
Colofon

Uitgave
IVN afdeling
Amersfoort en omgeving

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Route en tekst
Anneke de Jong, Luc Jansen, Fred Pals en
Annelies Bunnik

Plattegrond
Alex de Jonge

Vormgeving
Coers en Roest Ontwerpers bno

Druk:
Grafifors b.v.

ISBN 90-806165-6-7

Dit is het vijfde deel uit de serie
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”.
Mooie beschrijvingen van niet al te lange
wandelingen die u vlak in de buurt kunt maken.

Reeds verschenen:
1 Klein Zwitserland
Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg

2 Legendes
Verhalen over planten en bomen op landgoed
“Den Treek” (door IVN Amersfoort en omgeving)

3 Landgoed Schothorst
Natuur en historie in Stadspark Schothorst

4 Van Monnikendam tot Tripmadam
Wandeling langs muurbegroeiingen en
historische plekjes in de oude binnenstad

5 Park Randenbroek
Een wandeling met aandacht voor natuur,
cultuur en historie (door IVN Amersfoort e.o.)

Natuurwandelingen in en om Amersfoort

Park Randenbroek

Een wandeling met aandacht voor natuur, cultuur en historie

Duur ca. 1,5 uur
Prijst 3,00
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Heeft u ideeën voor een dergelijke wandeling?
Uw suggesties zijn zeer welkom! Meld ze bij:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
tel. 033 - 46 952 00
e-mail: cnme@amersfoort.nl

De openingstijden zijn als volgt:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00
uur.Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag van
13.00-17.00 uur.Maandag gesloten.



Het IVN

Het IVN,Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een
vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar
meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid
over Nederland heeft het IVN zo’n 180 plaatselijke afdelingen en
elf provinciale consulentschappen.Meer dan 16.000 leden zet-
ten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van
allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en
oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.

Landelijk Bureau van het IVN,website op Internet www.ivn.nl.

Indien u het IVN wilt ondersteunen of actief mee wilt werken
aan onze doelstellingen kunt u contact opnemenmet onze
penningmeester.

Postadres:
Postbus 1012
3800 BA Amersfoort
www.ivnamersfoort.nl
Lidmaatschapt 10,- per jaar
Donaties vanaft 7,- per jaar

Dit natuurpad is samengesteld door de werkgroep Natuurpaden
van de IVN afdeling Amersfoort en omgeving.

IVN VERENIGING VOOR
NATUUR- ENMILIEUEDUCATIE
AFDELING AMERSFOORT EN OMGEVING



Park Randenbroek ligt ten zuidoosten van het centrum van
Amersfoort. Het park is goed bereikbaar, ook per bus (lijn 9).

Beste wandelaar!

Park Randenbroek is een uniek stukje groen middenin
Amersfoort. Ondanks zijn geringe oppervlakte (ongeveer
gelijk aan die van acht voetbalvelden bij elkaar) kent het park
een grote verscheidenheid aan bomen en struiken, planten
en dieren. Wist u dat er in dit park zeker vijfendertig soorten
bomen en struiken, vijftig soorten planten en over een jaar
gemeten vijfendertig soorten vogels en zes soorten vleer-
muizen te zien zijn?

Tijdens deze wandeling zal het accent liggen op de bomen
en op de kolonie blauwe reigers die jaarlijks in het noord-
oostelijk gedeelte van het park nestelt. Ook zullen we onder-
weg aandacht besteden aan de geschiedenis van het park.

Een bezoek aan Park Randenbroek is in ieder jaargetijde
meer dan de moeite waard. Een wandeling aan de hand van
dit boekje is echter het meest aan te bevelen in het voorjaar
of in de zomer. In het voorjaar kunt u getuige zijn van het
fascinerende schouwspel van nestelende en met voedsel af
en aan vliegende reigers. De zomer biedt het voordeel dat
aan alle bomen en struiken bladeren zitten waardoor u ze
makkelijker kunt herkennen.

PARK RANDENBROEK



De wandeling is zo beschreven dat u haar in principe zonder
routekaart kunt maken. Desondanks hebben we voor hen
die zich tijdens de wandeling af en toe willen oriënteren,
achterin dit boekje zo’n kaart opgenomen. De nummers op
deze routekaart corresponderen met de nummers bij de
routebeschrijvingen.

