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PARK SCHOTHORST
Veelzijdig stadspark
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Tot veertig jaar geleden was het huidige stadspark vooral agrarisch gebied, met de 
daarbij behorende natuur. Nu is Park Schothorst vooral een parkbos van ruim 100 hec-
tare. Het grootste deel is 35 jaar geleden aangelegd. De kern van het park wordt ge-
vormd door Landgoed Schothorst, dat deels haar oude vorm heeft behouden. Het park 
heeft een grote variatie aan ruimtelijke beleving, functies en variatie in natuur.

Ruimte voor sport en natuur Een belangrijke factor voor de natuur is dat intensief- 
recreatieve activiteiten, zoals sporten en skaten, langs de randen van het park zijn aan-
gelegd. In het centrum liggen de activiteiten waarbij meer rekening gehouden wordt 
met de natuur: volkstuinen, natuureducatie en natuurrecreatie. Aan de oostzijde ligt 
de vijver van Emiclaer met zijn eilandjes, moerasgedeeltes en oeverzwaluwenwand. De 
‘ijsbaan’ bevindt zich aan de westkant, in Hoogland, met aan de noordkant uitgestrekte 
graslanden. In het zuidelijk deel is een rosarium. Het oorspronkelijke landschap is zo 
veel mogelijk gespaard en zo zijn op veel plekken in het park heggen, graslanden, bo-
menrijen en bosjes te vinden. Na 35 jaar wordt het park meer ‘volwassen’: de destijds 
geplante bomen krijgen geleidelijk aan hun volle omvang.

Landgoed Schothorst In 1780 ontstond de buitenplaats Schothorst, halverwege de 19e 
eeuw werd een landschapspark aangelegd met een landhuis, koetshuis en oranjerie. 
Het huidige landgoed heeft een bosgedeelte, moerasje, natuurspeelplaats, meertje, 
graslanden, lanen en akkers. Ook zijn er thematuinen met vier thema’s: kruidentuin, 
bosvloer, bijen- en vlindertuin en een jaarlijks wisselend onderwerp. Vanuit het land-
goed is een groene corridor naar het buitengebied Hoogland-West aangelegd, om de 
uitwisseling tussen populaties van dieren mogelijk te maken en grotere leefgebieden 
te creëren. 

www.hetgroenehuisamersfoort.nl 



De gemeente startte in 2015 een werkgroep voor drie bomenlanen in het park: de 
Kersenlaan, de Rode Beukenlaan en de Potboschlaan (Eikenlaantje). “Er was ach-
terstallig onderhoud en behoefte aan een plan om deze lanen met hun specifieke 
karakter voor de lange termijn gezond en aantrekkelijk te houden”. De Kersenlaan 
en aangrenzende boog zijn inmiddels ingrijpend veranderd. “De kersenbomen zijn 
vervangen door met name kleinbladige linden die langer leven, minder vatbaar 
zijn voor ziektes en een grote natuurwaarde hebben. Zo trekt de bloesem veel 
insecten aan”. Begin 2018 is de laatste boom hier geplant. “Bij de Rode Beukenlaan 
komt jonge aanplant naast de bestaande beuken, die in de komende decennia op 
natuurlijke wijze zullen uitvallen. Voor de Potboschlaan is alleen klein onderhoud 
nodig”. Olav-Jan, milieueconoom en actief bij IVN in Amersfoort, focuste zich op 
de communicatie. “We hebben informatie verstrekt via bijeenkomsten, de pers, 
flyers, infoborden; bomenkap ligt immers erg gevoelig”. Na drie jaar vergaderen 
was de klus van de werkgroep geklaard. Zelf woont Olav-Jan vlak achter het park. 
“Ik vind de variatie in het park zo bijzonder: het moerasje, de bomen, de weilanden 
met hazen en schapen, de vijvers, het Groene Huis, de natuurspeeltuin. Ik luister er 
graag naar de bosuil en de groene specht. Eén miljoen soorten is al met uitsterven 
bedreigd. Deze werkgroep was voor mij een unieke kans om in mijn ‘achtertuin’ bij 
te dragen aan biodiversiteit“.

OLAV-JAN VAN GERWEN
Werkgroep Bomenlanen Park Schothorst 
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Het Groene Huis Aan de Schothorsterlaan staat 
het centrum voor natuur- en milieueducatie in 
Amersfoort: Het Groene Huis. Dit bezoekerscen-
trum is een goede plek om kennis en inspiratie 
op te doen over natuur en duurzaamheid. Er zijn 
vaste en wisselende tentoonstellingen voor kin-
deren en volwassenen, activiteiten voor scholen 
en lezingen en cursussen. Verder bevindt zich op 
het landgoed een vroegmiddeleeuws erf met 
gewassen uit de 9e eeuw en oorspronkelijke 
dierrassen. Op de ernaast gelegen hooi- en gras-
landen grazen de dieren die bij het erf horen.
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Wandeling 
Start: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21
Landgoedbos, bezoekerscentrum en natuur-
speelplek
Download: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/ 
sites/default/files/3_Landgoed_Schothorst.pdf

Seizoenstips  
In de winter komen er duizenden kauwtjes naar 
het landgoed, waar ze in grote groepen verza-
melen in de schemering. In het voorjaar zijn de 
hazen goed te zien en gaan de padden naar 
het moerasje. Ook is dan duidelijk te horen hoe 
vogelrijk het park is. ‘s Zomers is een bezoek aan 
de thematuinen op het landgoed en aan het 
rosarium een aanrader. De vele bomen in het 
park zijn in de herfst fraai gekleurd. En natuurlijk 
kun je het hele jaar door rondneuzen in het 
bezoekerscentrum Het Groene Huis.

