Structuurvisie Amersfoort 2030
Een nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofie voor onze stad

Stad met een hart
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“Als je een schip wil bouwen roep dan geen mannen bij elkaar om hout te
verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan,
leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”
Antoine de Saint-Exupéry (auteur van Le Petit Prince)
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Samenvatting
In deze structuurvisie schetsen we de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
Amersfoort. Daarmee scheppen wij een
nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofie met
een kwalitatief en strategisch kader
voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het benoemt onze rol, brengt
samenhang tussen uiteenlopende
beleidsonderwerpen en biedt aanknopingspunten voor andere partijen om
samen met ons te werken aan een
vitale, aantrekkelijke en duurzame stad.
De rol van de gemeente in de ontwikkeling van de stad is veranderd.
We hebben niet meer de middelen
en instrumenten om ontwikkelingen
volledig op eigen kracht te sturen.
Bovendien wil de inwoner meer invloed
op zijn leefgebied. De laatste jaren is
steeds duidelijker geworden dat wij
maar één van de partijen zijn die bezig
zijn met de ontwikkeling van de stad.
De structuurvisie omarmt daarmee het
begrip uitnodigingsplanologie, naast
de al bekende toelatings- en ontwikkelingsplanologie.
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I De analyse
In september 2010 is de startnotitie
voor de structuurvisie Amersfoort 2030
vastgesteld door de gemeenteraad. In
februari 2011 is de Koers door de raad
vastgesteld. Daarmee zijn de ruimtelijke
doelstellingen en opgaven voor de
structuurvisie benoemd. Om de in de
stad aanwezige kennis te benutten is
er door de gemeente een participatiegroep ingesteld die kritisch commentaar heeft gegeven op de tussentijdse
resultaten en nieuwe ideeën heeft
aangedragen. De participatiegroep
bestaat uit vertegenwoordigers van
allerlei maatschappelijke organisaties en
enkele betrokken burgers. Vanwege de
ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling, vastgoedmarkt en economische
crisis is de opzet van de structuurvisie
na juni 2011 aangepast.

Amersfoort is een aantrekkelijke stad.
Het leefklimaat, de bereikbaarheid en
de economie bepalen in belangrijke
mate hoe aantrekkelijk een stad is.
Een vitale stad geeft letterlijk ruimte
aan alle drie de aspecten. Amersfoort
scoort goed als het gaat om haar
leefklimaat door de ligging van de stad
midden in het land, de landschappen om haar heen, haar bewoners en
de aanwezigheid van voorzieningen.
Amersfoort is een belangrijk knooppunt
van (internationale) wegverbindingen
en spoorlijnen waardoor grote delen
van Nederland binnen een uur reistijd
bereikbaar zijn. Ten slotte blijkt dat
de kwaliteit van het leefklimaat en de
bereikbaarheid sterk bepalend zijn voor
een succesvolle economische ontwikkeling net als het innovatief vermogen
en de kwaliteit van de arbeidsmarkt.
Amersfoort heeft met een moderne
kennis- en diensteneconomie ook op
dit aspect een goede uitgangspositie.
Echter, aantrekkelijk zijn is geen garantie om aantrekkelijk te blijven. Amersfoort heeft gouden jaren achter de rug
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en voelt nu de economische crisis. In
de structuurvisie kijken we verder. In de
analyse bespreken we trends waar we
de komende decennia rekening mee
moeten houden om aantrekkelijk te
blijven. Uit de trends volgen opgaven
die we –samen met de stad- te doen
hebben.

II De visie
Het Amersfoort van 2012 is de solide
basis voor het Amersfoort van de
toekomst. We kiezen voor intensiveren
met een stedelijk woonmilieu rondom
het stadshart en verdunnen met een
ruime groene woonmilieus in de omliggende wijken. De stad is daarmee in
2030 nog meer een geliefde plek om
te wonen, te bezoeken en aantrekkelijk om te ondernemen. De groei
van de stad heeft zijn grenzen bereikt.
Amersfoort heeft zijn vitaliteit vergroot
door de kenniseconomie te versterken
en het woonklimaat nog aantrekkelijker
te maken. Het Stadshart is stedelijker
geworden door intensivering van het
stadshart met meer wonen, werken en
stedelijke voorzieningen. De stad heeft
nog meer attractieve, levendige ontmoetingsplekken. Aangename woonwijken zijn onverminderd aantrekkelijk
voor jong en oud, gezin en alleenstaand. De wijken zijn aantrekkelijker
gemaakt door meer functiemenging
met werken en voorzieningen waar dat
kan en bieden rustig, veilig woongenot
waar dat hoort. De publieke ruimte

III De uitvoering
biedt voor mensen de mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten. Vanuit de wijken zijn er optimale verbindingen met
het groen in de stad en het landschap
buiten de stad. Werklocaties zijn vitaal
en multifunctioneel. De bereikbaar
is verbeterd door optimalisering van
de infrastructuur. Zo is er een nieuw
duurzaam evenwicht ontstaan tussen
economische dynamiek, de kwaliteit
van de leefomgeving en de bereikbaarheid.
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Wij kunnen en willen onze ambities
alleen samen met de stad waar maken.
Wij faciliteren, stimuleren en stellen
randvoorwaarden waar dat moet, maar
ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen Amersfoort
een vitale stad laten zijn en blijven.
Deze structuurvisie is een trendbreuk.
Burgerparticipatie zoals we die kennen maakt meer en meer plaats voor
overheidsparticipatie. Dit betekent dat
andere partijen leidend worden en de
gemeente meedenkt en/of meedoet.
Per ontwikkeling zullen we ons als
gemeente afvragen of we als overheid
een toegevoegde waarde hebben. We
zullen als gemeente in de toekomst
een meer bescheiden rol spelen, vaker
zullen we een faciliterende en stimulerende rol pakken, waar het moet,
bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke
belangen, of kansen erom vragen zullen we regisseren. Minder vaak dan in
het verleden zullen we een actieve rol
pakken. Wij bieden ruimte voor initiatieven uit de stad door minder regels en
meer flexibiliteit. Onze ruimtelijke

ambitie vertalen we in dit deel van de
structuurvisie in Amersfoortse Principes.
Met deze principes worden initiatiefnemers uitgedaagd en uitgenodigd om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Amersfoort.

1. Inleiding
Amersfoort staat er goed voor!
De stad is een geliefde plek om
te wonen en aantrekkelijk voor
ondernemers en bedrijven om zich te
vestigen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Andere
stedelijke regio’s worden economisch sterker. Door economische en
demografische ontwikkelingen zal
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland veranderen. Deze
ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor Amersfoort. De eerste effecten zijn op dit moment al duidelijk
zichtbaar. De bouw van Vathorst gaat
aanzienlijk langzamer dan gepland
en op De Hoef staan veel kantoren
al lange tijd leeg. We zoeken naar
nieuwe woonconcepten. De tijd van
expansieve groei, die de afgelopen
dertig jaar de basis heeft gelegd voor
het huidige succes van Amersfoort,
is voorbij.
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Amersfoort is een vitale stad en wil
dit blijven. Er moet daarom gezocht
worden naar nieuwe ontwikkelrichtingen en strategieën die de stad
klaar maken voor de toekomst.
In een context van minder harde
groei, streven we onverminderd
naar nog meer kwaliteit door voort
te bouwen op de bestaande kwaliteiten. Nadat decennialang nieuwe
kwaliteiten zijn toegevoegd aan de
stad, zet deze structuurvisie juist in
op het voortbouwen en versterken
van de kwaliteiten die er al zijn. Het
Amersfoort van nu is de solide basis
voor het Amersfoort van de toekomst. In deze structuurvisie richten
we onze aandacht met name op
meer stedelijkheid in het Stadshart
en het versterken van de stedelijke
voorzieningen. In combinatie met het
aantrekkelijke landschap, de goede
bereikbaarheid, vitale werklocaties en
de aantrekkelijke woonwijken waar
het woongenot voorop staat, zien wij
dit als de centrale opgave voor een
nog aantrekkelijker woon-, werk- en
leefklimaat richting 2030.

In deze structuurvisie schetsen we de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van Amersfoort. Daarmee scheppen
wij een nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofie met een kwalitatief en strategisch kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het benoemt
onze rol, brengt samenhang tussen
uiteenlopende beleidsonderwerpen
en biedt aanknopingspunten voor
andere partijen om samen met ons te
werken aan een vitale, aantrekkelijke
en duurzame stad.
De rol van de gemeente in de
ontwikkeling van de stad is veranderd
Wij kunnen en willen onze ambities alleen samen met de stad waar
maken. Wij faciliteren, stimuleren en
stellen randvoorwaarden waar dat
moet, maar ondernemers, inwoners
en maatschappelijke organisaties
kunnen Amersfoort een vitale stad
laten zijn en blijven. Er zijn naast
ons veel meer partijen bezig met
de ontwikkeling van de stad. De
stad, van burgers tot ondernemers
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tot maatschappelijke organisaties,
hebben verder reikende mogelijkheden om te investeren en kwaliteit
toe te voegen. De stad is meer aan
zet, en dit past bij de toenemende
wens van inwoners en ondernemers
om meer invloed, zeggenschap en
ruimte te hebben om zelf de eigen
woon- of werkomgeving (mede)
vorm te geven. De structuurvisie
omarmt daarmee het begrip uitnodigingsplanologie, naast de al bekende
toelatings- en ontwikkelingsplanologie (zie kader).
Uitnodigingsplanologie vraagt om
een herbezinning op de rol die we
als gemeente in de gebiedsontwikkeling van de stad spelen. Een actieve
rol met actief grondbeleid (door de
aankoop van gronden en panden)
is niet meer vanzelfsprekend. In veel
gevallen moet de gemeente haar
rol beperken tot een faciliterende of
regisserende rol. Per ontwikkeling
moeten we ons afvragen of we een
toegevoegde waarde hebben in een
gebiedsontwikkeling om te participe-

1.1 Kader

Uitnodigingsplanologie
Uitnodigingsplanologie is een aanvulling naast toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie.
In de toelatingsplanologie laten gemeenten een ruimtelijk initiatief toe als voldaan wordt aan de
door de gemeente gestelde ruimtelijke eisen. Eind 20e eeuw deed de ontwikkelingsplanologie haar
intrede. De gemeente werkte daarin samen met private partijen aan ruimtelijke opgaven.
In uitnodigingsplanologie bepalen overheden op hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn. Het verschil met ontwikkelingsplanologie is dat de gemeente een meer
faciliterende rol krijgt ten opzichte van private en particuliere initiatiefnemers. De gemeente moet
loslaten zonder in de steek te laten. Minder dichtregelen dus, en vooral anderen verleiden om
ruimtelijke ontwikkelingen in te vullen.
In uitnodigingsplanologie is de stad meer aan zet en krijgen inwoners en ondernemers meer ruimte
om initiatieven te ontplooien. Het verschil met ontwikkelingsplanologie is dat de gemeente een
meer faciliterende rol krijgt ten opzichte van private initiatiefnemers. Alleen waar het moet of grote

ren. Naast burgerparticipatie zal ook
sprake zijn van overheidsparticipatie.
Dit betekent dat de gemeente meedenkt of meedoet met initiatieven
die anderen ontplooien. Met deze
structuurvisie stellen wij ons ambitieus en betrokken op voor de stad én
zijn we bescheiden over onze eigen
gemeentelijke rol. We nodigen alle
partijen in de stad uit om mede vorm
te geven aan een aantrekkelijk en
vitaal Amersfoort.

kansen erom vragen, stelt de gemeente randvoorwaarden en dan zoveel mogelijk op hoofdlijnen.
De gemeente moet loslaten zonder in de steek te laten. Minder dichtregelen dus, en vooral anderen verleiden om ruimtelijke ontwikkelingen in te vullen.
De structuurvisie geeft een gemeentelijke ambitie met duidelijke “spelregels” waardoor iedere
ondernemer en burger weet waar hij aan toe is en er toch veel vrijheid is om creatieve plannen van
de grond te krijgen. Burgers en ondernemers worden in de structuurvisie expliciet uitgenodigd met
initiatieven te komen. De vrijheid moet zorgen voor een flexibele vorm van planning, waarbij over
een lange periode ruimte wordt gegeven aan verschillende initiatieven. De structuurvisie geeft een
wenkend perspectief maar geen eindbeeld.
‘Het draait niet om het organiseren van draagvlak, maar om vinden van raakvlak’
(Lennart Graaff, in ruilcolumn Stivas december 2011)

Woningbehoefte blijft
De nieuwbouwproductie is nagenoeg
stilgevallen, ondanks prognoses dat
er de komende jaren een groeiende
woningbehoefte is in Amersfoort.
Een vergelijkbaar dilemma speelt
er bij de werklocaties. Op sommige
plekken in de stad is er een groot
overschot aan kantoren. Terwijl er
volgens onderzoeken wel behoefte
aan kleinschalige kantoorruimte is,
met name in het centrum nabij het
NS station. Zowel met de realisatie
van woningbouw als de ontwikkeling
van werklocaties blijkt dat vraag en
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aanbod op dit moment niet op elkaar
aansluiten.
Deze structuurvisie heeft een kwalitatief karakter. Ingegeven door de
vele onzekerheden over de omvang
van toekomstige ontwikkelingen
is er geen kwantitatief programma
opgenomen. De structuurvisie vertrekt vanuit de bestaande kwaliteiten
van de stad en benoemt opgaven
waarmee deze behouden of versterkt
kunnen worden en benoemt waar
kwaliteit kan worden toegevoegd. In

plaats van woningaantallen benoemt
de structuurvisie gewenste woonmilieus. In plaats van hectaren bedrijventerrein beschrijft de structuurvisie
kwaliteitsimpulsen voor kansrijke
werkmilieus
We gaan voor een duurzame stad
Duurzaamheid vraagt oog voor de
toekomst. Duurzaamheid is integraal
in de ruimtelijke thema’s leefklimaat,
bereikbaarheid en economie in de
structuurvisie verwerkt en niet als
apart thema uitgewerkt. Daarmee

1.2 Schapen bij de Koppelpoort

kiest de stad voor een duurzame
en meer geleidelijke ontwikkeling
van een aantrekkelijke en gevarieerde leefomgeving. De gemeente
Amersfoort zoekt duurzaamheid in
de samenhang op sociaal-cultureel,
economisch en ecologisch vlak. Dit
speelt op verschillende schaalniveaus
een rol, zowel op het niveau van de
stad, de wijk als het gebouw.
De verandering van het klimaat
brengt een aantal veranderingen
met zich mee waarmee we rekening
moeten houden met de inrichting
van de stad. Er komt bijvoorbeeld
meer piekneerslag en het grondwater
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1.3 Park Randenbroek (rechts)

zal stijgen in de winter, waardoor er
meer wateroverlast ontstaat. In de
zomer kan het droger worden waardoor er dan watertekort ontstaat.
Ook voor de planten en dieren kan
de klimaatverandering gevolgen
hebben. In deze structuurvisie gaan
wij voor een duurzame en klimaatbestendige stad.
Wij willen een klimaatbestendige
gemeente zijn om voorbereid te zijn
op de mogelijke veranderingen in het
klimaat. We gebruiken de principes van Cradle to Cradle (C2C) als
inspiratiebron en benutten daarvoor
onder andere groene inrichting van
de stad en voegen waar mogelijk

nieuw groen toe. Tevens geven we
duurzaamheid een nieuw perspectief
door de filosofie van Cradle to Cradle
(C2C). Waarin alle afvalproducten
volwaardige grondstoffen worden
voor nieuwe producten, waardoor
in deze kringlopen de categorie
“afval”niet meer bestaat. Dat
betekent dat we nadenken over de
ruimtelijke ingrepen om de afvalinzameling en de distributie van afval als
grondstof te faciliteren.
1.1 Proces
In september 2010 is de startnotitie
voor de structuurvisie Amersfoort 2030
vastgesteld door de gemeenteraad.
Daarin is het proces om te komen tot
de Structuurvisie in een aantal fasen
opgedeeld. In februari 2011 is de Koers
door de raad vastgesteld. Daarmee zijn
de ruimtelijke doelstellingen en opgaven voor de structuurvisie benoemd. De
Koers vormde de basis voor mogelijke
ontwikkelingsrichtingen voor de stad.
Deze zijn tussentijds gepresenteerd
tijdens een raadspeiling in juni 2011
over de Basisrichting. Vanaf juni 2011
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is de Basisrichting verder ingevuld en
uitgewerkt. Daarnaast is gewerkt aan
het ontwikkelen van mogelijke strategieën om de structuurvisie te kunnen
realiseren.
Om de in de stad aanwezige kennis te
benutten is er door de gemeente een
participatiegroep ingesteld die kritisch
commentaar heeft gegeven op de tussentijdse resultaten en nieuwe ideeën
heeft aangedragen. De participatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers
van allerlei maatschappelijke organisaties en enkele betrokken burgers.
Tijdens de eerste bijeenkomsten zijn de
belangrijkste kwaliteiten en opgaven en
mogelijke ontwikkelingsrichtingen van
Amersfoort geformuleerd. Deze zijn
uiteindelijk verwoord in de Koers en
de Basisrichting. Vanwege de ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling,
vastgoedmarkt en economische crisis is
de opzet van de structuurvisie daarna
aangepast. In 2012 zijn bijeenkomsten
met de participatiegroep georganiseerd
om de Ontwerp-Structuurvisie verder
aan te scherpen en te concretiseren.

1.4 Evenement op de Wagenwerkplaats
(links)

Begin 2013 zal de Ontwerp-Structuurvisie worden voorgelegd aan de raad.
Daarna zal er een stadsbrede inspraak
plaats vinden. De definitieve structuurvisie zal in het tweede kwartaal van
2013 worden vastgesteld.
1.2 Leeswijzer
De structuurvisie is opgebouwd uit drie
onderdelen. We beginnen met een
theoretisch en analytisch deel, daarna
volgt de visie op de stad in 2030 en de
ruimtelijke agenda om daar te komen.
Tot slot het derde deel waarin we beschrijven hoe we daar willen komen.
In het eerste deel (hoofdstuk 2)
beschrijven we het ‘waarom”, met de
theorie die als basis dient voor de visie
in deze structuurvisie. Daarna volgt een
analyse van de kwaliteiten van Amersfoort. Vervolgens benoemen we een
aantal trends die we herkennen die we
van belang vinden voor de ontwikkeling van Amersfoort.
Uit de analyse volgt in het tweede
deel (hoofdstukken 3 en 4) onze visie
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voor deze structuurvisie. We schetsen
in hoofdstuk 3 ons perspectief voor
de lange termijn: de visie. Deze verre
planhorizon biedt ruimte om visionair
te denken, voorbij alledaagse problemen en obstakels die het handelen in
het heden bepalen. Het resultaat is een
verleidelijk toekomstbeeld van de stad;
een visie op het leven in Amersfoort
anno 2030. Dit beeld zal nooit volledig
realiteit worden, maar is noodzakelijk
om nu en in de nabije toekomst afwegingen en keuzes te maken. De visie
vertalen we in de Amersfoort principes.
In hoofdstuk 4 beschrijven we met de
ruimtelijke agenda onze ambitie op
de middellange termijn. Deze ambitie
sluit aan op de horizon en ambities
van veel beleidsvisies als de woonvisie,
visie werklocaties en Verkeer- en VervoerPlan. Veel doelstellingen uit deze
visies zijn al in beleid vastgelegd, maar
worden in deze structuurvisie ruimtelijk
met elkaar in verband gebracht. Door
de ruimtelijke thema’s te combineren
met de ontwikkelingsrichtingen komen
de ruimtelijke opgaven in beeld. Deze

opgaven en projecten vormen samen
de ruimtelijke agenda. In een aantal
gevallen levert dat een aanpassing van
al bestaande projecten op, in andere
gevallen levert dit nieuwe projecten op.
Bestaande projecten die passen binnen
deze ruimtelijke agenda en niet aangepast worden, zijn niet beschreven.
Denken over de ontwikkeling van de
stad is niet mogelijk zonder denken
over wijze waarop dit moet gebeuren.
In het derde deel (hoofdstuk 5 en 6) beschrijven we het “hoe” en “wie” met
het veranderde speelveld in gebiedsontwikkeling waarin we als gemeente een
andere rol innemen. De gemeente kan
kiezen uit een aantal rollen, regisserend, faciliterend of een actieve rol. Dit
staat centraal in het hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 verbinden we de
opgaven die in de ruimtelijke agenda
genoemd worden met een plek. De
opgave wordt daar gecombineerd met
de rol die we als gemeente aannemen
op die plek en op welke termijn we met
deze opgaven aan de slag gaan.

Structuurvisie Amersfoort 2030
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Het leefklimaat, de bereikbaarheid en de economie bepalen in belangrijke mate
hoe aantrekkelijk een stad is. Een vitale stad geeft letterlijk ruimte aan alle drie de
aspecten. Amersfoort scoort goed als het gaat om haar leefklimaat door de ligging
van de stad in het land, de landschappen om haar heen, haar bewoners en de aanwezigheid van voorzieningen. Omdat Amersfoort midden in het land ligt is het ook
met de bereikbaarheid goed gesteld. Amersfoort is een belangrijk knooppunt van
(internationale) wegverbindingen en spoorlijnen waardoor grote delen van Nederland goed bereikbaar zijn. Ten slotte blijkt dat de kwaliteit van het leefklimaat en de
bereikbaarheid allesbepalend zijn voor een succesvolle economische ontwikkeling.
Om de stad in de toekomst aantrekkelijk te houden, worden in de analyse trends
besproken waarmee we de komende tientallen jaren rekening mee moeten houden
als het gaat om wonen, werken, duurzaamheid en recreëren. Uit de trends volgen
opgaven die we –samen met de stad- te doen hebben.
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2.1 Uitgangspunten vitale stad

1

De aantrekkelijke stad; Marlet; 2009

2

Woonvisie Amersfoort 2011-2020, pp.14

2.1. Drie ruimtelijke thema’s voor
de aantrekkelijke stad
De theorie over ‘de aantrekkelijke stad’
besteedt aandacht aan de aspecten
die de aantrekkelijkheid van een stad
bepalen en hoe verschillende positieve
en negatieve kenmerken van steden
daarmee samenhangen. “In de stad
vervult niet het bedrijfsleven maar de
bevolking een spilfunctie.”1 Daarbij
blijkt het verbeteren van de bevolkingsamenstelling (het aantrekken van
menselijk kapitaal) belangrijker dan
groei van de bevolking, al zijn beide
belangrijke factoren voor economische
groei. De aantrekkelijkheid wordt met
name bepaald door het leefklimaat en
de bereikbaarheid. Bij leefklimaat gaat
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B

In dit hoofdstuk geven we de analyse
die als basis dient voor de visie en ruimtelijke agenda voor Amersfoort. Om te
beginnen beschrijven we de theorie van
de aantrekkelijke stad die als basis dient
voor deze structuurvisie.
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het dan bijvoorbeeld om de prijs en
kwaliteit van de woningen, de kwaliteit van de woonomgeving (parken,
scholen, kinderopvang, veiligheid,
esthetiek), het voorzieningenaanbod
(winkels, restaurants, cultuur, uitgaan,
evenementen, recreatie) en ligging bij
natuur. Bij bereikbaarheid gaat het om
bijvoorbeeld files (als negatief effect)
en de bereikbaarheid van banen. Een
goed leefklimaat en bereikbaarheid
trekt menselijk kapitaal naar de stad
of behoudt dit voor de stad. Daardoor
ontstaat en is er een vitale economie
(sectorale diversiteit, banengroei en
relatief veel startende ondernemers). En
die vitale economie zorgt weer voor het
verder verbeteren van de leefkwaliteit

en trekt nieuwe mensen aan.
Voor de structuurvisie Amersfoort 2030
zijn daarom drie ruimtelijke thema’s van
belang, namelijk het leefklimaat, de
bereikbaarheid en de economie.
Leefklimaat
Een goede plaats om kinderen op te
laten groeien, een groene en veilige
leefomgeving en een gevarieerde samenstelling van de woningvoorraad zijn
belangrijke factoren voor een aantrekkelijk leefklimaat2. Ook de kwaliteit en
grootte van de woningen, een goede
verhouding tussen koopwoningen en
huurwoningen en de voorraad vooroorlogse woningen zijn van belang.

2.2 Kader

Spelregels uitnodigingsplanologie:
uitgangspunten en Amersfoort Principes
Om invulling te geven aan de uitnodigingsplanologie geven we ruimte aan nieuwe initiatieven van inwoners en andere partijen. We laten meer los, maar geven tegelijkertijd wel richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De basis hiervoor is een viertal uitgangspunten die voor elke ruimtelijke ontwikkeling in de stad gelden. Om op een uitnodigende
wijze richting te geven, hebben we onze ambities en kaders in een aantal 'Amersfoort Principes' vertaald, die voor bepaalde plekken in meer of mindere mate van toepassing zijn. De
grotere gebiedsontwikkelingen worden getoetst aan de uitgangspunten en principes van
de Structuurvisie. Vanzelfsprekend zullen in de voorbereiding belanghebbenden betrokken
worden. De principes zijn met name bedoeld ter inspiratie en zijn uitnodigend naar initiatiefnemers. Daarnaast geven de principes die voor een gebied gekozen worden ook aan wat
de ambitie is van de gemeente voor dat gebied. In het hoofdstuk “plekken en opgaven”
geven we hier verder invulling aan. Initiatiefnemers worden uitgedaagd om een bijdrage te
leveren aan de realisatie van deze principes met inachtneming van de uitgangspunten. De
spelregels formuleren een ambitie, de precieze invulling is aan de initiatiefnemer. De vier
uitgangspunten die te allen tijden gelden:
We zijn een diverse stad.
We stimuleren meer diversiteit in de stad om het stedelijk karakter te versterken, zowel
sociaal-maatschappelijk, als in cultuur en vrije tijd, architectuur en ecologie, economie en
bereikbaarheid.
We zijn een duurzame stad.
We hebben de ambitie om in 2030 een CO2 neutrale stad en klimaatbestendige stad te zijn
en gebruiken de uitgangspunten van C2C.
We willen waardecreatie.
Een nieuwe ontwikkeling voegt een kwaliteit (fysiek, ruimtelijk, sociaal, economisch) toe
aan de stad, dus geen verlies kwaliteit elders.
We denken vanuit de plek en context.
We benutten de omgeving zoveel mogelijk en bouwen voort op bestaande kwaliteiten,
zowel cultuurhistorisch, ecologisch, bodem als waterbeheer. Nieuwe ontwikkelingen moeten
goed ingepast worden. Flexibel, duurzaam, aansluitend op een behoefte, maar geen hinder,
concurrentie of conflict met omgeving.

