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Stad met een hart

Ontdek Amersfoort groene stad

Een inspiratieboekje voor wandelen en fietsen in en om Amersfoort.
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Veel mensen kiezen Amersfoort als woon- en/of werkplaats vanwege de mooie, groene 
omgeving. De omgeving heeft veel te bieden op het gebied van natuur en recreatie.  
Om dit zo te houden, is het behoud en ontwikkeling van het Amersfoortse groen één van 
de speer punten van het beleid van de gemeente Amersfoort.

In de Visie Groenblauwe Structuur heeft de gemeente haar toekomstplannen voor de 
parken, bossen, natuurgebieden, beken en kanalen in en om Amersfoort vastgelegd.  
De visie geeft een beeld van de gewenste situatie in 2015. 

De visie is uitgewerkt in een programma met daarin 25 projecten. Het gaat daarbij om de 
ontwikkeling van grote groengebieden, zoals Bloeidaal, het dal van de Heiligenbergerbeek,  
het Maatweggebied en Vathorst-Noord. Maar minstens zo belangrijk zijn de groene parel-
tjes in de stad, het buurtgroen, de groene ommetjes en de natuurspeelplaatsen. 

Amersfoort ontdekken
Met dit boekje willen wij u een impressie geven van groen Amersfoort. Wij hopen dat het 
lezen over de groene projecten in Amersfoort u inspireert. Wilt u met eigen ogen zien welke 
mooie groene plekken Amersfoort rijk is, dan kunt u op onze website boekjes vinden met 
diverse wandel- en fietstochten door groen Amersfoort. De site wordt de komende tijd nog 
aangevuld met andere wandel- en fietsroutes. Ook kunt u hier terecht voor meer informa-
tie over de Groenblauwe Structuur en de verschillende projecten. 
www.amersfoort.nl/groenestad

Wij wensen u veel wandel- en fietsplezier!
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1 Zocherplantsoen en omstreken

Wie heeft er niet langs de Stadsring 
gefietst, gewandeld of gereden en geno-
ten van die zee van bloeiende krokussen? 
Menig stralend bruidspaar heeft zich hier 
tussen deze paarse, gele en witte lentebloe-
men laten vereeuwigen. In de weken dat de 
krokussen bloeien, weet iedereen dat het 

voorjaar is gekomen en weet iedereen het 
plantsoen te vinden. Maar ook buiten deze 
periode is het rustieke wandelplantsoen 
op de voormalige stadswallen de moeite 
waard. Zeker nu het plantsoen voor het 
grootste gedeelte in oude glorie is hersteld, 
is het een buitengewoon mooie plek.
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2 Plantsoen West

Sluitstuk van de reconstructie van de 
plantsoenring rond de binnenstad is de 
herinrichting van Plantsoen West. Dit is 
een bijzondere plek in de stad, het kruis-
punt van de route tussen de binnenstad 
en de nieuwe stedelijke voorzieningen aan 
de Eemhaven en de belangrijke fietsroute 
tussen de noordelijke stadswijken en het 
station. Hier staat sinds enkele jaren het 
karakteristieke gebouw van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, waarin ook het 
centrum voor beeldende kunst KAdE is  
ondergebracht. Op dit brandpunt van de 
stad wordt het oude park in ere hersteld,  
en aangrenzend wordt een grote vijver  
gemaakt, die de oude bomen en het  
nieuwe gebouw zal weerspiegelen, en 
waaromheen het aangenaam zitten zal 
zijn. Najaar 2010 zal de herinrichting van  
dit gebied worden afgerond.
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Tussen de Hooglandseweg Noord en de 
Kwekersweg ligt een heel bijzonder stukje 
natuur: het Moerasgebied Hooglandsedijk. 
Oorspronkelijk lag in dit gebied een oude 
loop van de rivier de Eem. Door de aanleg 
van het Valleikanaal werd de waterstand 
verlaagd en veranderde de oude loop in een 
moeras. In het natuurgebiedje is te zien 
hoe natuur zich ontwikkelt als de mens 
de natuur haar gang laat gang. Iedere 
waterpartij wordt uiteindelijk bos en de 
verschillende stadia tussen water en bos 
zijn hier te vinden: open water, rietlanden, 
natte graslanden, moeras en bosjes. Het 
moeras is in 2003 flink opgeknapt en sluit 
nu aan op de ecologische verbindingszone 
(een ‘weg’ voor planten en dieren) tussen 
Gelderse Vallei en Eemland.
Ga op ontdekkingsreis door het moeras-
gebied. Wandel over de vlonderpaden en 

