waterwingebied) door
concentratie van het groen langs
de Ibisstraat, en het openen van
een doorgang in het verlengde
van de Roerdompstraat

Belevingskwaliteit

n.v.t.

De groene omkadering van de
Liendertseweg is in de huidige
situatie niet heel sterk. Het
bomenbestand langs de weg
wordt vernieuwd, maar zal op
de lange duur weer minstens de
kwaliteit van nu hebben

Natuurlijke
kwaliteit
Het groen binnen
het plangebied heeft
geen bijzondere
betekenis voor
natuurwaarden
Culturele kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

Er zijn in het plangebied
enkele kleine
speelvoorzieningen
aanwezig, die verdwijnen
In het plan Liendertseweg
wordt een nieuwe
speellocatie voorzien op
het grote buurtgroen, in het
plan voor de ABC-locatie
worden nieuwe
speelvoorzieningen
geconcentreerd op het
ontmoetingsplein bij de
ABC-school, terwijl de
groenzone langs de
Ibisstraat ook voor spel een
functie kan hebben.
De zones langs de
Fazantenstraat en de
Lijsterstraat blijven
gehandhaafd als kijkgroen
voor de tegenoverliggende
bestaande
woningen.Verbetering van
de inrichting zal de
belevingskwaliteit
versterken.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De ruimtelijke structuur van de
wijk, waarvan het groen een
integraal onderdeel uitmaakt, is
een karakteristiek product van
een bepaalde wijze van
stadsontwikkeling. In het
algemeen is de waardering voor
deze ruimtelijke structuur niet
heel hoog; het groen is door zijn
omvang wel een
kwaliteitselement.
Door het plan wordt de
ruimtelijke structuur enigszins
aangepast, maar blijft in
hoofdopzet gelijk. De
hoeveelheid openbaar groen
neemt af, maar gestreefd wordt
naar een esthetisch meer
hoogwaardige invulling ervan.

Beheerkwaliteit

n.v.t

Beschrijvend
Verandering is
neutraal
Verandering is
negatief
Verandering is
positief
Gebruikskwaliteit

Door afname van de
oppervlakten groen neemt
het te beheren areaal af.
Het centrale groen zal met
de nieuwe inrichting meer
beheer vergen. Hier
ontstaat een evenwicht.

Groensaldo ABC-locatie Liendert
Betekenis van de
kleuren
Beschrijvend
Verandering is
neutraal
Verandering is
negatief
Verandering is positief
Gebruikskwaliteit

Stad
Het groen binnen het
plangebied heeft geen
bijzondere betekenis op
het niveau van de hele
stad

Wijk

Buurt

Blok

n.v.t.

Binnen de wijk is het bestaande
groen van het plangebied geen
onderdeel van een duidelijke en
continue (wandel-)structuur. In
de nieuwe opzet wordt
continuïteit versterkt (
verbinding tussen Valleikanaal
en Waterwingebied) door
concentratie van het groen langs
de Ibisstraat, en het openen van
een doorgang in het verlengde
van de Roerdompstraat

De omheinde
speeltuin/schooltuinenlocatie
gaat verdwijnen.
De locatie wordt gedeeltelijk
toegevoegd aan de openbare
ruimte van het grote buurtgroen.

Belevingskwaliteit

n.v.t.

De Wiekslag blijft een met groen
begeleide structurerende lijn in
de wijk

Natuurlijke kwaliteit
Het groen binnen het
plangebied heeft geen
bijzondere betekenis
voor natuurwaarden
Culturele kwaliteit

n.v.t.

n.v.t.