Structuurvisie Amersfoort 2030

Amersfoort scoort op dit moment al
goed op deze aspecten. Ook het CPB
stelt dat het doorslaggevende verschil
tussen succesvolle steden en minder
succesvolle steden wordt bepaald door
de publieke ruimte met onder andere
het (culturele) voorzieningenaanbod3.
Aantrekkelijke woonsteden zijn
steden waar op cultureel gebied veel
te kiezen is. Het zijn de zogenoemde
“walking cities” waarvan de inwoners
op loop- of fietsafstand van hun huis
een gevarieerd aanbod cultuur, horeca
en andere voorzieningen in en een
historische, esthetische binnenstad
kunnen bereiken4. Stedelijke voorzieningen gedijen goed in een gemengde
omgeving met verschillende functies
die op verschillende momenten van de
dag gebruikt worden. Samen met de
straten, pleinen en parken vormen de
voorzieningen de basis van de publieke
ruimte van de stad. Dit is het geheel
van ruimten die publiek toegankelijk
zijn en waar bewoners en gebruikers
van Amersfoort elkaar ontmoeten en
het gevoel krijgen deel uit te maken
van het Amersfoortse stedelijk leven.
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Daarbij denken wij onder andere aan
straten, pleinen, parken, winkelcentra,
bibliotheken en sportvelden. Maar het
gaat ook om bijvoorbeeld de stations
met de interne passages en de pleinen
die er omheen liggen.
Het zorgvuldig omgaan met de landschappelijke ondergrond is een vereiste
voor de duurzame structuur van de
toekomstige stad.
Bereikbaarheid
De ligging van een stad in het stedelijk
netwerk wordt steeds belangrijker. De
bereikbaarheid van banen is van groot
belang voor de inwoners van de stad.
Excentrisch gelegen gebieden kennen
nu al bevolkingskrimp en economische
teruggang. Centraal gelegen gebieden,
zoals de Noordvleugel van de Randstad
waar Amersfoort deel van uit maakt,
kennen daarentegen een voortgaande
groei.
Nieuwe infrastructuur ligt er niet zo
maar, de investeringen die er mee gepaard gaan worden voor enkele decennia gedaan en tracés blijven vaak door

2.3 Toegevoegde waarde/km2

2.4 Groei van waarde/km2

(bron: P. Tordoir)

(bron: P. Tordoir)

2.5 Kader

Werken volgt wonen
“Vroeger gingen mensen in de buurt
van fabrieken wonen. Waar het werk
voorbij. Door opeenvolgende transportrevoluties is het mogelijk steeds
verder van huis te gaan werken. Dat
betekent omgekeerd ook dat het
steeds makkelijker is een woonplek
te kiezen, verder weg van het werk.
Of zelfs onafhankelijk van het werk,
op een plek in het land van waaruit
zoveel mogelijk banen binnen acceptabele tijd te bereiken zijn; de huidige
baan, de huidige baan van partner, de

de eeuwen heen behouden. De structuurvisie zet daarom in op het verder
ontwikkelen en optimaliseren van het
bestaande netwerk en vooral het beter
benutten van bestaande knooppunten
rondom de bestaande stations5.

3

Stad en Land; Teulings CPB (2010)

4

Cultuurkaart Amersfoort; Marlet 2012

5

Samen met de NS zijn de mogelijkheden

voor nieuwe stations op het bestaande spoor
in Amersfoort verkend. In deze studie wordt
geconcludeerd dat er tot 2030 onvoldoende
reizigerspotentieel is in Amersfoort om een
extra station te openen. (Provincie Utrecht/Ge-

Economische ontwikkeling
De economische kracht van een stad
is gelegen in de concentratie van
mensen en bedrijven. Dit zorgt voor
een brede arbeidsmarkt (veel keuze uit
werknemers voor bedrijven; veel keuze
uit banen voor inwoners) en veel kans
op interactie, ontmoeten, zaken doen
en ideeën uitwisselen. Een belangrijke
trend is ‘werken volgt wonen’ (zie
kader).

meente Amersfoort; Ontwikkeling knooppunten
Amersfoort, Haalbaarheidsonderzoek nieuwe
stations; 2012, DHV)
6

Stad en Land; Teulings CPB (2010)

7

De woonaantrekkelijkheidsindex bestaat uit:

bereikbaarheid van banen (per auto en OV),
cultureel aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, nabijheid natuurgebieden, culinair
aanbod, aanwezigheid universiteit, percentage
vooroorlogse woningen.

Een sterke economie is tevens een
diverse economie. Voor alle bedrijven
geldt dat de beschikbaarheid van
vestigingsruimte en bereikbaarheid van
belang zijn, maar er zijn ook verschillen
in vestigingsmotieven per type bedrijf.
Kennisintensieve bedrijven vestigen zich
vooral graag in een stedelijk milieu met
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veel hogeropgeleiden, creativiteit en
ontmoetingsplekken. En veel toeleverende diensten (denk aan beveiliging,
catering, drukkerijen) vestigen zich
weer graag bij die bedrijven omdat
het hun klanten zijn. Daarnaast zijn er
‘consumentvolgende’ bedrijven (denk
aan detailhandel, horeca, cultuur,
zorg, onderwijs) die zich vestigen bij
concentraties van bewoners. Voor
productiebedrijven is vaak de nabijheid
van grondstoffen of de beschikbaarheid
van juist gekwalificeerd personeel van
belang.
2.2 Kwaliteiten van Amersfoort
In deze structuurvisie willen we voortbouwen op de bestaande kwaliteiten
van Amersfoort. Hieronder beschrijven
we een aantal van deze kwaliteiten
die we van belang vinden voor de
toekomst van Amersfoort.
Amersfoort is een groene stad
in een natuurrijk en gevarieerde
omgeving
Amersfoort ligt op de overgang van
Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en

toekomstige baan etc. “
“De ondernemer heeft het niet langer
voor het zeggen in de vestigingsbeslissing, dat is steeds vaker de werknemer.
Waar productieve werknemers graag
willen wonen, groeien bedrijven en
vestigen zich nieuwe bedrijven. Waar
hoogopgeleide, creatieve mensen wonen, neemt de werkgelegenheid over
het algemeen toe.”
(Cultuurkaart

Amersfoort,

G.

Marlet

2012)

Eemvallei. Deze overgang van het bos
en heidelandschap naar het bekenlandschap en veenweidegebied levert een
geliefd landschap op. De status van het
Landschap Arkemheen Eemland en het
Nationaal park Utrechtse Heuvelrug zijn
uitingen van de bijzondere landschappen. Daarmee heeft Amersfoort veel
verschillende natuur in haar omgeving.
De stad behoort wat betreft de ligging ten opzichte van aantrekkelijke
landschappen tot de absolute top van
Nederland6. In de Atlas der Gemeenten
staat Amersfoort op een 13e plaats
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was, woonden de mensen. Die tijd is

2.6 Positie van Amersfoort in de Noord-

2.7 Positie van Amersfoort in de regio

2.8 Kader

vleugel

Lagenbenadering
De lagenbenadering ordent de ruimte of omgeving in een drietal lagen: ondergrond,
netwerk en occupatie. Deze lagen stellen voorwaarden aan elkaar en kennen ieder hun
eigen dynamiek.
De ondergrond met het water en de bodem en het leven daarin. De ondergrond herbergt
ook cultuurhistorische en archeologische waarden die in de loop der tijd zijn opgenomen
en waaraan we onze identiteit ontlenen. Deze laag kent een lage dynamiek. Hierdoor
vinden veranderingen langzaam plaats waardoor tegelijkertijd veranderingen niet of
nauwelijks zijn terug te draaien. De kansen die deze kwaliteiten kunnen bieden, worden
in samenwerking met het Waterschap en andere partijen verder uitgewerkt.
Het netwerk met de infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en fietspaden en verbindingen waarmee we onszelf, goederen, energie en informatie verplaatsen, zoals riolering of
glasvezelnet. Deze laag kent een lage tot hoge dynamiek en kan veranderingen redelijk

in de index voor aantrekkelijke steden
van de 100.000+ gemeenten om te
wonen7. Ook hier wordt de groene
leefomgeving genoemd als belangrijke
succesfactor. Amersfoort is ook een
relatief veilige stad.
Een andere belangrijke landschappelijke
kwaliteit in Amersfoort is de Eem. Deze
kwaliteit is nu op veel plekken nog
verstopt met de achterkanten van bedrijven en daardoor moeilijk beleefbaar.
De laatste jaren heeft Amersfoort fors
geïnvesteerd in het groen in en om de
stad. Gebieden als de Schammer, Bloeidaal, Eem met Maatweg, Valleikanaal,
Stadspark Schothorst, park Randenbroek e.o. en Waterwingebied vormen
groene corridors van de stad naar het
buitengebied.
Ligging van Amersfoort ten opzichte van de Randstad
Een van de karakteristieken van Amersfoort is de centrale ligging in Nederland
met de A1 en de A28 en de spoorlijn
met goede verbindingen naar het westen, oosten en noorden van het land.

Structuurvisie Amersfoort 2030

Een andere karakteristiek is de gunstige
ligging op de rand van de Randstad.
Deze ligging is een belangrijke kwaliteit
van Amersfoort. Amersfoort is een
belangrijk knooppunt van (inter)nationale wegverbindingen en spoorlijnen,
waardoor grote delen van Nederland
goed bereikbaar zijn vanuit Amersfoort.
Het onderzoek “Stad en Land” toont
aan dat de zeer goede bereikbaarheid
met de trein voor Amersfoort meer
onderscheidend is ten opzichte van
andere Nederlandse steden dan de
bereikbaarheid met de auto8.
Terwijl in grote delen van het land de
komende jaren bevolkingskrimp en
economische teruggang aan de orde
is, zal de economie en de bevolking
in de Noordvleugel van de Randstad
(Amsterdam en Utrecht en de gebieden
daaromheen) juist groeien. Door de ligging op de overgang van de Randstad
naar Oost en Noord Nederland biedt
Amersfoort zowel de stedelijke dynamiek en groei die past bij de Randstad,
als de landelijke groene kwaliteit met
rust en veiligheid.

snel opnemen en zichzelf aanpassen aan veranderingen. Nieuwe infrastructuur ligt er niet
zo maar en de investeringen die er mee gepaard gaan worden voor enkele decennia gedaan.
De gebruikslaag laat het ruimtegebruik en gebruikerspatronen zien. Dit is in sterke mate
afhankelijk van de specifieke kenmerken van de ondergrond en de toegang tot de netwerken op de desbetreffende locatie. De gebruikslaag bevat woon- en werkgebieden,
het publiek domein met de voorzieningen, etc. De dynamiek is zeer hoog in vergelijking
met de ondergrond- en netwerklaag en kunnen zelfs van dag tot dag verschillen. De ondergrond en netwerklaag geven de voorwaarden voor de inrichting van de gebruikslaag.

Amersfoort ligt in de zone die van
Amsterdam naar Eindhoven loopt langs
de A2 en waar de afgelopen jaren economische groei heeft plaatsgevonden
en ook in de toekomst zal plaatsvinden.
Amersfoort heeft een waardevolle
historische binnenstad en bijzondere architectuur
De binnenstad met zijn middeleeuwse
straatjes, grachten, huizen en pleinen
heeft een grote schoonheid met grote
cultuurhistorische waarde. De historische stad kenmerkt zich door een grote
samenhang tussen stratenpatroon,
openbare ruimte en de bebouwing.
Hierbinnen bevindt zich een aantal
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markante monumenten, zoals de
OLV-toren, de Sint-Joriskerk, de Koppelpoort, de waterpoort Monnikendam
en de Muurhuizen, etc. Naast een historische binnenstad heeft Amersfoort
een traditie in bijzondere architectuur.
De wijk Kattenbroek is daar een spraakmakend voorbeeld van, maar ook het
gebouw Kade van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. Historische steden,
met een lange ontwikkelingsgeschiedenis, hebben meestal aantrekkelijkere
publieke ruimten dan nieuwbouwwijken. Een goede publieke ruimte is naast
een ontmoetingsplek ook onderdeel
van het collectieve geheugen en identiteit van de stad. Dit geldt ook voor

2.9 Gelaagde kwaliteit van Amersfoort

Amersfoort: combinatie van kwaliteiten
Gebruik
•

Amersfoort heeft een waardevolle historiAmersfoort is een kennisstad “Where
minds meet”

•

Amersfoort is een stad met een menselijke maat

Groen
•

Amersfoort biedt een groen en veilig
woonmilieu

•

Amersfoort is een groene stad in een
natuurrijk en gevarieerde omgeving.

Netwerk
•

Ligging van Amersfoort ten opzichte van
de Randstad

•

Amersfoort is het centrum van een dynamische regio

Ondergrond
•

Amersfoort ligt op de overgang van de
stuwwal Utrechtse Heuvelrug, de beekdalen van de Gelderse Vallei en de polder
van Eemland

8

Zie “Stad en Land”, Coen Teulings CPB (2010)
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•
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2.10 Kaartbeeld Ondergrond 2012

2.11 Bosrijk gebied

2.12 Beekdallandschap

2.13 Eem

Amersfoort. De historische binnenstad
heeft ook een betekenis hebben in het
geheugen en de identiteit van de stad.
Hetzelfde geldt voor de historische
invalsroutes, zoals de Leusderweg en
oude landschappelijke structuren zoals
het beekdal van de Heiligenbergerbeek.

verhouding laag, zowel ten opzichte
van het landelijke als het grootstedelijke gemiddelde.

de drie volwassen Amersfoorters hebben een hbo of universitaire opleiding
afgerond. Door de aanwezigheid van
deze bedrijven en de gunstige ligging
op een knooppunt van snelwegen en
treinsporen in het midden van het land,
heeft Amersfoort de kans om dé stedelijke ontmoetingsplek voor netwerken
op het gebied van kennis te worden.

Legenda
Zand en klei van stuwwal
Dik zandpakket
Polderklei
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Dekzand met beekafzetting
Hoofd waterloop
Afwatering
Wateroverlastgebied (indicatief)
Primaire waterkering
Kwelzone
0m NAP
Gemeentegrens
Bebouwing

9

Volgens “De aantrekkingskracht van de Eem-

vallei, G. Marlet, 2011” lijken op dit moment
stad en ommeland in de regio Eemvallei ongeveer in gelijke mate van elkaar te profiteren. Uitgerekend naar euros per woning is de waarde
van werk, voorzieningen en natuur van de stad
Amersfoort voor het ommeland net zo groot als
de waarde van het ommeland voor de stad.

Amersfoort biedt groene, veilige en
gevarieerde woonmilieus
De wijken rondom het stadshart bieden
een gevarieerd aanbod aan woningen. Wijken als de Berg, Leusder – en
Vermeerkwartier zijn gewilde vooroorlogse woonwijken. Maar ook de wijken
Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland
bieden een aantrekkelijk groenstedelijk
woonmilieu. De naoorlogse wijken
Liendert, Randenbroek en Schuilenburg
worden dankzij Amersfoort Vernieuwt
aantrekkelijker gemaakt. De dorpen
Hoogland en Hooglanderveen hebben
hun eigen identiteit. Amersfoort is een
relatief veilige stad. Ten opzichte van
andere steden met meer dan 100.000
inwoners ligt het aantal aangiften onder het gemiddelde. Vooral het aantal
geweldsdelicten is in Amersfoort naar
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Amersfoort is een kennisstad
“Where minds meet”
De economie van Amersfoort is heel
divers met de nadruk op kennis- en
diensteneconomie. Uit een in 2012
door Universiteit Utrecht en Erasmus
Universiteit Rotterdam uitgevoerd
clusteronderzoek naar de vitaliteit
van Regio Amersfoort, blijkt dat deze
regio vooral sterk is in kennis- en
adviesdiensten (vooral management
en organisatie adviesbureaus), bouw
en ontwerp (vooral ingenieursbureaus,
installatiebedrijven en architecten), ICT
(vooral software en diensten) en zorg
(vooral leveranciers van zorgdiensten).
Daarnaast kent Amersfoort relatief veel
hoofdkantoren, is er veel innovatief
Midden- en Klein bedrijf, veel ZZP’ers
en is de creatieve industrie een groeiende sector die aan belang wint.
Amersfoort heeft voor een stad zonder
universiteit een relatief hoog aandeel
hoogopgeleide bewoners. Ruim een op

Amersfoort is een stad met een
menselijke maat
Amersfoort heeft een diversiteit aan
verschillende inwoners en typen
huishoudens. In de jaren 70 en 80
werd Amersfoort vaak getypeerd als
stad met de gemiddelde bevolking van
Nederland. Tegenwoordig is de bevolking relatief jong, welgesteld en goed
opgeleid. Toch wordt de stad nog vaak
als gemiddeld getypeerd. Dat klinkt
schraal, maar biedt ook kwaliteiten
omdat daar ook een veelzijdigheid uit
naar voren komt en een stad met een
menselijke maat. De kracht van de stad
zit in de juiste mix van een stedelijk
karakter in en rondom het stadshart en
groene leefbare woonwijken rondom.

Structuurvisie Amersfoort 2030
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2.14 Kaartbeeld Netwerk 2012

2.15 Station Amersfoort

2.16 A1

2.17 Snelfietspad

lijkse boodschappen) of theaterbezoek
neemt namelijk snel af boven de 30
minuten11. Om de kracht van de regio
te versterken zijn bereikbaarheid en
nabijheid van deze voorzieningen van
belang. Er is een uitwisseling van werknemers die in de buurgemeenten wonen en in Amersfoort werken en vice
versa. Circa 20% van de werkenden
in Amersfoort komt uit de omliggende
regiogemeenten. Daar staat tegenover
dat Amersfoort ook van belang is voor
de werkgelegenheid in de regio. Naast
de centrumfunctie die Amersfoort heeft
voor de regio profiteert Amersfoort ook
van de ligging in de grotere regio van
de Noordvleugel Utrecht ten opzichte
van Utrecht en Amsterdam. Daardoor
zijn niet alleen veel meer banen en
kennis bereikbaar vanuit Amersfoort
maar ook veel stedelijke voorzieningen
waaronder theaters en musea.

opvallend beperkt12. Ook het avondleven, met het aanbod podiumkunsten,
restaurants en cafés is klein vergeleken
met andere steden13. Naast de drie grotere podia als De Flint, De Lieve Vrouwe
en De Kelder, heeft Amersfoort
St. Aegtenkapel, Laswerkplaats als kleinere podia en cafépodia als Miles en De
Noot. De laatste jaren zijn daar Icoon
en Holland Opera bijgekomen. Dat het
aanbod snel kan verbeteren bewijst de
ontwikkeling van het culinaire aanbod
in de afgelopen tien jaar. Met diverse
toonaangevende restaurants is de
eetcultuur in Amersfoort inmiddels aanzienlijk beter ontwikkeld dan tien jaar
geleden. In een beoordeling van Zoover
scoort Amersfoort op de negende
plaats als stedentrip. In de beoordelingen worden juist het uitgaansleven met
cafés, restaurants en de winkels goed
gewaardeerd14.

Het voorzieningen aanbod is relatief laag
Het aanbod van winkels voor mode en
luxe (het funshoppen) is voor een stad
van de omvang van Amersfoort echter

2.3 Anders samenleven in 2030
De samenleving verandert. Wij kunnen
niet voorspellen hoe de samenleving er
in 2030 uit zal zien. Tegelijkertijd zijn
er wel een aantal trends te benoemen

Legenda
Rijksweg
Hoofdontsluiting
P+R locatie
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Hoofdspoor
Hoofdstation
Station / halte
Goederenspoor
Vaarweg
Binnenhaven
Jachthaven
Waterloop
Hoofdnet fiets
Recreatief fietsnet buitengebied
Historische route
Gemeentegrens

0:28

Reisafstand in minuten
Bebouwing

10

De aantrekkingskracht van de Regio Amers-

foort, G. Marlet 2011
11

De aantrekkingskracht van de Eemvallei, G.

Marlet 2011
12

De Aantrekkingskracht van de regio Amers-

foort, G. Marlet 2011
13

De Cultuurkaart Amersfoort van G. Marlet

van 2012 geeft aan dat Amersfoort achter blijft
bij de G27 gemeenten wat betreft het aanbod
aan podiumkunsten, terwijl dat juist een sector
is die van groot belang is voor de aantrekkingskracht van de stad. Ook in de “Atlas 2012 voor
gemeenten” scoort Amersfoort gemiddeld wat
betreft de omvang en diversiteit van het culturele aanbod, maar laag voor de podiumkunsten
(theater, concerten e.d.). In deze beoordelingen
zijn de nieuwste podia niet meegenomen.
14

www. Zoover.nl/algemeen/maastricht-beste-

nederlandse-stedentrip/

Amersfoort is het centrum van een
dynamische regio
Amersfoort vervult een centrumfunctie
voor de regio Amersfoort (met Soest,
Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Woudenberg, Nijkerk
en Barneveld). Grootschalige voorzieningen als een ziekenhuis en een
schouwburg liggen in Amersfoort.
Daarnaast bieden de omliggende gemeenten kwaliteiten die aanvullend zijn
op die van Amersfoort onder andere
op het gebied van recreatie, natuur en
landschap en dorps of landelijk wonen.
De kwaliteiten van de regio versterken
de aantrekkelijkheid van Amersfoort
en andersom. Door deze kwaliteiten
als aanvulling op de voorzieningen in
Amersfoort te zien versterkt Amersfoort
haar rol in de regio en de aantrekkelijkheid en kracht van de gehele regio9.
Het huidige winkelaanbod van Amersfoort is voor 35% aangewezen op
klanten uit de stad. Ruim 40% van het
klantpotentieel komt uit omliggende
regiogemeenten10. De bereidheid om
te reizen voor winkelen (niet dage-

25
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2.18 Kaartbeeld Groen 2012

2.19 Park Randenbroek

2.20 Park Schothorst

2.21 Recreatiegebied Birkhoven en
Bokkeduinen

Legenda
Stadspark
Sportterrein (incl. golfterrein)
EHS
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Recreatiegebied / Uitloopgebied
Bos
Heide
Grens uitbreiding Nationaal Park
Grens Nationaal Landschap
Militair terrein
Waterloop
Gemeentegrens
Bebouwing
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www.pbl.nl/publicaties/2012/bevolkingsprog-

noses-2010-2040
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www.amersfoortincijfers.nl
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Woonvisie Amersfoort 2011-2020

die van invloed zijn op de manier
waarop we samen onze stad zullen
gaan gebruiken. We hebben hieronder verschillende trends beschreven
die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de lange
termijn ontwikkeling van Amersfoort.
In hoofdstuk 5 beschrijven we ook een
aantal ontwikkelingen die het speelveld
van de gebiedsontwikkeling hebben
beïnvloed.
Trend 1 - Groei en krimp
De bevolking van Nederland groeit de
komende 30 jaar nog door. Aan de
randen van Nederland treedt echter
een omvangrijke bevolkingskrimp op.
In de meer centrale delen neemt het
aantal bewoners voorlopig nog toe15.
Deze groei vindt in de steden plaats,
terwijl de bevolking in de omringende
gemeenten krimpt. De prognose van
de afdeling Onderzoek en Statistiek van
gemeente Amersfoort geeft aan dat er
in 2020 bijna 160.000 inwoners wonen
in Amersfoort, t.o.v. van 146.000 in
2011. Daarna blijft het bevolkingsaantal rondom de 162.000 inwoners
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tot 203116. Er is in Amersfoort voor de
komende perioden dus een grote en
blijvende woningvraag. Uitgaande van
de woningvraag van de eigen bevolking
in Amersfoort moet de woningvoorraad
met gemiddeld 650 woningen per jaar
groeien. Maar er moet meer gebouwd
worden dan alleen voor de eigen
behoefte, want er is een groot aantal
huishoudens vanuit de Randstad dat op
zoek is naar een woning in Amersfoort. Als we daar geen rekening mee
houden treedt er prijsopdrijving van
woningen en een verdringingseffect op
waarbij woningzoekenden uit Amersfoort moeten uitwijken naar andere gemeenten. De totale woningbehoefte in
Amersfoort wordt in woonvisie daarom
berekend op 900 woningen per jaar
voor de periode tot 203017.
Opgave voor de structuurvisie: Wij
gaan ervan uit dat er een woningbehoefte blijft in Amersfoort. De precieze
omvang is met veel onzekerheden
omgeven, maar het betekent in ieder
geval dat er nog een groot aantal extra
woningen nodig is. We zullen de wo-

ningbehoefte en de ontwikkelingen in
de woningmarkt in Amersfoort blijven
volgen. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten. Met corporaties maken
we afspraken over sociale woningbouw
om te borgen dat er voor kwetsbare
groepen voldoende betaalbare huisvesting is. Initiatiefnemers voor woningbouwontwikkeling worden gevraagd
aan te tonen dat de woningen die gebouwd worden aansluiten bij de vraag
op de woningmarkt. Uitgangspunt
voor de omgeving van het Stadshart
is stedelijkheid en compact bouwen.
Elders is de bestaande kwaliteit het
uitgangspunt.
Trend 2 – Meer en actievere ouderen
De vergrijzing neemt toe in Nederland.
We krijgen minder kinderen dan vroeger en we leven langer en gezonder
dan ooit tevoren. Daardoor verandert
de leeftijdsopbouw van onze bevolking. Er komen steeds meer ouderen,
die gemiddeld dus ook steeds langer
leven. Ouderen worden actiever op de
arbeidsmarkt. Maar door de vergrijzing
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2.22 Kaartbeeld Gebruik 2012

2.23 De Berg

2.24 Stadshart

2.25 Vathorst

zal het arbeidsaanbod afnemen.

factoren in de vrijetijdsbesteding van
ouderen. Wandelen, fietsen en golfen
zijn populaire activiteiten onder ouderen evenals museum en theaterbezoek.
Voor Amersfoort neemt het aandeel
0- 24 jarigen af van 32 % in 2011 naar
29% in 203. Het aandeel ouderen
boven de 65 jaar neemt toe van 12%
in 2011 naar 18% in 203119.

bedrijven nog belangrijker.