kijk of u vlinders als het oranjetipje of de 
kleine vuurvlinder ontdekt. In de rietlanden 
woont de kleine karekiet, herkenbaar aan 
het zingen van zijn eigen naam. En heel 
misschien, als u heel veel geluk hebt, komt 
u een ringslang tegen. Deze is zeer schuw 
en absoluut ongevaarlijk. 

3 Moerasje Hooglandsedijk
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4 Groengordel Randenbroek Schuilenburg

De groengordel Randenbroek Schuilenburg 
ligt tussen de bebouwing en de A28. Dit 
mooie stukje natuur loopt van de Hoge-
weg tot aan de Weberstraat. Enkele jaren 
geleden is de groengordel heringericht. 
Het werk bestond uit het verwijderen van 
oude beplanting en het planten van nieuwe 
struiken en planten, het aanleggen van 
wandelpaden en het opnieuw asfalteren 
van het sportveldje. Om natuur verder te 
verbinden is in 2010 een ecotunnel onder 
de Hogeweg aangelegd, die de groengordel 
verbindt met het Waterwingebied. 

5 Waterwingebied

Het Waterwingebied is een langgerekte 
strook groen tussen de wijken Liendert en 
Rustenburg, de wijk Schuilenburg en de 
A28. Het heeft belangrijke natuurwaarden 
en vormt een verbinding tussen groen-
gebieden ten zuiden van de A28 en ten 
noorden van het spoor. Voor veel mensen 
in Liendert en Rustenburg is het een pret-
tig park om te wandelen, een rondje te 
rennen of de hond uit te laten. Met een 
nieuw groenbeheerplan wil de gemeente 
de verschillende onderdelen van het gebied 
nog beter tot hun recht laten komen en 
het park nog aantrekkelijker maken voor de 
bewoners van Liendert en Rustenburg. Zo 
krijgt het lagergelegen deel ten noorden 
van de Van Randwijcklaan een meer water-
rijke uitstraling, met een nieuwe poel en 
meer zichtbaarheid van de huidige poel en 
watergangen. Ook de rijen met knotbomen 

die het oude landschap typeren worden 
meer zichtbaar gemaakt. De recreatieveld-
jes worden naar de randen van het park 
verplaatst, zodat ze makkelijker bereikbaar 
en zichtbaar zijn vanaf de woningen. Een 
adviesgroep met bewoners uit de beide 
wijken is nauw betrokken geweest bij het 
opstellen van het groenbeheerplan.



12 13

www.amersfoort.nl/groenestad

6 Ecologische Verbindingszone Valleikanaal

Het Valleikanaal is niet alleen heel nuttig 
als afvoer van water, het is bovendien heel 
mooi. De laatste jaren heeft het Valleika-
naal er namelijk een belangrijke functie 
bij gekregen: het verbinden van natuur. 
Veel planten en dieren vinden het pret-
tig om langs of in het water te leven. Het 
Valleikanaal verbindt als een soort groen/
blauw lint de natuur in het Eemland met de 
natuur in de Gelderse Vallei.
De oevers van het Valleikanaal zijn in 2005 
minder steil gemaakt voor diersoorten als 
kikkers en salamanders. In 2009 en 2010 
zijn in de directe omgeving poelen, plas-
draszones, faunavoorzieningen, vleermuis-
bunkers en paden aangelegd. Door de aan-
leg van diverse poelen en looprichels onder 
bruggen, voelen nu ook kleine zoogdieren, 
amfibieën en reptielen zich hier thuis. Maar 
niet alleen planten en dieren profiteren 