Voorkomende soorten Park Schothorst heeft een rijke biodi-
versiteit. Voor  vogels is het park een aantrekkelijke plek: in de 
broedtijd worden hier veertig tot vijftig soorten broedvogels 
waargenomen. De boomklever, grote bonte specht en boom-
kruiper komen veel voor op het landgoed, daarnaast broeden 
hier ook onder meer de bosuil, sperwer, ijsvogel, fuut, kievit, 
groene specht en boerenzwaluw. In de afgelopen jaren zijn er 
ruim 25 soorten zoogdieren gezien, waaronder 6 soorten vleer-
muizen. In de oude bomen van het landgoed huizen meerdere 
vleermuiskolonies. Hazen en konijnen huppelen hier rond en 
worden twee keer per jaar geteld. Door natuurgericht beheer 
wordt het gebied steeds aantrekkelijker voor verschillende 
insecten, bijvoorbeeld de vlinders bont zand oogje, groot dik-
kopje en icarusblauwtje. Jaarlijks worden er door vrijwilligers 
meer dan duizend amfibieën veilig de Schothorsterlaan over-
gezet naar hun voortplantingsgebied in het moerasje. 

Landgoed Schothorst
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Vanaf de waterpoort Monnikendam tot aan de A28 is Het Beekdal te beleven. Een 
groene long in de stad vol natuur, recreatie en cultuurhistorie. Tussen 2013 en 2015 is 
Het Beekdal gerenoveerd. De historische tuinen van Park Randenbroek zijn hersteld, 
de sportvelden hebben een impuls gekregen, de beek kreeg meer ruimte en er is ty-
pische beeknatuur aangelegd. Op het terrein van het voormalige ziekenhuis is een 
nieuw stadspark aan het ontstaan: Elisabeth Groen. In het meest zuidelijke deel van 
Het Beekdal bevindt zich de natuurspeeltuin en de stadsboerderij De Vosheuvel. 

Park Randenbroek Park Randenbroek is een van oorsprong middeleeuws huis en 
landgoed en was vanaf de 17e eeuw een ‘buitenplaats’: een (zomer)verblijf voor 
rijke stedelingen. Naast verblijfplaats werd het gebied ook gebruikt voor land-
bouw, bosbouw en veeteelt. Het was een hoge, droge plek langs de Heiligenber-
gerbeek, aan de rand van een verder moerassig gebied. De toenmalige eigenaar 
Jacob van Campen heeft in de 17e eeuw een tuin laten aanleggen in Franse stijl, 
symmetrisch en met rechte lijnen. In de 19e eeuw heeft Hendrik van Lunteren het 
park omgevormd naar de romantische Engelse landschapsstijl: slingerende paden, 
een parkvijver, bloeiende bollen en verrassende doorkijkjes met langs de beek ro-
dodendrons en hortensia. Verder van de beek af, rond de heuvels, krijg je een echt 
bosgevoel. Door alle kronkelpaadjes lijkt dit -toch niet zo heel grote bos- veel groter. 
Huize Randenbroek, het koetshuis, de oranjerie en de duiventoren herinneren aan 
het oude landgoed. Het park staat sinds 1965 op de rijksmonumentenlijst. Niet al-
leen vanwege de gebouwen, maar ook door de vele monumentale bomen in het 
parkbos. Aan de randen van het park liggen een skeeler-/ijsbaan, sportvelden en 
een schapenweide. 

Soortenrijkdom in het park In het park leven soorten die horen bij een oud landgoed 
met dikke bomen. Jaarrond kun je hier talloze vogels zien en horen, bijvoorbeeld de 
Blauwe reiger, bosuil en grote bonte specht in het parkbos. De rosse vleermuis en 
ruige dwergvleermuis verblijven hier in boomholtes en vleermuiskasten. Nog vier 
andere soorten vleermuizen jagen in het gebied. Het is mogelijk dat zij binnenkort 
de vleermuisbunker langs de beek ontdekken als geschikte overwinteringsplaats. 

www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/randenbroek

HET BEEKDAL
Een groene long in de stad 
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Seizoenstips  
Kom in Park Randenbroek in het vroege voorjaar 
genieten van de bloeiende bollen en de reigerko-
lonie hoog in de bomen. Vanaf eind april lopen 
de beuken frisgroen uit. Begin juni bloeien de 
margrieten, ratelaar en knoopkruid in de gras-
landen langs de beek. ‘s  Zomers is het heerlijk 
koel onder de grote bomen in het bos en zie je 
pas goed hoeveel verschillende boomsoorten 
er staan. De Waterlijn heeft een route door Het 
Beekdal en in de zomer een vleermuizenboot.

Wandeling 
Start: Links van Ringweg Randenbroek 123. 
Beek, parkbos, villa , natuurspeelplaats en 
moerasbos
Download: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
sites/default/files/5_Park_Randenbroek.pdf

Onder de bomen groeien kenmerkende planten 
zoals bosanemoon en salomonszegel. De eek-
hoorn maakt zijn nest tussen de boomtakken 
en in het park hangen twee speciale eekhoorn-
kasten.  

Beeknatuur Langs de beek lijken de bloemrijke 
graslanden op de oude hooilanden die hier ooit 
lagen. Hier vind je margriet, pinksterbloem, 
ratelaar, knoopkruid en boterbloem. Een voor-
jaarsvlinder die rond koningsdag als eerste bij 
de pinksterbloem wordt gezien is het oranje-
tipje. Vlakbij Elisabeth Groen ontwikkelt zich 
een moerasbos, langs de beek. Over een vlonder 
kun je, op speciale slootjesdagen, tussen de el-
zen en wilgen lopen en een beetje het gevoel 
krijgen van hoe zompig en ontoegankelijk het 
hier vroeger was. Naast het moerasbos ligt een 
rivierduin waar het zoemt van de bijen en insec-
ten die profiteren van het stuifmeel en de nec-
tar die de bloemrijke vegetatie biedt. Kale stuk-
ken zand bieden nestgelegenheid voor solitaire 
bijen en ook de zandloopkever is hier te vinden. 
Langs de oevers van de beek struint de bunzing. 
Met wat geluk zie je de ijsvogel als een blauwe 
schicht over de beek scheren. Hij broedt in de 
steile beekoevers. In de beek zwemmen scho-
len bittervoorns rondom de zoetwatermosselen 
die op de bodem van de beek leven. Op de natte 
graslanden groeien de rietorchis, blauwe knoop, 
lisdodde en dotterbloem. 