Legenda
Stadshart
Soesterkwartier & Birkweg
De Berg

ANALYSE

Leusderkwartier
Koppel-Kruiskamp-Randenbroek
'Moderne Stad'
Hoogland & Hoogland-West
'Groeistad'
Vathorst & Hooglanderveen
Bloeidaal & Nijkerkerstraat
Stichtse Rotonde e.o.
Werkgebieden
Hoofdwinkelcentrum / wijkcentrum
Voortgezet onderwijs
ROC
HBO / Universiteit
Ziekenhuis / Grote zorginstelling
Theater / Podiumkunsten
Zwembad
Dierenpark
Station
Gemeentegrens
Bebouwing
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Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno

2012; Nimwegen van N., C. v. Praag; 2012;
NIDI.
19

www.amersfoortincijfers.nl
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Inspiratie voor de toekomst; FreshForward,

2010
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Handboek voor (collectief) opdrachtgever-

schap, Amersfoort, 2009

De ouderen zijn in de toekomst gemiddeld welvarender, fitter, mobieler en
daarmee actiever en vaker buitenshuis.
Daardoor verandert de manier waarop
we wonen, werken en recreëren.
Ouderen gebruiken steeds vaker de
auto of taxi in plaats van openbaar
vervoer, vooral oudere vrouwen. De
oudere van morgen is steeds actiever,
maar minder actief op de woningmarkt. Ze willen minder vaak verhuizen,
waardoor er minder doorstroming is en
de woningmarkt verder verstopt. Als ze
verhuizen is dat meestal in de buurt op
korte afstand. Waarschijnlijk komen er
na circa 20 jaar meer woningen vrij op
de woningmarkt18.
De vergrijzing heeft groot effect op
vrijetijdsbesteding. De ouderen hebben
meer vrije tijd ter beschikking en de
vrijetijdsbesteding buitenshuis neemt
toe. Daarentegen vindt de vrijtijdsbesteding steeds dichter bij huis plaats.
Voorzieningen in de directe omgeving
en eigen woonplaats zijn belangrijke
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Opgave voor structuurvisie: De toename van ouderen en hun woonwens
betekent dat er voldoende huisvesting
voor deze groep moet zijn, maar ook
voldoende en passende voorzieningen.
Zowel op het gebied van zorg, maar
ook voor beleving en ontmoeting. In de
structuurvisie geven wij hier antwoord
op door ruimte bieden voor meer
woningen voor actieve ouderen in en
rondom het Stadshart met een goede
kwalitatieve publieke ruimte en woonzorgservicezones. Daarnaast bieden we
ruimte voor woningen voor ouderen
om ze langer in de buurt te laten
wonen. Tevens wordt door de krapte
op de arbeidsmarkt de aantrekkelijkheid van Amersfoort voor bewoners en

Trend 3 - Maatwerk, cocreatie en
eigen identiteit
Er is steeds meer behoefte om onze
persoonlijke omgeving van een eigen
identiteit te voorzien. We geven onze
pinpas een eigen vorm, verven onze
sportschoenen of pimpen onze mobiele
telefoon20. We willen zelf ons voedsel
weer verbouwen. Maar ook op grotere
schaal is de wens herkenbaar om het
eigen huis vorm te geven door de
opkomst van het (collectief) particulier
bouwen21. Door de veranderingen in de
woningmarkt verandert deze van een
aanbodmarkt naar een vraagmarkt. De
koper kan steeds meer bepalen wat hij
wil krijgen. De overheid krijgt daarin
een steeds kleinere rol en de burger
wordt steeds mondiger.
Door de toenemende vraag en
schaarste van grondstoffen en fossiele
brandstoffen blijven consumentenprijzen van energie naar alle waarschijnlijkheid stijgen. Hierdoor zoeken inwoners
en gebruikers van de stad steeds vaker

2.26 Kader

Vitale Stad
“Een vitale stad staat voor levendigheid, economische dynamiek, culturele veelzijdigheid, het bevorderen
van ontwikkelingskansen voor burgers en bedrijven. Vooral een bloeiende economische dynamiek wordt
beschouwd als voorwaarde voor een
vitale stad. Daarvoor zal moeten
worden aangestuurd op een bij het
karakter van Amersfoort passende
bedrijvigheid, op regionale samenwerking tussen Amersfoort en haar
buurgemeenten in de ruimtelijke en
economische ontwikkeling, en op het
behoud van ruimtelijke aantrekkelijkheid van de stad als compositie van
verschillende stedelijke en landschap-

naar mogelijkheden om zelf collectief
hun eigen energie duurzaam op te
wekken.

pelijke structuren.
Voor Amersfoort is de notie van belang dat de kracht van Amersfoort
vooral zit in de goede mix van stedelijkheid en groene leefomgeving,
nabij een waardevol historisch centrum. Daarbij moeten vooral sociaalculturele voorzieningen, die horen
bij Amersfoort als vitaal stedelijk centrum van de regio, verder ontwikkeld
worden: voorzieningen op het gebied
van hoger onderwijs, cultuur, uitgaan,

De identiteit en cultuurhistorie worden
steeds belangrijker kenmerken om
woonmilieus, plekken en gebieden te
onderscheiden en te vermarkten. De
behoefte om de eigen identiteit van de
dorpen Hoogland en Hooglanderveen
te behouden, zijn daar een voorbeeld
van. Natuur en landschap, cultuurhistorie, streekproducten en -gerechten,
accommodaties, attracties en evenementen vormen samen de identiteit van
een streek of regio.

congres- en vergaderfaciliteiten en
stedelijke woonvormen.”
(Noud De Vreeze, Lange lijnen in de stadsontwikkeling, 2011)
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Opgave voor structuurvisie: In de ontwikkelingen in de stad vraagt de eindgebruiker op verschillende manieren
de aandacht. Wij moeten meer ruimte
bieden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap en het vestigen van
kleinere kantoren, zodat de identiteit
van het bedrijf herkenbaar blijft. Wij
kunnen meer gebruik maken van de
kracht van de stad bij de ontwikkeling
van de stad.

Uit deze trend volgt ook een aantal
opgaven, die samenhangen met de
identiteit van de stad. De behoefte
aan een eigen identiteit vertalen we
in het voortbouwen op de bestaande
kwaliteiten van de stad. Cultuurhistorie
is daar de leidraad voor. De historische
binnenstad, maar ook de diversiteit van
de woonwijken zijn kwaliteiten voor de
aantrekkelijke stad. We beschrijven dit
bijzondere palet in bijlage 1 met een
mozaïek van wijken. Voor de behoefte
aan streekproducten zoeken we naar
mogelijkheden voor stadslandbouw op
lege plekken in de stad, waar ruimte
gecreëerd wordt voor volkstuinen. Lokale initiatieven voor duurzame energie
faciliteren en ondersteunen we waar
mogelijk.
Trend 4 - Facebook of face to face.
De opkomst van internet en glasvezel
geeft ongekende mogelijkheden en
heeft grote gevolgen voor de stad.
Door het gebruik van internet en de
mondiale bereikbaarheid worden
bedrijven en mensen steeds minder
gebonden aan een vaste werkplek. Via
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internet kunnen we snel verbinding
maken met anderen en kan men makkelijk thuiswerken. Waar je bent wordt
steeds minder belangrijk. De mogelijkheden voor thuiswerken worden hierdoor beter, waardoor bijvoorbeeld de
behoefte aan kantoorruimte afneemt.
We gaan steeds meer op andere plekken werken; In de trein, op het station,
in het park, restaurant of bibliotheek22.
Door het internet wordt de bereikbaarheid van mensen via sociale media
steeds groter. We laten ieder moment
van de dag via hyves, facebook of
twitter aan elkaar weten waar we zijn,
wat we doen of beleven. Toch blijft er
de behoefte om elkaar te ontmoeten.
De meeste kennisuitwisseling vindt
plaats bij persoonlijke ontmoetingen.
De publieke ruimte in de stad wordt
daardoor belangrijker om elkaar te
ontmoeten. Ook het werken achter
je laptop in de publieke ruimte wordt
steeds populairder.De opkomst van internet en glasvezel heeft ook voor ons
winkelgedrag gevolgen. Mensen kopen
steeds minder hun luxegoederen in de
winkel. Ze gaan wel in de winkel kijken

ANALYSE
naar de producten, maar kopen ze dan
via internet. Kijken en vergelijken is een
belangrijk onderdeel van het winkelgedrag geworden, vooral in warenhuizen
en modewinkels. Daarmee wordt het
winkelen meer beleven, maar derft
de winkelier inkomsten, met name bij
boekwinkels en reiswinkels. Bol.com zet
daarmee de trend23. Er onstaan meer
“bricks and clicks”, winkels met zowel
een fysieke winkel als een webwinkel.
Internetwinkelen bedraagt maar 5
procent van de jaarlijkse winkelomzet,
maar dat aandeel groeit langzaam naar
verwachting tot 20 à 30 procent.

22

De mobiele stad, Boomen en Verhoeven;

2012
23

Trends in het winkellandschap; Luijten; 2012

24

Trends in het winkellandschap; Luijten; 2012

25

Terug naar de buitenlol; Helm. 2012

Opgave voor de structuurvisie: De
aandacht aan de publieke ruimte wordt
steeds belangrijker als plek om elkaar te
ontmoeten en te kunnen werken. Dat
vraagt veel aandacht aan de kwaliteit
en inrichting van parken, pleinen en
publieke voorzieningen. Een belangrijk
deel van het antwoord op de trend
van internet- en funshoppen ligt bij de
ondernemers zelf. De inrichting van
de winkels en servicegericht personeel
vragen veel aandacht.
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Trend 5 – Behoefte aan pret, maar
ook aan bezinning.
De beleving wordt steeds belangrijker.
Er ontstaat steeds meer een beleveniseconomie waarin mensen vermaakt
worden. Het hoeft niet meer altijd functioneel te zijn, het mag ook gewoon
leuk zijn. Winkelen wordt steeds meer
als vrijetijdsbesteding gezien. Het wordt
steeds meer het bekijken van etalages
en het drinken van een drankje op een
terras, een combinatie van retail en
leisure24. Het “funshoppen” wordt voor
de binnenstad steeds belangrijker. We
zoeken de beleving steeds meer in de
openlucht met terrasjes, festivals en
evenementen.
Tegenover de behoefte aan pret en
levendigheid staat ook de behoefte
aan rust en bezinning. We zoeken naar
een juiste balans tussen werken en vrije
tijd. We willen onthaasten. Ook de rust
en bezinning zoeken we veelal in de
buitenlucht, in de bossen en parken25.
Het belang van onze gezondheid wordt
steeds groter. Steeds meer mensen
gaan mee in de trend van bewust le-

ven, wat draait om: gezond leven, zingeving en welzijn. We sporten steeds
meer om verschillende redenen: om
elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en om gezond en fit te blijven.
Opgave voor de structuurvisie: De
unieke cultuurhistorische kwaliteit van
de binnenstad heeft een belangrijke
aantrekkingskracht op de bezoekers
van Amersfoort en stimuleert daarmee
de levendigheid. Deze levendigheid
willen we versterken door ruimte te
bieden aan functiemenging, bijvoorbeeld door meer ruimte voor lichte horeca in de binnenstad, een combinatie
van retail en leisure. Daarmee kan de
ondernemer een antwoord geven aan
deze trend. Naast plekken van levendigheid en dynamiek willen we plekken
van rust en stilte aanbieden. De parken
in de stad en de bossen en polders in
onze omgeving zijn niet alleen geschikt
om in te sporten en te recreëren, maar
bieden ook ruimte om te bezinnen en
tot rust te komen.
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De stad is in 2030 een geliefde plek om te wonen en aantrekkelijk voor ondernemers en bedrijven om zich te vestigen. De groei van de stad heeft zijn grenzen bereikt. Amersfoort heeft zijn vitaliteit weten te versterken door nadrukkelijk te kiezen voor de kenniseconomie en een aantrekkelijk woonklimaat. Door intensivering
van de binnenstad, functiemenging in de woonwijken en werkgebieden, verbetering van de landschappelijke structuren en verbindingen in en om de stad, een meer
aantrekkelijke publieke ruimte en het optimaliseren van de infrastructuur is er een
nieuw duurzaam evenwicht ontstaan tussen economische dynamiek, de kwaliteit
van de leefomgeving en de bereikbaarheid.
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DEEL II - VISIE

3. Amersfoort in
2030
3.1 Visie
In dit hoofdstuk schetsen we een perspectief voor de lange termijn; de visie.
Deze verre planhorizon biedt ruimte om
visionair te denken, voorbij alledaagse
problemen en obstakels die het handelen in het heden bepalen. Het resultaat
is een verleidelijk toekomstbeeld van de
stad; een visie op het leven in Amersfoort anno 2030. Dit beeld zal voor een
deel een droombeeld blijven, maar is
voldoende realistisch om nu als stip op
de horizon te dienen voor afwegingen
en keuzes die wij en partijen in de stad
in de nabije toekomst maken.
Het Amersfoort van nu is de solide basis voor dit Amersfoort van de
toekomst. De bestaande ruimtelijke
structuren en kwaliteiten zijn daarom
de logische dragers voor de geleidelijke
ontwikkeling van een aantrekkelijke
en gevarieerde stad. In een context
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van minder harde groei, streven we
onverminderd naar nog meer kwaliteit
van het leefklimaat, de bereikbaarheid
en de economie door voort te bouwen
op en versterken van de kwaliteiten die
er al zijn.
Belangrijke opgaven in deze structuurvisie zijn het intensiveren van de
woningbouw en het ruimtegebruik in
en rondom het stadshart en rondom
de knooppunten, het vergroten van
de functiemenging voor wonen en
werken en het verbinden van wijken en
gebieden. Deze knooppunten en het
Stadshart zijn in 2030 uitgegroeid tot
aantrekkelijke en levendige plekken in
de stad met een hoge concentratie van
werkgelegenheid, voorzieningen en
woningbouw.
Door de intensivering zijn er kansen
voor duurzame energie ontstaan.
Amersfoort heeft daarmee in 2030
een grote duurzaamheidstap gemaakt,
waarbij de energievoorziening van
bedrijven en bewoners zo veel mogelijk
duurzaam is ingevuld.
Het ingrijpend verbeteren van de

kwaliteit van het publiek domein is
een belangrijke opgave die daaraan
gekoppeld is. Zo wordt niet alleen de
verbinding gelegd tussen alle verschillende functies in het knooppunt, maar
zijn deze stedelijke plekken ook op
een goede en aantrekkelijke manier
verbonden met de omliggende wijken
van de stad.
Amersfoort is in 2030 een geliefde plek
om te wonen en aantrekkelijk voor ondernemers en bedrijven om zich te vestigen, nu en in de toekomst. De groei
van de stad heeft zijn grenzen bereikt.
In 2030 heeft Amersfoort de vitaliteit
weten te versterken door nadrukkelijk
te kiezen voor de kenniseconomie en
een aantrekkelijk woonklimaat. Door
de intensivering van de binnenstad,
functiemening in de woonwijken en
werkgebieden, de verbetering van de
landschappelijke structuren in en om
de stad, de verbetering van de publieke
ruimte in de stad en het optimaliseren
van de aanwezige infrastructuur ontstaat er een nieuw duurzaam evenwicht tussen de economische dyna-

3.1 Visiekaart Amersfoort 2030
Legenda
Stadshart
Stedelijke ontw. vanuit Stadshart
Ziekenhuis
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Stedelijke ontw. vanuit ziekenhuis
Knooppunt (hoofdstation)
Knooopunt (station / halte)
Stedelijke ontw. vanuit knooppunt
Rijksweg
Westelijke ontsluiting
P+R locatie
Hoofdverbinding auto
Hoofdverbinding fiets
Hoofdverbinding fiets - recreatief
Stad-landverbinding
Levendige stadsradiaal
Stad-stad verbinding
Voetgangersroute station-binnenstad
Oversteekbaarheid Stadsring
Hoofdspoor
Goederenspoor
Stadspark (sport, rust & reuring)
Buitengebied polder
Buitengebied beekdalen
Buitengebied bos & heide
Ontwikkeling uitleggebied
Beek / Waterloop
Werklandgoederen
Hoofdwinkelcentrum / Wijkcentrum
HBO / Universiteit

miek, de kwaliteit van de leefomgeving
en de afwikkeling van de mobiliteit.
De binnenstad is groter, meer divers en
verrassender. Niet alleen het historische stadscentrum functioneert als
monumentaal decor voor een bruisend
stadleven, maar ook het havenkwartier
met zijn Eemplein en kades. Pleinen en
parken zijn de ontmoetingsplekken in
de stad.
Door het intensiveren van het ruimtegebruik in en rondom de binnenstad
en rondom de stedelijke knooppunten
(stations e.d.) zijn in 2030 nieuwe,
compactere woonmilieus toegevoegd
die gericht zijn op meer stedelijk
georiënteerde Amersfoorters. Ze zijn in
2030 uitgegroeid tot aantrekkelijke en
levendige plekken in de stad met een
hoge concentratie van werkgelegenheid, voorzieningen en woningbouw.
Binnen deze compacte en gemengde
woonmilieus functioneert de publieke
ruimte met haar pleinen en parken voor
veel bewoners als huiskamer van de
stad. Levendige stadsstraten langs de
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radialen leggen de functionele en mentale verbinding tussen de binnenstad,
de nieuwe stedelijke knooppunten en
alle ontspannen woonwijken van de
stad.
De combinatie van de historische binnenstad, bijzondere woonwijken en
de omliggende landschappen geeft
Amersfoort haar identiteit en onderscheid haar van andere steden.
De noordzijde van het station biedt de
entree naar het creatief en industrieel
getinte centrum van het spoorwegemplacement. De Zonnehof is een groene
oase als stadspatio in een nieuw complex van wonen en werken. In de Kop
van Isselt versterken wonen, werken en
water elkaar tot een nieuwe gebiedskwaliteit met veel levendigheid.
Door intensivering van het ruimtegebruik rondom de binnenstad en de
stedelijke knooppunten ontstaat ook
ruimte voor kleinschalige kenniseconomie. Verschillende werklocaties (bestaand en nieuw) zijn in 2030 gemengd
met woningbouw en voorzieningen.

Hierdoor is er op meerdere plekken in
de stad een dynamische en levendige
werkomgeving ontstaan.
Tegelijkertijd is de centrumfunctie voor
de regio beter ontwikkeld. Inwoners
van bijvoorbeeld Soest, Nijkerk en
Leusden komen in Amersfoort winkelen
of genieten van een avondje uit. Er zijn
goede medische voorzieningen, een
sterk ontwikkeld netwerk van culturele
voorzieningen en er is een verscheidenheid aan voortgezet en hoger onderwijs. Door de goede bereikbaarheid
van Utrecht en Amsterdam maken
de Amersfoorters veel gebruik van de
culturele voorzieningen in deze steden
als aanvulling op de Amersfoortse
voorzieningen.
In de hele stad is er meer mogelijkheid
tot het mengen van wonen en werken.
De woonwijken behouden wel hun
vriendelijke karakter, met groene ruimte
voor fietsen, wandelen en spelen.
De stadparken zijn uitnodigend en
bieden plek voor allerlei vormen van
recreatie, sport en spel, voor iedereen.

AMERSFOORT PRINCIPES

LEEFKLIM

1

INTENSIVEREN
LEVENDIGHEID
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MENGEN
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Amersfoort streeft naar een compact
stedelijk leefmilieu in en rondom het
stadshart met meer woningen en een
gevarieerder voorzieningenaanbod.
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7

AANGENAAM VERPLAATSEN

8

FUNCTIEMENGING

Amersfoort verbetert de veiligheid,
kwaliteit en beleving van (routes in) de
openbare ruimte door een goede
inrichting en informatievoorziening.

9

INNOVATIE

E

DIVERSITEIT
DUURZAAMHEID
WAARDECREATIE
DENKEN VANUIT
PLEK & CONTEXT

KENNISECONOMIE

Amersfooort zet in op een keuzevrijheid
van vervoermiddel en wil aantrekkelijke
knooppunten om tussen vervoerswijzen
over te stappen.
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OM

Amersfoort stimuleert duurzame
mobiliteit en maakt zich op meervoudig
bereikbare stedelijke plekken sterk voor
de meest duurzame reiziger: de fietser.

ECONOM

FK
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KNOOPPUNTEN

E

DIVERSITEIT
DUURZAAMHEID
WAARDECREATIE
DENKEN VANUIT
PLEK & CONTEXT

5

Amersfoort zet in op een aantrekkelijk
leefklimaat voor mens en dier door een
goed netwerk van voorzieningen en
groene verbindingen.

CO
N

T
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AARHEID

RUIMTE VOOR DE FIETS

Amersfoort stimuleert diversiteit in de
wijken gericht op doorstroming en
levensloopbestendige wijken.

Amersfoort werkt aan een verdere
verbreding haar economie, met de
nadruk op de intensivering van de
kennisecomie

Amersfoort zet in op passende functiemenging van wonen, werken. Zowel in
de woonwijken als op de werklocaties.

Amersfoort vergroot de kansen voor
kennisuitwisseling en ontmoeting, onder
andere door de inzet op zakelijk
toerisme.
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3.2 Amersfoort Principes (links)

Het cultureel erfgoed is zichtbaar en
behouden. Evenementen, groot en
klein, zijn er welkom. De sportparken
zijn niet verbannen naar de periferie
van de stad, maar juist geclusterd in de
diverse wijken, met een breed aanbod
van sport en bewegen.
In 2030 profiteert Amersfoort optimaal
van de bestaande waterstructuren en
de ecologische en recreatieve waarden
van het landschap. Ondanks de binnenstedelijke verdichting is er een uitgebreid netwerk van groene gebieden en
verbindingen. Een groen netwerk dat
het voor mens (voor recreatie) en natuur (voor biodiversiteit) mogelijk maakt
de stad te doorkruisen. Naast de verbetering van de verbindingen tussen stad
en ommeland is de belevingswaarde en
gebruikswaarde van het landschap in
de stad enorm verbeterd. Dit is bereikt
door het intensiveren van het gebruik
van de stadsparken, meer menging van
functies in de (sport)parken, verbetering van de kwaliteit en belevingswaarde van het groen en de realisatie van
goede en aantrekkelijke verbindingen
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tussen de stadsparken onderling en tussen de stadsparken en de omliggende
wijken. Daarmee bereidt Amersfoort
zich voor op de klimaatveranderingen
en wordt ook de biodiversiteit versterkt.
In 2030 heeft Amersfoort de gunstige
ligging in de succesvolle Noordvleugel van de Randstad optimaal benut.
Amersfoort weet nog beter te profiteren van de positie ten opzichte van
het nationale netwerk van spoorwegen
en snelwegen. Amersfoort is en blijft
goed bereikbaar. Met ruimte voor het
openbaar vervoer en meer treinverkeer.
De verbetering van de doorstroming
van Knooppunt Hoevelaken leidt ook
tot betere aansluiting en verkeerafhandeling op het onderliggend wegennet,
zowel voor auto’s als voor het langzaam verkeer. Bovenal is Amersfoort
duurzaam! Economische ontwikkeling ,
goede bereikbaarheid en het aantrekkelijk woonklimaat zijn met elkaar in
toekomstbestendig evenwicht.