van deze nieuwe natuur. Ook omwonenden 
kunnen volop genieten van deze natuur 
dwars door de stad. 
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De A28 is een grote barrière tussen het 
stedelijk gebied van Amersfoort en het aan-
trekkelijke landschap van de Gelderse Vallei 
ten oosten daarvan. De recreatieve moge-
lijkheden van het landschap daar worden 
nog vergroot door de aanleg van het gebied 
de Schammer op grondgebied van de ge-
meente Leusden. Om ook de bewoners van 
Amersfoort direct toegang te bieden naar 
dit nieuwe recreatiegebied, en de recrea-
tieve route langs het Valleikanaal richting 
Woudenberg, is er naast het Valleikanaal 
een fietstunnel gemaakt onder de A28 door. 
Hiermee is Amersfoort een aantrekkelijke 
stad - landverbinding rijker.

7 Fietstunnel A28-Valleikanaal 8 Bloeidaal

Werknemers van bedrijven op Wieken 
Vinkenhoef die houden van wandelen en 
fietsen zitten goed. Zij hebben de natuur 
op loopafstand. Het bedrijventerrein grenst 
namelijk aan recreatiegebied Bloeidaal, 
waar nu verschillende wandel- en fiets-
paden zijn te vinden. Wie in de pauze of 
na werktijd even lekker buiten wil zijn, 
een rondje wil wandelen of een stukje wil 
fietsen, hoeft alleen maar de Hogeweg over 
te steken. Vogels en andere dieren hebben 
Bloeidaal inmiddels al ontdekt. 
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9 Schammer

Het nieuwe natuurgebied aan de noord-
kant van Leusden, de Schammer, krijgt 
een recreatieve functie. Vanaf 2011 kunt u 
gebruik maken van een groot aantal nieuw 
aangelegde wandelpaden en fietsroutes 
door het gebied. Het gebied wordt een 
plek om al wandelend en fietsend te gaan 
ontdekken. De snelweg A28, die langs 
De Schammer loopt, wordt aan het oog 
ontrokken door een grondwal waar bos 
zich kan gaan ontwikkelen. In de Scham-
mer speelt water een centrale rol. Door de 
verandering van het klimaat zal het in de 
toekomst heviger en langer gaan regenen. 

Hierdoor stijgt het peil in het Valleikanaal 
en de Barneveldse Beek. Kelders en tuinen 
in stedelijke gebieden kunnen dan onder 
water lopen. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen, wordt het teveel aan regenwa-
ter opgevangen in De Schammer. Plassen 
en sloten gaan vele dieren en planten een 
thuis bieden. Er komen hooigraslanden 
en rietland, rietmoeras en nat grasland, 
houtwallen en elzensingels. Om te weten 
te komen hoe het er uit gaat zien, kan nu al 
een kijkje genomen worden in het nabijge-
legen Bloeidaal. Dit natuurgebied wordt op 
dit moment aangelegd. 
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10 Flierbeek

Het project Flierbeek is een wens in het 
programma, maar het project is nog niet 
gestart. Het heeft als doel het beleefbaar 
maken van de beek en het versterken van 
de ecologische waarde. 

Dit moet onder andere gebeuren door de 
aanleg van een wandelroute langs de beek 
en een zonering van natuur. Een wandel-
route door alle groenstructuren langs de 
Flierbeek zou deze groene ader in de stad 
meer bekendheid geven. Er kan dan een 
mooie verbinding komen tussen het Euter-
peplein en de binnenstad. Het bosje bij de 
Paardenwed vormt samen met de Flierbeek 
en de daarnaast liggende groene zones 
één van de aders van de samenhangende 
stedelijke ecologische groenstructuur. Het 
behoud van natuurlijke eenheden in deze 
zone is van belang om planten en dieren 
die typisch zijn voor de oorspronkelijke 
Amersfoortse natuur een plek in de stad te 
geven. Zowel het type natuur als de soorten 
die daarbij horen dragen bij aan het groene 
karakter van de stad. 