Park Randenbroek
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Dit stadspark-in-wording omvat ongeveer  
6 hectare en krijgt vorm op de voormalige Eli-
sabethlocatie van het Meander Medisch Cen-
trum. Betrokken Amersfoorters hebben jaren-
lang en  met succes geijverd voor een groene 
invulling van het gebied. De gemeente besloot 
in 2013 dat de Elisabethlocatie een stadspark 
zou worden, als onderdeel van Het Beekdal. Een 
kerngroep van bewoners en ambtenaren heeft 
ervoor gezorgd dat er een Inrichting- en Beheer-
plan voor het park is gekomen. Daar hebben 
veel omwonenden en andere betrokkenen aan 
bijgedragen, onder meer tijdens een ‘droom-
avond’ en brainstormsessies. In 2014 is de stich-
ting Elisabeth Groen opgericht, bestuurd door 
omwonenden. De stichting is, op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeen-
te, verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
gemaakte plannen. Dit gebeurt in twee fasen; 
het zuidelijke deel van het gebied waar al is ge-
sloopt en de rest van het terrein waar de sloop 
in 2019 nog gaande is.

Natuur Uitgangspunt is de bestaande natuur 
in Het Beekdal. Met nattere delen voor een 
broekbos, oevers en poelen, geschikt voor de 

ringslang en salamanders en voor zangvogels 
als de rietzanger en ijsvogel. Er is zelfs al een 
cetti’s zanger waargenomen. Er is ook een stuk 
dat niet als broekbos ontwikkeld kon worden 
vanwege archeologische waarden. In plaats 
daarvan is er een droog, schraal gebied ont-
staan met een kruidenrijke vegetatie en open 
zandige plekken. Ideaal voor onder andere 
zandbijen en zandloopkevers. Dit is te vinden op 
Willem’s Duintjes. De hogere en drogere grond 
is geschikt voor een parkbos met eiken, berken 

ELISABETH GROEN
Unieke samenwerking



Paul Struijk is al jarenlang nauw betrokken bij het nieuwe stadspark. Eerst als 
deelnemer aan  rondetafelgesprekken, een proces van co-creatie van ambtenaren 
en wijkbewoners. Sinds vijf jaar is Paul voorzitter van de stichting Elisabeth Groen. 
“Na veel vertraging zijn in december 2018 de eerste bomen geplant in het zuidelijke 
deel. Ook zijn daar paden aangelegd, grote bomen en het bosplantsoen aangeplant 
en grassoorten ingezaaid. Grote klussen worden uitbesteed maar vrijwilligers doen 
de kleine aanplant, snoeien en uitdunnen”. Voor Paul viel zijn rol als voorzitter 
samen met zijn prepensioen en dat kwam goed uit want hij is er dagelijks mee 
bezig. “Ik kijk uit op het park en heb als begeleider van natuurkampen veel geleerd 
over het belang van behoud en beheer van natuur. Dit werk geeft me veel energie”. 
Behalve voor natuur is er in het nieuwe stadspark ook ruimte voor recreatie en 
educatie. “Het oude ketelhuis van het ziekenhuis wordt onder meer omgevormd tot 
wijkeducatiecentrum voor natuur en milieu. Er is al een speelgebied met uitkijkto-
ren en touwbrug. Een ‘blotevoetenpad’ en nutstuinen zijn in wording. Als de sloop 
in de rest van het gebied is afgerond, zullen hier in 2020 paden en poelen worden 
aangelegd en bomen worden geplant. “Ik hoop dat ik hier over tien jaar genietend 
rondwandel, her en der een takje wegknippend. En vooral hoop ik dat het een park 
in ontwikkeling blijft, voor én door bewoners”. 

PAUL STRUIJK
Stichting Elisabeth Groen
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en beuken. Daarmee wordt een groene corridor 
naar Park Randenbroek gemaakt voor boomdie-
ren zoals de eekhoorn en de boommarter. En in 
het middendeel een overgangsgebied van krui-
denrijke graslanden en speelweiden. De kelder 
van het ketelhuis wordt een overwinteringsplek 
voor vleermuizen, waarvoor ook paarkasten in 
het park zijn opgehangen. Met de aanleg van 
Elisabeth Groen wordt dan ook belangrijke na-
tuurwaarde toegevoegd aan Het Beekdal.
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WATERWINGEBIED
Een oase van rust in de stad
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Het Waterwingebied is een langgerekte ‘groene’ strook van ruim 24 hectare. Het gebied 
ontleent zijn naam aan het feit dat hier van 1913 tot 2003 drinkwater werd gewon-
nen. Daarom mocht hier niet gebouwd worden en moest het groen blijven. Het Wa-
terwingebied is vanaf 1972 van drassig weidelandschap omgevormd tot stadsnatuur-
park waarin oude landschapselementen van de Gelderse Vallei, zoals de knotessen, zijn 
bewaard. Het park vormt een ecologische verbinding tussen de Barneveldse Beek, de 
spoorwegzone en het Valleikanaal. Twee faunapassages, onder de Hogeweg en de Van 
Randwijcklaan, versterken de ecologische verbinding.

