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Impressie themabijeenkomst Recreatief Groen

Bij recreatief groen gaat het over de recreatieve functies van groen: het groen om in te fietsen, te wandelen,
te spelen, de hond uit te laten, te picknicken, te sporten, de natuur te beleven, te tuinieren, te vissen, elkaar te
ontmoeten et cetera.

bouwstenen voor het toekomstverhaal van de stad
Schrijf mee!

Bewoners en raadsleden namen het initiatief om een Groenvisie
voor Amersfoort te maken. Een verhaal met 2030 als stip aan
de horizon, waarin de natuur en het groen centraal staan. In
relatie tot een leefbare stad en het belang ervan voor (groepen)
Amersfoorters. Een eigentijds verhaal dat het gewenste
toekomstbeeld beschrijft. En dat een nieuw, veelbelovend
samenspel laat zien tussen ‘stadhuis en samenleving’.
Amersfoorters zijn van harte uitgenodigd om het verhaal met
elkaar te maken. Dit gebeurt tijdens 7 themabijeenkomsten over
klimaatbestendigheid, ecologie, bomen, recreatief groen, eetbaar
groen, groenbeheer en water. En via de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl.
Na afloop van de 7 themabijeenkomsten volgt een afrondende
bijeenkomst waarin alle thema’s in samenhang met elkaar worden
besproken.

De bijeenkomst over ‘recreatief groen’ vindt plaats op
woensdag 25 maart 2015 in wijkcentrum Het Klokhuis. Het
is de vierde themasessie waarin met de stad gewerkt wordt
aan het maken van een Groenvisie voor Amersfoort. In deze
impressie is de opbrengst gebundeld van de discussie die
20 Amersfoorters op 25 maart met elkaar voerden over hun
wensbeeld om de mogelijkheden voor groene recreatie in de
stad (verder) te verbeteren.
Uit de rijke oogst zijn rode draden en dilemma’s getrokken
waar wij graag uw reactie op horen.

waar gaat het over?
Bij recreatief groen gaat het over de recreatieve functies van groen:
het groen om in te fietsen, te wandelen, te spelen, de hond uit te
laten, te picknicken, te sporten, de natuur te beleven, te tuinieren,
te vissen, elkaar te ontmoeten et cetera.

hoe staat amersfoort ervoor?
Charles Rijsbosch en Els Speelman praten de aanwezigen namens
de gemeente bij over de stand van recreatief groen in Amersfoort.
Zij doen dit aan de hand van een presentatie die ook op de website
www.groenvisieamersfoort.nl geplaatst zal worden.
In 2000 is er samen met de stad een Stadsperspectief opgesteld
met daarin onder meer de volgende ambities:
• wij zijn een groene stad en willen dat ook blijven;
• we willen meer recreatieve voorzieningen, want we zijn een
groeiende stad.
Dit laatste blijkt ook wel: Amersfoort groeide van 80.000 inwoners
in 1980 naar 150.000 inwoners vandaag de dag.
Naar aanleiding van deze ambities in het Stadsperspectief is de
Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur opgesteld, met daarbij een
uitvoeringsprogramma. Deze visie liep tot 2015, waardoor de
nieuwe Groenvisie met een doorkijk tot 2030 op een mooi moment
komt.
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Recreatie heeft niet alleen met groen te maken, maar komt
terug in meerdere beleidsvelden, zoals het sportbeleid, het lokaal
gezondheidsbeleid en het verkeer- en vervoerbeleid (denk aan de
fiets- en wandelroutes).
In het beleid wordt gekeken naar een goede mate en spreiding van
recreatieve voorzieningen op:
• buurtniveau: speelplekjes voor verschillende leeftijden,
trapvelden en hondenuitlaatplaatsen
• wijkniveau: parken, natuurspeelplaatsen en volkstuinen
• stadsniveau: sportvelden, beweegrondjes en viswater
• stadsrandzones: polder, bos en vallei
In de afgelopen jaren zijn er in Amersfoort, tot vreugde van
de bewoners, veel meer natuurspeelplekken gerealiseerd dan
aanvankelijk gepland.
Een beweegrondje is een nieuw initiatief waarbij er veilige en
aantrekkelijke routes worden uitgezet van 2 à 3 kilometer om
te wandelen of hard te lopen. Er is er nu één gerealiseerd in het
Zocherplantsoen en er komt een tweede in Meridiaan/De Koppel.
Het idee is dat het beweegrondje bewoners uitnodigt tot meer
beweging en ontmoeting. Om de beweegrondjes mogelijk te
maken worden bedrijven gezocht om een beweegrondje te
adopteren.