3.2. Drie ruimtelijke ontwikkelingsmethoden
In de vorige paragraaf hebben we een
stip op de horizon gezet en beschreven
hoe in 2030 de aantrekkelijkheid van
Amersfoort op de drie thema’s leefklimaat, bereikbaarheid en economie
eruit ziet. Voor de route van 2012 naar
2030 zien wij drie “ruimtelijke ontwikkelingsmethoden” als rode draad telkens terugkeren: intensiveren, mengen
en verbinden.
Intensiveren
Gerichte intensivering van een aantal
plekken in de stad is van belang om
de beschikbare ruimte, de bestaande
infrastructuur van wegen, nutsvoorzieningen en groen en de aanwezige
voorzieningen beter te benutten en de
levendigheid en ontmoetingsfunctie
van de stad te vergroten. Intensivering
zien wij vooral rondom de binnenstad,
de andere voorzieningencentra in de
stad en de goed bereikbare knooppunten rondom de bestaande stations.
Daardoor wordt de diversiteit aan
woon- en werkmilieus in de stad groter

3.3 Overzicht ontwikkelingsmethode en
ruimtelijke agenda

en ontstaat er meer draagvlak voor stedelijke voorzieningen. Omdat er meer
mensen op een gelijkblijvend oppervlak
wonen, zal ook het gebruik van de
openbare ruimte intensiveren. Pleinen
worden levendige ontmoetingsplekken,
parken worden groene landschapskamers in de stad. Op andere plekken nemen we zo ruimtedruk weg en kunnen
we de daar beschikbaarheid van rustige
woonmilieus, landschap en natuur het
beste borgen.
Menging van functies
Menging van functies is een belangrijke
ontwikkelingsrichting om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad
te vergroten. Gemengde woon- en
werkgebieden zorgen voor meer
diversiteit. Door menging ontstaat er
meer uitwisseling tussen verschillende
functies en ontstaan er kansen om
verschillende voorzieningen dubbel te
gebruiken, het draagvlak te vergroten
of de tijd dat er meer mensen aanwezig
zijn te verlengen, waardoor de sociale
cohesie en sociale controle toeneemt.
Ook bij menging wordt uitgegaan
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van de bestaande kwaliteiten. Reeds
bestaande gemengde gebieden worden gehandhaafd en waar mogelijk
versterkt. In monofunctionele gebieden
worden nieuwe aanvullende functies
toegevoegd. Een belangrijk uitgangspunt is het behoud van diversiteit en
kwaliteit van de verschillende wijken en
buurten van Amersfoort.
We bieden ruimte voor functiemenging
waar dat kan en hanteren als uitgangspunt dat de karakteristieke diversiteit
en identiteit van woon- en werkgebieden in Amersfoort behouden blijft. Er
zijn twee belangrijke randvoorwaarden
voor functiemenging. Ten eerste moet
het functioneel en ruimtelijk mogelijk
zijn, niet alle functies laten zich met
elkaar mengen. Ten tweede is functiemenging alleen maar gewenst als functies elkaar kunnen versterken. Afhankelijk van de identiteit en kwaliteit van het
gebied moet worden bepaald welke
functies elkaar kunnen versterken.
Verbinden
De laatste ontwikkelingsmethode is het
verbinden van de verschillende wijken

Ontwikkelingsmethode / Ruimtelijke thema’s

Intensiveren

Menging van
functies

Verbinden

Leefklimaat

§4.1.1
Levendigheid

§4.1.2
Gevarieerd
woningaanbod

§4.1.3
Goed verbonden

Bereikbaarheid

§4.2.1
Ruimte voor de
fiets

§4.2.2
Knooppunten

§4.2.3
Aangenaam
verplaatsen

Economie

§4.3.1
Kenniseconomie

§4.3.2
Functiemenging

§4.3.3
Innovatie

en functies via een aantrekkelijke en
levendige publieke ruimte. Stadsstraten, pleinen, parken, voorzieningenclusters en knooppunten smeden
Amersfoort tot één samenhangende
stad. De publieke ruimte speelt het een
cruciale rol als verbindende schakel en
ontmoetingsplek. Bij de aanpak van de
publieke ruimte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
kwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een
volgroeide groenstructuur, bestaande
historische routes of markante publieke
gebouwen.
Het is een belangrijk onderdeel van de
stad waar de gemeente vaak veel invloed op heeft. Waar het ruimtegebruik
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geïntensiveerd wordt en meer functies
een plek krijgen neemt de noodzaak
van een hoogwaardige kwaliteit van de
publieke ruimte wat betreft inrichting
en beheer toe. Daarom zien wij het in
deze structuurvisie als een belangrijk
thema om op te sturen.
Naast de verbindingen in de stad zijn
ook de verbindingen in de regio en
met steden als Amsterdam en Utrecht
belangrijk voor het functioneren van
de stad.

DEEL II - VISIE

4. Ruimtelijke
agenda
In dit hoofdstuk schetsen we de
opgaven voor de middellange termijn;
de ruimtelijke agenda. Het is de directe
verbinding tussen droom en daad. Veel
doelstellingen zijn al in het beleid van
de diverse visies als de Woonvisie, Visie
Werklocaties en VVP vastgelegd, maar
worden in deze structuurvisie ruimtelijk
met elkaar in verband gebracht.
De ruimtelijke agenda is wat ons betreft de leidraad voor het gesprek met
de stad en het middel om de kracht van
Amersfoort te richten op de opgaven
die van belang zijn voor de toekomst
van onze stad. In deze ruimtelijke
agenda worden de drie ruimtelijke
ontwikkelingsmethoden (intensiveren,
mengen van functies en het verbinden) gecombineerd met de ruimtelijke
thema’s leefklimaat, bereikbaarheid en
kenniseconomie.
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4.1 Het leefklimaat

Amersfoort versterkt.

4.1.1. Levendigheid
Verdichten en verdunnen
We leggen het accent op binnenstedelijk bouwen: hierbij kiezen we voor een
principe van verdichten en verdunnen.
Het verdichten met stedelijke woonmilieus, oftewel het intensiveren van
de bestaande stad, willen we vooral
in en om het stadshart, de voorzieningencentra en de goed bereikbare
knooppunten. Zo krijgt Amersfoort een
meer gevarieerde woningvoorraad die
voorziet in de woonbehoefte van meer
verschillende doelgroepen en bijdraagt
aan het perspectief van de aantrekkelijke en gevarieerde Amersfoortse regio.
Het Stadshart bevat een groot deel
van de publieke ruimte in Amersfoort
met een stedelijk karakter. Het is voor
de aantrekkelijkheid van Amersfoort
van belang om in deze gebieden de
beleving van het stedelijk karakter te
versterken. Door de inrichting van de
publieke ruimte af te stemmen op de
verschillende karakters van de kamers wordt de stedelijke beleving van

Het verdunnen willen we in de omliggende wijken buiten het stadshart.
Daar biedt Amersfoort ruime groene
woonwijken. De wijken Vathorst en
Vathorst West zijn de laatste wijken die
aan de stad worden toegevoegd. Ook
in deze wijken kiezen we voor verdunnen, en bouwen we in lagere dichtheden. Het ommeland kan zich richten op
meer landelijke en dorpse woonmilieus.
Hoogbouw en menselijke maat
Bij intensivering blijft de menselijke
maat centraal staan. We willen bebouwing en een openbare ruimte die
een prettig verblijfsklimaat heeft. Dat
betekent dat we niet in de eerste plaats
aan hoogbouw denken. We stellen
voor om in Amersfoort van hoogbouw
te spreken bij een gebouw met meer
dan 5 lagen, circa meer dan 15 meter
hoog. In de praktijk is er een tendens
naar breedbouw. Hoogbouw lijkt tot 8
lagen rendabel te zijn in relatie tot de
bouwkosten en optimaal in verband
met duurzaamheid (compactheid

3.4 Overzichtskaart Stadshart

Het Stadshart
Het Stadshart heeft verschillende kamers

Eemplein en Eemhaven: Winkelpro-

Oliemolenkwartier: Bron van

Historie in de Binnenstad

met elk een eigen sterke identiteit:

menade en uitgaansboulevard

innovatie

Winkelen, uitgaan en geschiedenis voelen

Het bestaat uit 7 deelgebieden (kamers)

Een woon-, werk- en uitgaansgebied

Het creatieve centrum van Amersfoort dat

op de plek waar het in de Middeleeuwen

met elk een eigen identiteit. De histori-

dat zijn gelijke niet kent. Overdag gezel-

bruist van ideeën en initiatieven. Aanjager

allemaal begon. Onze binnenstad, klop-

sche binnenstad, het Eemplein, Oliemo-

lig winkelen, kennis opdoen in de kunst

van Amersfoortse innovatie in alle markt-

pend hart met een grote economische en

lenkwartier,

of stadshistorie snuiven in het Eemhuis.

segmenten.

historische waarde… en een grote waar-

Stadhuisplein,

Zonnehof,

Stationsplein en Wagenwerkplaats

’s Avonds een filmpje pikken in de grote

dering.

bioscoop. En na afloop slenterend over
het sfeervolle plein naar een van de horecagelegenheden rond de Eemhaven voor
een drankje. Eemplein en Eemhaven hebben het allemaal.

Wagenwerkplaats: Kruispunt van eco-

Stationsgebied: Brandpunt van zake-

Zonnehof: Werken en wonen

Stadhuisgebied: Publieksfuncties in

nomie, creativiteit en onderwijs

lijke dienstverlening

Met zijn kenmerkende groene plein een

het groen (Groen)

Waar de Isselt van imago wisselt en oude

Het businesshart van Amersfoort met

stil rustpunt in de stad, waar werken en

Belangrijke overgang van de historische

industrie plaatsmaakt voor creatief leren,

groeiende aantrekkingskracht op uiteen-

wonen in harmonie samengaan. Een uit-

binnenstad naar het Eemplein met pu-

werken, spelen en uitgaan. De creatieve

lopende ondernemingen in de zakelijke

gebalanceerde combinatie van apparte-

blieksfuncties in het Stadshuis, de Ob-

brug tussen het Soesterkwartier en het

dienstverlening. Horeca- en congresfaci-

menten en kleinschalige kantoorruimtes.

servant en RCE. Met aan de rand van het

centrum, ontmoetingsplaats voor kunst-

liteiten ondersteunen de snelle ontwik-

Zocherplantsoen ruimte voor ontmoeting

zinnig Amersfoort.

kelingen.

en ontspanning.
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3.5 Kader

Compact op z'n Amersfoorts
De nieuwe compactere woonmilikwaliteit. Grondgebonden woningen
worden gecombineerd met kleinschalige

appartementencomplexen

en de meeste woningen hebben de
voordeur aan een straat, plein of hof.
De ruimte om intensiever te bouwen
wordt gevonden door parkeerplaatsen ondergronds te realiseren en
woningen te ontwerpen met patio’s,
terrassen of voortuinen in plaats van
grote achtertuinen. Het Gildekwartier
langs de Eem, Bloemweg en Weltevre-

van het gebouw). In Amersfoort is te
zien dat de meeste gebouwen tot 8
lagen gaan, waardoor deze gebouwen
passen bij de menselijke maat van
Amersfoort. In het kader van de verdichting stellen we voor om deze onder
andere te bereiken met hoogbouw van
5 tot 8 lagen of met stadswoningen
(zonder of met kleine tuin). Behalve in
de historische binnenstad is hoogbouw
als accent op veel plekken mogelijk. Per
plek wordt beoordeeld of hoogbouw
past. Hoogbouw lijkt minder passend
in het dorps karakter van Hoogland en
Hooglanderveen.

26

Oud minister Veerman zei in 2006 tijdens

een wethoudersconferentie: “Groen biedt juist
zoveel kansen voor het oplossen van problemen
op het gebied van mobiliteit, milieu, gezondheid, lichaamsbeweging, vestigingsklimaat
en de biodiversiteit. Het is zes halen en één
betalen.

Intensivering is duurzaam
Intensivering van het ruimtegebruik
vergroot de kansen voor toepassen
van lokale duurzame energievoorzieningen, bodemenergie en collectieve
energievoorzieningen. De intensievere
bebouwing biedt mogelijkheden voor
het toepassen van collectieve energievoorzieningen, zoals een warmte- koudenet. Om het gebruik van bodemenergie af te stemmen op de verschillende
gebruikers is er Masterplan Bodem
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opgesteld. Hiermee kan met name in
de bestaande bouw een grote duurzaamheidslag worden gemaakt.

den zijn goede recente voorbeelden
van intensivering in de directe omgeving van de binnenstad. Mogelijk
nieuwe locaties liggen in en rondom

Daarnaast richten we deze gebieden
slim in om energieverlies te voorkomen
en om duurzame energietechnieken
als zon, wind en biomassa maximaal te
kunnen laten renderen. We focussen
erop dat woongebieden zo worden
ingericht dat deze energieneutraal zijn.
Levendigheid in het groen
De intensiveringopgave in en rondom
het stadshart en knooppunten gaat niet
ten koste van de groene kwaliteiten
van de stad. Sterker, juist door binnenstedelijk compacter te bouwen wordt
groen in en om de stad gespaard.
Bomen, parken en plantsoenen hebben
veel waarde voor de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van de omgeving,
maar ook voor de gezondheid van
mensen. Tevens dragen ze bij aan het
klimaatbestendig maken van de stad.
De groene kwaliteit is van belang voor
de leefbaarheid omdat het groen een
ontmoetingsplaats biedt en zo het

de binnenstad, op de Wagenwerkplaats, op de Kop van Isselt, rondom
de Meridiaantunnel, langs het Valleikanaal en in de Hoef rondom station Schothorst, bijvoorbeeld door de
transformatie van leegstaande kantoren tot studentenwoningen.

sociaal contact bevordert. Aantrekkelijke stadsparken kunnen ervoor zorgen
dat bewoners meer bewegen en hun
gezondheid verbeteren door wandelen,
joggen en fietsen26.
In de wijken bieden we formele en informele speelplekken voor kinderen die
vaker buiten spelen als er groen in hun
omgeving is. De ruimten voor ontmoeting worden minder gestructureerd.
Er is vraag naar plekken die kinderen
en jongeren uitnodigen of uitdagen
om te bewegen, te spelen en elkaar te
ontmoeten.

DEEL II - VISIE

eus hebben altijd een Amersfoortse

Stedelijke ontwikkeling vanuit Stadshart
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3.6 Collage 'Stedelijke ontwikkeling vanuit

DEEL II - VISIE

Stadshart' (zie ook Visiekaart pp. 36-37)

De structuurvisie zet in op het intensiveren van het gebruik van de groene
ruimte in de stad. Verdere intensivering
van de stad leidt tot een grotere gebruiksintensiteit in de Stadsparken. Dat
betekent dat er steeds meer verschillende soorten activiteiten in de Stadsparken plaats vinden. Bij herontwikkeling
van gebieden zoeken we naar ruimte
om ontbrekende schakels in het groene
netwerk in te vullen. Door intensivering
en zonering komt er meer ruimte voor
natuur en ecologie, meer ruimte voor
buitenactiviteiten, wandelen, recreatie
en sport.
Meer draagvlak voor voorzieningen
Om een aantrekkelijke stad te zijn
willen wij voldoende uiteenlopende
voorzieningen bieden voor de inwoners
van Amersfoort en de voor de regio.
Met name de binnenstad en het gebied
rondom de binnenstad bieden perspectief. Door woningen en werklocaties in
hogere dichtheden te bouwen realiseren wij meer draagvlak voor hoogwaardige voorzieningen.
Bij de intensivering van het voorzie-

45

ningen aanbod gaat het om een meer
diverse mix van stedelijke voorzieningen: groot en klein, overdag en avond,
cultuur en vermaak etc. de kleinschalige stedelijke voorzieningen. Behalve
de voorzieningen die we zelf in de
stad hebben, kan Amersfoort gebruik
maken van de vele stedelijke voorzieningen in Utrecht en Amsterdam. Deze
steden liggen op ongeveer op een half
uur afstand van Amersfoort, waardoor de musea en theaters van deze
steden goed bereikbaar zijn voor onze
inwoners.
4.1.2 Gevarieerd woningaanbod
Levensloopgeschikte wijken
Amersfoort heeft een grote diversiteit
aan woonwijken. Veel van deze wijken
zijn monofunctionele enclaves, van
elkaar gescheiden door groenbuffers en
infrastructuurzones.
De meeste wijken in Amersfoort zijn
gebouwd voor gezinnen. Er is rekening
gehouden met verschillende inkomensniveaus, maar er is weinig rekening
gehouden met andere huishoudenssamenstellingen. Voor senioren is er

weinig keuze en voor starters en studenten is de keuze helemaal beperkt.
Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat
er weinig verhuisbewegingen zijn tussen de noordelijke wijken en het zuiden
van Amersfoort.
Blijkbaar willen mensen graag in hun
wijk blijven wonen of hebben de wijken
ieder hun eigen typische woonmilieu.
Vooral bij ouderen horen we steeds
vaker deze wens.
Wij willen de kwalitatieve differentiatie
van de woningvoorraad in de bestaande wijken vergroten. Dat kan door
nieuwe woningen toe te voegen of
ruimte te bieden om woningen aan te
passen. In het beste geval zou het mogelijk moeten worden dat er in iedere
wijk ruimte is voor een wooncarrière
naar een grotere, kleinere, duurdere
of goedkopere woning. Dit biedt de
mogelijkheid aan mensen om in de
eigen woonomgeving te blijven wonen,
waardoor de sociale cohesie van de
wijk aanzienlijk versterkt wordt. In het
programma “Amersfoort Vernieuwt”
zijn wijken Liendert, Randenbroek en
Schuilenburg hier al op aangepast.

Meervoudig gebruik van sportcomplexen.
Een vergelijkbare opgave speelt er op
de sportcomplexen. Sportvelden en
sportaccommodaties zijn belangrijk om
mensen mogelijkheden te bieden te
bewegen en elkaar te ontmoeten. Met
de intensivering van de stad neemt ook
behoefte aan sportvoorzieningen nog
toe, maar ruimte voor nieuwe sportcomplexen is er niet. Tegelijkertijd nemen de sportvelden veel ruimte in beslag, liggen ze versnipperd voor de stad
en worden ze vaak slechts een deel van
de week/dag gebruikt. Daarom willen
we naar een concentratie, intensivering
en koppeling met andere functies als
bijvoorbeeld buitenschoolse opvang
van sportcomplexen in combinatie met
stadsparken, waardoor de ruimte vaker
en door meer doelgroepen gebruikt
kan worden. Een efficiënter ruimtegebruik, multifunctionaliteit en een
goede spreiding over de wijken en
een goede bereikbaarheid zijn daarbij
uitgangspunten. Het streven is om de
sportparken te concentreren tot een
aantal van deze grotere multifuncti-
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onele voorzieningen27. Het stadspark
Schothorst en de nieuwe inrichting van
park Randenbroek en omgeving zijn
mooie voorbeelden van hoe deze sportcomplexen ingepast kunnen worden in
stadsparken en positief bijdragen aan
het gebruik van de parken.
Samenhang in regionale woningmarkt.
De regio Amersfoort is de laatste jaren
een groeiregio geweest. Vooral in
Amersfoort hebben zich veel nieuwe
inwoners gevestigd van buiten de
regio. De meeste mensen die in
Amersfoort komen wonen, zijn met
name gezinnen met kinderen afkomstig
uit Amsterdam en Utrecht. Daarnaast
hebben ook Soest en Baarn in mindere
mate een sterke aantrekkingskracht
op mensen uit de Randstad. Van de
mensen die uit Amersfoort vertrekken,
verhuizen de meeste mensen richting
naar Amsterdam en Utrecht. De overige
gemeenten hebben meer een relatie
met de omliggende gemeenten met
een landelijk karakter en niet zozeer
met de Randstad.

De regionale woningmarkt is geen samenhangende woningmarkt. Er vinden
weinig verhuizingen plaats binnen de
regio tussen de gemeenten, circa 16 %.
Als er verhuizingen plaats vinden zijn
die meestal binnen de gemeenten.
Het aandeel binnenregionale verhuizingen van Amersfoort is opvallend laag
(13%) voor een centrumgemeente.
Mensen uit Amersfoort verhuizen met
name naar Leusden, Soest en Nijkerk.
Mensen naar Amersfoort verhuizen
met name ook uit Leusden, Soest en
Nijkerk 28.
Amersfoort trekt meer mensen uit de
regio dan er vertrekken naar de regio.
Amersfoort trekt in belangrijke mate
jongeren in de leeftijd van 18 tot 29
jaar aan uit de andere regiogemeenten. Per saldo verruilen gezinnen met
kinderen uit Amersfoort de gemeente
voor de rest van de regio.
De woonaantrekkelijkheid verklaart
niet de verhuisbewegingen binnen en
buiten de regio. Andere factoren die
hier een rol in spelen zijn verschillen in
cultuur en geloof, beschikbaarheid van
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woningen en woonmilieus, de huishoudensfase en de leeftijd28.
4.1.3 Goed verbonden
Stadsparken en stad-landverbindingen
In de stad liggen de stadsparken
Maatweg, Randenbroek, Nimmerdor,
Waterwingebied, Stadspark Schothorst
en Vathorst Noord die de groene
verbinding leggen tussen stad en ommeland. De parken zijn veel meer dan
verbindingen alleen. In deze stadsparken worden de verschillende functies
ecologie, recreatie, sport en cultuur
versterkt zodat het echte publieke ontmoetingsplekken worden voor de hele
stad, voor iedereen toegankelijk.
Naast de stadsparken vormen de Eem,
het Valleikanaal, de grachten en beken
een belangrijke drager van het groenblauwe netwerk in de stad. De laatste
jaren is het water herontdekt als een
belangrijke publieke ruimte in de stad.
Hier kan nog veel verbeterd worden.
De afgelopen jaren is in het programma
“Groene stad” (GroenBlauwe Structuur) gewerkt aan een robuust netwerk
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van groengebieden en recreatieve
routes van de stad naar het aantrekkelijke ommeland in de regio. Het
Zocherplantsoen, Park Randenbroek,
het Waterwingebied, de fietsbrug over
de Eem bij de Kleine Koppel en de fietstunnel onder de A28 naar de Schammer zijn daar goede voorbeelden van.
Toch ontbreken nog een aantal cruciale
verbindingen of kunnen verbindingen
aantrekkelijker gemaakt worden. Vooral
de A1 en de A28 zijn nog steeds grote
barrières tussen de stad en de Utrechtse
Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Eemvallei en polder Arkemheen.

27

Amersfoort Fit; gemeente Amersfoort; 2012

28

Regio Amersfoort, Woningmarkt in regionaal

perspectief; Companen en bureau Louter; 2012

Geleidelijke groei van voorzieningen.
De verdere ontwikkeling van voorzieningen is gebaat bij een geleidelijke
groei (stap voor stap) die altijd goed
verbonden is met het kerngebied in
de binnenstad. Op dit moment wordt
gewerkt aan een belangrijke uitbreiding
van de voorzieningen in het stadshart:
het Eemplein met een bibliotheek,
(hoge) scholen en het Archief Eemland.
Met de verdere ontwikkeling van
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voorzieningen op de Wagenwerkplaats
en in de stationsomgeving zorgt de geleidelijke uitrol van de publieke ruimte
van de binnenstad voor de verbinding
tussen deze plekken. Routes worden
levendig als er een levensvatbare
opeenvolging van publieke functies
aan gekoppeld is. Het gaat dan niet
alleen om de functionele verbinding
tussen plekken, maar ook om de goede
afstemming tussen de inrichting van de
openbare ruimte en de soort en locatie
van de voorzieningen.
Goede onderwijsvoorzieningen in
de woonwijken.
Voor de leefbaarheid in de wijken is het
van belang dat een samenhangend en
toegankelijk aanbod van voorzieningen
op wijkniveau beschikbaar is. Iedere
wijk heeft zijn eigen bevolkingssamenstelling, eigenaardigheden en eigen
ruimtelijke structuur. Ondanks deze
verschillen tussen de wijken is goed onderwijs voor iedere wijk een belangrijke
voorwaarde. Door de maatschappelijke
ontwikkelingen en de ontwikkelingen
in het onderwijs wordt de clustering

van onderwijs, kinderopvang en andere
wijkvoorzieningen steeds belangrijker.
Er ontstaat een groeiende behoefte aan
multifunctionele clusters op logische,
centraal gelegen, plekken in de wijk.
Groenblauw netwerk voor biodiversiteit en wandelaar
In het kader van de “Groene Stad” zijn
er grote groengebieden of heringericht
aangelegd in en om de stad. In deze
groengebieden zijn speciale plekken
voor de natuur ontwikkeld waar zich
meer verschillende dieren en planten
hebben gehuisvest. Zo groeit de biodiversiteit in Amersfoort. Om deze biodiversiteit te versterken en te behouden
willen we met name de onderlingende
verbindingen tussen deze gebieden verbeteren. Daarmee maken we de stad
klimaatbestendig voor plant en dier.
Naast de stadsparken vormen de
Eem, het Valleikanaal, de grachten
en beken een belangrijke drager van
het groenblauwe netwerk in de stad.
De laatste jaren is het water weer
herontdekt als een belangrijke publieke
ruimte in de stad. Het Valleikanaal is

Stad-land verbinding
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de afgelopen jaren ingericht als een
ecologische verbindingszone door de
stad, waardoor er een kwaliteitsimpuls
is gegeven aan de biodiversiteit. Maar
het Valleikanaal als geheel is slecht beleefbaar voor wandelaar en fietser. Ook
de Eem is nagenoeg onzichtbaar in de
stad. Rondom de Kleine Koppel zijn de
oevers recent herontdekt als zeer aantrekkelijke ontmoetingsplek met een
clustering van publieke voorzieningen.
Duurzame energienetwerken
Consument en bedrijfsleven kiezen er
steeds vaker voor om zelf én samen
energie op te wekken. In Amersfoort
is het duurzame energiecollectief
Eemstroom opgericht als “Energiecoöperatie Amersfoort“. In deze coöperatie werken een aantal bedrijven en
particulieren samen door hun maandelijkse uitgaven aan energie te bundelen.
Daarmee willen ze de transitie naar
duurzame lokale energieopwekking
mogelijk willen maken.
Als gemeente ondersteunen we het
onderzoeken van de overgang van het

49

huidige net naar nieuwe ‘slimme’ netten, die voorbereid zijn op decentrale,
duurzame opwekking van energie.
Tevens steunen we initiatieven voor
andere duurzame energieopwekking.
In een quickscan zijn mogelijke locaties
voor het gebruik van windenergie
gezocht, rekeninghoudend met andere
functies zoals wonen, ecologie en veiligheid. Uit het onderzoek is gebleken
dat er in Amersfoort twee mogelijke
plekken zijn: bedrijventerrein Isselt
(locatie RWZI) en knooppunt Hoevelaken. De mogelijke realisatie van de
windmolenlocaties is afhankelijk van de
concrete initiatieven van particulieren.
Ook de mogelijkheden voor het gebruik
van biomassa worden onderzocht.
Hiervoor gaan samen met Waterschap
Vallei en Veluwe op zoek naar mogelijkheden bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Isselt.

4.2. Bereikbaarheid
Amersfoort is goed bereikbaar.
Amersfoort is goed bereikbaar. Bewoners, werknemers en bezoekers kunnen
altijd kiezen uit meerdere alternatieven
om zich te verplaatsen van, naar en in
de stad. De afgelopen decennia is de
ontwikkeling van Amersfoort vooral gericht geweest op de goede bereikbaarheid vanaf de A1 en de A28. Autobereikbaarheid is en blijft essentieel voor
Amersfoort. Bezoekers en bewoners
kunnen snel de stad in en uit komen via
logische routes.
Op de kaart van Amersfoort is duidelijk
zichtbaar dat de spoorlijnen zeer
centraal liggen in de stadsplattegrond.
Het spoor heeft op dit moment echter
nauwelijks een functie voor lokale
verplaatsingen. Voor regionale verplaatsingen is het wenselijk dat Amersfoort
aansluit op het Randstadspoor. Daarmee verbeteren de verbindingen met
de steden als Utrecht en Amsterdam en
in de regio.