De wandeling duurt bij een normale voortgang ongeveer
anderhalf uur.

WIJ WENSEN U VEEL KIJK-, WANDEL- EN
LUISTERGENOT TOE!
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Geschiedenis van Park Randenbroek
Park Randenbroek ligt ten zuidoosten van de oude stadskern
van Amersfoort. Tot de 18e eeuw maakte het deel uit van een
uitgestrekt landgoed (81 hectare), buiten de stad. Thans ligt
het park, nog maar 6 hectare groot, ingeklemd tussen stede-
lijke bebouwing en sportvelden.
De naam Randenbroek verwijst naar de ligging aan de rand
of in de buurt van moeras (broek). Het landgoed stond in de
middeleeuwen regelmatig onder water, in tijden dat de rivier-
tjes in de omgeving het vele water van de Utrechtse
Heuvelrug en de Gelderse Vallei niet konden verwerken.
Alleen de hoge delen bleven droog. In oude stukken wordt
Randenbroek ook wel “Rambroek” genoemd, hetgeen raven-
moeras zou kunnen betekenen (“ram” is Middelnederlands
voor raaf).

Park Randenbroek heeft een lange historie
In 777 schonk Karel de Grote het gebied aan de bisschop van
Utrecht. Deze “beleende” Randenbroek aan adelijke families.
Zij kregen hierdoor het vrije vruchtgebruik van de tot het
landgoed behorende gronden, hoeven en opstallen en
tevens de zeggenschap over de mensen die op het landgoed
woonden.
Randenbroek is tot 1800, het jaar waarin een einde kwam
aan dit leenstelsel, door verscheidene leenmannen beheerd.
De bekendste was wel Jacob van Campen, ontwerper van het
paleis op de Dam. Hij woonde op Randenbroek van 1630 tot
aan zijn dood in 1657.
Vanaf 1954 is Park Randenbroek in eigendom van de gemeen-
te Amersfoort. Zij is in 1976 begonnen met een grondige
restauratie van het in de loop der tijd sterk verwaarloosd
geraakte park. Dode en slechte bomen werden gekapt;
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aangetaste, maar levensvatbare bomen kregen een behande-
ling van een boomchirurg. Op veel plaatsen bracht men een
nieuwe humuslaag aan. Heesters en bomen werden
gesnoeid en er vond aanplanting van jonge bomen en strui-
ken plaats. Wandelpaden werden hersteld. In 1987 is deze
restauratie afgerond met de ombouw van de verwilderde
moestuin tot kijk, rust en jeudeboulestuin.



De route

Vanaf de parkeerplaats steken we de Ringweg Randenbroek
over. De wandeling begint bij de brug over de Heiligenberger-
beek. We volgen het pad richting het park met de Heiligen-
bergerbeek aan onze rechterhand.

Direct links, achter de bank, staat een plataan.

Een plataan (afb.1) heeft een kenmerkende schors die in
schilfers loslaat waarbij lichtere onderlagen zichtbaar
worden. De bolvormige vruchten zijn de ‘jeukballen’ die bij
mensen die er allergisch voor zijn, een hinderlijke jeuk
veroorzaken; ze tasten ook de slijmvliezen aan. Omdat de
plataan goed bestand is tegen luchtvervuiling wordt hij veel
in steden aangeplant. Het hout wordt vaak verwerkt tot fineer
en omdat het sterk, taai en vast is worden er ook meubels
van gemaakt.
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Afb. 1 plataan
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Langs de beek staan meerdere treurwilgen.

Treurwilgen zijn herkenbaar aan de karakteristieke vorm: een
rechtopgaande stam met in bogen hangende takken. Op
standplaatsen langs oevers laat de boom zijn takken meestal
over het water hangen: de bladeren vangen zo het weerkaat-
ste zonlicht op. Opmerkelijk is dat de smalle, steeds hangen-
de bladeren niet alleen eerder verschijnen dan die van andere
bomen, maar ook later afvallen.

We volgen het pad tot aan tot grasveldje links. Daar zien we
aan de waterkant een variëteit van de zwarte els.