Bosgebied Birkhoven is een poort naar de 
Utrechtse Heuvelrug aan de rand van de 
stad Amersfoort. Het bos grenst aan de 
Korte Duinen van Soest. De grote vijver en 
het Bosbad kenmerken Birkhoven. Rond 
1920 zijn in het kader van de werkverschaf-
fing de vijver en het bosbad met de hand 
uitgegraven. Het vrijgekomen zand is 
opgeworpen tot uitzichtheuvel. De oudste 
bomen van Birkhoven zijn grove dennen, 
een aantal is al meer dan 150 jaar oud. Mid-
denin het bosgebied ligt een Pinetum, dit is 
een verzameling van verschillende naald-
bomen uit de gehele wereld. In het bos zijn 
parkachtige elementen te herkennen zoals 
de rodondendronvallei en lange beukenla-
nen. Dit zijn stijlkenmerken van de Engelse 
landschapsstijl. 
  

11 Birkhoven

Birkhoven is een bos met zowel inheemse 
bomen als beuk, eik en grove den als uit-
heemse bomen als douglas en lariks. Het 
Utrechts Landschap beheert het gebied 
en streeft naar een gevarieerd bos. Soms 
betekent dit dat actief ingegrepen wordt 
door bijvoorbeeld Douglassparren weg te 
halen. Dode bomen blijven liggen  Ze vor-
men de voedingsbodem voor paddestoelen 
en insecten, die op hun beurt weer vogels 
trekken die weer bejaagd worden door 
roofvogels. Voorkomende roofvogels in 
Birkhoven zijn de boomvalk en de buizerd. 
Bij de vijvers leeft de ringslang, de kikker en 
komen diverse soorten libellen voor. 
Wilt u het gebied met eigen ogen zien: door 
Birkhoven is een wandelroute uitgezet van 
twee kilometer. 
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De ambitie is om van het Heiligenberger-
beekdal een krachtig groen gebied te 
maken waarvan het karakter wordt bepaald 
door het monumentale bomenbestand van 
het gebied en de Heiligenbergerbeek.  
Het beekdal wordt een groen park als ont-
moetingsplek voor de stad in het algemeen 
en de omliggende wijken in het bijzonder. 
Het park Randenbroek krijgt, als rijksmonu-
ment, de allure die wat betreft de kwaliteit 
van de inrichting vergelijkbaar is met het 
Zocherplantsoen. Door een uitbreiding en 
versteviging van de recreatieve en sportieve 
functies realiseren we een gebied met een 
hoogwaardige, groene belevingswaarde 
en een stabiele toekomstwaarde voor heel 
Amersfoort. In 2009 heeft de gemeente-
raad van Amersfoort de structuurvisie voor 
Park Randenbroek en omgeving vastge-
steld. Het is een integrale visie voor

In 2009 is samen met bewoners een 
integraal plan gemaakt voor de inrichting  
en beheer van het gebied met een looptijd 
van 10 jaar. Er is een zone gereserveerd voor 
natuur, waardoor verschillende ecologisch 
interessante gebieden met elkaar in 
verbinding en krijgen planten- en diersoor-
ten meer ruimte binnen de groengordel.  
Er wordt ook een zone ingericht waarin de 
nadruk ligt op parkbeleving. Door functies 
te scheiden en ervoor te zorgen dat ruimtes 
goed toegankelijk, schoon, heel en veilig zijn, 
worden duidelijke gebruiksvriendelijke 
ruimtes gecreëerd. Op belangrijke plaatsen 
waar mensen samenkomen of voor langere 
tijd verblijven worden accenten gelegd op de 
inrichting en het beheer van deze plek. Het 
bevorderen van samenwerking en educatie 
is van groot belang om de groengordel meer 
toegankelijk te kunnen maken en te kunnen 
laten zien welke kwaliteiten er al zijn. 