wat zijn de waarden en functies
van dit thema?
Groene recreatie gaat gepaard met beweging en is daarmee
gezond, voor lichaam en hoofd. Daarnaast is het sociaal en
verbindend om met elkaar de natuur in te gaan en de natuur
te ontdekken. De groene omgeving en de mogelijkheden die
dat biedt voor spelen, sporten en recreëren dragen bij aan de
aantrekkelijkheid van Amersfoort als (kindvriendelijke) woonstad
en hebben daarmee ook een economische betekenis.

wat is een realistisch wensbeeld voor 2030?
De stip aan de horizon is dat er in Amersfoort in 2030:
• aantrekkelijk recreatief groen is voor alle groepen inwoners
(kinderen, gehandicapten, hondenbezitters, ouderen, fietsers,
sporters, ..);
• de Amersfoorters meer buiten zijn;
• mensen meer (samen) doen en actief zijn in het groen.

vragen aan deelnemers en andere
geïnteresseerden
Wat vindt u van de rode draden uit de discussie over groene
recreatie? Herkent u zich erin? Heeft u aanvullingen? Wat vindt
u van de inhoudelijke ideeën die naar voren zijn gebracht?
U kunt uw reactie plaatsen op de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl
of insturen naar groensvisieamersfoort@gmail.com
1e rode draad – maak meer van wat je hebt, door het groen
uitnodigend en toegankelijk te maken
Het is belangrijk dat de groene omgeving uitnodigt tot recreatie.
Dat groen nabij én veilig te bereiken is, waardoor een dagelijkse
omgang met recreatief groen mogelijk is. Met relatief eenvoudige
ingrepen kunnen we inwoners meer aanleiding bieden om naar
buiten te gaan, te gaan bewegen en elkaar te ontmoeten.
Bijvoorbeeld door het neerleggen van boomstammen om op te
klauteren of op te zitten, of het plaatsen van picknicktafels in de
parken. We willen meer en anders gebruik maken van het groen
dat er is. Er is best veel groen in Amersfoort niet toegankelijk.
Bijvoorbeeld omdat er een hek omheen staat. Op de plaatsen waar
het spelen in het groen mogelijk zou zijn, zou dit groen toegankelijk
gemaakt kunnen worden. Maak van ‘kijk’-groen, ‘doe’-groen. Voor
kinderen biedt een plek met struiken en wat boomstammen al een
prima speelplek.
2e rode draad – voor ieder wat wils
Er is variatie in het aanbod van recreatief groen nodig om tegemoet
te komen aan de wensen van verschillende groepen in de stad.
Zo is er behoefte aan speel- en sportplekken, maar ook aan
bezinningsgroen, en aan ontmoetingsruimte in het groen,
voor pubers, ouders met kleine kinderen en ouderen.
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de ’50 groene dingen die je in Amersfoort gedaan moet hebben’.
Andere mogelijkheden zijn het organiseren van activiteiten
(bijvoorbeeld Yoga en Tai Chi in het park), kleinschalige festivals
en het toestaan van (mobiele) horeca in groengebieden.
5e rode draad – meer (verbonden) groen nodigt uit tot recreatie
Het idee is dat meer groen, en meer verbonden groen leidt tot
meer recreatie. Dit kan gerealiseerd worden door het toestaan
c.q. mogelijk maken van moestuinen op (nog onbebouwde) ruimte,
het verbinden van groen tot groenzones, met -rondlopendewandel en fietspaden, en door van de Utrechtse Heuvelrug weer
een ‘reliëfbeleving’ te maken. Ook aansprekend is het realiseren van
een groene entree tot de stad, bijvoorbeeld vanaf het station en de
toegangswegen. Daarnaast is voorgesteld om alle schoolpleinen,
ook die van middelbare scholen, te vergroenen.
6e rode draad – meer eigenaarschap van bewoners
Er wordt in Amersfoort al veel door inwoners zelf gedaan als het
gaat om het beheer van de groene ruimte. Uit de discussie kwam
naar voren dat er nog meer mensen zijn die het eigenaarschap
op zich willen nemen door het nemen van verantwoordelijkheid,
het adopteren van speelplaatsen of het beheer van een stuk groen.
7e rode draad – groene recreatie en natuur mogen elkaar niet bijten
In sommige gebieden gaan het beschermen van natuurwaarden
en groene recreatie niet goed samen. In dat geval is een afweging
tussen belangen nodig, en kan zonering uitkomst bieden.

welke ideeën leven er?