Deze els heeft een blad (afb. 2) dat lijkt op dat van de eik. De
gewone zwarte els heeft rondere bladeren (afb. 3). Voorts zijn
de proppen van de variëteit kleiner dan die van een gewone
zwarte els.

4
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Afb. 2 Blad varieteit zwarte els Afb. 3 Blad gewone zwarte els



Vlak aan de waterkant treffen we twee exemplaren van de
moerascypres aan.

Deze naaldboom (afb. 4), afkomstig uit de Verenigde Staten,
kan leven in een zeer vochtige omgeving door de vorming
van ademwortels. Met deze wortels kan de boom zich toch
van zuurstof voorzien en rotting voorkomen. De moerascy-
pres hier heeft wortels die vlak boven de grond, dichtbij de
waterkant zichtbaar zijn. De naalden zijn zacht en plat en
gelijkmatig gerangschikt. Zij vallen in de herfst af in tegen-
stelling tot die van de meeste andere naaldbomen. Het hout
is zacht maar toch sterk en is goed bestand tegen vocht. Het
wordt daarom vaak gebruikt voor kassen, kozijnen en vaten.
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Afb.4 Moerascypres



We volgen het pad tot de betegelde plaats.

Onder deze betegelde plaats is een bezinkbank voor het
rioolwater van de nabijgelegen woonwijk. Het bezinksel
wordt met tussenpozen naar de rioolwaterzuivering gestuwd.

Het pad vervolgend komen we uit op een driesprong.
Hier zien we een lid van de robiniafamilie, de valse acacia.

Deze boom, familie van de blauwe en gouden regen,
kenmerkt zich door het samengestelde blad, 9-25 kleine
eironde blaadjes aan één steeltje (afb. 5), de zoet geurende
witte bloemen en de doorns aan de (jongere) takken.
Robiniahout is hard en kan langdurig en ongeconserveerd
worden blootgesteld aan de buitenlucht. Het hout blijkt
een goed alternatief te zijn voor tropisch hardhout en
geïmpregneerd hout.
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Afb. 5 Blad en bloesem van de valse acacia
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8
We houden na de driesprong rechts en komen bij een
volgende driesprong. Langs de rand van het pad staat
weegbree.

Weegbree (afb. 6) is een tredplant, een plant die goed tegen
betreden kan. Verspreiding vindt plaats doordat zaden
gemakkelijk blijven kleven aan schoenzolen.

We steken de Heiligenbergerbeek over.
Aan het eind van de brug zien we rechts een iep.

9

Afb. 6 Weegbree Afb. 7 Blad van de iep



Een iep is herkenbaar aan het blad met een scheve bladvoet
(afb. 7). De schors is vooral bij jonge bomen vaak kurkachtig
ter bescherming tegen vraat. Iepen kunnen wel 500 jaar
oud worden. Vanouds zijn het de laanbomen bij uitstek in
ons land. Ze zijn goed bestand tegen harde wind, zout en
luchtvervuiling.
Op de bladeren zijn soms kleine galletjes te zien. Een gal
ontstaat nadat een mug of wesp een eitje heeft gelegd op
een blad. De boom kapselt het eitje in waardoor er een
bolletje ontstaat. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn vele
iepen “geveld” door de iepeziekte, veroorzaakt door een
schimmel die wordt overgebracht door de iepespintkever
of via de wortels.

We slaan rechtsaf en zien direct aan onze rechterhand
een taxus.

10
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Afb. 8 Taxus



De taxus (afb. 8) blijft het hele jaar door groen. Vroeger
bracht men dit in verband met onsterfelijkheid waardoor de
taxus ook wel “godenboom” werd genoemd. Tegenwoordig
wordt de taxus ook wel “venijnboom” genoemd. Op de rode
zaad rokken van de vruchten na is namelijk de hele boom
giftig.
De taxus groeit erg langzaam en kan 700 jaar worden. De
hele boom is harsloos, wat hem onderscheid van de andere
naaldbomen. Het hout is zeer buigzaam en sterk. Naast
meubilair en snijwerk worden er omheiningpalen en hand-
bogen van gemaakt.

We volgen het pad en zien links een rododendron.