Knooppunt
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29

Concept-Verkeer- en Vervoerplan Amersfoort,

2012

4.2.1. Ruimte voor de fiets
Beter fietsnetwerk en fietsenstalling
De groei van de mobiliteit in de stad
willen we deels opvangen door een
beter fietsnetwerk. De fiets is een
duurzaam vervoermiddel met de minste
ruimtelijke impact. Het is dus logisch
om in een stad met een intensiveringopgave bewoners en bezoekers van
Amersfoort te stimuleren de auto te laten staan bij binnenstedelijke verplaatsingen. Ook op het gebied van leefbaarheid levert de fiets een zeer positief
bijdrage; geen uitstoot en geluidhinder.
En ten slotte draagt de fietsen bij aan
een betere volksgezondheid; fietsers
zijn volgens verschillende onderzoeken
gezonder en worden ouder. Door de
opkomst van de elektrische fiets wordt
de actieradius voor fietsers groter. Het
gebruik van het bestaande fietsnetwerk
kan aanzienlijk geïntensiveerd worden
door routes aantrekkelijker, comfortabeler, herkenbaarder en veiliger te
maken. Daarnaast worden de ontbrekende schakels gerealiseerd, mazen in
het netwerk gedicht, snelfietsroutes
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naar de buurgemeenten aangelegd en
stallingplekken bij belangrijke overstappunten en de binnenstad aangeboden.
Daardoor wordt de fiets meer een
alternatief voor de auto. Ontvlechting
van auto en fiets langs de fietsroutes
vergroot de aantrekkelijkheid van deze
routes, ook al biedt het bundelen voordelen voor de sociale veiligheid.
Uit enquêtes blijkt dat zowel werknemers als bezoekers bereid zijn meer
de fiets te gebruiken als de fietsroutes
verbeteren29. Amersfoort moet daartoe
een herkenbare fietsinfrastructuur krijgen, waarbij naast veiligheid, comfort
en snelheid uitgangspunten zijn. Dit
betekent ook goede en voldoende stallingvoorzieningen bij de belangrijkste
bestemmingen. Deze fietsstallingen zijn
ook van belang voor de verbetering van
de kwaliteit en beleving van belangrijke
pleinen in het Stadshart.
4.2.2. Knooppunten
Keuzevrijheid in vervoer
Amersfoort is goed bereikbaar met
de auto en de trein en de bus. Binnen

Amersfoort zijn de auto, de bus en
de (brom)fiets belangrijke transportmiddelen. We willen de mogelijkheid
om te kiezen tussen de verschillende
vervoersmiddelen versterken. Iedere
wijk in Amersfoort kent een eigen
evenwicht tussen de verschillende vervoerwijzen, afhankelijk van de ligging
in het netwerk, de leefkwaliteit en de
economische dynamiek. Tevens willen
we de alternatieve reismogelijkheden
ter vervanging van de auto verbeteren.
Aantrekkelijke knooppunten
In deze structuurvisie leggen wij daarom het accent op de locaties die met
meerdere transportmiddelen zeer goed
bereikbaar zijn, waardoor de mogelijkheid om over te stappen op een ander
vervoer het grootst is.
Rondom de stations liggen grote
opgaven. Er moet een nieuw evenwicht
gevonden worden tussen voetgangers,
fietsers, bussen, taxi’s en auto’s. Door
de groeiende reizigersstromen eisen
de voetgangers en fietsers steeds meer
ruimte op. Er zijn directe en uitnodi-

3.8 Kader

Fixing the link
De verbinding tussen het station en
de binnenstad wordt in Nederland
steeds belangrijker. Aan de ene kant
omdat de trein steeds meer als vervoermiddel wordt gebruikt naar steden en aan de andere kant omdat
steden hun binnenstad steeds meer
promoten om bezoekers te trekken
en de lokale economie te stimuleren.
In “Fixing the link”worden in 16 steden de verbinding tussen station en
binnenstad bestudeerd. Daaruit volgt
dat de verbinding tussen het station
en de binnenstad moet daarom voldoen aan een aantal factoren:
1.

Levendigheid

(gemengd

ge-

bruik, gedurende de hele dag,
sociaal veilig)
2.

Menselijke maat (fijnmazigheid,
kleinschalig, beloopbaar)

3.

Leesbaarheid (oriëntatie, directheid van verbinding, duidelijke
verwijzingen)

4.

Veiligheid en comfort (voetgangers voorrang, zichtbaarheid,
onderhoud).

I. Brouwer; Fixing the link; 2010; TU Delft

gende toegangsroutes naar de stations
voor langzaam verkeer nodig. Bijna de
helft van de treinreizigers komt met
de fiets naar het station. De treinreizigers die de stad bezoeken zijn vaak
voetgangers of maken daarna gebruik
van de bus.
Een aparte opgave, maar daarom niet
minder cruciaal, zijn de stationsomgevingen. De stations zijn ooit aangelegd
als overstappunt en verkeersknoop,
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maar krijgen steeds meer betekenis als
ontmoetingsplek en bestemming op
zichzelf. Samen met NS en Prorail willen
wij inzetten op het verbeteren van de
herkenbaarheid van de stationsomgeving, het vergroten van de levendigheid
van het station en de stationsomgeving, het versterken van de menselijke
schaal en het verbeteren van de (sociale) veiligheid en het comfort30. Doordat hier ook meerdere reizigersstromen
samen komen, ontstaan er kansen voor
intensivering van het grondgebruik en
menging van functies.
Samen gebruiken van verkeersruimte
In en rondom de binnenstad zal de
meervoudige bereikbaarheid een belangrijke motor blijven voor de vitaliteit
van het winkelapparaat en de voorzieningen. Dit betekent dat de Stadsring
een dynamische straat blijft waar alle
vervoermiddelen een goede plek moeten krijgen.
Meervoudige bereikbaarheid leidt op
een aantal plekken ook tot conflicten.

In de binnenstad willen we de fiets
en te voet stimuleren. Het centrum
kent een dynamiek waarbij fietser en
voetganger het beste passen, de auto
dient hier rekening mee te houden.
Doorstroming van busverkeer leidt vaak
tot moeilijk oversteekbare vrijliggende
busbanen. Een goede ruimtelijke inpassing van de verschillende vervoermiddelen is in dit kader de essentiële opgave.
Daarbij gaat het niet alleen om het
voorkomen van conflicten en verkeersonveilige situaties. Maar ook om een
goede menging van vervoersstromen
zodat er levendige, vitale en sociaal
veilige verkeersruimten ontstaan.
In de binnenstad en de aangrenzende
wijken neemt de ruimte voor de auto
op straat af. Dit is alleen maar mogelijk
als dit gecompenseerd wordt met aantrekkelijke, centraal gelegen en comfortabele gebouwde parkeervoorzieningen
die naadloos aansluiten op voetgangerszones. Dubbel grondgebruik is op
veel plekken nog de enige mogelijkheid
om verder te kunnen intensiveren en
dan ligt het erg voor de hand om de
parkeervoorzieningen ondergronds te
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realiseren
4.2.3 Aangenaam verplaatsen
Verbeteren van verblijfskwaliteit
Op veel plekken is de verkeersfunctie
op dit moment dominant waardoor
de verblijfskwaliteit laag is. Om de
binnenstad te kunnen versterken als
kerngebied voor lokale en regionale
voorzieningen zal de verblijfskwaliteit
op een aantal cruciale plekken en routes verbeterd moeten worden.
Om te beginnen verdient de verbinding
tussen de binnenstad en het station
aangepakt te worden. De afstand
tussen station en binnenstad wordt
als te groot ervaren. Daardoor wordt
er weinig gebruik gemaakt van het
treinverkeer als vervoermiddel in de
stad. Door het gebied tussen station en
binnenstad te veraangenamen wordt
deze afstand als korter ervaren. De
bestaande route aan de zuidkant wordt
aantrekkelijker als er meer ruimte is
voor de voetganger en deze ruimte
eenduidig vormgegeven wordt. De
bestaande route en de nieuwe route
langs de noordkant vragen niet alleen
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om een goede inrichting van het maaiveld en een goede programmering met
levendige functies in de aangrenzende
bebouwing.

30

Zie: Visie op de omgeving van Spoor & Station

(Bureau Spoorbouwmeester, juli 2012)
31

Zicht op structuren, De radialen van Amers-

foort; Vreeze N.; 2009

Stadsring beter oversteekbaar
Een tweede opgave is volgens ons
de transformatie van de Stadsring tot
levendige Stadsboulevard: een makkelijker oversteekbare straat worden voor
voetgangers en fietsers om de verschillende voorzieningen en aantrekkelijke
locaties beter toegankelijk te maken.
Door een eenduidige vormgeving van
het voetgangersgebied, de herontwikkeling van leegstaand vastgoed en het
benutten van het water en groen van
de oude stadsbolwerken kan hier een
geheel nieuwe aantrekkelijke publieke ruimte ontstaan met een typisch
Amersfoort karakter en de ruimtelijke
en functionele samenhang tussen de
binnenstad en nieuwe stedelijke knooppunten, zoals de Stationsomgeving en
Zonnehof verbeteren.
Levendige radialen
De structuur van radialen waarmee
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het stadshart is verbonden met de
omgeving van Amersfoort is een nog
steeds herkenbaar en waardevol oud
stedenbouwkundig principe31. Deze
oude uitvalsroutes naar de omliggende
dorpen zijn tot op de dag van vandaag
ook de levendige stadsstraten met veel
kleinschalige voorzieningen, winkels
en horeca. De radialen zijn grotendeels
gericht op de middeleeuwse kern en
dragen met de Onze Lieve Vrouwe
Toren als baken bij aan de oriëntatie
en herkenbaarheid van de ruimtelijke structuur van de stad. Om deze
radialen meer beleefbaar te maken
als onderdeel van de publieke ruimte
worden deze zoveel mogelijk ingericht
met laanbeplanting. Tevens streven we
naar menging van functies zodat de
levendigheid groter wordt. Door meer
ruimte te maken voor voetgangers en
fietsers ontstaat er op den duur ook
meer ruimte voor ontmoeten en verblijven, waardoor de binnenstad langzaam
maar zeker steeds beter verbonden
raakt met de omliggende wijken.

4.3 Economie
4.3.1. Kenniseconomie
“Where minds meet”
De stad is snel en zonder overstap verbonden met de belangrijkste economische motoren van Nederland: Utrecht,
Amsterdam en Schiphol. Het bedrijfsleven heeft dit allang ontdekt. Veel grote
(inter)nationaal opererende bedrijven
op het vlak van kenniseconomie hebben hun hoofdkantoor in Amersfoort
(Twijnstra Gudde, BMC, Royal Haskoning/DHV) maar ook bedrijven in de
voedselsector als Friesland Campina
en Nutreco. Daarnaast zijn er relatief
veel ICT bedrijven en ingenieurs- en
architectenbureaus in Amersfoort.
Vooral het gebied tussen het station en
de binnenstad is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een plek “where minds
meet”. Inmiddels straalt dit ook uit
naar nabijgelegen creatieve ontmoetingsplekken als de Wagenwerkplaats
waar steeds vaker nationale kennisdagen en symposia worden georganiseerd, en de stad profiteert steeds meer
van het zakelijk toerisme. In Amersfoort

Aantrekkelijke stadsradialen
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heeft ongeveer een derde van de inwoners een HBO opleiding of hoger.
Een vitaal, stedelijk Stadshart is essentieel voor de kenniseconomie. Uit
interviews voor het clusteronderzoek
(zie verderop) blijkt stedelijkheid voor
kennisintensieve bedrijven en hoogopgeleide inwoners een belangrijke vestigingsfactor: vele functies dicht bij elkaar in een aantrekkelijk verblijfsklimaat
bieden volop kansen voor ontmoeting,
kennisuitwisseling en beleving. Hier ligt
voor Amersfoort een doorslaggevende
opgave in de concurrentiestrijd met
andere steden, met name Utrecht.
Versterken groen werklandschap
Naast de kenniseconomie zijn de
zorgsector en het zakelijk toerisme belangrijke dragers van de economie in de
regio Amersfoort. In de omgeving van
de Stichtse Rotonde werken evenveel
mensen als op werklocatie Isselt. Door
ruimte te bieden aan intensivering in
de omgeving van de Stichtse Rotonde
ontstaat er ruimte voor de verbreding
van de economie.
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Deze omgeving is van oudsher een plek
voor instituten, onderzoekscentra en
conferentieoorden. Vooral in de omgeving van de Stichtse Rotonde liggen
diverse bedrijven en instellingen die van
grote waarde zijn voor de kenniseconomie van Amersfoort. Er is veel zorg,
onderwijs, vrijetijdseconomie, zakelijk
toerisme en dienstverlening. Door gerichte intensivering zal het belang van
deze locatie verder toenemen. Deze
verspreide werklocaties worden steeds
belangrijker om voldoende ruimte te
bieden voor banengroei met schone
bedrijvigheid. Belangrijk is daarbij dat
er ook voor deze locaties een goede
bereikbaarheid is.
Ook de Maatweg met het nieuwe Meander Medisch Centrum is een locatie
waar verbreding van de zorgeconomie
kansen biedt.
4.3.2. Functiemenging
Wonen en werken mengen
Wonen en werken zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Om de balans
tussen wonen en werken in stand te
houden moet er in de stad naast meer

ruimte voor woningen ook ruimte zijn
voor banengroei. We richten ons niet
zozeer op het realiseren van nieuwe
werklocaties, maar zoeken vooral naar
ruimte voor functiemenging in de
bestaande stad.
De afgelopen decennia heeft de stad
zich vooral gericht op de ontwikkeling
van kantorenparken en bedrijventerreinen met een monofunctioneel karakter.
Een deel van deze werklocaties sluit
niet meer aan op de toekomstige
vraag vanuit het bedrijfsleven. Er is een
groeiende behoefte aan kleinschalige
locaties, geïntegreerd in een stedelijke
omgeving met meer voorzieningen. Dit
heeft te maken met een verschuiving
naar een kenniseconomie. Bedrijven
zijn kleiner en flexibeler, klaar om snel
in te spelen op veranderingen in de
markt. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
We zien over langere tijd een verschuiving van het aandeel in de werkgelegenheid: het aandeel van reguliere
monofunctionele werklocaties verliest
aan belang ten opzichte van stedelijke
centra, woonwijken en gemengde

Werklandgoederen
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gebieden.

32

De mobiele stad; Boomen; 2012
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In de visie werklocaties wordt uitgegaan van

ongeveer 80 hectare bedrijfsruimte, waarin met
de huidige plannen in de regio ruimschoots
wordt voorzien. Dit is exclusief eventuele nietbedrijfsruimte die op bedrijventerreinen kan komen, zoals perifere detailhandel, leisure en dergelijke. Na 2020 is de regionale behoefte aan
nieuwe bedrijfsruimte berekend op ongeveer 10
hectare, al is dit getal vooral een indicatie
34

Volgens de visie werklocaties is er in de

regio Amersfoort nog behoefte aan ongeveer

Zzp'ers in de wijk
Door de verdere ontwikkeling van de
kenniseconomie zal de stedelijke economie hard groeien. De basis daarvoor
is het grote aantal hoger opgeleiden in
de stad, de groei van de dienstensector,
de vestiging van het MKB en de prominente rol van ZZP'ers in Amersfoort.
Deze laatste groep zal zich vooral ontwikkelen in de woonwijken. Daarom
willen wij hier meer ruimte bieden voor
kleinschalige functiemenging zodat de
woonwijken, mede door de vestiging
van kleine kantoren, aanzienlijk levendiger worden. Bij functiemenging hebben
wij het overigens altijd over schone
bedrijvigheid.

100.000 vierkante meter In deze behoefte
is rekening gehouden met uitbreiding van
bestaande kantoren, vervanging van oude
kantoorgebouwen en met nieuwe kantoren van
buiten de regio. Hierbij is ook is rekening gehouden met de bestaande leegstand. Na 2020
neemt de behoefte aan nieuwe kantoren voor
uitbreidingsvraag af en gaat het bijna alleen nog
om nieuwe kantoren voor vervangingsvraag.

Vitale kantorenlocaties
We brengen vraag en aanbod in de
kantorenmarkt dichter bij elkaar door
de aantrekkelijkheid van de kantoren
te verbeteren. Dat doen we onder
andere door de bereikbaarheid en de
omgeving te verbeteren32. Door betere
en aantrekkelijke routes, aangename
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openbare ruimte en menging van
levendige functies willen we de aantrekkelijkheid van de kantorenlocaties
versterken en de leegstand bestrijden.
We betrekken daarbij (mogelijke)
eindgebruikers bij nieuwe initiatieven.
Daar staat tegenover dat beleggers
en eigenaren wellicht een deel van de
waarde van de kantorenpanden moeten afboeken om nieuwe initiatieven
mogelijk te maken. We volgen daarin
de landelijke ontwikkelingen.
Nieuwe locaties om te werken
Er is in de regio Amersfoort nog behoefte aan nieuwe werklocaties maar
we hebben meer plannen dan er vraag
is33. Omdat we op een aantal werklocaties uitgaan van functiemenging kan
de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen groter worden. We houden
de mogelijkheid voor werklocaties in
Vathorst West en Nijkerkerstraat open
als reserve voor na 2020.
Daarnaast is er in de visie werklocaties
berekend dat in de regio nog vraag
is naar nieuwe kantoren, maar ook

hiervoor hebben we meer plannen dan
er vraag is34. Bovendien is een groot
deel van de vraag vervangingsbehoefte,
met name vanuit gebruikers die nu nog
gevestigd zijn in verouderde, niet duurzame panden op niet aantrekkelijke
locaties (slecht bereikbaar, monofunctioneel). Naar de huidige inzichten is er
de komende jaren onvoldoende vraag
naar nieuwe kantoren om overal de
leegstand op te lossen en de geplande
nieuwe locaties Podium en Trapezium
(bijna 200.000 m2) volledig te realiseren.
Stadslandbouw in en om de stad
Weet wat je eet. De wens om voedsel
lokaal te produceren en te consumeren
wordt steeds groter. De stadslandbouw in en om Amersfoort kent twee
vormen:
•
Verbreding van bestaande
landbouw in de stadsranden /
buitengebied
•
Voedselproductie in volks- en
stadstuinen
Wij hebben een aantrekkelijk lande-

Stedelijke ontwikkeling vanuit knooppunten
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3.9 Collage 'Ontwikkelen vanuit knoop-

3.10 Kader

punt' (zie ook Visiekaart pp. 36-37)

Leegstand kantoren in Amersfoort
Sinds een aantal jaren 2007 loopt de leegstand van kantoren op. In Amersfoort staat 16 % van
bedrijven. Door de opkomst van thuiswerken en de stijging van freelancers hebben veel bedrijven
permanent minder kantoorruimte nodig. Er is een mismatch tussen behoefte en aanbod ontstaan. Er zijn teveel grote kantoren en te weinig kleine kantoren. Ook naar ligging in de stad is
er een mismatch. Het centrum blijft de meest aantrekkelijke locatie voor kantoren vanwege het
NS intercitystation, de voorzieningen en de complete sfeer en uitstraling. Al geldt ook hier dat er
diverse, vooral grote kantoorpanden al langere tijd geheel of gedeeltelijk leeg staan. Het Stationsgebied bijvoorbeeld wordt sterk gedomineerd door grote kantoorpanden, waar onder andere
meer functiemenging de locatie aantrekkelijker kan maken
Ten tweede zijn grootschalige snelweglocaties (Podium) maar voor een beperkt aantal kantoorgebruikers aantrekkelijk. Er is nog wel behoefte aan nieuwe kantoren langs snelwegen, maar die is
naar de huidige inzichten beperkt. Ten derde zien we vooral op De Hoef (bij NS station Schothorst)
veel leegstand, vooral in grote kantoorpanden.

lijk gebied met hoge kwaliteit van
landschap en natuur. We willen deze
kwaliteit behouden en versterken. De
cultuurhistorische waarden van onder
meer de grebbelinies en het agrarische
landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. Bij dit alles is het
kunnen beleven van rust en ruimte van
belang. De landbouw is een belangrijke
drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een
economisch duurzame landbouw.
Echter het aantal landbouwbedrijven
loopt fors terug.
De landbouw rondom Amersfoort
voornamelijk uit de teelt van groenvoedergewassen (gras en mais) en
ophokbedrijven (varkens en kippen). De
melkveehouderij is beperkt tot enkele
bedrijven. Om zich te kunnen handhaven maken veel bedrijven een schaalvergroting door.
In het Amersfoortse buitengebied
liggen bijzondere kansen voor de
verbreding van bestaande landbouwactiviteiten. Hieronder verstaan we
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Gezien de huidige leegstand en grote planvoorraad (in vooral grote kantoren), maken we geen
nieuwe kantoorbestemmingen, behalve kleinschalige kantoren. Om te voorkomen dat kantoren
uit de Hoef verhuizen naar een nieuwe locatie bieden we alleen ruimte aan eventuele initiatieven
voor kleine kantoren . Bij eventuele nieuwe kantoorbestemmingen willen we voorwaarden stellen over flexibiliteit en duurzaamheid, en om leegstand te voorkomen is concrete interesse van
eindgebruikers vereist.
Visie Werklocaties; Gemeente Amersfoort; 2011

landbouw die zich zo ontwikkelt dat de
landbouw toekomstperspectief heeft
en de relatie stad-landbouw wordt
benut. De productie van voedsel voor
de stad kan gecombineerd worden met
het leveren van andere diensten en
producten aan de stad, zoals recreatie,
natuureducatie, zorg en energie. Voor
de traditionele (commerciële) vormen
van stadslandbouw zien wij vooral
mogelijkheden in de stadsrandzones
van Hoogland West, Vathorst Noord en
Buitengebied Oost. Voor de agrarische
bedrijven in het buitengebied geldt dat
een ‘verbreding ‘ van de bedrijfsvoering met meer publieksactiviteiten is
toegestaan, mits het beperkt blijft tot

nevenactiviteiten. Het moet eveneens
mogelijk zijn dat deze nevenactiviteiten worden uitgevoerd door derden.
Extra gebouwde voorzieningen moeten
passen binnen de landschappelijke karakteristiek van het omliggende gebied.
Binnen de stadslandbouw vinden veel
nieuwe ontwikkelingen plaats die per
initiatief afgewogen moeten worden.
Voedselproductie binnen de stadsgrenzen vindt van oudsher plaats in
volkstuinen. Het areaal aan volkstuinen
in de stad is daarentegen fors teruggelopen de laatste twintig jaren. Door de
combinatie van steeds meer braakliggende terreinen en de behoefte van
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het vloeroppervlak van de kantoren leeg. Tegelijkertijd veranderen de huisvestingsbehoeften van

3.10 Amersfoortse Ruit
(bron: Universiteit Utrecht, 2012)

inwoners om zelf voedsel te verbouwen
ontstaan er steeds meer initiatieven
met stadslandbouw, volkstuinen of tijdelijke tuinen binnen de stadsgrenzen.
Waar mogelijk werkt gemeente Amersfoort mee kleine particuliere initiatieven
zoals buurttuinen als tijdelijk groen op
braakliggende terreinen.
Daar waar het bij volks- en stadstuinen
veelal gaat om kleine particuliere inititiatieven, ontpoppen ook activiteiten van
commerciële stadslandbouwbedrijven.
Denk hierbij aan combinaties van horeca en groentekwekerij of viskwekerijen
op bedrijventerreinen. In alle gevallen
gaat het binnen de stadsgrenzen om
maatwerk en individuele beoordeling,
waarbij de mogelijkheden vanuit (oa.
milieu)regelgeving en beschikbare c.q.
betaalbare ruimte maatgevend zijn.
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4.3.3. Innovatie
Door de verdere ontwikkeling van de
kenniseconomie groeit ook de behoefte
aan plekken waar kennis uitgewisseld
kan worden en mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Een grotere diversiteit van
de economie en dus een verbreding
van de kenniseconomie versterkt de
economische potentie van Amersfoort
en de regio.
Amersfoortse Ruit
Om de positie van de regionale economie te versterken is er gezocht naar de
bestaande clusters die een sterke positie hebben in de regio Amersfoort. Dit
zijn de clusters economisch advies, ICT,
bouw en zorg. Deze clusters vormen
de hoekpunten van de Amersfoortse
Ruit. Tussen deze hoekpunten worden
nieuwe verbindingen gelegd, bijvoorbeeld tussen bouw en advies kan een

verbinding in het kader van duurzaam
bouwen worden gelegd, of tussen ICT
en zorg in het kader van “telecare”. Zo
kan de Amersfoortse Ruit bijdragen aan
een verbreding van de kenniseconomie. Bij de profilering van de regionale
economie hoort dat de kennisintensiteit
verder wordt verhoogd35.
Zakelijk toerisme
Een nieuwe laag voor de kenniseconomie is het zakelijk toerisme. Zakelijke
evenementen, conferenties en beurzen
landen in Amersfoort vanwege de centrale ligging en de beschikbaarheid van
inspirerende locaties zoals de Wagenwerkplaats en het Oliemolenkwartier.
De opgave is het vergroten van de
kwaliteit van de publieke ruimte op de
deze locaties zelf en de verbindingen
onderling. Daarbij kan gedacht worden
aan hotels, maar ook horeca en culturele podia. Deze voorzieningen leveren
een belangrijke bijdrage aan de stad als
informele ontmoetingsplek voor zakelijke bijeenkomsten, maar zijn door de
publieke uitstraling ook een essentiële
toevoeging aan het publiek ruimte van
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de gehele stad. Deze voorzieningen
kunnen het best gesitueerd worden
langs de belangrijkste routes naar en in
de binnenstad, in de directe nabijheid
van de belangrijkste voorzieningenclusters. De Flint is een andere belangrijke
voorziening voor zakelijke evenementen. Het complex ligt op een mooie
plek in de binnenstad maar heeft op dit
moment onvoldoende uitstraling.
Versterken vakgericht onderwijs
Ten slotte leggen wij de nadruk op het
versterken van hoogwaardig onderwijs
in de stad. Vaktechnische richtingen
van het VMBO en ROC bieden het
onderwijs en bedrijfsleven kansen om
de aansluiting van de opleiding op de
vraag van de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook al leggen wij het accent op de
ontwikkeling van de kenniseconomie,
er blijft grote behoefte aan ambachtelijke infrastructuur. Zonder goede loodgieters, secretaresses, stratenmakers,
leidsters in de kinderopvang, slagers,
koks en schoonmakers kan de kenniseconomie niet draaien. Door deze opleidingen te verspreiden over meerdere

3.11 Amersfoort Principes nader ingevuld
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§4.3.1 Kenniseconomie
• “Where minds meet”
• Nieuwe locaties om te
werken
• Versterken groen werk
landschap
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§4.3.2 Functiemenging
• Wonen en werken
mengen
• Zzp’ers in de wijk
• Vitale kantoorlocaties
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• Stadsparken en stadland
verbindingen
• Geleidelijke groei van
voorzieningen
• Goede voorzieningen in
de wijk
• Groenblauw netwerk
voor biodiversiteit en
wandelaar
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• Keuzevrijheid in vervoer
• Aantrekkelijke knoop
punten
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DENKEN VANUIT
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vestigingen in de stad, in de wijken en
op de bedrijventerreinen, stimuleren we
de samenwerking van opleiding en het
bedrijf om de hoek.
Tegelijkertijd vormen de scholen, met
hun faciliteiten een aantrekkelijke
aanvulling op de publieke ruimte van
de stad. De vestiging Amersfoort van
de Hogeschool Utrecht (HU) neemt
binnen het onderwijs een bijzondere plaats in. De school breidt uit tot
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§4.2.2 Knooppunten

§4.1.3 Goed verbonden

§4.2.3 Aangenaam
verplaatsen
• Stadsring beter oversteekbaar
• Herkenbare radialen
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Vitale bedrijvenclusters in de regio Amers-
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§4.2.1 Ruimte voor de
fiets
• Beter fietsnetwerk en
fietsenstalling
• Samen gebruiken van
verkeersruimte

§4.1.2 Gevarieerd
woningaanbod
• Levensloopgeschikt
wijken
• Meervoudig gebruik
sportvelden
• Stadslandbouw en
volkstuinen
• Samenhang regionale
woningmarkt
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§4.1.1 Levendigheid
• Verdichten en verdunnen
• Hoogbouw en menselijk
maat
• Intensiveren is duurzaam
• Levendigheid in het groen
• Meer draagvlak voor
voorzieningen
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4000 studenten met onder andere de
Pedagogische Academie Domstad.
Vanwege de regionale uitstraling van
deze Hogeschool is deze gesitueerd op
het Oliemolenkwartier, op loopafstand
van het station en de binnenstad. Zo
ontwikkelt deze locatie aan de Eem
zich tot een veelzijdige publieke ruimte
waar cultuur, onderwijs, horeca, experimenteel ondernemerschap en zakelijke
evenementen samengaan.