3e rode draad – formeel en informeel recreatief groen
Uit de discussie zijn veel ideeën gekomen voor speel-, klauteren waterplekken voor kinderen, van kleinschalig tot een outdoor‘superfun’. Daarnaast kwam naar voren dat er behoefte is aan
‘struingroen’, waar je af kunt van de gebaande paden, en waar
kinderen hutten kunnen bouwen en in bomen kunnen klimmen.

In de eerste ronde gaan de deelnemers aan de slag met een viertal
gebieden. Hen is gevraagd de betreffende plek visionair onder
handen te nemen met als eindbeeld 2030 en hierbij na te denken
over verbinding en versterking, de belangen van de verschillende
doelgroepen en de eigenheid van het gebied. Vervolgens hebben
de deelnemers de ideeën voor de andere gebieden gewaardeerd
(met stickers, in onderstaande tekst aangegeven met *) en
aangevuld/becommentarieerd (met geeltjes, in onderstaande
tekst aangegeven met een tekst tussen haakjes).

4e rode draad – activiteiten dragen bij aan groene recreatie
Groene recreatie in en om de stad kan gestimuleerd worden door
het programmeren en organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld
met activiteiten voor alle leeftijden door het Centrum voor Natuur
en Milieu-Educatie. Of door alle kinderen van groep 1 op schoolreis
te laten gaan naar De Groen of het CNME. Ook kunnen we alle
kinderen een boekje of bucketlist geven met groenuitdagingen:

visie op park schothorst
Voor dit park zijn de volgende ideeën naar voren gekomen:
a) ten aanzien van de inrichting:
- een struinweide, nu zijn veel weides afgesloten
in verband met het behoud van de cultuurhistorie
- betere ecologische verbindingszone*
(Hoogland West, Waterwingebied) (yes!)
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meer picknicktafels
natuurspeelweide bij Emiclaervijver eilandjes
stadsstrand***
meer bomen op Schothorstpark:
meer schaduw voor tropische hitte in 2030
openstelling bergingsgebied
dekzandrug: tafels, ontmoetingsplek
Expositieruimte + buiten* (keramiek + beelden)
maanhof restaureren, burgers adopteren onderhoud*
hangplek voor jongeren*, daarvoor een gesprek met pubers
organiseren
meer ontmoetingsplekken bij seniorenwoningen
dwaalbos, speelbos, achtertuinbos
speelplekken natuurlijk*

b) ten aanzien van activiteiten:
• meer horeca (restaurant erbij, top!), mobiele horeca**,
daar waar mensen zijn
• meer educatie vanuit het CME bij de ijsbaan, dekzandrug
• speeluitleen bij Centrum voor Natuur en Milieueducatie
• sportles / yoga in park
• dekzandrug: Parade, kleinschalige festivals
• jeugdland, timmerplaats
• landgoed Schothorst weer beheren als landgoed, inclusief
agrarische productie en stadstuinderij*
• openluchtmuziek/-theater* (festivals in Park Schothorst
ontlasten ook centrum Amersfoort)(Dilemma: meer festivals,
met minder overlast)
• katshuis groen leven inblazen
• ‘thuis in het park’, stichting ‘thuis op straat’
• kinderboerderij toevoegen, daarvoor in gesprek met de
betreffende boer over mogelijke openstelling
• met het bedrijf in het landhuis in gesprek over het realiseren
met een match met de omgeving
visie op het soesterkwartier en het emplacement
Voor dit gebied zijn de volgende ideeën bedacht:
• ontwikkeling Wagenswerkplaats (inclusief groen)
a la het Westergasfabriekterrein in Amsterdam**
(Ja! Veel ruimte voor groen, recreatie, spel en sport)
• recreatie: het mag ook mooi zijn!
• kindvriendelijkheid is sellingpoint van Amersfoort
• begraafplaats biedt ruimte voor bezinning
• kinderen moeten veilig op een speelplaats kunnen
komen en spelen met boomstammen en losse materialen
(bouwspeeltuin!)