Er zijn in het plangebied enkele
kleine speelvoorzieningen
aanwezig, die verdwijnen In het
plan Liendertseweg wordt een
nieuwe speellocatie voorzien op
het grote buurtgroen, in het plan
voor de ABC-locatie worden
nieuwe speelvoorzieningen
geconcentreerd op het
ontmoetingsplein bij de ABCschool, terwijl de groenzone
langs de Ibisstraat ook voor spel
een functie kan hebben.
Woningen langs de Ibisstraat en
de Pelikaanstraat zijn
georiënteerd op het
schoolterrein, waarin groen en
bebouwing in een open
afwisseling aanwezig zijn. Voor
de Pelikaanstraat gaat deze
groene oriëntatie verloren.In de
nieuwe opzet wordt het groene
karakter van de buurt versterkt
door concentratie van het groen
langs de Ibisstraat, en het
oriënteren van nieuwe woningen
op de groene hoofdruimtes.
n.v.t.

n.v.t.

De ruimtelijke structuur van de
wijk, waarvan het groen een
integraal onderdeel uitmaakt, is
een karakteristiek product van
een tijdgebonden, bepaalde wijze
van stadsontwikkeling.. Het
bijna overal in het stadsbeeld
aanwezige groenis een essentieel
onderdeel van de ruimtelijke
structuur.,
Door het plan wordt de
ruimtelijke structuur aangepast,
maar de betekenis van het groen
als onderdeel van het
woonmilieu blijft in hoofdopzet
gelijk.

Beheerkwaliteit

n.v.t

n.v.t.

De ruimte bij het nieuwe ABCschoolcomplex wordt een
markante plek in de wijk, waar
ontmoeting van kinderen en
ouders wordt gestimuleerd door
een hoogwaardige vormgeving
van het “schoolplein,”. De
vormgeving hiervan moet
resulteren in een in vorm en
functie samenbindend plek met
een duidelijke artistieke
meerwaarde.

De herontwikkeling zal
onvermijdelijk gaan ten koste
van een aantal aantrekkelijke
bestaande bomen. In aantal
zullen de verloren gaande bomen
minimaal 1:1 gecompenseerd
worden.

In overeenstemming met de
richtlijnen in de Nota Kwaliteit
Openbare Ruimte zal het
openbare groen geen
sierheestervakken meer kennen,
maar uitsluitend bestaan uit gras,
bomen en hagen. Hiermee wordt
een permanent goed beheerd
beeld mogelijk..

Project herontwikkeling ‘De Ganskuíjl’
Analyse Groene Saldo Regeling
Concept 23-05-2013
Inleiding
“Groen” wordt beschouwd als een belangrijk aspect in de projecten van binnenstedelijke vernieuwing, die in het kader van
Amersfoort Vernieuwt worden uitgevoerd.
De Raad heeft uitgesproken, dat “het wijk- en buurtgroen niet het kind van de rekening mag worden”.
Om deze uitspraak hanteerbaar te maken is de Groene Saldoregeling in het leven geroepen. Uitgangspunt van deze
benadering is, dat de ruimtelijke veranderingen eventueel ook betrekking hebben op het aanwezige groen, maar dat de groene
kwaliteiten “per saldo”niet achteruit mogen gaan. Onontkoombaar verlies aan bestaande groene kwaliteiten moet
gecompenseerd worden door winst aan nieuwe kwaliteiten.
Daarvoor is het nodig om de kwaliteiten van het groen expliciet te benoemen; bestaande zowel als nieuwe, nog te maken
kwaliteiten. Vervolgens moeten de “plussen en minnen”zo goed mogelijk gewaardeerd worden, om uiteindelijk een conclusie
te kunnen trekken over het behaalde saldo. Het streven moet zijn dat er minimaal een “neutraal” saldo uit de plannen
resulteert, maar idealiter leidt een plan van stedelijke vernieuwing tot een “positief saldo”voor de groene kwaliteiten. Dan
leidt het plan voor stedelijke vernieuwing tot een vergroting van de waarde van het groen.
Groene waarden hebben te maken met betekenissen die mensen toekennen aan de bestaande of nieuwe omgeving, en het
waarderen is uiteraard enigszins subjectief, en dus ook de beschrijving van de waarden.. Maar dat is onontkoombaar in het
werkterrein van stadsplanning en stedenbouwkundig ontwerp. Uiteindelijk is het de politiek die besluit in hoeverre een
subjectieve afweging voldoende draagvlak heeft.
Voor een overzichtelijke en zo objectief mogelijke weergave van de groene waarden is een matrix ontworpen die kwaliteiten
enerzijds onderscheidt naar een aantal invalshoeken (aspecten), en anderzijds naar de omvang van de omgeving ( en daaraan
gekoppeld niet nader benoemde groepen van mensen) waarvoor het groen een betekenis heeft.