Voorkomende soorten De sperwer en zwartkop broeden hier. Ook kun je er de grote 
bonte specht aantreffen en de winterkoning, zanglijster, matkop, tjiftjaf en ringmus. In 
het gebied overnachten ’s winters grote groepen kauwtjes, eksters en duiven. En met 
wat geluk zie je een ijsvogel, uil, bunzing, eekhoorntje of fazant. Twee poelen zorgen 
voor een bijzonder planten- en dierenleven: libelle, pad, kikker, salamander, ringslang, 
gele plomp, waterlelie en lisdodde. Vrijwilligers zorgen jaarlijks voor het veilig overzet-
ten van honderden padden en bruine kikkers tijdens de voorjaarstrek, daar waar ze een 
weg moeten oversteken naar hun ei-afzetplaatsen. Markante en cultuurhistorische 
rijen knotbomen zijn behouden gebleven. De knotessen met hun specifieke vormen 
zijn uniek in Amersfoort, maar zijn helaas aangetast door de essentakziekte. In het bos, 
het meest noordelijke deel van het park, leven muizen, konijnen, sperwers en bosuilen. 
Hier zijn twee uilenkasten geplaatst. Twee waterputten zijn ingericht als (winter)ver-
blijf voor vleermuizen. Het is een jachtgebied van minstens zes soorten vleermuizen, 
waaronder de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. 

Sinus maaien Het Waterwingebied heeft veel soorten leefgebieden: bos, knotbomen, 
velden met droog en nat hooiland, aaneengesloten en losse struiken en bomenrijen, 

www.waterwingebied.nl



SIGHT Landscaping is betrokken bij het Waterwingebied via 
advies, monitoring en uitvoering van natuurbeheer, in nauw 
overleg met de Vrienden van het Waterwingebied en de 
gemeente. Ook de twee faunapassages worden gemonitord. 
“We hebben de afgelopen twee jaar meerdere wildcamera’s 
opgehangen bij de passages, met sensoren. Hierdoor komt 
elk dier dat erdoorheen gaat op de foto:  steenmarter, 
bunzing, egel, eekhoorn, bruine kikker, padden en vogels. De 
doorgangen worden goed gebruikt”, vertelt ecoloog Linda 
Brouwer. “Faunapassages zijn belangrijk voor uitwisseling 
tussen populaties in relatief kleine gebieden. Zonder die 
uitwisseling is de soort te kwetsbaar en sterft een populatie 
uit. Ook creëer je hiermee een groter voedselgebied voor 
onder meer de bunzing en de wezel. En het verkeer vormt 
zo geen gevaar.” De dieren lopen via een buis onder de weg 
door. Naar de in- en uitgang zijn muurtjes aangelegd en 
er ligt een roostertje. “We controleren ook dat hier niets 
gedumpt wordt en dat de doorgangen open blijven”. De 
sperwernesten en de vleermuizen worden ook goed in de 
gaten gehouden. “De sperwer komt niet zoveel voor in 
Nederland en het is bijzonder dat hier twee nesten zijn. Voor 
de vleermuizen snoeien we de aanvliegroutes rondom de 
putten.” Linda organiseert met haar collega’s een maan-
delijkse activiteit voor met name buurtbewoners. “Bijvoor-
beeld wilgen knotten, een vogelwandeling, knutselen met 
kinderen. Super om die betrokkenheid en interesse in het 
gebied te zien groeien.”  

LINDA BROUWER
Groenbedrijf SIGHT Landscaping 
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poelen met natuuroevers en een moerasbosje. Deze leef-
gebieden moeten de biodiversiteit in stand houden en ver-
groten. Het onderhoud van het gebied is hier op afgestemd. 
Zo geldt voor het droge hooiland dat dit twee keer per jaar 
wordt gemaaid, waarna het maaisel nog even blijft liggen 
om zo het laatste zaad in de grond op te nemen. Ook wordt 
als proef gewerkt met het sinusmaaien: meanderend maai-
en, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in slin-
gerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje 
gecreëerd met veel variatie voor vlinders, bijen en vogels.  
In 2001 is de vereniging ‘Vrienden van het Waterwingebied’ 
opgericht met als doel het behouden en versterken van de 
natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het gebied. 
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In 2010 is na brede inspraak het Groenbeheerplan Water-
wingebied tot stand gekomen. Hierin is vastgelegd hoe de 
gemeente het gebied gaat beheren en onderhouden. De ver-
eniging is medeverantwoordelijk voor de aansturing van het 
onderhoud. 

Recreatie Voor kinderen is er een natuurspeelplaats met 
speeltoestellen, water en natuurlijke materialen. De na-
tuurspeelplaats en het voetbalveldje in het noordelijke 
deel liggen bewust aan de rand van het gebied; op deze 
manier wordt de natuur zo min mogelijk verstoord. Er 
zijn meerdere speelweides, een skatebaan en een sport-
veld. Voor de wandelaars zijn er makkelijk begaanbare 
asfaltpaden (ook toegankelijk voor rolstoelen), half ver-
harde paden en zogenoemde struinpaden door de vel-
den en in het bos. Honden mogen in het gebied los lopen.  

Wandeling 
Start: Van Randwijcklaan bij Skatepark.
Natuurspeelplek, paddenpoelen, moerasbosje 
Download: www.hetgroenehuisamersfoort.
nl/sites/default/files/8_Waterwingebied.pdf

Seizoenstips  
In het voorjaar is het grote stinsenveld bij de 
Hogeweg bezaaid met voorjaarsbloemen en 
zeker het bewonderen waard. ‘s Zomers kun je 
hopbellen zien in de buurt van het bruggetje 
Arendshorst. Hop wordt gebruikt voor het ma-
ken van bier. In de herfst is het paddenstoelentijd 
en vind je in het noordelijk deel de tonderzwam. 
‘s Winters zijn de markeringen van het voorma-
lige landschap nog beter te zien: de greppels, 
sloten en vooral de knotbomenrijen. Datzelfde 
geldt voor de waterputten.

Speelvelden

Grote bonte specht



LANDGOED NIMMERDOR
Bomen en lanen met een rijk verleden
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Nimmerdor is een gevarieerd bosgebied van 48 hectare. Het 
is een waardevol natuurgebied met veel wandel- en fiets-
paden. Het landgoed stamt uit de 17e eeuw en is sinds 1986 
eigendom van de gemeente Amersfoort. Behalve het publiek 
toegankelijke landgoedbos is er aan de oostkant 20 hectare 
grond in particulier bezit, met historische gebouwen zoals 
een villa, oranjerie en koetshuis en een oude weegbrug. 