De rododendron is oorspronkelijk afkomstig uit de Himalaya
en China. De leerachtige bladeren vallen niet af en blijven het
hele jaar door groen. De meeste loofbomen en struiken laten
in de herfst het blad vallen om vochtverlies te voorkomen.
Bij de rododendron wordt verdamping tegen gegaan door
een waslaagje op de bovenkant van het blad. Bovendien gaan
’s winters de bladeren gekruld (minder oppervlak) naar bene-
den hangen.

11
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De Engelse landschapsstijl

De vijver verderop aan onze linkerhand was begin 17e eeuw niet
meer dan een bescheiden visvijver “om provisie voor de keucken”
van Huis Randenbroek. Hij lag toen nog niet in een park, zoals
nu het geval is. Wel grensde hij aan een kleine, geometrisch
aangelegde tuin aan de zuidkant van het huis.
Eerst vanaf de tweede helft van de 17e eeuw kreeg Randenbroek
langzamerhand het aanzien van een park. Er ontstond een
patroon van rechte wegen en paden en op de zichtas vanuit
het huis naar het zuiden werd een smal en langwerpig water
uitgegraven, dat de indruk van een bescheiden “grand canal”
moest wekken.
Rond 1814 ondergingen uiterlijk en karakter van het park
belangrijke wijzigingen. De tuinarchitect Hendrik van Lunteren
ontwierp een park in de Engelse landschapsstijl. Golvende lijnen
en ronde vormen zijn kenmerkend voor deze stijl. Van Lunteren
maakte bij zijn ontwerp gebruik van natuurlijke gegevenheden in
het landschap, zoals de rivierduinen (waarover straks meer) en
de slingerende Heiligenbergerbeek. De rechte wegen en paden
verdwenen en maakten plaats voor een patroon van slingerpa-
den. Ook werd er door vergraving van de visvijver en het “grand
canal” een kronkelige waterpartij aangelegd. De afwisselende
aanplant van bladverliezende en bladhoudende bomen en
struiken zorgde voor contrasten, eveneens kenmerkend voor
de Engelse landschapsstijl.
Thans heeft de vijver nog steeds een kronkelig verloop. Verderop
in de wandeling zal blijken dat ook het patroon van slingerpaden
en de rijke verscheidenheid aan bomen en struiken er nog steeds
zijn.



Verder lopend treffen wij aan onze linkerhand naast de hulst
een linde aan.

Aan haar hartvormige bladeren dankt de linde haar bijnaam
“boom der liefde” (afb. 9).
Het blad lijkt op die van de iep maar heeft een gelijke blad-
voet in tegenstelling tot de scheve bladvoet van de iep.
Oude exemplaren vormen vaak bij de voet voor de linde
kenmerkende bossige takken (wortelopslag). Linden hebben
een open kruin die veel licht vangt ten koste van andere
bomen.

We lopen het pad verder af tot voorbij de bocht.

Op de plaats van de tennisbanen (rechts) lag vroeger het
bleekveld voor het bleken van wit wasgoed.
De rechterzijde van het pad wordt verderop begrensd door
een haag van meidoorns en beuken. De takken van de boom-
pjes zijn zodanig geleid dat ze een “haag” vormen. Verderop
in de wandeling zullen we de echte “haagbeuk” tegenkomen.
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Afb. 9 Hartvormig blad van de linde
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SAMENGESTELDE BLADEREN
(een blad bestaat uit wwen aantal kleine blaadjes)

Es en lijsterbes lijken veel op elkaar, alleen
past bij de es je vinger tussen de blaadjes en
bij de lijsterbes niet

GELOBT BLAD

Es Lijsterbes

Paardekastanje

Vlier
Blad geurt sterk als je het kneust

Valse acacia
onderkant blauwgroen
stekeltje aan uiteinde

Hemelboom
Blad aan voet getand,
geen eindblad

Zomereik
zonder steeltje

Amerikaanse eik
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ESDOORNACHTIGE BLADEREN

OVALE BLADEREN

LANGWERPIGE BLADEREN

Gewone esdoorn
Donkergroen blad
onderkant donzig

Beuk
Onder- en bovenkant
glanzend groen

Iep
Scheve bladvoet

Spaanse aak
bovenkant matgroen

Plataan
glanzend blad

Hazelaar
Onderkant behaard

HARTVORMIG BLAD

Amerikaanse vogelkers
Glad, glimmend blad

Wilg
Lichte onderkant

Linde
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De moestuin van Randenbroek