Schaalniveau

Stad

Wijk

Buurt

Blok

Aspecten
Gebruikskwaliteit
Belevingskwaliteit
Natuur kwaliteit
Culturele kwaliteit
Beheerkwaliteit

Stedelijke Vernieuwing De Ganskuijl
Voor de Ganskuijl is een herontwikkelingsplan in ontwerp, dat uitgaat van gedeeltelijke handhaving van bestaande
bebouwing, en gedeeltelijke vervanging door nieuwbouw.
Het plan is gebaseerd op een hoge waardering voor de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied, samen met een hoge
waardering voor de architectuur van een deel van de bestaande gebouwen..
Hoewel functioneel hiermee niet verbonden valt de planvorming voor de herontwikkeling van het gebied in de tijd min of
meer samen met de herriolering en herprofilering van de aangrenzende Gasthuislaan. De werkzaamheden aan deze weg
betekenen een heel beperkte verkleining van het gebied. Van betekenis voor het groen is wel, dat de bestaande bomen langs
de weg zullen moeten worden gerooid. Er komt wel een vervangende nieuwe bomenrij, die plaats krijgt in een groene berm.
In feite wordt het zicht van en naar het gebied De Ganskuijl hierdoor groener. Voor de groenbalans van De Ganskuijl
beschouwen we deze ingreep evenwel als neutraal, omdat het groenere beeld opgevat kan worden als compensatie van de
grotere wegbreedte, en het verlies aan groene vierkante meters dat hiervoor nodig is.

De bestaande kwaliteiten van het groen
(legenda: een waardevol kenmerk, een tekortschietende kwaliteit)
Binnen de bestaande structuur vormt het openbare groen samen met de gebouwen het belangrijkste beeldbepalende aspect
van het gebied. Bebouwing en groen samen vormen een kenmerkend ruimtelijk ensemble, waaraan een cultuurhistorische
waarde kan worden toegekend: het betreft een tamelijk zuivere en unieke materialisatie van de stedenbouwkundige
paradigma’s van de jaren vijftig..
Doorlopende groene ruimtes tussen de gebouwen, die een zekere onbegrensdheid suggereren. Plaatselijk een glooiend reliëf,
dat de continuïteit van de ruimte versterkt, en het gebied op een bijzondere manier karakteriseert als “Amersfoorts”.
Het groen heeft een zeer belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor de bewoners ( diverse plekken, diverse
leeftijdsgroepen); deze belangrijke functie hangt uiteraard sterk samen met de woonvorm (kleine flats zonder eigen
buitenruimte) en de specifieke bevolkingssamenstelling (lage inkomens, veel kinderen/jeugd).
Er zijn diverse speel- en verblijfsvoorzieningen, verspreid over het gebied
De structuur van groene ruimtes wordt doorsneden door de weg waarlangs de parkeerplaatsen zijn geconcentreerd.
Doorzichten worden hierdoor gefrustreerd, en het gebruik van de ruimtes wordt daardoor versnipperd.
Door de grote gebruiksdruk ziet het groen er op sommige plekken versleten uit. Plaatselijk is groen vervangen door tegels,
waardoor de ruimte stenig is geworden.
Aan de voet van de gebouwen zijn gedeelten van het openbaar groen in gebruik genomen als privégroen. Dit is in beginsel
niet toegestaan; handhaving vraagt voortdurende aandacht.
Het beeld van gras met bomen is passend en fraai, maar er zijn te weinig waardevolle bomen, die de kwaliteit van de
omgeving kunnen bepalen.
In ecologisch opzicht heeft het aanwezige groen geen bijzondere betekenis. Door de intensiteit van het gebruik, en de
eenvoudige structuur is er geen bijzonder (half-)natuurlijk planten- of dierenleven.
Waardering bestaande situatie
Schaalniveau
Stad