Door de eeuwen heen Elke periode en elke eigenaar heeft 
zijn eigen stempel gedrukt op het uiterlijk en de functie van 
het gebied. De eerste eigenaar was Everard Meyster; rond 
1640 kocht hij het toenmalige stuk heidegrond van 9 hec-
tare en legde er een tuin aan met geometrische indeling, 
naar de mode van die tijd. Hij liet er beplanting aanbrengen 
die ervoor zorgde dat het er ‘nimmer dor’ uit zou zien: hulst, 
sparren en dennen. Rond 1835 is het landgoed omgevormd 
in de toen populaire Engelse landschapsstijl met slingerende 
paden, doorkijkjes en waterpartijen. De vroegere landbouw-
percelen veranderden langzaam in naald- en loofbos. In de 
20e eeuw zijn er veel (slinger)paden en twee nieuwe lanen 
bijgekomen en is de bossamenstelling veranderd. 

Lanen en sterrenbos In Nimmerdor zijn veel lanen: de lanen 
met zomereiken zijn 80 tot 120 jaar geleden aangelegd en de 
beukenlanen zijn 120 tot 150 jaar oud. Sommige oude den-
nen in het bos staan hier al zo’n 200 jaar en behoren tot de 
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Nimmerdor telt veel bomenlanen en deze vergen onderhoud. Dit gebeurt 
door vrijwilligers die hier om de week op zaterdagmorgen aan de slag 
gaan. “Per keer zijn we met tien tot twintig mensen. De meesten wonen 
in de buurt, maar ze komen ook uit Vathorst. We hebben flink geworven, 
het werk is leuk, geeft voldoening en het is ontzettend gezellig; koffie met 
lekkers hoort erbij”. Aldus Jan Oudemans, al vijf jaar coördinator van de 
werkgroep. “De Amerikaanse eik is in het gebied een woekerende exoot. 
Om deze te bestrijden wilde men liever vrijwilligers inzetten dan het 
bestrijdingsmiddel Roundup. Ik ben hier toen voor gevraagd; ik had bij de 
IVN in Amersfoort de werkgroep ‘Handen uit de mouwen’ opgericht. Waar 
jonge beukjes worden geplant houden we de exoten in toom omdat die 
sneller groeien, totdat de beuken groot genoeg zijn om stand te houden. 
De Amerikaanse eik hoeft hier dus niet helemaal te worden uitgeroeid”. 
Nuttig werk dus. ”Maar het opschonen van de lanen is nóg leuker, want je 
ziet gelijk het resultaat. Hulst en struikjes weghalen en terugsnoeien, om 
de bomen goed zichtbaar te houden. Ook ruimen we afgebroken takken op 
in het bos, hiervan maken we samen met het snoeihout een ‘houtril’: een 
smalle langgerekte takkenhoop. Dit dient als schuilplaats voor dieren, zoals 
de egel”. Jan is 80 en stopt binnenkort als coördinator, maar zeker niet als 
lid van de groep. “Samen een doel hebben, resultaat zien, elkaar leren ken-
nen, dat is geweldig. En natuur is mijn passie”. 

JAN OUDEMANS
Werkgroep Handen uit de mouwen
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oudste bomen van de Utrechtse Heuvelrug. In 
de 18e eeuw werd een sterrenbos aangelegd: 
een rechthoekig of cirkelvormig bos, waarbin-
nen kruis- en diagonaalgewijs lanen lopen 
die elkaar in het middelpunt ontmoeten. Het 
zuidelijke deel van dit sterrenbos is nog intact.  
 
Voorkomende soorten Er zijn in Nimmerdor 
bijna veertig vogelsoorten te vinden. Het ge-
bied herbergt veel broedvogels die hier neste-
len in de holtes van de oude bomen, zoals de 
boomklever, grote bonte specht, holenduif en 
bonte vliegenvanger. De hazelworm, kamsa-
lamander, alpenwatersalamander, kleine wa-
tersalamander, gewone pad en bruine kikker 
leven in het bos en planten zich voort in de aan-

www.behoud-nimmerdor.nl
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Seizoenstips  
In de zomer zijn aan de randen van Nimmerdor 
en op het graslandje naast de fietsbrug over de 
A28 veel verschillende soorten bloemen, vlinders 
en sprinkhanen te zien. In het najaar kleuren 
de lanen schitterend geel, bruin en rood en 
zijn er veel paddenstoelen te vinden in het bos. 
Eekhoorns zijn het hele jaar te zien als je goed 
zoekt. En een wandeling door Nimmerdor is niet 
compleet als je niet door de sprookjesachtige 
Middenlaan bent gelopen.

Wandeling 
Start: Leusderweg 310 
Boswandeling en natuurspeelplek
Download: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
wandelroutes

wezige poelen. De boomholtes in de oude lanen worden, behalve door broedvogels, ook gebruikt 
door de rosse vleermuis, watervleermuis en ruige dwergvleermuis. Eekhoorns hebben hun nesten 
in de aanwezige naaldbomen. Ook de boommarter is een bewoner van Nimmerdor en sporadisch 
tref je een ree of vos aan. De pruikzwam is een bedreigde paddenstoel die in het gebied voorkomt.  
Bij de verbreding van de A28 zal op de locatie van de huidige fietsbrug naar Landgoed Den Treek een 
nieuwe brug komen die ruimte biedt aan fietsers, wandelaars en natuur. Op deze manier kunnen 
kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen, vleermuizen, vlinders en andere insecten de snelweg veilig 
oversteken.