•
•
•
•

percentage gebouwd oppervlak door sloop omzetten in groen
recreëren in je eigen achtertuin, tuinieren
van kijkgroen naar ontmoetingsgroen**
bankjes (en picknicktafels), en prullenbakken
(of ruim zelf je rommel op, dat betekent minder afval)
• voor ouderen een gemeenschappelijke tuin
en Tai Chi in het plantsoen
• ontsluiting over het spoor naar Bokkeduinen*
visie op park randenbroek
Voor dit park zijn de volgende ideeën naar voren gebracht:
• geen huizen bouwen op het Elizabeth Groen**
• het bestaande plan voor het Elisabethterrein
is goed zoals het is, moet worden uitgevoerd en
behouden blijven*
• open ruimte voor hondensport, bijvoorbeeld op Hoflandterrein
• functie kinderboerderij behouden, eventueel in combinatie
met andere functies zoals sport en horeca (bouwspeeltuin)
• andere groene functie Hoflandplein, opnemen in Groene Long
• losloopgebied behouden
• niet zoneren, maar het elkaar gunnen gebruik te maken
van dezelfde ruimte ( juist wel zoneren, want dat geef rust,
duidelijkheid en veiligheid!)
• ligweides behouden in het plangebied Park Randenbroek e.o.
• gereguleerde vuur- en barbecueplaatsen** (leuk!)
• algeheel rookverbod buiten (liever niet!)
• natuurlijke speelaanleidingen, zoals coopertest, bootcamp
(boomstammen neerleggen kost niets en geeft een hoop plezier.
Hoeft niet perse veilig. Oneffenheden zijn goed
voor de ontwikkeling van de motoriek)
• voetbalvelden openbaar toegankelijk houden
in plangebied Park Randenbroek e.o.
• geen zwerfafval want door eigenaar opgeruimd
(troep bij je houden!), geen prullenbakken meer nodig
• picknickplaatsen, open plaatsen behouden en aanbieden*
• lange afstandspaden aanleggen en behouden
(Vosheuvelbeek, Heiligenbergenbeek)*
• verbindingen maken tussen parken en natuur en wijken
(zie structuurvisie)*
• fruit- en notenbomen (eetbaar groen)**, Boomgaarden
(zoals op Elisabethterrein komen), suikerbieten om te eten
• bomenklimmen voor jong en oud
• vrije volkstuinen voor iedereen**
(zoals voorzien op Elisabethterrein: nutstuinen)
• kanovaren in de wijken
• fietspad langs de oevers van de beek

pag. 3

visie op waterwingebied en vathorst-noord
De groep die zich zou buigen over het Waterwingebied kwam snel
tot de conclusie dat zij dit gebied vooral zo wilde houden.
Het Waterwingebied is net ingericht en wordt deels beheerd door
bewoners. Als alternatief kozen zij voor het gebied Vathorst-Noord,
waar de gemeente een gebied van 500 ha van de gemeente Nijkerk
heeft aangekocht. Voor dit gebied hebben zij de volgende ideeën:
• de Ham, het kasteel van sloopmateriaal dat is gebouwd om de
oprukkende stad Amersfoort tegen te houden, dient behouden
te blijven. Deze folley zal verstevigd worden en omhekt blijven
• de waterput van 60 meter diepte blijft om veiligheidsredenen afgesloten
• een vaarroute naar het randmeer voor kano’s en fluiterboten
• in de strook ten noorden van het kasteel is ruimte voor
volkstuinen, schooltuinen, stadslandbouw, pluktuinen
(of plukbos), bijenkasten, een stadskwekerij, een kloostertuin
c.q. stiltetuin, wilgen, moerassen, verstopplekjes, en het herstel
van grienden.
Stof tot nadenken

In de discussie is ook een tweetal dilemma’s naar voren
gekomen die nadere overdenking vergen. De eerste heeft
te maken met tegengestelde belangen van recreanten in
hetzelfde gebied. Wat is wijsheid? Om niet te zoneren en
het elkaar te gunnen gebruik te maken van dezelfde ruimte?
Of is het beter juist wel te zoneren om daarmee rust,
duidelijkheid en veiligheid te scheppen?
De tweede betreft de vraag of, als er veel gespeeld wordt op
een plek die daarvoor niet bedoeld is, het dan beter is harder
te proberen dit tegen te gaan of dit juist mogelijk te maken?