In 1986 is op de restanten van de moestuin een tuin in barokstijl
aangelegd. Deze stijl wordt ook wel de Franse landschapsstijl
genoemd. Op een 17e eeuwse kaart van Huis Randenbroek is te
zien dat de directe omgeving van het huis in die tijd in deze stijl
was aangelegd.
Opvallend is de strakke, symmetrische indeling van de tuin,
het kenmerk van de baroktuin. Centraal in de tuin liggen jeu-de-
boulesbanen.
Aan de zuidzijde van de tuin zien wij de “duiven en hoender-
toren”. Deze wordt voor het eerst genoemd in een verkoopakte
uit 1833. Thans wordt het gebouwtje als atelier gebruikt.
Het markante gebouw aan de noordzijde van de tuin is de
oranjerie. De naam is afgeleid van de oranjeboom, de groeps-
naam voor tropische bomen met oranjevruchten, waarvoor de
oranjerie oorspronkelijk als overwinteringsplaats diende. Grote
hoge ramen op het zuiden moesten zorgen voor zoveel mogelijk
lichtinval.
Oranjeries zijn in ons land vooral gebouwd tussen 1750 en 1890,
toen het in welgestelde kringen mode was om exotische bomen
in kuipen te importeren. De oranjerie in dit park lag aan de rand
van de moestuin. Het werk in de moestuin en de verzorging van
de exotische planten konden zodoende in één hand blijven.
In 1993 is de oranjerie gerestaureerd.



We volgen het pad tot voorbij de houten schutting en houden
dan links aan. Voorbij de bocht treffen we een groot aantal
beuken aan.

Beuken zijn “schaduwbomen”. De dichte kruin laat weinig
licht door waardoor er in beukebossen weinig ondergroei van
planten is. De dunne gladde schors en de schaduwbladeren
zijn erg gevoelig voor felle zon (afb. 10). Als er in een bos
of laan een grote boom gekapt wordt, bezwijken naburige
beuken vaak aan zonnebrand. Hierdoor treedt soms een
dominoeffect op. Beukehout is vrij hard en zwaar, goed
bewerkbaar, maar bros en niet duurzaam. Het wordt onder
meer gebruikt voor parketvloeren. Een “goed beukenootjes-
jaar” komt maar eens in de 510 jaar voor, vaak bij warm
maar niet te droog zomerweer.
Opvallend hier zijn de blootliggende wortels van de bomen.
Dit komt door erosie, het uitslijten van de bodem.

We volgen de omheining aan onze linkerhand en via een
doorgang komen we in de moestuin.

17

14

Afb. 10 Tak van de beuk Afb.11 Blad en vrucht
van de haagbeuk



Voorbij de oranjerie, op het grasveldje aan de rand van de
tuin, staat een walnootboom. Wie begin oktober het gras
onder deze boom afspeurt, maakt veel kans daar rijpe
walnoten te vinden.

Wij lopen de tuin uit langs de zijkant van de oranjerie. Vòòr
de uitgang staan links en rechts “echte” haagbeuken.

Haagbeuken zijn familie van de hazelaar. De knoppen zijn
minder spits dan van een gewone beuk en naar de takken toe
gebogen (gewone beuk: afstaand). Haagbeuken worden vaak
aangeplant omdat het fraaie bleekbruine blad de hele winter
blijft zitten (afb. 11). Het hout werd vroeger veel gebruikt
voor ossejukken, katrollen en tandwielen van water en wind-
molens; nu vooral voor slagershakblokken en hamertjes in
piano’s.

Na het verlaten van de moestuin gaan we rechts. De heuvels
aan onze linkerhand zijn van oorsprong rivierduinen.

Rivierduinvorming heeft hier na de ijstijd, meer dan 10.000
jaar geleden, plaats gevonden. De Heiligenbergerbeek heeft
een lage bedding uitgeslepen, waardoor de hogere oeverlan-
den uitdroogden. Vervolgens kreeg de wind vat op het droge
zand dat opstoof tot heuvels. Bij de (her)inrichting van het
park zijn deze opgehoogd tot de hoogte die we nu zien. De
omheining van kippegaas dient ter bescherming tegen
crossfietsers.