P

Wandeling Nimmerdor

5
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BIRKHOVEN
Ruimte voor bos
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Birkhoven is een bosgebied van 60 hectare aan de voet van de Utrechtse 
Heuvelrug, beheerd door Utrechts Landschap. Het is een zeer gemengd 
bos met veel variatie in soorten bomen en leeftijden. Een gordel van stuif-
duintjes loopt van oost naar west door het gebied, waardoor er in het mid-
den wat reliëf is. De heuvels rondom de bosvijver zijn echter kunstmatig: 
ze zijn gevormd met het zand dat uit de vijver en het bosbad is gegraven 
tijdens de jaren ‘30 van de vorige eeuw. Met dit handmatig graven werden 
de vele werklozen uit die tijd aan het werk gezet.

Pinetum Er staat in het gebied nog een oude generatie grove den, die tus-
sen 1855 en 1890 geplant is. Zeer waardevol voor de natuur en ook voor 
de beleving. De lanen met oude beuken en douglassparren in het zuide-
lijke deel zijn ook bijzonder om te zien, vanwege het forse formaat van de 
bomen. De naaldbomentuin ofwel het Pinetum bestaat uit zo’n honderd 
soorten naaldbomen uit verschillende continenten en stamt ook uit de 
jaren ’30. Per soort zijn toen drie bomen geplant, waarvan de meeste er 
nog staan. 

Lappendeken Verder is het bos door de tijd heen een lappendeken van 
soorten geworden met kleine oppervlaktes boomsoorten die als mono-
cultuur zijn aangeplant. Utrechts Landschap werkt toe naar een meer na-
tuurlijk evenwicht tussen inheemse en uitheemse soorten door menging. 
Ook wordt door middel van selectief kappen ruimte gecreëerd voor bomen 
waarvan het behoud gewenst is. Dit kunnen bomen zijn met een bijzon-
dere vorm, zeer oude exemplaren of bomen met een hoge natuurwaarde: 
waar veel dieren, schimmels en insecten op leven. 

www.utrechtslandschap.nl



BIRKHOVEN
Ruimte voor bos

Zeven jaar geleden fietste Gijs door Birkhoven en zag op een informatie-
bord een oproep voor vrijwilligers. Net met de VUT, meldde hij zich aan. 
“Ik kende het bos uit mijn jeugd, als familie gingen we er op zondag wan-
delen”. Nu steekt hij hier Iedere maandagmorgen samen met zo’n zeven 
andere vrijwilligers de handen uit de mouwen. “We zorgen voor nieuwe 
aanplant bij het Pinetum, beschermen de jonge boompjes met gaas, 
maaien het gras, halen onkruid uit de paden. Het liefst willen we ook 
naambordjes bij elke boom, maar dat kost veel geld”. Ook is er onderhoud 
nodig bij de afzettingen met paaltjes op de heuvels bij de Bosvijver en het 
stiltegebied. “Na vernielingen zijn we al vanaf maart bezig de paaltjes te 
vervangen. Mensen stelen helaas ook jonge aanplant uit het Pinetum”. 
Van Utrechts Landschap krijgen de vrijwilligers behalve kleding en schoei-
sel ook cursussen en zo is Gijs inmiddels een natuurkenner en ook coör-
dinator van de groep. “Birkhoven is een pareltje aan de rand van de stad. 
Het uitzicht op de vijver vanaf de heuvel, prachtig. En de ‘tranen-den’, met 
bovenin grote kegels met hars, net fonkelende diamanten”. 
 

GIJS VAN BARLINGEN
Veldwerkgroep Birkhoven 
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Seizoenstips  
Elk seizoen is de natuur in Birkhoven een 
belevenis voor de bezoeker. Vooral in het 
vroege voorjaar als het berken- en beukenblad 
ontvouwt en in het najaar als het bos zich tooit 
in herfsttinten. In het Pinetum kun je heerlijk op 
het heuveltje op een bankje zitten, te midden 
van exotische  naaldbomen. Een rondje om de 
bosvijver biedt een fraai uitzicht op het water en 
omliggende bos. 

Wandeling 
Start: P bosbad- naast Barchman 
Wuytierslaan 232
Boswandeling, Pinetum en bosvijver
Download: www.utrechtslandschap.nl/routes/
wandelen/birkhoven

Voorkomende soorten Het bos trekt veel soorten vogels aan 
waaronder de zwarte en groene specht, boomvalk, sperwer, 
havik, buizerd, grote bonte specht en boomklever. Zoogdieren 
zoals de ree, vos, das, watervleermuis, gewone grootoorvleer-
muis en twee soorten dwergvleermuizen lopen en vliegen 
hier rond. Ook zijn er amfibieën en reptielen: de bruine kikker, 
ringslang en hazelworm. En natuurlijk de talloze bomensoor-
ten, onder meer de grove den, zomereik, Japanse lariks, doug-
lasspar, tsuga, tamme kastanje en meidoorn.

Wandeling Birkhoven

P

3

Buizerd
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BLOEIDAAL EN DE SCHAMMER
Het oude landschap hersteld

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende be-
ken en zompige moeraslanden; zo zag de hele Gelderse Vallei 
er ooit uit. In Bloeidaal en De Schammer keert dit oude land-
schap weer terug. Deze natuurgebieden worden beheerd 
door Utrechts Landschap en zijn ontwikkeld als onderdeel 
van een beleidsplan om de dreigende verstedelijking van het 
gebied tussen Amersfoort, Leusden en Hoevelaken tegen te 
gaan. Utrechts Landschap heeft samen met de betrokken 
gemeenten, de provincie en het waterschap in dit gebied 
vier projecten uitgevoerd: de aanleg van Bloeidaal in 2007, 
De Schammer in 2011, het herstel van landgoed Heerlijkheid 
Stoutenburg en het aanleggen van een ecologische verbin-
dingszone langs het Valleikanaal in Amersfoort. Bij hevige 
regenval mogen Bloeidaal en De Schammer onder water ko-
men te staan, zodat Amersfoort droge voeten houdt.