12 Park Randenbroek en omstreken 13 Beheervisie groengordel Soesterkwartier

het gebied waarin sport, cultuur, recreatie, 
milieu (ecologie en landschap), beheer  
(water en groen), wonen en verkeer aandacht 
krijgen. We onderscheiden vier deelgebieden: 
Park, Beek en Vosheuvel; Sportstrook; 
Elisabethlocatie en de zwembad- locatie.  
De uitvoering van de structuurvisie start in 
het deelgebied Park, Beek, Vosheuvel en 
groenstroken bij de sportvelden. 
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14 Caspar van Wittelplantsoen 15 Volkstuinen Soesterkwartier en Kruiskamp

Het Caspar van Wittelplantsoen is een 
stadspark dat komt te liggen tussen de 
Groningerstraat, Flevostraat, Puntenburger-
laan en het Meesterwerk in het Soester-
kwartier. De aanleg van het park is gestart. 
Het wordt een plek voor spelen en ontmoe-
ten. Centraal in het plantsoen wordt een 
waterelement aangelegd. Dit is een soort 
goot die hoger begint en het water langs 
speelse watervalletjes laat uitkomen in een 
ondiepe waterplas. Op de rand van de goot 
kunt u zitten, met uw voeten bungelend in 
het water. In de plas kunnen kinderen veilig 
spetteren en spatten. De speelelementen 
die nu op het terrein staan, krijgen zo veel 
mogelijk een nieuwe plek. De vele bloem-
perken geven het plantsoen kleur. Eind 2010 
moet de aanleg grotendeels klaar zijn. Het 
park wordt medio 2012 volledig opgeleverd.

Dit project gaat om het opwaarderen van 
twee volkstuincomplexen in 2010. In de 
groengordel Soesterkwartier wordt het 
complex openbaar toegankelijk gemaakt. 
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16 Klein Zwitserland

Op de zuidwest flank van de Amersfoortse 
Berg, tegenover het Berghotel en  op 40 
meter boven NAP, ligt het prachtige bos-
gebied Klein Zwitserland. 
Van oorsprong was dit gebied op de  
Amersfoortse berg een droog en voedsel-
arm eikenhakhoutbos gebied waar eiken-
schors werd gewonnen voor de leerlooierij. 
In de tijd voor de Tweede Wereldoorlog 
is – in het kader van de werkverschaffing – 
ingericht als wandelgebied.

In dit gebied kunt u de watertoren tegen-
komen, aangezien dit gebied gebruikt 
wordt als waterwingebied. Ook kun je 
waterwinputten tegenkomen die echter 
niet meer in gebruik zijn… althans niet voor 
het eigenlijke doel. Watervleermuizen en 
grootoorvleermuizen hebben hier in intrek 
gedaan.
Ook treft u hier de Galgenberg aan. Vroeger 
werden hier de ter dood veroordeelden 
opgehangen. Dit diende als bewijs dat 

Amersfoort een strenge rechtspraak had  
en dat je je dus maar beter kon gedragen.
Aan de andere zijde van de Utrechtseweg 
bevindt zich nog het Belgenmonument. 
Dit monument hebben de Belgen de stad 
geschonken in 1918 als dank voor de opvang 
van Belgische vluchtelingen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. 

Wilt u zelf het gebied ontdekken? Bij de 
parkeerplaats ziet u meteen de mogelijk-
heid voor het wandelen. Er is een route  
van 3,5 kilometer die met paaltjes wordt 
aangegeven. De route loopt langs de graf-
heuvel en het Belgenmonument.
Ook loopt de route langs een natuurspeel-
plaats, die speciaal is ingericht voor kinde-
ren. Hier zijn bij de bestaande totempaal 
enkele houten stellages geplaatst.  
Kinderen klimmen hierop en gebruiken 
ze als basis om hutten van te maken.