Wijk

Buurt

Blok

Veel ruimte voor
ontmoeting en spel
Wonen in een
parkachtige setting;
lange doorzichten
worden onderbroken
door P-plaatsen
Het wonen in een
parkachtige setting
refereert naar
natuurbeleving
Kunstbank als
ontmoetingsplek

Veel ruimte voor
ontmoeting en spel
Wonen in een
parkachtige setting;
lange doorzichten
worden onderbroken
door P-plaatsen
Het wonen in een
parkachtige setting
refereert naar
natuurbeleving
Kunstbank als
ontmoetingsplek

Kwaliteit van
heestervakken en
bomenbestand is laag

Kwaliteit van
heestervakken en
bomenbestand is
laag.
Onbedoelde
ingebruikname als
privegroen.

Aspecten
Gebruikskwaliteit

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Belevingskwaliteit

Onderdeel van
verscheidenheid van
woonmilieus, geregen
langs de
hoofdontsluiting
Geen bijzondere
natuurkwaliteit

Onderdeel van
verscheidenheid van
woonmilieus, geregen
langs de
hoofdontsluiting
Geen bijzondere
natuurkwaliteit

Cultuurhistorische
waarde van het groen
i.r.t.
verkavelingstypologie
en woningarchitectuur
Niet van toepassing

Cultuurhistorische
waarde van het groen
i.r.t.
verkavelingstypologie
en woningarchitectuur
Kwaliteit van het
bomenbestand is laag

Natuur kwaliteit

Culturele kwaliteit

Beheerkwaliteit

De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling
(legenda: vergroting van de kwaliteit, neutraal voor de kwaliteit, verslechtering van de kwaliteit


De herontwikkeling gaat uit van behoud van de doorlopende groene ruimtes tussen bestaande en nieuwe
woonblokken.



De oost-west doorsnijding met de weg met aanliggende parkeerplaatsen wordt vervangen door een noord-zuid
ontsluiting, waaraan parkeerplaatsen liggen. De groene ruimtes worden in noord-zuidrichting daardoor meer
continu (zowel visueel als functioneel).



Het openbare groen in de ruimtes tussen de gebouwen wordt smaller, ten behoeve van de ontsluitingsfunctie en het
bieden van privébuitenruimtes bij de gebouwen, waardoor doorzicht en ook bepaalde gebruiksvormen (balspel)
minder mogelijk worden.



Zowel de bestaande, te handhaven gebouwen, als de nieuwe eengezinswoningen leveren een nieuwe woonvorm op:
de woningen krijgen merendeels eigen buitenruimtes, die de druk op de openbare ruimte als verblijfsruimte voor
volwassenen zal doen afnemen.



Voor kinderen zal het groen nog wel een belangrijke functie hebben als speelomgeving. Dit wordt een
bovengemiddelde kwaliteit van het nieuwe woonmilieu. De bevolkingssamenstelling zal ingrijpend wijzigen,
waardoor de druk op de ruimte waarschijnlijk zal afnemen.



Het bestaande bomenbestand is niet bepalend voor de plekken waar nieuw gebouwd wordt. Sommige bestaande
bomen zullen gerooid moeten worden; vervangende boombeplanting zal aangebracht worden. De
soortensamenstelling in relatie tot de groeicondities zal worden geoptimaliseerd.