BIJZONDERE GEBIEDEN
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Ze komt relaxt aanlopen met haar hond Lotje, over het asfaltpad langs het vogel-
kijkscherm. “Ik woon in Leusden en fiets hier minstens één keer per week naartoe. De 
fiets zet ik aan de rand van het gebied en dan gaan we wandelen. Honden mogen 
in dit deel alleen aangelijnd lopen en dat vind ik prettig. Het is hier heerlijk rustig en 
schitterend aangelegd, ik heb het zien ontstaan. Ik loop vaak om de vijver, de heuvel 
op en door de grasweide, misschien een idee om daar onder de bomen een bankje 
neer te zetten? Ook een betere verrekijker bij het kijkscherm zou ik fijn vinden, dan 
kun je de wal met oevervogels veel beter bekijken”.  Ze heeft net de witte lepelaar zien 
staan, in het ondiepe meertje aan de andere kant van het pad. “Prachtig, die zie je hier 
vaker. Soms zie ik een fazant lopen of konijntjes rondhuppelen. Behalve wandelaars, 
vogelaars en fietsers komen mensen hier ook sporten. Kinderen bezoeken De Scham-
mer vanuit de scoutingclub of hebben een natuurexcursie met school. Laatst zaten ze 
hier vogelnestjes te maken van gras. En in de winter kun je hier heerlijk schaatsen. Er is 
eigenlijk zoveel te doen in dit prachtige gebied”.

 

JOSÉ OVERTOOM
Wandelaar De Schammer 
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Seizoenstips  
Kom in het voorjaar als de eerste weidevogels 
weer in het land zijn: het geluid van de tureluur, 
de scholekster en de kievit is onmiskenbaar voor 
het nieuwe seizoen. De lepelaars uit Flevoland 
komen in de lente en zomer regelmatig naar de 
ondiepe plasjes in De Schammer voor voedsel. 
In de winter is het gebied een plaatje van oud-
Hollandse pracht. Het vogelkijkscherm biedt het 
hele jaar door uitzicht op de waterplas met veel 
vogels. 
 

DE SCHAMMER 
Vogelparadijs naast de A28
Heel bijzonder aan De Schammer is dat er een soortenrijk en daardoor hoogwaardig natuurgebied 
pal naast de snelweg en de stad is gecreëerd. Je fietst onder de A28 door en kunt direct oog in oog 
komen te staan met een blauwborst, ree of lepelaar. De sleutel voor het succes van De Schammer 
is het (kwel)water. Open water maar ook een hoog waterpeil in de bodem door middel van stuwen. 
Dit zorgt voor de veelheid aan soorten, terwijl de Gelderse Vallei verder nauwelijks meer nat is, zoals 
vroeger. Ook de zijtak van de Barneveldsebeek, met stilstaand water, is een waardevolle toevoeging 
omdat vissen zich hier veilig kunnen voortplanten. De grote afwisseling qua leefgebieden zorgt al 
met al voor zeer gunstige voorwaarden voor veel soorten insecten, vogels, planten en zoogdieren.

Lepelaar
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Grote ratelaar

Voorkomende soorten Dankzij het lokaal voch-
tige klimaat komen hier talloze libellensoorten, 
juffers en dagvlinders voor en ook plantensoor-
ten die van kwelwater houden. Vogelaars uit de 
omgeving kunnen hier hun hart ophalen met 
het spotten van de lepelaar, kleine karekiet, 
graspieper, grasmus, blauwborst, kievit of boe-
renzwaluw. Watervogels als kuifeend, dodaars 
en slobeend voelen zich hier thuis en hoog in de 
lucht jagen de roofvogels. Het gebied is geschikt 
voor groene kikker, bruine kikker en gewone pad.  
Bloeiende planten zijn er volop, met soorten als 
gevlekte orchis, echte koekoeksbloem, echt dui-
zendguldenkruid en grote ratelaar. Verder zijn 
de ree, bunzing en watervleermuis te vinden in 
De Schammer.
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Seizoenstips  
Met name in het voorjaar en de winter zijn de 
reeën en hazen heel goed zichtbaar. Vandaar 
ook altijd de hond aan de lijn. In mei en juni zijn 
de graslanden een groot kleurenpallet waar het 
bovendien gonst van de insecten en je op een 
bankje naar het concert van de zangvogels kunt 
luisteren.

Wandeling 
Start: P tegenover Koedijkerweg 14 of  
Schammersteeg 2
Beek, vogelkijkscherm en natte natuur
Download: www.utrechtslandschap.nl/
bloeidaal-de-schammer

Bloeidaal en Schammer

P

P
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BLOEIDAAL
Mini kringloop

Hier geen prikkeldraad en hekken, wat zorgt voor een gevoel 
van natuurlijkheid. Dat is mooi voor de mens en voor plant 
en dier is het nog mooier. De schrale graslanden zijn in tien 
jaar tijd ontwikkeld tot zeer soortenrijke velden vol met bij-
zondere en bedreigde bloeiende planten. Deze delen zijn zo 
kwetsbaar dat ze niet toegankelijk zijn. Ook de overige gras-
landen zijn zeer bloemrijk en trekken veel insecten aan. De 
afwisseling tussen kleine bosjes, rijen met elzen, bloemrijk 
grasland, water en de beek zorgt voor leefgebied voor veel 
soorten. De hazen hebben voedsel en dekking, de insecten 
stuifmeel en nectar, de buizerd en de vos voldoende prooi: zo 
is er een mini kringloop ontstaan op 35 hectare.

Voorkomende soorten Het reewild en de hazenpopulatie 
zijn het meest opvallend als je Bloeidaal bezoekt. Andere 
zoogdieren in het gebied zijn bunzing, vos, hermelijn en wa-
tervleermuis.  Er komen veel vogels: zangvogels zoals kleine 
karekiet, rietzanger, tuinfluiter, tjif tjaf en sprinkhaanzan-
ger en de roofvogels buizerd, bruine kiekendief, wespendief 
en torenvalk. En natuurlijk de vele bloeiende planten, on-
der meer gevlekte orchis, moeraskartelblad, blauwe knoop, 
knoopkruid, klokjesgentiaan en echte koekoeksbloem. Band-
heidelibel, weidebeekjuffer en icarusblauwtje zijn bijzondere 
insecten in Bloeidaal.