9

§4.3.3 Innovatie
• Amersfoortse ruit
• Zakelijk toerisme
• Versterken vakgericht
onderwijs
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Wij kunnen en willen onze ambities niet alleen waar maken. Daarvoor hebben we
de financiële middelen niet, maar bovenal vinden we dat de stad zelf, haar ondernemers, inwoners en organisaties belangrijke spelers zijn om Amersfoort een vitale
stad te laten zijn en blijven. Burgerparticipatie zoals we die kennen maakt meer en
meer plaats voor overheidsparticipatie. Dit betekent dat andere partijen leidend
worden en de gemeente meedenkt en/of meedoet. Per ontwikkeling zullen we ons
als gemeente afvragen of we als overheid een toegevoegde waarde hebben. We
zullen als gemeente in de toekomst een bescheidenere rol spelen, waarbij we kunnen kiezen voor een faciliterende, regisserende of actieve rol. Onze ruimtelijke visie
vertalen we in dit deel van de structuurvisie in Amersfoortse Principes. Met deze
principes worden initiatiefnemers uitgedaagd en uitgenodigd om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van Amersfoort.
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5. Een nieuwe
ruimtelijke
sturingsfilosofie
In dit hoofdstuk beschrijven we het
nieuwe speelveld en hoe we daar als
gemeente in het kader van deze structuurvisie mee om gaan.

In het vorige hoofdstuk zijn in de ruimtelijke agenda onze ambities voor de
stad beschreven.
Wij kunnen en willen die niet alleen
realiseren. Niet alleen omdat we minder
geld hebben, maar ook omdat wij van
mening zijn dat andere partijen zoals
burgers en ondernemers de belangrijkste spelers voor de stad zijn.
5.1. Het nieuwe speelveld

In Amersfoort is de afgelopen jaren
flink geïnvesteerd; gebiedsontwikkeling, gebouwen, openbare ruimte,
leefbaarheid etc. We namen als
gemeente hier een belangrijke rol in,
zowel in sturing als financiering. Vaak
gebeurde dit in samenwerking met
andere overheden (regio, provincie, rijk)
en partijen buiten de overheid, waarbij
de gemeente sterk sturend was door
het kopen van grond en vastgoed en
de inbreng van de financiële middelen.
Door de financiële-, en vastgoedcrisis
hebben wij niet meer de financiële middelen voor grootschalige investeringen
en het nemen van grote risico’s.
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Het veranderde speelveld van gebiedsontwikkeling
Sinds 2009 is er veel veranderd in de
gebiedsontwikkeling. De verkochte
aantallen woningen en de verkoopprijzen zijn de afgelopen jaren gedaald
en dalen nog steeds. De kantorenmarkt
heeft al jaren te kampen met leegstand,
te veel aanbod en afwaardering. Ook
de markt voor bedrijfskavels en winkels
staat onder druk. Veel gemeenten
(waaronder ook Amersfoort) hebben
hun vastgoed moeten afwaarderen
omdat de toekomstverwachtingen voor
de grondexploitaties naar beneden zijn

bijgesteld. Overheden, ontwikkelaars,
corporaties, bouwers en eindgebruikers hebben te maken met veranderde
risico’s, posities en financieringsmogelijkheden. Deze veranderingen
vragen om een andere aanpak van de
gebiedsontwikkelingen. Daarbij houden
we rekening met het volgende:
Kleinere, flexibelere ontwikkelingen
Het tempo van de woningafzet is fors
gedaald. Woningen worden slechts in
kleinere hoeveelheden afgezet. Omdat
de financiering van projecten afhankelijk is van de verkoop van de woningen,
is het ontwikkelen van grotere projecten lastig geworden. In de projecten
zoeken we steeds meer naar flexibiliteit
en innovatie op kleinere schaal en naar
onderdelen die in een korte periode
ontwikkeld kunnen worden.
Positie van de particuliere eindgebruiker
Door het omslaan van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt is de positie
van de eindgebruiker en de consument

sterker geworden. De ontwikkelingen moeten meer aansluiten bij de
specifieke wensen van de eindgebruiker. Het gaat daarbij niet alleen om de
stedenbouwkundige, architectonische
en bouwtechnische uitgangspunten
maar ook om de prijs en het pakket van
financieringsmogelijkheden. De eindgebruikers hebben immers ook te maken
gekregen met aangescherpte financieringseisen en grotere onzekerheden
over de verkoop van een eigen woning.
De meest vergaande vorm van inbreng
in het bouwproces van de eindgebruiker is (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO) waarbij de eindgebruiker zelf de woning ontwikkelt. Een
aantal locaties (Lichtenberg, Locatie
Sportfondsenbad, Vathorst West en
Kop van Isselt) is al aangewezen voor
de realisatie van CPO initiatieven. Bij
de gebiedsontwikkeling zetten we in
op kwaliteit waarin de eindgebruiker
centraal staat.
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Positie van ontwikkelaars, beleggers en corporaties
Ontwikkelaars hebben afgelopen jaren
te maken gekregen met grote afwaardering in hun vastgoedportefeuilles en
afslanking van hun bedrijf. Veel grondposities waren duur ingekocht met de
verwachting dit goed te kunnen maken
met de toekomstige ontwikkelingen.
Nu veel projecten worden vertraagd of
zelfs worden gestopt staan de ontwikkelaars onder grote druk. Beleggers
en corporaties hebben hun ontwikkelingen nog doorgezet en krijgen als
eindgebruikers een belangrijkere stem
in gebiedsontwikkeling. Maar ook de
corporaties hebben het moeilijker door
teruglopende verkopen en verscherpte
regelgeving. Over de financiële positie
van corporaties verschijnen verschillende berichten. Een aantal corporaties
verkeren in financieel moeilijke tijden,
andere corporaties beschikken over
ruime reserves.
Dat betekent dat ontwikkelaars en
corporaties niet meer alleen onze vanzelfsprekende partners zijn in gebiedsontwikkelingen. We gaan ook op zoek

naar nieuwe partners, zoals beleggers,
organisaties in zorg, onderwijs en dergelijke om een zo breed mogelijk palet
aan partners aan te spreken.
Positie van andere overheden
De rijksoverheid heeft de afgelopen
jaren een terugtredende beweging
gemaakt op het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling. De regierol daarvoor
heeft ze meer naar de provincies
gestuurd. Bovendien zijn de subsidiestromen die gemeente van provincie,
rijk en Europa kregen zoals ISV en BLS
behoorlijk afgenomen en is er door
bezuinigingen (o.a. vanuit het rijk)
minder geld beschikbaar om ruimtelijke
ambities te financieren.
Tijdelijke invullingen
Doordat projecten moeilijker op gang
komen en vaak langer duren, blijven
meer terreinen in de stad braak liggen
en voor langere tijd ongebruikt. Het
wordt daarom steeds belangrijker om
na te denken over een tijdelijke invulling van deze terreinen. Er ontstaan landelijk steeds meer “pop-up”initiatieven,

66

zoals een “pop up restaurant”of “pop
up theater”. Steeds vaker ontstaan er
initiatieven voor tijdelijke tuinen.
Door deze braakliggende terreinen in
te zetten om ruimte te bieden aan dit
soort initiatieven, kan ook invulling
gegeven worden aan stadslandbouw
en de behoefte aan zelf voedsel te
kweken.
Daarnaast dragen tijdelijke invullingen bij aan het stedelijk karakter van
Amersfoort door ruimte te bieden
aan kleinschalige culturele initiatieven en werken als een vliegwiel voor
een gebiedsontwikkeling of voor het
“branden” (een smoel geven) van een
gebied. Zandfoort aan de Eem en een
aantal initiatieven op de wagenwerkplaats zijn daar mooie voorbeelden van.
Organische gebiedsontwikkeling
Deze ontwikkeling betekent dat we
meer willen kiezen voor een organische gebiedsontwikkeling waarbij er
meer ruimte komt voor initiatieven van
particulieren in plaats van grootschalige
gebiedsontwikkelingen die door de
gemeente worden gestuurd. De eind-
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5.1 Foto

gebruiker krijgt een dominantere rol
en als gemeente nemen we meer een
faciliterende, regisserende en kaderstellende rol. De rollen voor de gemeente
worden hieronder verder uitgewerkt.
5.2. De rol van de gemeente
Rol van bewoners
Bij nieuwe ontwikkelingen is de rol
van de burger van groot belang. Dat
zal niet veranderen ook al nodigen wij
anderen uit om ontwikkelingen in gang
te zetten. Wij zullen als gemeente altijd
de rol van hoeder van het algemeen
belang in gedachten houden. Dat betekent dat we alle belangen van mogelijke partijen en personen in beeld brengen tijdens het participatieproces. We
hebben de plicht om de belangen van
partijen die niet aan tafel zitten (onder
meer de zwijgende meerderheid)
zichtbaar te maken in het participatieproces. Deze belangen moeten worden
betrokken in de totale afweging. In een
aantal gevallen volgt na participatie ook
nog de officiële inspraak.
De rol van bewoners kan op twee ma-
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nieren worden ingevuld, de klassieke
beleidsparticipatie en de burgerparticipatie (kracht van de stad).

consultatie vormen mogelijke bouwstenen voor beleid maar men verbindt zich
er niet aan.

Beleidsparticipatie
Beleidsparticipatie is het vormgeven van
beleid waarbij inwoners betrokken zijn
bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. De mate van invloed
die burgers kunnen uitoefenen, wordt
doorgaans weergegeven in een participatieladder. In Amersfoort kennen wij
drie niveaus van participatie.

Adviseren; Politiek en bestuur geven
burgers de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te
formuleren, waarbij deze ideeën een
volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van het beleid. De politiek erkent
weliswaar de volwaardige rol van de
ontwikkelde ideeën maar kan hier bij
de uiteindelijke besluitvorming al dan
niet beargumenteerd van afwijken.

Consulteren of raadplegen; Politiek en
bestuur bepalen zelf de beleidsrichting maar beschouwen de burger als
gesprekspartner. De resultaten van de

Coproduceren; Politiek, bestuur en
betrokkenen komen gezamenlijk een
probleemagenda overeen, waarna
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burgers, overheden en het maatschappelijk middenveld, waarin burgers meer
ruimte hebben om zelf aan het stuur te
staan. Dit gaat verder dan informeren,
raadplegen, adviseren, meewerken en
meebeslissen, de bekende participatieladder zoals hierboven beschreven.
Burgers zullen steeds meer ruimte krijgen of nemen om zelf te beslissingen te
nemen of activiteiten uit te voeren.
men samen op zoek gaat naar oplossingen. De politiek verbindt zich aan
deze oplossingen bij de uiteindelijke
besluitvorming.
Eigen kracht/ burgerparticipatie
Steeds meer bewoners nemen zelf het
initiatief. In bewoners zit nog ontzettend veel onbenut potentieel. Bewoners willen en kunnen veel, getuige
ook het hoge percentage vrijwilligers in
Nederland. De afgelopen decennia zijn
steeds meer zaken, die mensen vroeger
zelf deden, overgenomen door professionals. Dit heeft geleid tot een steeds
verder uitdijende overheid en burgers
die achterover leunen en oplossingen
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eisen van deze overheid. Niet alleen is
dit systeem qua kosten niet meer houdbaar, ook heeft het niet geleid tot meer
tevredenheid over het functioneren van
de overheid.
Bewoners die betrokken zijn bij hun
wijk, zullen sneller zelf een actieve
bijdrage leveren aan de leefbaarheid
van hun wijk. Bewoners weten als geen
ander welke problemen er in hun wijk
spelen en kunnen vaak ook een goede
bijdrage leveren aan het prioriteren en
oplossen van die problemen, dit verhoogt de kwaliteit van oplossingen
Het is dus van belang om tot een
nieuwe verhouding te komen tussen

Organiserend vermogen van de
stad
Om een vitale stad te zijn is het van
belang dat we voldoende organiserend
vermogen hebben om te reageren op
ontwikkelingen en kansen die zich
voordoen. Uit onderzoek blijkt dat bij
veel succesvolle Europese steden het
organiserend vermogen een belangrijke
succesfactor is36. Belangrijke kenmerken van het organiserend vermogen
van een stad zijn een duidelijke visie
en leiderschap, maatschappelijk en
bestuurlijk draagvlak en een strategisch
netwerk. De inzet in het coalitieakkoord met Kracht van de Stad geeft
hier deels invulling aan. De structuur-
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visie geeft de ruimtelijke visie en een
nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofie die
hierbij van belang is.
We stimuleren ontwikkelingen die
van particuliere initiatieven uitgaan,
faciliteren en regisseren. Dit vraagt om
een duidelijke visie met een heldere lijn
waar je als gemeente op wil sturen.
Maar we maken geen blauwdruk voor
de stad! We verbeelden de mogelijkheden, zonder daarbij een uitgewerkt
eindbeeld vast te leggen. Dat betekent
minder ontwerpen en meer verbeelden
en inspireren. Het betekent ook dat we
minder van uit opgaven voor de stad
werken en meer vanuit initiatieven die
passen in onze visie op de stad.
Naast burgerparticipatie zal overheidsparticipatie een thema van discussie
worden. Dit betekent dat andere partijen leidend worden en de gemeente
meedenkt of meedoet. Per ontwikkeling moeten we ons afvragen of we
als overheid een toegevoegde waarde
hebben.

DEEl III - UITVOERING
De ruimtelijke visie vertalen we in
Amersfoort Principes. Met deze principes willen we initiatiefnemers uitdagen
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad.

•
•
•

In de ruimtelijke agenda worden drie
methoden genoemd voor de ontwikkeling van de stad. Intensiveren, menging
van functies en verbinden. Grofweg
hoort bij ieder deze methoden een
andere rol voor de gemeente. Onze
rollen variëren van een faciliterend,
regisserend tot actieve rol. De rol die
we gaan spelen zal per ontwikkeling
en situatie variëren, afhankelijk van de
soort ontwikkeling, de haalbaarheid en
het belang van de ontwikkeling.

36

Organising Capacity of Metropolitan Cities;

The cases of Antwerp, Bilbao, Bologna, Eindhoven, Lisbon, Munich, Rotterdam and Turin; l.
van den berg; 1996

Afwegingskader rol gemeente
De keuze welke rol we als gemeente
nemen wordt bepaald door:
•
Het onderscheid in gebieden
waarvoor de ruimtelijke ambities en veranderingen van groot
belang zijn voor de stad of niet;
•
Of een ontwikkeling risicodragend
door derden wordt (of kan wor-
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den) opgepakt;
Of de risico’s te overzien en beheersbaar zijn;
Of financiële middelen aanwezig
zijn;
Welke grondposities we hebben.

Bij de menging van functies is de rol
van de gemeente voornamelijk faciliterend om de functiemenging mogelijk te
maken. Het toestaan van de functiemenging in het bestemmingsplan is
daarvoor veelal voldoende.
Bij het intensiveren in en rondom het
stadshart voor woningbouw willen we
veelal een regisserende rol spelen. Bij
het intensiveren van de publieke ruimte
met onder andere investeringen in parken en voorzieningen zal de gemeente
meer een actieve rol spelen, zoveel
mogelijk samen met andere partijen.
Het verbinden van gebieden zal ook
veelal een actieve rol van de gemeente
vragen.
Overigens betekent een actieve rol
van de gemeente in deze ontwikke-

lingen niet meer vanzelfsprekend dat
de gemeente verantwoordelijk is voor
de financiën of risicodragend in een
project stapt.
Regisserende rol
De regisserende rol is veelal ook een
stimulerende rol. Naast het zoeken naar
kansen en partijen die willen investeren
in de stad willen we met een heldere
visie ook partijen stimuleren om in de
stad te investeren. Daarnaast zullen
we partijen met elkaar verbinden of
verbinden met een bepaalde plek met
een opgave.
Een voorbeeld van de regisserende rol
is de aanpak bij de prestatieafspraken met de woningcorporaties. In de
woonvisie is gekozen voor een nieuw
sturingsprincipe: van voorraadafspraken
naar aanbiedingsafspraken. Voor de
gemeente betekent dit een andere en
bescheidenere rol op de woningmarkt.
We maken daarvoor aanbiedingsafspraken met woningcorporaties over
het aanbod van woningen voor de
woningzoekenden in onze stad om zo
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voorbeeld met een haalbaarheidstoets
waarin voor een initiatiefnemer snel
duidelijk wordt of een initiatief ruimtelijk haalbaar en inpasbaar is. Vanuit de
afdeling economie en wonen ondersteunen accountmanagers bedrijven.

de wachtlijst te verkorten.
Het kabinet heeft in haar regeerakkoord aangekondigd dat het een
nieuwe relatie wil tussen corporaties,
overheid en lokale belanghebbenden.
Ook moet er een nieuwe balans komen
tussen het zelfstandige maatschappelijk
ondernemerschap van corporaties en
de publieke waarborgen. Het is nog
onduidelijk welke positie de gemeente
krijgt ten opzichte van de woningbouwcorporaties, maar ze blijven voor
de gemeente een belangrijke partner
met een lange termijn perspectief.
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Faciliterende rol
De faciliterende rol voor ons als gemeente wordt al veel ingezet. Het is
ook deels onze wettelijke taak, bijvoorbeeld met het vaststellen van bestemmingsplannen en projectbesluiten om
ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. In
bestemmingsplannen kunnen we voor
gebieden meer flexibiliteit inbouwen
door zo ruim mogelijk te bestemmen
om initiatieven mogelijk te maken, binnen de grenzen van rechtszekerheid en
uitvoerbaarheid.
Daarnaast proberen we op verschillende manieren initiatieven zo makkelijk
en snel mogelijk te begeleiden, bij-

Actieve rol
In sommige gevallen zullen we zelf een
actieve rol aannemen. Bij een actieve
rol koopt de gemeente actief grond of
vastgoed om op die manier mee sturing
te geven aan de gebiedsontwikkeling. Dit zal met name gebeuren in het
publieke domein bij de inrichting en
beheer van de openbare ruimte. Hier
ligt nog steeds duidelijk het primaat bij
de gemeente.
De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op verschillende thema’s die in
deze structuurvisie van belang worden
gevonden. Deze thema’s vallen veelal
onder de noemer van publieke ruimte.
Voor het beheer van de openbare
ruimte zijn minder gemeentelijke middelen beschikbaar; er is minder subsidie
beschikbaar voor evenementen en voor
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cultuur en welzijnsvoorzieningen in de
wijk krijgen minder huisvesting. Dat
wil niet zeggen dat deze thema’s niet
belangrijk zijn, maar dat we naar een
andere rol en bijdrage van de gemeente
en andere partijen toe moeten. We
zullen ons als gemeente bescheidener
moeten opstellen.
Ook bij publieke voorzieningen zullen
we vaak een actieve rol spelen. Dat
betekent niet dat we ook de financier
van de ontwikkeling zijn. Steeds meer
zullen andere partijen die ook baat
hebben bij de ontwikkeling een financiële bijdrage leveren. Bijvoorbeeld het
investeren in het openbaar gebied om
ontwikkeling en waardestijging van het
naastgelegen vastgoed te stimuleren.
Daarbij is het de kunst om de baten
voor de andere partijen goed in beeld
te brengen. In het hoofdstuk verdienmodellen komen we hier uitgebreider
op terug.
De afgelopen jaren zijn er overigens
diverse nieuwe samenwerkingsvormen
ontstaan in de gebiedsontwikke-
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ling, zoals de “Joint Venture light” of
“Bouwclaim nieuwe stijl”, “Concessie”
of “Coalitie”. Belangrijk onderscheid
van deze nieuwe samenwerkingsvormen ten opzichte van de bestaande
samenwerkingsvormen is dat de samenwerking al meer in de fase van de
planvorming plaatsvindt en de samenwerking per ontwikkelfase plaatsvindt
en niet meer voor het gehele traject.

37

Pakket Verder is een gezamenlijk pakket aan

mobiliteitsmaatregelen in de regio Amersfoort
Utrecht van ministerie Infrastructuur en Milieu,

Ook op het gebied van mobiliteit
verandert de rol van de gemeente. De
komende jaren worden de projecten
van het pakket Verder37 gerealiseerd
waarbij de gemeente een actieve
rol heeft. Daarnaast worden acties
opgestart om de ambities uit het VVP
te concretiseren. Dat zijn ook projecten
die niet zozeer om grote infrastructurele investeringen vragen, maar veel
meer aansluiten bij een nieuwe rol van
de overheid: het bij elkaar brengen van
partijen om gezamenlijk te komen tot
nieuwe initiatieven en het faciliteren
van die initiatieven.

provincie Utrecht en betreffende gemeenten
waaronder Amersfoort.
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Andere beheervormen
In Amersfoort is ervaring opgedaan
met nieuwe beheervormen samen met
of door anderen. De afdeling Stedelijk
beheer heeft inmiddels circa 150 kleine
en enkele grotere beheerovereenkomsten voor het beheer van delen van
de openbare ruimte. In een aantal van
deze gevallen gaat het om situaties
waar de gemeente niet de eigenaar
van de grond is maar een gebied wel
toegankelijk is. Stadstuin is een mooi
voorbeeld van een nieuwe beheervorm, waarbij de eigenaren van de
woningen samen met de gemeente het
openbaar gebied beheren. Jorisplein
is een voorbeeld van een particuliere

ontwikkeling en particuliere eigendom
met een bijzondere beheervorm van de
openbare ruimte.
Overigens betekent een andere beheervorm voor de openbare ruimte niet
altijd dat daarmee geld wordt bespaard
voor de gemeente. De openbare ruimte
blijft een verantwoordelijkheid van de
gemeente en zal dus altijd toezicht en
begeleiding vragen. In veel gevallen
levert een andere beheervorm geen
besparing, maar wordt wel de kwaliteit
van openbare ruimte verbeterd wat
betreft inrichting en beheer.