18
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We gaan de volgende weg links. En daarna weer links de trap
op. Aan onze rechterhand zien we een dode afgeknapte beuk.

Vroeger zou deze zijn weggehaald, maar tegenwoordig
onderkent men de funktie van dode bomen: “dood doet
leven”. Schimmels, insekten, vleermuizen en ook vogels
maken er gebruik van. De gaten in de boom zijn het werk van
de specht (afb. 12). Hij maakt ze om insekten op te sporen of
om te nestelen.
Opvallend is ook dat door de afwezigheid van de kroon van
de boom de ondergroei de kans krijgt op te groeien. Langs
de trap aan de kant van de dode boom staat een hazelaar.
Ook groeit hier veel hulst.
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De vleermuizen van het park

In het park komen zes soorten vleermuizen voor. Deze zijn onder
te verdelen in boombewonende en gebouwbewonende vleermuis-
soorten.
Boombewonende soorten hebben een voorkeur om hun nest
aan te leggen in oude spechtengaten en gaten in dode bomen.
Van deze groep komen de volgende soorten in het park voor: de
rosse vleermuis, de watervleermuis en de ruige dwergvleermuis.
De rosse vleermuis is de enige soort waarvan bekend is dat zij
jongen krijgt in het park.
Gebouwbewonende soorten nestelen in gebouwen, maar leven
ook in bossen. De laatvlieger en de dwergvleermuis komen in het
park voor, evenals de grootoorvleermuis die zowel in bomen als
in gebouwen woont.



We klimmen naar boven en houden rechts aan.
Op de splitsing slaan we links af.
De heuvel waarop we nu staan diende vroeger als uitzicht-
heuvel. In de loop der tijd zijn de bomen zo hoog geworden
dat het uitzicht nu is verdwenen.
We lopen verder door, de trap af en gaan dan rechtsaf.
Beneden, op een groot kruispunt aangekomen, met aan onze
linker hand een huis, gaan we rechts. Vervolgens lopen wij
direct daarop weer naar links richting de vijver.

21
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Afb. 12 Bonte specht



Vlakbij de vijver zien we een driestammige eik die
een chirurgische ingreep heeft ondergaan.

Lopend in de richting van Huis Randenbroek zien we een
aantal oude eiken, vermoedelijk nestbomen voor holen-
broeders zoals de uil, de specht en de boomklever.

Er zijn twee soorten van deze inheemse boom: de zomereik
en de wintereik. De eerste wordt gekenmerkt door een korte
bladsteel en eikels op een lange steel (afb. 13). De tweede
wordt gekenmerkt door een lange(re) bladsteel en eikels op
een korte steel (afb. 14). Het hout is zeer sterk en wordt
gebruikt als constructiemateriaal bij de bouw van huizen en
schepen en in de meubelindustrie. Op en om eiken treffen
we veel vormen van leven aan: korstmossen op de schors,
paddestoelen, vele soorten insecten die gallen veroorzaken,
vlinders (eikebladroller en eikepage) en het vliegend hert, een
vrij zeldzaam insect. Tevens brengt het gevarieerde insecten-
leven een rijk vogelleven met zich mee.

22

Afb. 13 Zomereik Afb .14 Wintereik
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Geschiedenis van Huis Randenbroek.

Uit archiefstukken van de gemeente Amersfoort blijkt dat er al in
de dertiende eeuw een huis op Randenbroek heeft gestaan.
In 1629, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, is het toenmalige Huis
Randenbroek door brand verwoest. Waarschijnlijk heeft Jacob
van Campen het huis daarna laten herbouwen, waarna het er
uitzag zoals op de tekening hieronder. Na van Campen’s dood is
het huis meer dan een eeuw in het bezit geweest van de families
Heerema en Berentszen.
Vanaf 1814 bood het acht jaar lang onderdak aan een sociteit
voor de elite van Amersfoort. Daarna is het huis nog in handen
van meerdere personen geweest, die ieder hun eigen stempel op
het uiterlijk ervan drukten. Zo werd er in 1850 een conciërgewo-
ning tegen het huis aangebouwd en rond 1870 tegen de voorge-
vel een uitbouw (eetzaal).
In 1954 verwierf de gemeente Amersfoort het eigendom van het
park met opstallen. In 1957 en 1958 heeft zij het huis gerestau-
reerd, hetgeen leidde tot de sloop van de door houtzwam aange-
taste uitbouw. In 1989 is het pand opnieuw opgeknapt. Bij die
gelegenheid zijn de vloeren versterkt, is het dak vernieuwd en is
op de zolderetage kantoorruimte gecreëerd.
Huis Randenbroek biedt nu onderkomen aan de Werkgroep
’2duizend, een bureau voor praktijkonderzoek, projectadvisering
en beleidsontwikkeling.
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Afb. 15 Boomklever