Natuurspeelplaats
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17 Nijkerkerstraat en omstreken 18 Maatweg

Momenteel werkt de gemeente aan een 
integrale gebiedsvisie voor de herontwik-
keling van het gebied rondom de Nijker-
kerstraat tussen de A1 en de A28. Centraal 

In het project de Maatweg, staat het gebied 
rondom de Maatweg centraal. Dit gebied, 
tussen de Maatweg, Bunschoterstraat en 
de Eem, wordt in het kader van de bouw 
van het ziekenhuis heringericht. Er wordt 
gestreefd naar een brede zone langs de 
Eem, dat in teken staat van natuur en recre-
atie. De komende jaren gaat de gemeente 
samen met de Provincie Utrecht en het 
Waterschap Vallei&Eem in het Maatweg-
gebied een ecologische verbindingszone in-
richten en de cultuurhistorische betekenis 
van de Grebbelinie in het gebied zichtbaar 
maken. 
Eind 2009 is gestart met de eerste werk-
zaamheden in het Maatweggebied. Het 
particuliere terrein “De Schans” is opge-
knapt, om het terrein zo zichtbaarder en 
herkenbaarder te maken. 

staat het verkeer, de bedrijven en een 
groene buffer met landhuizen in aanslui-
ting op het Hoevenlakense bos. 
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19 Paden langs de Eem/Grebbelinie

Dit project draait in het bijzonder om de 
Grebbelinie weer zichtbaar en beleefbaar 
te maken. De Grebbelinie is een waterli-
nie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe, die werd aangelegd in de acht-
tiende eeuw. Haar bekendheid ontleent ze 
echter aan de periode 1939-1940, toen de 
linie onder de naam Valleistelling de hoofd-
verdediging vormde van het Nederlandse 
defensieplan. De waterlinie doorkruist twee 
provincies en twaalf gemeenten. In 2006 
hebben deze partijen afspraken gemaakt 
om de linie te herstellen en weer zichtbaar 

te maken. Amersfoort is komende tijd bezig 
met het zichtbaar maken van de Grebbe-
linie op verschillende plekken. Dit gebeurt 
onder meer door het herstellen en beheren 
van het erfgoed langs de linie, het ontwik-
kelen van een recreatief routenetwerk met 
informatiepunten en een centraal bezoe-
kerscentrum. Verder wordt er hard gewerkt 
aan de aanleg van een recreatief fiets-
coach- en wandelpad langs de Eem van de 
Maatweg tot aan de fietsbrug Hoogland 
West. Deze werkzaamheden worden na 
verwachting in 2012 opgestart. 
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21 Visie en Uitvoeringsplan Hoogland West 20 Oeververbinding Eem

Buitengebied Hoogland West is het gebied 
tussen de Bunschoterstraat en de Eem, ten 
zuiden van de A1. Dit is het grootste agra-
rische gebied van de gemeente. Het gaat 
zowel om het open weidegebied van polder 
Zeldert en polder de Slaag, als het meer 
besloten gebied rond de Coelhorsterweg. In 
het gebied bevinden zich ongeveer 50 agra-
rische bedrijven en 85 burgerwoningen.
In de afgelopen jaren is er een visie op het 
buitengebied ontwikkeld, waarin een inte-
graal kader is opgesteld. Dit kader is gericht 
op behoud en versterking van de land-
schappelijke kwaliteit, het vergroten van de 
recreatieve mogelijkheden, de natuuront-
wikkeling en de duurzame landbouw. 
De visie is verder uitgewerkt in een uit-
voeringsplan voor Hoogland West. Het 
uitvoeringsprogramma geeft aan hoe de 
gemeente de regie voert, welke partijen 

De Malebrug over de Eem in Hoogland 
West zorgt voor een verbinding tussen 
Amersfoort-Noord en Soest voor fietsers.  
In 2008 is de brug ter hoogte van de Male-
wetering opgeleverd. De komst van de brug 
heeft ervoor gezorgd dat dagelijks vele 
fietsers de oversteek kunnen maken en er 
wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. 

bij de uitvoering zijn betrokken en hoe 
particulieren en overheden een (financiële) 
bijdrage leveren. Het doel van de uitvoe-
ring is om de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied te verbeteren. 
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22 Groenstructuur in Vathorst