Kostenverhaal Wro
De Wet ruimtelijke ordening (Wro)
bepaalt dat de gemeente verplicht is de
kosten van de grondexploitatie te verhalen op particuliere grondeigenaren.
Dit kan via een privaatrechtelijk spoor
door het sluiten van een overeenkomst
over de grondexploitatie of via het
publiekrechtelijke spoor van een exploitatieplan.
De relatie tot de structuurvisie en het
kostenverhaal komt op twee plaatsen
in de Wro voor: bijdrage aan ruimtelijke
ontwikkelingen en bij de bovenplanse
kosten. Het betreft kosten van werken,
maatregelen en voorzieningen buiten
het exploitatiegebied die benoemd zijn
in een structuurvisie.
Als de gemeente via het privaatrechtelijk spoor een overeenkomst sluit kan
daarin een bijdrage voor ruimtelijke
ontwikkelingen worden opgenomen
voor bijvoorbeeld een bijdrage in de
ontwikkeling van natuur, recreatie,
water en infrastructuur buiten het
plangebied. Er hoeft geen direct profijt
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van de ruimtelijke ontwikkeling te zijn
maar in de structuurvisie moet wel de
functionele en/of ruimtelijke samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt worden. De
bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen
kan alleen (op vrijwillige basis) overeen
worden gekomen.
De bovenplanse kosten kunnen in
het publiekrechtelijke spoor worden
meegenomen als bijdrage in een fonds.
Bij bovenplanse kosten gaat het om
bijdragen uit winstgevende locaties
aan de onrendabele top van andere
locaties. Daarbij wordt getoetst aan
de criteria profijt, toerekenbaarheid en
proportionaliteit. Bovendien moeten de
betreffende locaties in de structuurvisie
worden opgenomen.
Toepassing in Amersfoort
De toepassing van het verhaalsinstrumentarium stuit in de praktijk nog
op veel problemen. Een bijdrage aan
ruimtelijke ontwikkelingen kan alleen
op basis van vrijwilligheid in een over-

eenkomst worden vastgelegd.
Voor het verhalen van bovenplanse
kosten gelden een aantal randvoorwaarden:
•
Het gaat om projecten met een
positieve grondexploitatie;
•
Er is duidelijkheid over projecten,
programma’s en investeringen;
•
Het profijt, de proportionaliteit
en de toerekenbaarheid moeten
berekend kunnen worden.
Al eerder is in deze structuurvisie
aangegeven dat de gebiedsontwikkelingen vooral de binnenstedelijke locaties
zullen zijn. De grondexploitaties voor
deze locaties zijn zelden winstgevend.
Vanwege de onzekere marktsituatie
kent de voorliggende structuurvisie
geen kwantificering van programma’s.
Hierdoor is een uitwerking van de bijdrage niet mogelijk. Dit kan eventueel
in een latere fase in een nota kostenverhaal alsnog worden gedaan. De
verwachting is echter dat de opbrengst
die dit gaat opleveren niet groot zal zijn
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en bovendien met veel onzekerheden
gepaard gaan.
Gezien voorgaande kiezen wij er niet
voor om op basis van deze structuurvisie over te gaan tot kostenverhaal van
ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse kosten, zoals benoemd in de
Wro.
Gezien voorgaande kiezen wij er niet
voor om op basis van deze structuurvisie over te gaan tot kostenverhaal van
ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse kosten, zoals benoemd in de
Wro.
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6. Plekken en
opgaven
6.1 Aanpassingen ten opzichte van
vorige structuurvisie
In 2009 is de structuurvisie, gebaseerd
op bestaand beleid, vastgesteld door de
gemeenteraad van Amersfoort. In deze
structuurvisie zijn de ontwikkelingsprojecten opgenomen waaraan op dat
moment gewerkt werd. Deze projecten zijn ingedeeld naar nieuwe uitleg,
transformatieprojecten, stedelijke herstructurering, groene herstructurering
en verkeersprojecten. In dit hoofdstuk
geven we aan wat er in deze nieuwe
structuurvisie is veranderd ten opzichte
van de vorige.
De uitleggebieden zijn Vathorst,
Vathorst West en De Wieken. Voor de
ontwikkeling van Vathorst en Vathorst
West speelt op dit moment een verkenning over de verdere ontwikkeling en
exploitatie van deze gebieden. In deze
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verkenning wordt voorgesteld om voor
de uitleggebieden een integrale visie te
ontwikkelen. Bij deze verkenning zijn
de principes van verdunning en vergroening belangrijke uitgangspunten.
Dit is in lijn met de in de nieuwe structuurvisie voorgestelde ontwikkeling.
De transformatiegebieden in de vorige
structuurvisie zijn Centrale zone, Kop
van Schothorst, Ziekenhuis Maatweg,
Lichtenberg, Elisabeth, Sportfondsenbad en Middelhoefseweg. Een aantal
van de projecten is inmiddels bijna afgerond en ingericht of de planvorming
is zover gevorderd dat de uitvoering
binnenkort start. Voor de Elisabethlocatie is gekozen voor een transformatie
naar een groen beekdal. De centrale
zone en de Kop van Schothorst zijn
projecten die nog niet in ontwikkeling
zijn.
De centrale zone is in deze nieuwe
structuurvisie benoemd als Stadshart en
komt later in dit hoofdstuk terug. Voor
het Oliemolenkwartier stond opgenomen dat dit gebied gereserveerd werd
voor een eventuele uitbreiding van

het centrum (bv theater) en tijdelijk
gebruikt zou worden voor creatieve
economie. Inmiddels werken we aan de
definitieve inrichting van het gebied.
De stedelijke herstructurering projecten waren Amersfoort Vernieuwt,
Utrechtseweg en omgeving en de Isselt.
Met Amersfoort Vernieuwt zijn we
inmiddels een eind op streek. De uitvoering van Hogeweg en Randenbroek
Zuid is gestart. Voor de Liendertseweg
zijn de plannen in vergevorderd stadium. Daarmee naderen de projecten
in het kader van Amersfoort Vernieuwt
het einde. De Utrechtseweg wordt in
deze nieuwe structuurvisie opgenomen als Stichtse Rotonde. In de vorige
structuurvisie was opgenomen om de
rode ontwikkelingen terughoudend te
benaderen. Randvoorwaarde is dat het
groene en landschappelijke karakter
van het gebied wordt bewaard. In
de nieuwe structuurvisie willen we,
rekening houdend met het groene
en landschappelijke karakter, meer
ontwikkeling toestaan. Voor Isselt werd
vooral ingezet op het verbeteren van de
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openbare ruimte. In deze structuurvisie
willen we door functiemenging toe te
staan een intensiever ruimtegebruik
stimuleren.
De groene herstructureringsprojecten
waren Vathorst Noord, Stoutenburg,
Hoogland West, park Randenbroek
en Maatweg. Vathorst Noord wordt
meegenomen in de verkenning voor
Vathorst West en Vathorst. Voor Hoogland West is een bestemmingsplan
vastgesteld en wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd, waaronder de
Grebbelinie langs de dijk van de Eem,
de aanleg van een golfbaan. Daarnaast
is er ruimte voor landgoederenontwikkeling. Voor park Randenbroek en
Maatweg is de uitvoering gestart.
Als verkeersprojecten waren station
Hoevelaken, Kersenbaan en Hertenkop,
Energieweg, Hanzetunnel, Hogeweg, spitstrook A28 en van Asch van
Wijkstraat opgenomen. Een aantal
van deze projecten zijn uitgevoerd of
in uitvoering, zoals de Hanzetunnel,
Station Hoevelaken, spitstrook A28 en

Hogeweg.
Voor de Kersenbaan en Hertenkop is de
planvorming vergevorderd. De Asch van
Wijkstraat is uitgevoerd en omgevormd
naar een tweerichtingsweg voor auto’s,
maar komt in de nieuwe structuurvisie
terug als te verbeteren verbinding voor
voetgangers tussen station Amersfoort
en de binnenstad. In het project knooppunt Hoevelaken komt een verdere
verbreding van de A28 en A1 aan de
orde.
6.2 Nieuwe opgaven
Uit de ruimtelijke agenda volgt een
aantal concrete plekken waarmee we
in de stad aan de slag gaan. Hieronder
worden deze plekken en de opgaven
beschreven. In de beschrijving van de
opgaven wordt een aantal uitgangspunten benoemd voor de verdere
ontwikkeling.
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We willen een levendig Stadshart met
een stedelijk karakter. Het Stadshart is
gevarieerd door de verschillende “kamers” maar moet functioneren als een
geheel. De voetganger en de fietser
88
99
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staan in het Stadshart centraal. Er is dus
veel aandacht voor het realiseren van
aangename verbindingen voor voetgangers en fietsers, met behoud van de
goede bereikbaarheid voor openbaar
vervoer en de auto.
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Het Stadshart is de plek waar mensen
elkaar ontmoeten in Amersfoort. De
publieke ruimte is daarvoor de belangrijkste drager. Deze moet een goede
kwaliteit krijgen. Daarom zetten wij in
op het versterken van de bestaande
voorzieningenclusters en het verbeteren
van het verblijfsklimaat in de openbare
ruimte. Door de verdere ontwikkeling
van voorzieningen op de Wagenwerkplaats, in de Stationsomgeving en
rondom de Zonnehof rolt de publieke
ruimte van de binnenstad verder uit en
worden routes tussen de verschillende
voorzieningenconcentraties levendiger.
Het stedelijke karakter van het
Stadshart wordt versterkt door een
groter en gevarieerder woningaanbod
in en rondom het Stadshart. De belangrijkste plekken voor nieuwe gevarieerde
woonmilieus zijn: Oliemolenkwartier,
Kop van Isselt, Wagenwerkplaats, Zon-
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nehof, Kop van Schothorst, Jericho/
Jeruzalem, Meridiaan, Hogeweg binnen
en de omgeving van station Schothorst.
De beschikbare ruimte is echter beperkt
dus dubbel grondgebruik is op veel
plekken onvermijdelijk. Door ondergrondse parkeervoorzieningen komt
er bijvoorbeeld ruimte vrij op maaiveld
voor aantrekkelijke openbare ruimten waar ook kinderen veilig kunnen
spelen.
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Het Oliemolenkwartier is al een paar
jaar in beweging. Creatieve pioniers en
kleinschalige ondernemingen hebben
delen van het gebied veroverd en langs
de Amsterdamseweg staat een nieuw
87
98
9
gebouw van de Hogeschool Utrecht.
De Eem met bijbehorende kades is de
belangrijke drager van de publieke
ruimte in het Oliemolenkwartier. Dit is
de aantrekkelijke en directe verbinding
met de binnenstad met verschillende
karakteristieke gebouwen en boten
met voorzieningen en horeca (waarvan
1 Michelinster). Voor een verdere ontwikkeling van het gebied zijn er echter
meerdere goede en aantrekkelijke
verbindingen noodzakelijk, vooral voor
de fietser en de voetganger. De Eemlaan is daarbij een belangrijke schakel,
als verbinding naar het aangrenzende
Eemplein, de Stadsring en het verderop
gelegen station.
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Door verdere functiemenging en
intensivering van wonen, werken,
voorzieningen en onderwijs wordt
het Oliemolenkwartier een eigentijdse
levendige plek in het Stadshart. Slim
meervoudig ruimtegebruik is noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan slim hergebruik van bestaande gebouwen of het
goed integreren van de noodzakelijke
parkeervoorzieningen in toekomstige
nieuwbouwprojecten.
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Kop van Isselt ligt direct ten noorden
van het Oliemolenkwartier en ligt dus
ook mooi aan de Eem en nabij de
binnenstad. Creatieve en avontuurlijk
ingestelde ondernemers hebben al een
8
9
7
aantal leegstaande gebouwen veroverd.
Op termijn zal het Oliemolenkwartier
transformeren van een bedrijventerrein tot een intensieve, levendige en
gemengde wijk waar men woont,
werkt en winkelt. Door de plotsgewijze
transformatie liggen hier veel kansen
om een gevarieerd woningaanbod te
realiseren.
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De grote opgave is het beter benutten
van de ligging aan de Eem. Voor een
verdere ontwikkeling van het gebied
zijn er echter meerdere goede en aantrekkelijke verbindingen noodzakelijk,
vooral voor de fietser en de voetganger.
De Amsterdamseweg en de Nijverheidsweg vormen belangrijke schakels naar
de binnenstad en het station. Daarbij
gaat het niet alleen om een goede
functionele verbinding, maar vooral
ook om een aantrekkelijke en levendige
verbinding die voetgangers en fietsers
uitnodigt.
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Station Amersfoort is de hoofdentree
en visitekaartje van de stad. Bovendien
is het de schakel tussen de stadsdelen de Berg en het Soesterkwartier.
Station en stationsomgeving zijn dus
8
9
7
niet alleen het domein van de reiziger,
maar ook nadrukkelijk onderdeel van
het publieke domein van de stad. De
stationsomgeving is een belangrijke levendige ontmoetingsplek voor reizigers,
inwoners, werkenden en bezoekers.
Restaurant Spoor 4/5 is daar een goed
voorbeeld van.
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Samen met NS en Prorail zetten wij in
op het verbeteren van de herkenbaarheid van de stationsomgeving, het
vergroten van de levendigheid van het
station en de stationsomgeving, het
versterken van de menselijke schaal
en het verbeteren van de (sociale)
veiligheid en het comfort. De grootste
opgave is het vinden van een nieuw
evenwicht tussen verschillende vervoersstromen. Voetgangers en fietsers
eisen steeds meer ruimte op. Dit vraagt
bijvoorbeeld om een structurele oplossing voor het fietsparkeren op het
stationsplein. Zo kan het comfort voor
de fietser vergroot worden en ontstaat
er tegelijkertijd weer ruimte voor een
aantrekkelijke ontmoetingsplek in de
stad: een levendig stationsplein.
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De nabijheid van het station en het
Soesterkwartier maken van de Wagenwerkplaats de uitgelezen plek om
op termijn een gemengd en levendig
stedelijk leefmilieu te realiseren, met
de monumentale gebouwen van de
voormalige Werkplaats als karakteristieke drager. De belangrijkste opgave
is een goede inbedding en verbinding
met de stad. De verbindingen naar
het Soesterkwartier worden op dit
moment hersteld, maar de verbinding
naar het Station en de verbinding naar
de Amsterdamseweg moet aanzienlijk
verbeterd worden.
De Wagenwerkplaats is een grote
binnenstedelijke locatie op loopafstand van het station. De druk op de
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AANGENAAM VERPLAATSEN

De herontwikkeling van de Wagenwerkplaats is in 2007 gestart samen
met NS Poort en een burgerinitiatief.
Het accent lag op het realiseren van
een levendig hart van de Wagenwerk87
98
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plaats als de broedplaats voor cultuur,
evenementen, educatie en kleinschalig
creatief ondernemerschap. Gebouwen zijn opgeknapt en de openbare
ruimte is met eenvoudige middelen
opgeschoond. Dit zal komende 10 tot
15 jaar zo blijven, afhankelijk van het
verleggen van de rijroutes en het aanpassen van de spoorbeveiliging op het
aangrenzende spooremplacement.
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FUNCTIEMENGING

FUNCTIEMENGING
INNOVATIE

ruimte zal in de toekomst dus groot
zijn. Er is ruimte voor een groot aantal
woningen, maar er wordt ook rekening
gehouden met de mogelijke realisatie
van een nieuwe Flint en andere grotere
stedelijke voorzieningen die passen bij
het culturele, innovatieve en maatschappelijke profiel van de Wagenwerkplaats.
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De Hoef wordt een levendig deel van
de stad. We willen een bredere mix
van werkfuncties. Naast kantoren en
bedrijfsruimten is er ook ruimte voor
zorg, onderwijs, cultuur en andere
87
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maatschappelijke voorzieningen. Door
deze functiemenging ontstaat er meer
variatie op de Hoef en wordt het zelfs
mogelijk om op een aantal plekken
woningbouw te realiseren.
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maken van de kwaliteiten van het aangrenzende groene Waterwingebied.

INNOVATIE

De grote opgave is de verbetering van
de inrichting van de openbare ruimte,
die nu gedomineerd wordt door brede
wegen en grote parkeerplaatsen. Station Schothorst is daarbij het logische
brandpunt, een belangrijk knooppunt
voor de noordelijke wijken van Amersfoort. Door een aantrekkelijke stationsomgeving worden meer mensen
gestimuleerd om de trein te pakken en
ontstaat er een vliegwiel voor verdere
verlevendiging van de Hoef. Bovendien vormt de stationsomgeving een
belangrijke schakel tussen de Hoef en
Schothorst aan de andere zijde van het
spoor.
De tweede belangrijke verbinding is
de fietsroute van Vathorst naar de binnenstad. Deze route verbindt de Hoef
met Liendert, ten zuiden van het spoor.
Deze route kan met een paar eenvoudige ingrepen veel aangenamer worden.
Bijvoorbeeld door beter gebruik te
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De groene rand van de Utrechtse
Heuvelrug vormt de basis voor het
aantrekkelijke vestigingsklimaat in de
omgeving van de Stichtse Rotonde. Wij
willen deze bestaande groene kwaliteit
9
en de aanwezigheid van grote maatschappelijke instellingen en bedrijven
gebruiken om het gebied meer allure
te geven als groen werklandschap. De
Westelijke ontsluiting biedt kansen
om het gebied meer ruimte te geven
voor intensivering van het bestaande
gebruik. Dit mag echter niet ten
kosten gaan van de groene kwaliteit.
Dit betekent dat ook in deze minder
dichtbebouwde omgeving zuinig om
moet worden gegaan met de beschikbare ruimte.
INNOVATIE
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Het Valleikanaal en de Eem vormen
twee belangrijke groen/blauwe structuren die de stad doorsnijden. In een
compactere stad is het dus van groot
belang dat de Eem en het Valleikanaal
9
beter beleefbaar worden en meer
gebruikswaarde krijgen.

9
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INNOVATIE

publieke voorzieningen. Deze opgave
kan dus niet los worden gezien van de
ontwikkeling en transformatie van Kop
van Isselt en Jeruzalem.

INNOVATIE

De zone rondom het Valleikanaal
scheidt op dit moment de oudere van
de nieuwere wijken aan de noordkant
van Amersfoort. Wij willen deze landschappelijke zone meer beleefbaar maken als een bijzonder stadspark die de
omliggende wijken met elkaar verbindt.
Met een aantrekkelijke continue fietsen wandelroute langs het Valleikanaal
(van Randenbroek tot Koppel) ontstaat
er een snoer met groenblauwe parels.
De Eem legt de directe verbinding
tussen de historische binnenstad en
een aantal belangrijke transformatiegebieden direct ten noorden van het
spoor. Zowel voor de structuur van de
stad, als voor de ontwikkelkansen voor
de buurten langs de Eem willen wij de
Eemoevers verder toegankelijk maken
voor fietsers en voetgangers. Zo ontstaat er een aantrekkelijke samenhangende verbinding langs de Eem, van de
Koppelpoort tot aan De Schans en de
Maatweg. Het wordt een belangrijke
structurerende publieke ruimte met
een opeenvolging van grote (regionale)
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De verbinding naar het station is een
levensader voor de binnenstad. Op
dit moment is de route niet aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers. De
bestaande route aan de zuidkant van
9
de Stationstraat moet veel aantrekkelijker worden. Er is behoefte aan meer
ruimte voor voetgangers, een betere en
eenduidig vormgeving en meer voorzieningen in de plinten van de bestaande
bebouwing.
INNOVATIE

De noordkant van de Stationstraat
kan een aantrekkelijke nieuwe
route die via de Snouckaertlaan en de
Utrechtsestraat logischer aansluit op
de belangrijkste routing van de binnenstad. Deze nieuwe route langs de
noordkant vraagt niet alleen om een
goed inrichting van het maaiveld maar
ook een goede programmering met
levendige functies in de aangrenzende
bebouwing. Voordeel van deze route
is dat de kruising met de Stadsring
minder zwaar belast is met lijnbussen
waardoor deze makkelijker oversteekbaar is.
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De Stadsring is en blijft een dynamische
straat waar auto, bus, fiets en voetganger een goede plek moeten krijgen.
Omdat het Stadshart de sprong over
de Stadsring maakt wordt de over87
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steekbaarheid van de Stadsring steeds
belangrijker, vooral voor fietsers en
voetgangers. Enerzijds om de binnenstad beter toegankelijk te maken en
anderzijds om de ruimtelijke en functionele samenhang tussen de binnenstad
en nieuwe stedelijke knooppunten, zoals de Stationsomgeving en Zonnehof,
te verbeteren. Ook de bereikbaarheid
van het centrum vanuit de omliggende
wijken verbetert daardoor.
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Door een eenduidige vormgeving van
het voetgangersgebied, de herontwikkeling van leegstaand vastgoed en het
benutten van het water en groen van
de oude stadsbolwerken kan hier een
geheel nieuwe aantrekkelijke, levendige publieke ruimte ontstaan met een
typisch Amersfoorts karakter.
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De binnenstad ligt van oudsher als een
spin in het web. De oude uitvalsroutes
naar de omliggende dorpen zijn tot
op de dag van vandaag de levendige
met veel kleinschalige
8stadsstraten
98
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voorzieningen, winkels, bedrijvigheid
en horeca. De radialen zijn gericht op
de Onze Lieve Vrouwe Toren en dragen
bij aan de oriëntatie en herkenbaarheid van de ruimtelijke structuur van de
stad. Om deze radialen meer beleefbaar te maken als onderdeel van de
publieke ruimte worden deze zoveel
mogelijk ingericht met laanbeplanting.
Tevens streven we naar menging van
functies zodat de levendigheid groter
wordt. Door meer ruimte te maken
voor voetgangers en fietsers ontstaat
er op den duur ook meer ruimte voor
ontmoeten en verblijven, waardoor
de binnenstad langzaam maar zeker
steeds beter verbonden raakt met de
omliggende wijken.
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Snelfietsroutes zorgen voor directe,
snelle en comfortabele fietsverbindingen vanuit de verschillende stadsdelen
en omliggende gemeenten naar het
centrum van de stad. Waar mogelijk lig9
gen de routes langs knooppunten,zoals
bijvoorbeeld stations of hoofdwinkelcentra. Deze routes richten zich vooral
op het fietsen op de grotere afstanden,
maar hebben uiteraard ook een functie
voor fietsers op kortere afstanden.
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INNOVATIE
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We willen nieuwe snelfietsroutes
aanleggen aan de westkant van de stad
richting Soest, Baarn, Soesterberg en
naar de noordkant richting Bunschoten
en Nijkerk. Tevens willen we een aantal
fietskruisingen verbeteren bij Ringweg
Koppel en Ringweg Kruiskamp naar
de Van Randwijcklaan. We gaan de
herkenbaarheid van de snelfietsroutes
verbeteren.
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De A1 en de A28 zijn steeds grote barrières tussen de stad en de aantrekkelijke landschappen in de omgeving. De
Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei,
de Eemvallei en polder Arkemheen zijn
9
eigenlijk alleen bereikbaar via fietstunnels en fietsbruggen onder en over de
snelwegen. Bij de verbreding van de
snelwegen zal daarom ingezet worden
op de verbetering van kruisende verbindingen voor fietsers en recreanten.
Denk bijvoorbeeld aan het herstel van
de routes langs de Heiligenbergerbeek
die het Stadspark Randenbroek verbinden met de aantrekkelijke landgoederenzone richting Woudenberg.
INNOVATIE

Ook het Knooppunt Hoevelaken zal
bij de verbreding van de A1 en A28
aanzienlijk uitgebreid worden. Hier
ontstaat de kans om het Knooppunt
opnieuw vorm te geven als visitekaartje
van stad en regio. De landschappelijke
inrichting van het Knooppunt kan
referen aan de aantrekkelijke landschappelijke ligging van Amersfoort.
In of rondom het Knooppunt liggen
bovendien kansen voor het plaatsen
van windturbines.
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Met de integrale ontwikkeling van
Vathorst West en Noord worden de
noordelijke uitbreiding van Amersfoort afgerond. Vathorst West is de
laatste grote uitbreidingslocatie van
8
9
Amersfoort. Hiermee wordt een deel
van de toekomstige woningbehoefte
opgevangen. De ontwikkelingsvisie van
NV Utrecht vraagt om maximaal 3.000
woningen in Vathorst West om aan de
toekomstige regionale woningbehoefte
te voldoen. In deze structuurvisie kiezen
we voor een ontspannen woonmilieu.
FUNCTIEMENGING
FUNCTIEMENGING

9

INNOVATIE
INNOVATIE

goede landschappelijk en recreatieve
overgang van stad naar polder. Bij
de opgave voor de ontwikkeling van
Vathorst West hoort ook het realiseren
van een goede ontsluiting via een weg
van Vathorst West naar de Bunschoterstraat.

Vathorst Noord, ten noorden van het
riviertje de Laak wordt een groen en
recreatief gebied voor de inwoners
van Amersfoort Noord met functies
voor sport, natuur en recreatie. Aan
de noordkant van Amersfoort is er een
sterke behoefte aan een groen recreatief uitloopgebied.
De laatste noordelijke uitbreiding wordt
zowel vanuit het perspectief van de
stad als vanuit het perspectief van de
polder bekeken. Vathorst West en
Noord grenzen aan het Nationaal landschap Arkemheen Eemland. De ontwikkeling van Vathorst West heeft grote
invloed op dit Nationaal Landschap en
de beleving daarvan. Andersom biedt
het Nationaal Landschap een kwaliteit
voor de leefkwaliteit van Vathorst West.
Vathorst Noord kan zorgen voor een
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In het kader van de pakketstudie Verder
werken we een plan uit voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort.
Daarvoor doen we onderzoek naar de
9
haalbaarheid van een tracé voor de
Westelijke ontsluiting, lopend vanaf de
Stichtse rotonde, via het kazerneterrein parallel aan de Aletta Jacobslaan,
met een tunnel voor alle verkeer onder
het spoor door en vervolgens verder
via het bestaande wegtracé (Barchman
Wuytierslaan).
INNOVATIE

De functie van de westelijke ontsluiting
wordt beperkt tot regionaal/lokaal verkeer. Het tracé moet verkeersveilig zijn
voor alle verkeer. Het verkeerskundig
onderzoek richt zich op de eerste plaats
op de doorstroming van het autoverkeer, maar het belang van een goed
functionerend openbaar vervoer zal
nadrukkelijk worden betrokken in de
verdere uitwerking van het tracé. Ook
zal er aandacht zijn voor een goede infrastructuur voor de fietser, waarbij ook
de oversteekbaarheid belangrijk is.
Voor de berekening van de benodigde
capaciteit van de wegen wordt onder
andere uitgegaan van de ontwikkeling
van meer dan 1000 woningen op het
spoorwegemplacement.
Het tracé wordt afgewogen in een strategische milieubeoordeling (SMB), en
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een maatschappelijke kosten batenanalyse (MKBA). Er wordt integraal naar
het gebied gekeken voor wat betreft
bebouwing, infrastructuur, landschap
en milieu. Het tracé moet een verbetering opleveren voor het totaal van alle
inwoners en gebruikers en moet leiden
tot behoud en verbetering van de
leefbaarheid in de aanliggende buurten
(bereikbaarheid, verkeersveiligheid)
en tot behoud en verbetering van het
milieu (lucht, geluid, fijnstof e.d.) in de
aanpalende buurten. De natuur in het
gebied zal daarnaast worden versterkt
en verrijkt, met een goede ecologische
inpassing, verbetering van de ecologische verbindingen en het verminderen
van ecologische barrières tussen Birkhoven en Bokkeduinen.