Soms zien we in de bast van de eik taxuszaadjes. Deze
komen hier door de boomklever die de vruchten van de taxus
(staat even verderop) in de bast klemt en leeghaalt (afb. 15).

Na de eiken houden wij links aan en volgen het pad naar
Huis Randenbroek. Op weg hier naar toe zien wij het oude
koetshuis.
Aan de voorzijde van het huis staat een 250 jaar oude bruine
beuk met een omtrek van 5 meter. Samen met de oude eik
aan de vijver is hij een van de omvangrijkste bomen uit de
regio.

Op het veld bloeien in het voorjaar stinseplanten, zoals
voorjaarshelmbloem.

Stinseplanten zijn planten die door menselijk ingrijpen oor-
spronkelijk alleen voorkwamen in de directe omgeving van
“stinsen” (stenen huizen). Typische stinseplanten zijn de
voorjaarshelmbloem, de bosanemoon en de krokus. Ze
bloeien vroeg in het voorjaar.
Na de bloei handhaven ze zich onder de grond als een knol
(krokus, voorjaarshelmbloem), een bol (tulp, daslook, lente-
klokje) of een wortelstok (gele anemoon, winterakoniet).

We nemen het pad dat loopt langs het veelkleurige kunstwerk
van David Vandekop: Eoos, gebaseerd op een thema uit
de mythologie. Aan onze linkerhand zien we de thuja of
“levensboom”.
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De reigers van het park (1).

Ieder voorjaar komt hier een grote groep blauwe reigers om te
broeden. In 1991 telde men 65 bezette reigernesten. Jonge reigers
komen terug naar hun geboorteplek om te broeden, zodat een
kolonie ieder jaar groeit. De koloniegrootte blijkt echter sterk
gereguleerd te worden door de strengheid van voorafgaande
winters.
De reigers van de kolonie zijn van eind februari tot juli in het
park aanwezig. Vanaf de derde week van februari komen de
mannelijke reigers in het park en beginnen met het herstellen
van de oude nesten. In principe heeft ieder reigerpaar zijn eigen
nest, maar soms vinden hierin verschuivingen plaats doordat
reigers onderling nesten in beslag nemen. Als de nesten gerepa-
reerd zijn komen de vrouwtjes en worden de eerste eieren gelegd.
Het broedsel bevat maximaal 5 blauw/groene eieren ter grootte
van een kippenei. De broedperiode duurt 25 tot 27 dagen,
afhankelijk van de temperatuur tijdens de broedperiode. Soms
mislukt een broedsel en begint het reigerpaar aan een tweede
keer broeden.
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Eerstejaarsvogel

Vliegvlug jong



Als de jongen geboren zijn, is er in de kolonie veel activiteit waar
te nemen. Jonge reigers maken kekkerende geluiden en ouders
vliegen af en aan met voedsel. Dit is eigenlijk de mooiste periode
om de reigerkolonie te bezoeken. Soms zie je gelijktijdig een van
de ouders en de jongen in het nest. De verschillen zijn dan goed
te zien. De jongen hebben een grauw verenkleed en grijze kop-
veren, terwijl de ouders veel feller gekleurd zijn en zwarte kuif-
veren hebben.
Na ongeveer 7 weken vliegen de jongen uit.
Onder de nesten kun je soms behalve reigerkalk lege eierschalen
en reigerbraakballen vinden, want een reiger eet naast vis en
andere waterdieren ook mollen, muizen en kevers. Ook kun je
een dood jong vinden dat uit het nest is gevallen of geduwd.
Omstreeks eind juni verlaten de reigers het park weer, en trekken
het land in of gaan naar het zuiden.
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Meer dan 4 jaar oude vogel

Meer dan 2 jaar oude vogel



De naam “levensboom” duidt op het feit dat het gebladerte
altijd groen blijft. Thujahout is zeer duurzaam en goed
splijtbaar. Het wordt gebruikt voor puibetimmeringen, ramen
voor broeikassen en hekwerk.