Vathorst is de nieuwste uitbreidingswijk 
van de gemeente Amersfoort. Dit nieuwe 
stadsdeel ligt aan de noordkant van de ge-
meente, vlakbij het dorp Hooglanderveen. 
Tussen 2002 en 2018 worden hier circa 
11.000 woningen gebouwd, een bedrij-
venterrein van 45 hectare aangelegd en 
135.000 vierkante meter kantoren gerea-
liseerd. Het bouwen van een nieuwe wijk 
in een oud landschap betekent altijd dat 
er natuur verdwijnt. Dat is in Vathorst niet 
anders. Maar, in deze nieuwe wijk worden 
wel zo veel mogelijk bestaande slootjes, 
houtwallen en oude bomen ingepast in de 
bouwplannen. En aan de noordzijde van de 
Duisterweg en langs de Dassenberg vindt 
u een kleine, buitengewoon mooie plek. 
Hier blijft het oorspronkelijke landschap 
onbebouwd en het gebied wordt ingericht 
als natuurgebied. 

23 Vathorst Noord

Vathorst Noord ligt boven het stroompje de 
Laak en is 150 ha groot. Dit gebied heeft nu 
een agrarische functie met 21 woningen en 
boerderijen. Vathorst Noord ligt in de over-
gang van het dekzand- naar veenweide land-
schap. Het landschap buiten Vathorst Noord 
wordt naar het noorden toe steeds opener 
tot aan de dijk langs de randmeren. Vathorst 
Noord vormt de overgang van de stad naar 
de polder Arkemheen, dat onderdeel is van 

het Nationaal Landschap. Arkemheen is een 
internationaal beschermd vogelrichtlijnge-
bied. In het noordelijke deel van de polder 
ligt het accent op natuurontwikkeling, in het 
zuidelijke deel van de polder Arkemheen is 
de hoofdfunctie landbouw.
Op dit moment worden plannen gemaakt 
voor het gebied Vathorst Noord. Het maken 
van die plannen doen we samen met bewo-
ners, belanghebbenden en organisaties.
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24 Laakzone

Wandelen, fietsen, paardrijden en varen. 
In de Laakzone, het buitengebied tussen 
Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, wordt 
dat mogelijk gemaakt. In dit gebied worden 
meer recreatiemogelijkheden gerealiseerd, 
waarbij het behouden en beschermen 
van het unieke landschap bij de aanleg 
hiervan voorop staan. Nijkerk, Amersfoort, 
Bunschoten en Waterschap Vallei & Eem 
werken samen aan de verbetering van deze 
recreatieve mogelijkheden rondom de rivier 
de Laak en zijn omgeving (de Laakzone). 
In totaal wordt bijna 25 kilometer aan 
recreatieve routes, waaronder routes voor 
wandelen, fietsen, paardrijden en varen, 
gerealiseerd. Zo kunt u onder andere straks 
varen met kano’s en sloepen van Vathorst 
naar Bunschoten en omgekeerd. 
Naast aandacht voor recreatie is er ook 
aandacht voor het behoud van de natuur, 

bijvoorbeeld door het handhaven van de 
unieke openheid van het gebied, en wordt 
er ongeveer 10 hectare nieuwe natuur aan-
gelegd. Er komen natuurvriendelijke oevers 
langs de Laak, de Rengerswetering en de 
nieuwe watergangen. De Laakzone biedt 
u in de toekomst dus meer mogelijkheden 
voor recreatie en natuurbeleving dichtbij 
huis. De aanleg start eind 2011 en de werk-
zaamheden zullen naar verwachting tot 
eind 2012 duren.
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25 Groenzone Vathorst West

Vathorst West wordt begrensd door de Laak 
in het noorden, de gemeentegrens in het 
westen en de vuilstort in het zuiden. Het 
gebied bestaat voor de rest voornamelijk 
uit weilanden en valt buiten de begrenzing 

van het Nationaal Landschap Arkenheem-
Eemland. De gemeente Amersfoort werkt 
aan de realisatie van een groene buffer-
zone tussen het Nationaal Landschap en 
Vathorst-West. 
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