DEEl III - UITVOERING

1

6.3 Beoordeling voor een planMER
Voor plannen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben wordt vaak een milieu effect
rapportage (mer.) doorlopen. Er geldt
voor deze plannen in ieder geval een
vergewisplicht in het kader van het
besluit MER, dit wordt ook wel de
normvrije mer-beoordeling genoemd..
Voor deze structuurvisie hebben we
getoetst of er een planmer doorlopen
moet worden. Er zijn drie redenen om
voor de structuurvisie een planmer te
moeten doorlopen.
Een planMER is wettelijk verplicht als
de structuurvisie kaders stelt voor een
activiteit die genoemd is in de bijlagen
C of D van het besluit Milieu Effect
Rapportage, als de omvang van die
activiteit de drempelwaarde die in de
bijlage genoemd is, overschrijdt.
Voor de structuurvisie zijn drie activiteiten hiervoor van belang. De westelijke
ontsluitingsweg, Vathorst West (bij een
woningbouwprogramma van meer dan
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2000 woningen of meer dan 100 ha)
en de bouw van windmolens (als deze
de grens van 15MW overschrijden).
Voor de Westelijke Ontsluitingsweg is
apart een strategische milieubeoordeling uitgevoerd in 2012.Bij het opstellen
van het bestemmingsplan ten behoeve
van de westelijke ontsluitingsweg zal
een uitgebreidere milieuparagraaf inclusief motivering worden opgenomen.
Voor Vathorst West zijn de plannen
nog te onduidelijk om effecten in te
schatten om een planmer te doorlopen.
Als de planvorming voor vathorst West
concreter wordt en het woningbouwprogramma 2000 woningen overschrijdt word er een planmer doorlopen. Tevens heeft de provincie Utrecht
een planmer uitgevoerd voor de aanwijzing van de locatie Vathorst West als
woningbouwlocatie. In de planMER is
onder andere de uitleglocatie Vathorst
West van de provinciale structuurvisie
beoordeeld op effecten op de omgeving (bijvoorbeeld natuurwaarden) als
de effecten van de omgeving op de
woningbouw (bijvoorbeeld nabijheid
bronnen van milieuhinder).

De MERplicht voor plannen kan ook
voortkomen uit de natuurbeschermingswet 1998. Plannen voor activiteiten die mogelijk leiden tot significante
gevolgen op Natura 2000 gebieden
moeten worden getoetst middels een
passende beoordeling. Polder Arkemheen is als Natura 2000 gebied aangewezen voor het instandhouden van de
Kleine Zwaan.

vanuit de geldende instandhoudingsdoelstellingen voor de Kleine Zwaan .
Conclusie uit dit onderzoek was dat de
plannen rond Vathorst zeer waarschijnlijk consequenties hebben voor
de kwaliteit van het leefgebied van de
Kleine Zwaan. Er zijn in de rapportage
aanbevelingen en suggesties gedaan
voor de inrichting van zowel Vathorst
West, Noord als de “wespentaille””
tussen Amersfoort en Bunschoten.

In opdracht van de gemeente Amersfoort is in 2008 ecologisch onderzoek
uitgevoerd ten noorden van Amersfoort
in verband met de geplande aanleg van
de nieuwbouwwijk Vathorst West38 en
tevens is een natuurtoets uitgevoerd
in het gebied Vathorst Noord waar
een groen recreatief uitloopgebied is
voorzien39.

Voor windparken (ten minste 3 windturbines) tot een vermogen van 15
megawatt en minder dan 10 turbines
geldt ook een vergewisplicht voor een
planmer. Zodra de plannen voor de
realisatie van windturbines concreter
worden, moet een mer uitgevoerd
worden.

Vanwege de nabijheid van Natura
2000-gebied Arkemheen is onderzoek
gedaan naar de te verwachten ecologische effecten van de ontwikkelingen
op specifiek de Kleine Zwaan40, om te
bepalen welke randvoorwaarden er aan
de inrichting gesteld dienen te worden

De conclusie van de beoordeling of
een planmer nodig is dan ook dat
deze niet nodig is voor de Structuurvisie Amersfoort 2030. Belangrijkste
afweging daarbij is dat de structuurvisie
en de daarin opgenomen beleidskeuzes
niet voldoende concreet zijn om een
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planmer uit te voeren. Daar is zowel bij
de ontwikkeling van Vathorst West en
de ontwikkeling van windturbines nog
geen sprake van. Zodra de genoemde
initiatieven verder worden uitgewerkt is
waarschijnlijk wel een mer nodig.

38

Ecologisch onderzoek Vathorst West te

Amersfoort, Ecogroen Advies, okt. 2008
39

Natuurtoets Vathorst-Noord, Ecogroen

Advies, juli 2008
40

Een update van het voorkomen van de Kleine

Zwaan in de omgeving van Amersfoort, SOVON,
2009
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B.1 Kaartbeeld mozaïek van de stad

Stadshart
Soesterkwartier & Birkweg
De Berg
Leusderkwartier
Koppel-Kruiskamp-Randenbroek
'Moderne Stad'
Hoogland & Hoogland-West
'Groeistad'
Vathorst & Hooglanderveen
Bloeidaal & Nijkerkerstraat

Mozaïek van de
stad

Stichtse Rotonde e.o.
Werkgebieden

38

Historische wijkanalyse, Amersfoort 1991,

geactualiseerd 2012
39

Zie: Monumentenkaart Amersfoort

Inleiding
De in de structuurvisie geschetste ontwikkelingen betreffen naar verhouding
een beperkt deel van de stad en het
buitengebied. Voor de overige stadsdelen worden geen ontwikkelingen voorzien die ingrijpen op de hoofdstructuur
van de stad. Dat wil niet zeggen dat
er niets zal veranderen: ieder stadsdeel heeft in meer of mindere mate
te maken met een zekere dynamiek.
Deze kan voortkomen uit (kleinschalige)
transformatieopgaven, sloop en herontwikkeling van verouderde (woon-)
bebouwing of incidentele ingrepen in
de openbare ruimte. Deze ontwikkelingen moeten primair worden bezien
binnen de context van het betreffende
stadsdeel. Kader voor de beoordeling
van dergelijke ontwikkelingen is de
(specifieke) ruimtelijke opzet van het
stadsdeel, die onder meer is vastgelegd
in de bestemmingsplannen.
In deze bijlage wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ruimtelijke kenmerken van de verschillende
stadsdelen en het buitengebied. Deze
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kunnen worden gezien als leidraad
voor nieuwe ontwikkelingen en voor de
herziening van de bestemmingsplannen. Waar nodig worden specifieke
kwaliteiten benoemd, in het bijzonder
de cultureel-historisch waardevolle
gebieden en/of panden binnen de
stadsdelen.
Amersfoort is samengesteld uit een
breed palet van woonwijken, parken en
bedrijventerreinen, gesitueerd rondom
het historische stadshart. Ingebed in de
woonwijken liggen twee van oorsprong zelfstandige dorpskernen. De
wijken of stadsdelen kennen een grote
variëteit in kenmerken, “smaken”, die
bijdragen aan het veelzijdige karakter
van de stad. Het is voor Amersfoort
kenmerkend dat de sociale klassen zich
per wijk hebben gegroepeerd. In het
Soesterkwartier en het noorden van het
Leusderkwartier vestigden zich, dicht
bij de fabriekscomplexen, de arbeidersbevolking. Het Bergkwartier bood
ruimte aan de zeer welgestelden en
de middenstand concentreerde zich in
het Leusder- en Vermeerkwartier. In de

wijken uit de Wederopbouwperiode en
het tijdvak van de Groeistad werd een
meer gedifferentieerde samenstelling
per wijk nagestreefd. Vanzelfsprekend
hebben de dorpskernen van Hoogland
en Hooglanderveen een eigen dynamiek gekend.
In onderstaande bondige typering
van deze diverse wijken, die gebaseerd is op een separaat opgenomen
uitgebreide beschrijving van iedere
wijk38, is uitgegaan van een opdeling
die, wat betreft de woongebieden, is
gerelateerd aan de ontstaansperiode.
De twee oorspronkelijke dorpskernen
(Hoogland en Hooglanderveen), de
bedrijventerreinen en buitengebieden
worden, hoewel vaak nauw verbonden
met de ontwikkelingsgeschiedenis van
de stadsdelen, apart behandeld.

1. De binnenstad; De concentrische
stad: Na een pre-stedelijke ontwikkeling krijgt Amersfoort in de middeleeuwen haar kenmerkende vorm.
Een dubbele, concentrische aanleg,
waarvan de vorm door stadsmuren en
grachten wordt bepaald. Deze introverte hoofdvorm is in 1560 op de kaart
van Jacob van Deventer al weergegeven en biedt tot in het midden van de
19de eeuw ruimte aan alle wenselijke
ontwikkelingen. De grote samenhang
tussen stedenbouwkundige aanleg,
openbare ruimte en architectuur leidt in
1984 tot aanwijzing van de binnenstad
als rijksstadsgezicht. De transformatie
van de stadsmuur in muurhuizen aan
een singel is door de grote zeldzaamheid zelfs van ‘Unesco-niveau’.
2. Het Soesterkwartier: Door de
komst van twee spoorlijnen, het station
en de bijbehorende bedrijvigheid
ontstond een nieuwe woonwijk, het
Soesterkwartier. Woningen werden
gebouwd om spoorarbeiders onderdak
te bieden. Deze huizen lagen voornamelijk aan de zuidzijde van de wijk. In
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de jaren 30 werden aan de noordzijde
van de wijk huizen voor spoormedewerkers met hogere functies gebouwd:
de Rivierenbuurt. Het langgerekte
Soesterkwartier wordt verder gekenmerkt door de brede plantsoengordel
aan de noordzijde waarin zich in een
paviljoenachtige setting meerdere
voorzieningen bevinden, zoals scholen.
Het stedenbouwkundige patroon van
de wijken is grotendeels geïnspireerd
op de tuinstadgedachte met gebogen
wegen en hofvormige ruimten. De wijk
werd met de bouw van de Bomenbuurt
in het westen in het begin van de jaren
vijftig voltooid.
3. De Berg Leusderkwartier , Vermeerkwartier; De uitbreiding op
hogere gronden: Met de komst van
de spoorwegen in het derde kwart van
de 19de eeuw breidt de stad zich in de
komende 80 jaar langzaam uit op de
hogere gronden, die aan de zuidwestzijde van de historische stad zijn
gelegen. De binnenstad komt daarmee
excentrisch te liggen. Door een sterke
concentratie van sociale klassen per

wijk bezitten deze nieuwe uitbreidingsgebieden een heel eigen karakter.
De stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de wijken is
hoogwaardig. Het Bergkwartier wordt
in 2007 door het rijk als stadsgezicht
aangewezen.
4. Liendert/Rustenburg, Randenbroek/Schuilenburg Kruiskamp; De
Bloembladstad: Aan het eind van de
jaren dertig wordt geconstateerd dat de
stad is ‘scheef’ gegroeid. De aanleg van
de Afsluitdijk en het Valleikanaal maken
het mogelijk de ‘natte’ gebieden ten
oosten van de stad te bebouwen. Na
de oorlog wordt dit ideaal onder het
motto van de ‘bloembladtheorie’ door
de gemeente vormgegeven. Voor het
eerst worden de wijken planmatig aangelegd, waarbij radialen, die bewust op
de OLV-toren zijn gericht, de woonwijken ontsluiten.
5. Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland; De Groeistad:
In het midden van de jaren tachtig zijn
alle bloembladen gevuld. Vanaf dat
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moment worden nieuwe wijken als
satelliet-steden ten noorden van de
bestaande stad gepland met opnieuw
een grote aandacht voor kwaliteit. Ook
deze wijken bezitten ieder een geheel
eigen karakter.
6. Isselt, De Hoef, Calveen; De
Bedrijventerreinen: De tussen de
woonwijken gelegen bedrijventerreinen
bezitten door hun specifieke functie
een eigen identiteit, waarbij het industriële karakter geleidelijk is overgegaan
in kantoorbestemmingen.
7. Hoogland en Hooglanderveen;
De Dorpen: Eeuwenlang hebben de
dorpen Hoogland en Hooglanderveen
een eigen, vooral agrarische ontwikkeling doorgemaakt. De annexatie van
beide dorpen aan het eind van de jaren
zeventig bood ruimte voor de ontwikkeling van Amersfoort tot groeistad.
Daarmee werden beide dorpen geleidelijk door nieuwe uitbreidingsgebieden
omsloten.

8. Hoogland West, Eemland, Bloeidaal en Stoutenburg, Het Buitengebied: Ten noordwesten en zuidoosten
van de stad bevindt zich nog een
tweetal gebieden, waarin het oorspronkelijke landschap nog herkenbaar
aanwezig is. Door het geleidelijk verdwijnen van de agrarische functie vindt
de laatste jaren ook in deze gebieden
een transformatie plaats.
Zoals gezegd binnen deze ‘lange lijnen’
is voortdurend naar een hoogwaardige
architectuur gestreefd. Vanzelfsprekend
wil Amersfoort deze belangrijke cultuurhistorische kwaliteiten, zoals stadsgezichten, structuren, monumenten
en waardevolle en eigentijdse panden,
behouden39. Deze onderdelen zijn niet
alleen zeer bepalend voor het huidige
aanzien van de stad en de wijk, maar
zij vertellen het verhaal van de plek en
maken de ontwikkelingsgeschiedenis
van de stad leesbaar. Zij geven dan ook
een extra dimensie en identiteit van de
wijk. Ieder wijk heeft door zijn specifieke ontwikkeling een eigen gezicht,
waarop de wijkbewoners trots zijn.
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Provinciale
Structuurvisie
Utrecht (PRS)
In deze bijlage wordt de inhoud van de
PRS beschreven voor zover die direct
relevant is voor de Ontwerp-Structuurvisie Amersfoort 2030.
De PRS heeft drie pijlers voor haar
ruimtelijk beleid: een duurzame leefomgeving; vitale dorpen en steden; en
een landelijk gebied met kwaliteit. Deze
pijlers leiden tot de volgende twee
belangrijkste beleidsopgaven voor de
provincie om Utrecht aantrekkelijk te
houden als vestigingsplaats:
1. Accent op de binnenstedelijke
opgave
Provincie Utrecht wil ten minste 2/3 van
de woningbouwopgave binnenstedelijk
realiseren. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen
en openbaar vervoer en vermindert de
druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en
herstructurering van bedrijventerreinen,
maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.
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2. Behoud en versterken kwaliteit
landelijk gebied

landelijk gebied, zoals openheid en
biodiversiteit.

ten, functiemenging, ontmoetingsplekken.

Provincie Utrecht heeft een aantrekkelijk landelijk gebied. Ze willen deze
kwaliteit behouden en versterken,
zowel voor het landelijk gebied zelf, als
voor het stedelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als contramal
ook om een aantrekkelijk en bereikbaar
landelijk gebied met hoge kwaliteit
van landschap, natuur en recreatieve
voorzieningen

1. Met een innovatieve kenniseconomie: inzet op kennisintensieve en
diensteneconomie, meer woon-werkcombinaties, bestaande bedrijventerreinen duurzaam maken, intensiveren en
functiemenging.

5. Met een mooie natuur en gevarieerd landschap: verbeteren kwaliteit
landschap, economisch meer benutten
sterke punten landschappen, betere
kwaliteit natuur, duurzame en verbrede
landbouw.

2. Die bereikbaar is, met auto, fiets
of OV in een beter milieu: woonwerk en recreatielocaties moeten
bereikbaar zijn en blijven, doorstroom
bestaande netwerken verbeteren,
stimuleren alternatieven.

Deze vijf strategische doelen zijn mede
richtinggevend voor het provinciaal
ruimtelijke beleid.

De kern van de PRS luidt als volgt:
Utrecht kiest voor een strategie van
duurzame ontwikkeling en behoud van
aantrekkingskracht. Ze versterken waar
ze goed in zijn en streven naar uitgebalanceerde groei van de kwaliteit van
de regio. Ze streven naar een provincie:
waarin ruimte is voor goed wonen,
werken en natuur: wonen en werken
vooral binnen stedelijk gebied, compact
en intensief bij OV-knooppunten,
behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteiten, zoals gezondheid en leefbaarheid en behoud van kernkwaliteiten

3. Die klimaatneutraal en klimaatbestendig is: minimaliseren uitstoot
broeikasgassen en de omgeving is
toegerust op extreme weersomstandigheden, wateropslag, dijkverzwaring,
robuuster ecosysteem.
4. Waarin alle mensen meetellen
en kunnen meedoen op school, in
hun wijk en in hun vak: kleinschalige
woonvormen, flexibele woonconcep-
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Wonen
Voor de gemeente Amersfoort wordt
in de PRS uitgegaan van een woningbouwprogramma van 10.000
woningen, waarvan 7000 binnen de
rode contour en 3000 buiten de rode
contour. Een grote locatie in het stedelijk gebied is de VINEX-locatie Vathorst,
waar in de PRS periode nog 3000
woningen kunnen worden gerealiseerd.
Als andere mogelijkheden voor woningen binnen de rode contour noemt de
PRS onder andere de locaties Bergkwartier, Hogeweg, Kop van Isselt en Schui-

lenburg. Uitbreiding buiten de rode
contour wordt voorzien op de locatie
Vathorst West, waar maximaal 3000
woningen kunnen worden gerealiseerd.
Bij de stedenbouwkundige uitwerking
en bij de vormgeving van de ontsluiting van deze locatie zal nadrukkelijk
aandacht moeten worden besteed
aan het behoud van de openheid en
overige kernkwaliteiten van het gebied
tussen de polder Arkemheen en Polder
de Haar ten zuiden van Bunschoten.
Bovendien moet de stedenbouwkundige uitwerking voorzien in voldoende
waterberging.
Bedrijventerreinen
Voor de gemeente Amersfoort worden geen nieuwe bedrijventerreinen
opgenomen. De in het stedelijk gebied
gelegen locatie Nijkerkerstraat (ten
noorden van de A1 en ten oosten van
de A28) en het toekomstig bedrijventerrein Vathorst-West kunnen , volgens
de PRS, bij de vierjaarlijkse herijking
aan de orde komen. Vathorst West
kan uitsluitend in samenhang met de
toekomstige woningbouwlocatie ter
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plaatse worden ontwikkeld.
De Provincie hecht aan regionale
samenwerking op het gebied van
bedrijventerreinenbeleid. De regionale
convenanten bedrijventerreinenbeleid
zijn een belangrijke input voor het in
de PRS opgenomen bedrijventerreinenprogramma. Binnen de regio Amersfoort is nog een grote restcapaciteit
aan bedrijventerreinen vastgelegd in
bestemmingsplannen, met name op
de locaties Vathorst en De Wieken in
Amersfoort.
De binnenhaven op de Isselt is volgens
de PRS een geschikte overslaglocatie.
De provincie zal toezien op behoud van
de bestaande havencapaciteit.
Kantoren
De bestemming kantoren staat de PRS
niet meer toe op bedrijventerreinen. Bij
kantoren is de PRS gezien de huidige
overcapaciteit zeer terughoudend
met het mogelijk maken van nieuwe
ontwikkelingen. De inzet richt zich op
het beperken van de aanwezige plancapaciteit. In het algemeen staan wij
ruimtelijke plannen die nieuw, nog niet

gerealiseerd kantoorvolume bevatten
niet toe.
Wij willen op de kantorenmarkt vraag
en aanbod zoveel mogelijk in evenwicht brengen, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Op dit moment staat er veel
kantoorruimte leeg, een groot deel van
de leegstand is structureel. Bovendien is
er nog een grote – nog niet gerealiseerde - plancapaciteit. Daarom geven we
in principe geen ruimte voor nieuwe,
nog niet gerealiseerde, kantorenlocaties. Met gemeenten en andere partijen
gaan we in overleg over het verder
terugdringen van de plancapaciteit.
Op een beperkt aantal goed ontsloten
locaties waar kantoorontwikkeling substantieel bijdraagt aan de versterking
van het (groot)stedelijk milieu of de
ruimtelijke kwaliteit is kantoorontwikkeling mogelijk, bijvoorbeeld Amersfoort centraal.
Openbaar vervoer
Via het verstedelijkingsbeleid wil de
provincie de kansen die zich voordoen
in de nabijheid van OV-haltes zoveel

mogelijk benutten. Daar waar meerdere vervoersvormen samenkomen en
stedelijke activiteiten kunnen plaatsvinden is sprake van een knooppunt.
De belangrijkste knooppunten in onze
provincie zijn te vinden rondom de stations Utrecht Centraal en Amersfoort
Centraal.
Duurzame energie
De provincie Utrecht geeft de voorkeur
aan andere vormen van duurzame
energie, dan windenergie en biomassa.
Voor grootschalige windturbines zijn
geen locaties in Amersfoort beeld.
Windturbines in het stedelijk gebied
zijn toelaatbaar, in het bijzonder op
bedrijventerreinen.
Landelijk gebied en recreatiezones
De groengebieden tussen Amersfoort
en de omliggende gemeenten Leusden,
Soest, Nijkerk en Bunschoten zorgen
ervoor dat de kernen niet aan elkaar
groeien. Daarnaast vormen ze de
recreatieve en ecologische schakels
tussen de grote steden en de kernen
daaromheen met het buitengebied.
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Deze gebieden vervullen een functie als
tegenhanger van de meest verstedelijkte gebieden. Ze herbergen een mix aan
gebruiksvormen met als belangrijkste
landbouw, natuur, recreatie, verspreid
wonen en kleine bedrijvigheid. Voorts
liggen er tal van doorgaande structuren
op het vlak van natuur, water, landschap, cultuurhistorie, varen, wandelen
en fietsen. De recreatievoorzieningen
in deze gebieden wil de provincie
behouden en verder stimuleren. In deze
zone zijn de langzaam verkeerverbindingen tussen stad en land, maar ook
de verbindingen tussen de recreatieve
gebieden van belang. Samen met onze
partners zet de provincie zich in om
daar waar zich kansen voordoen deze
stad-landverbindingen te verbeteren,
bijvoorbeeld bij Knooppunt Hoevelaken.

steeds na.

Recreatieve groengebieden in de regio
Amersfoort zijn de afgelopen jaren in
het kader van de Groenblauwe structuur Amersfoort ontwikkeld of worden
nog ontwikkeld. Ook de aanleg van
deze gebieden streeft de provincie nog
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Helm v.d. F; Terug naar de buitenlol;
NRC weekend 18 augustus 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Investeren in gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl, handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen; 2012.

Gemeente Amersfoort; Handboek (collectief) particulier opdrachtgeverschap;
2009

Luijten A.; Trends in het winkellandschap; Building Bussiness maart 2012

Gemeente Amersfoort; Woonvisie
2011-2020; 2011

Marlet G.; De aantrekkelijke stad,
2009; VOC uitgevers

Gemeente Amersfoort; Amersfoort,
stad om in te werken,Visie Werklocaties; 2011

Marlet G., C. Woerkens; De waarde
van cultuur voor de stad; Atlas voor
gemeenten 2011

Provincie utrecht/Gemeente Amersfoort; Ontwikkeling knooppunten
Amersfoort, Haalbaarheidsonderzoek
nieuwe stations; 2012, DHV

Gemeente Amersfoort; Amersfoort
fit, in beweging naar een gezonde en
vitale stad; 2012

Marlet G., C. Woerkens; Naar een
optimale gemeentegrootte; Atlas voor
gemeenten 2011

Rooy van P.; Uitnodigingsplanologie
als sociaal-cultureel perspectief; 2011
Building Business

Gemeente Amersfoort; concept-Verkeer en Vervoerplan Amersfoort; 2011

Marlet G., R. Zwart; De aantrekkingskracht van de Eemvallei; 2011; Atlas
voor gemeenten

Vreeze de N; Zicht op structuur, de
radialen van Amersfoort; 2009

Gemeente Amersfoort; Historische
wijkanalyse, 1991 geactualiseerd 2012
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Marlet G., R. Ponds, C van Woerkens;
Cultuurkaart Amersfoort, 2012; Atlas
voor gemeenten

Nimwegen van N., C. v. Praag; Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno
2012; 2012; Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut.

Vreeze de N; Zicht op structuur, de
knop in het stadscentrum; 2009
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Vreeze de N.; Lange lijnen in de stadsontwikkeling; 2011
Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Amersfoort, WUR Alterra, Grond V.;
Natuurlijke Alliantie; 2012
www.amersfoortincijfers.nl
www.pbl.nl/publicaties/2012/bevolkingsprognoses-2010-2040
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Colofon

Must stedebouw

Gemeente Amersfoort

Lutmastraat 191 G-H

Stadhuisplein 1

Postbus 16631
1001 RC Amsterdam

Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T (020) 470 20 13
F (020) 470 05 61

T 14 033 of (033) 469 51 11
F (033) 469 54 55

mail@must.nl
www.must.nl

www.amersfoort.nl
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Gemeente Amersfoort
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Afdeling Ruimtelijk Planvorming
Bureau Planologisch-juridische zaken

Postadres
Postbus 4000
3800 ea Amersfoort

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
3811 lm Amersfoort

t
f
e
i

033 469 50 10
033 469 50 10
burgerzaken@amersfoort.nl
www.amersfoort.nl