Bestaande situatie en hoe die verandert.
Schaalniveau
Stad

Wijk

Buurt

Blok

Veel ruimte voor
ontmoeting en spel
Groene ruimte voor
ontmoeting en spel
neemt enigszins af, maar
wordt relatief sterker in
relatie tot de nieuwe
woonvormen en
bevolkingssamenstelling.
Wonen in een
parkachtige setting;
lange doorzichten
worden onderbroken
door P-plaatsen
Onderbreking door Pplaatsen wordt
opgeheven, breedte van
de groene zichtruimte
neemt af
Het wonen in een
parkachtige setting
refereert naar
natuurbeleving

Veel ruimte voor
ontmoeting en spel
Groene ruimte voor
ontmoeting en spel
neemt enigszins af, maar
wordt relatief sterker in
relatie tot de nieuwe
woonvormen en
bevolkingssamenstelling.
Wonen in een
parkachtige setting;
lange doorzichten
worden onderbroken
door P-plaatsen
Onderbreking door Pplaatsen wordt
opgeheven, breedte van
de groene zichtruimte
neemt af
Het wonen in een
parkachtige setting
refereert naar
natuurbeleving

Aspecten
Gebruikskwaliteit

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Belevingskwaliteit

Onderdeel van
verscheidenheid van
woonmilieus, geregen
langs de
hoofdontsluiting.
Verscheidenheid blijft
herkenbaar

Onderdeel van
verscheidenheid van
woonmilieus, geregen
langs de
hoofdontsluiting
Verscheidenheid blijft
herkenbaar

Natuur kwaliteit

Geen bijzondere
natuurkwaliteit

Geen bijzondere
natuurkwaliteit

Culturele kwaliteit

Cultuurhistorische
waarde van het groen
i.r.t.
verkavelingstypologie en
woningarchitectuur
Cultuurhistorische
samenhang tussen oude
gebouwen en
groenstructuur blijft ten
dele intact, deels wordt
de bestaande structuur
gebruikt als nieuw
ruimtelijk
kwaliteitsgegeven

Cultuurhistorische
waarde van het groen
i.r.t.
verkavelingstypologie en
woningarchitectuur
Cultuurhistorische
samenhang tussen oude
gebouwen en
groenstructuur blijft ten
dele intact, deels wordt
de bestaande structuur
gebruikt als nieuw
ruimtelijk
kwaliteitsgegeven

Kunstbank als
ontmoetingsplek
Object kan worden
herplaatst

Kunstbank als
ontmoetingsplek Object
kan worden herplaatst

Beheerkwaliteit

Niet van toepassing

Kwaliteit van het
bomenbestand is laag.
In de nieuwe groene
inrichting zal het
bomenbestand worden
vernieuwd.

Kwaliteit van
heestervakken en
bomenbestand is laag
In de nieuwe groene
inrichting zullen heesters
en bomen worden
vernieuwd

Kwaliteit van
heestervakken en
bomenbestand is laag.
Onbedoelde
ingebruikname als
privegroen.
In de nieuwe groene
inrichting zullen heesters
en bomen worden
worden vernieuwd.
Grenzen tussen openbaar
en privé zullen duidelijk
zijn in ligging en
vormgeving.

Conclusie
In de herontwikkeling van het gebied De Ganskuijl wordt het uitgangspunt van de groene saldoregeling , namelijk dat
bestaande groene kwaliteiten niet aan waarde mogen inboeten, als ontwerpuitgangspunt tamelijk letterlijk gehanteerd: er
komen in de hoofdopzet dezelfde, of tenminste zeer vergelijkbare groene tussenruimtes.
Deels gaat het om het behoud van de bijzondere karakteristiek van dit naoorlogse woningbouwproject, deels betekent dit dat
er eigentijdse woningen worden ontwikkeld in een zeer ruime en groene setting. Kwaliteit is daarmee gegarandeerd. De
beheerkwaliteit van het bestaande groen schiet tekort. In het groenontwerp van de nieuwe opzet zal beter ingespeeld kunnen
worden op hedendaagse eisen en mogelijkheden van het groenbeheer voor zowel bomen als heesters. Overigens zal gras voor
het overgrote deel het groene aanzien blijven bepalen.
“Per saldo” betekent de herontwikkeling van het gebied een revitalisatie van het groene karakter. Er kan gesproken worden
van een duidelijke “winst”.