Op de driesprong houden we links aan, maar bij het eerste
pad rechts verlaten we het grasveld en lopen het bos in.
Bij het bankje gaan we rechts en daarna bij de eerstvolgende
driesprong links.

We komen nu in het gedeelte van het park waar een reiger-
kolonie nestelt. We vervolgen de route en en slaan het kleine
rododendronpaadje rechts in. We komen dan uit op de ver-
harde weg. We slaan linksaf en komen bij de hoofdingang
van het park.

Vanuit het park bezien staan rechts van de poort twee grote
platanen. Vermoedelijk heeft de hoofdpoort vroeger tussen
deze bomen gelegen. Verderop rechts zien we een weiland.
Hieronder bevindt zich een restant veen. Met de stijging of
daling van het grondwater gaat door de werking van dit veen
het weiland eveneens op en neer.

Einde van de wandeling
Wij zijn aan het einde van de wandeling gekomen.
Er zijn verschillende routes terug naar het beginpunt.
De snelste weg terug gaat via de verharde weg die naar Huis
Randenbroek leidt. Voor het huis langs loopt een pad naar
het bruggetje waarover we al eerder in de wandeling hebben
gelopen. Over het bruggetje slaan we links af en lopen de
“oude” route terug.
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Het IVN

Het IVN,Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een
vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar
meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid
over Nederland heeft het IVN zo’n 180 plaatselijke afdelingen en
elf provinciale consulentschappen.Meer dan 16.000 leden zet-
ten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van
allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en
oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.

Landelijk Bureau van het IVN,website op Internet www.ivn.nl.

Indien u het IVN wilt ondersteunen of actief mee wilt werken
aan onze doelstellingen kunt u contact opnemenmet onze
penningmeester.

Postadres:
Postbus 1012
3800 BA Amersfoort
www.ivnamersfoort.nl
Lidmaatschapt 10,- per jaar
Donaties vanaft 7,- per jaar

Dit natuurpad is samengesteld door de werkgroep Natuurpaden
van de IVN afdeling Amersfoort en omgeving.

IVN VERENIGING VOOR
NATUUR- ENMILIEUEDUCATIE
AFDELING AMERSFOORT EN OMGEVING



Colofon

Uitgave
IVN afdeling
Amersfoort en omgeving

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Route en tekst
Anneke de Jong, Luc Jansen, Fred Pals en
Annelies Bunnik

Plattegrond
Alex de Jonge

Vormgeving
Coers en Roest Ontwerpers bno

Druk:
Grafifors b.v.

ISBN 90-806165-6-7

Dit is het vijfde deel uit de serie
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”.
Mooie beschrijvingen van niet al te lange
wandelingen die u vlak in de buurt kunt maken.

Reeds verschenen:
1 Klein Zwitserland
Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg

2 Legendes
Verhalen over planten en bomen op landgoed
“Den Treek” (door IVN Amersfoort en omgeving)

3 Landgoed Schothorst
Natuur en historie in Stadspark Schothorst

4 Van Monnikendam tot Tripmadam
Wandeling langs muurbegroeiingen en
historische plekjes in de oude binnenstad

5 Park Randenbroek
Een wandeling met aandacht voor natuur,
cultuur en historie (door IVN Amersfoort e.o.)

Natuurwandelingen in en om Amersfoort

Park Randenbroek

Een wandeling met aandacht voor natuur, cultuur en historie

Duur ca. 1,5 uur
Prijst 3,00

5

Heeft u ideeën voor een dergelijke wandeling?
Uw suggesties zijn zeer welkom! Meld ze bij:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
tel. 033 - 46 952 00
e-mail: cnme@amersfoort.nl

De openingstijden zijn als volgt:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00
uur.Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag van
13.00-17.00 uur.Maandag gesloten.
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