Knoopkruid

Ree
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KLEIN ZWITSERLAND
Een waardevol oud bosgebied
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Klein Zwitserland is een oud bosgebied van ongeveer 36 hec-
tare op de Amersfoortse Berg. Het huidige bos is ontstaan 
in de tweede helft van de 19e eeuw. Vóór die tijd is het ge-
bied door menselijk ingrijpen ontbost geraakt en lagen er 
uitgestrekte en onbewoonbare heidevelden op de Utrechtse 
Heuvelrug, de ‘woeste gronden’. Oorspronkelijk was dit een 
productiebos; eikenhout werd gebruikt als brandhout en de 
eikenschors werd gewonnen voor de lokale leerlooierijen. Al 
aan het begin van de 20e eeuw werden er paden aangelegd 
en werd het gebied ingericht als recreatiebos.  Deze functie 
heeft het nu nog. Daarnaast dient een deel van het gebied  
als waterwingebied, ook al zijn de waterwinputten en de wa-
tertoren niet meer in gebruik.

Voorkomende soorten De waterwinputten hebben nu een 
andere functie: ze worden als overwinteringsplek gebruikt 
door de  gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis. In 
de zomer jagen de rosse vleermuis, gewone en ruige dwerg-
vleermuis vanaf de schemering tussen de bomen. Verschil-
lende bosvogels broeden hier in het voorjaar, onder meer 
de bonte vliegenvanger, matkop, boomklever, boomkruiper, 
bosuil, grote bonte specht en sperwer. Ook vind je hier bij-
zondere bosplanten, zoals salomonszegel, lelietje-van-dalen, 
dalkruid en hengel. In de afgelopen jaren zijn sporen van de 
boommarter en das gezien en de eekhoorn is een vaste be-
woner van Klein Zwitserland. Hazelworm en zandhagedis 



“Ik kom hier al tien jaar, zo’n vijf keer in de week en vooral in het weekend. Ik heb een ‘dwingend 
excuus’ om hier te komen: mijn honden uitlaten. Ze mogen hier loslopen, dat is fijn”. Marcel Prins 
woont  vlakbij het bosgebied, in het Bergkwartier. “Als je hier zo vaak komt, dan zie je de grote en 
kleine veranderingen in het bos. Zo zijn nu de jonge dennenbomen aan het groeien”. Veel plek-
ken hebben een speciale herinnering. “Met mijn vorige hond was ik een keer de weg kwijt, het 
sneeuwde toen flink en het was donker. Dat pad, die plek, dat vergeet je dan niet meer”. Terwijl één 
van zijn twee honden met veel enthousiasme een gat aan het graven is, vertelt Marcel: “Ik neem in 
principe alle hoeken van het gebied mee bij een wandeling. Het verst van mijn huis ligt het meest 
rustige, stille stuk, bij de ballonnenclub. Daar kom ik graag. En ook bij het poeltje, dat is aangelegd 
voor het waterbeheer. Het is droge zandgrond hier en in de buurt van de poel zie je dan planten en 
struiken groeien die meer water nodig hebben, zoals rododendrons. En de bonte specht broedt hier 
weer, een genot om deze vogel te horen, vooral in het voorjaar”.

MARCEL PRINS
Wandelaar Klein Zwitserland 
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Seizoenstips  
’s Ochtends vroeg in het voorjaar  kun je hier 
luisteren naar een prachtig concert van zingen-
de bosvogels. Je hoort het roffelen van de specht 
en het vrolijke fluitje van het roodborstje. Tijdens 
de paartijd in het voorjaar is het een drukte van 
belang in de paddenpoel. In de nazomer vind 
je op veel plaatsen bosbessen en bramen om te 
plukken. Een boswandeling heeft in ieder seizoen 
zijn eigen charmes. 

komen voor langs de bosranden en op de heide van de naastgelegen 
Stichtse Rotonde. 

Hakhoutstoven De provincie Utrecht heeft dit gebied aangewezen 
als ‘oude bosgroeiplaats’ en het meest bijzondere deel rondom de 
Galgenberg als ‘zeer waardevolle oude boskern’. Dit deel bestaat uit 
oud loofbos van zomereik met spaartelgen: stammetjes die men bij 
het eikenhakhoutbeheer liet staan, om de boom weer uit te kunnen 
laten groeien.  Hier en daar staan nog bijzondere hakhoutstoven. Dit 
zijn stobben die overbleven na het gebruik als eikenhakhout. De om-
trek van deze stoven zegt veel over hun ouderdom. In Klein Zwitser-
land zijn stoven met een omtrek van meer dan 4 meter aanwezig; 
deze stoven zijn daarmee meer dan 150 jaar oud. 

Wandeling 
Start: Utrechtseweg 180 bij de Watertoren 
Boswandeling, watertoren en paddenpoel
Download: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
sites/default/files/1_Klein_Zwitserland.pdf

P
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LANDGOED COELHORST
Een lang bewaard geheim
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Jarenlang was dit natuurgebied niet toegankelijk voor bezoekers, maar 
sinds 2018 is landgoed Coelhorst in het weekend opengesteld. Het is een 
gebied van 82 hectare, in eigendom van Natuurmonumenten. Sinds de 
middeleeuwen is hier weinig veranderd. Het gebied bestaat uit kleine 
percelen die worden afgebakend door sloten met daarnaast elzenrijen en 
door aarden wallen begroeid met bomen en struiken. Ook vind je hier sta-
tige lanen, boerderijen en een appelboomgaard.
 
Meer natuur Op het landgoed is nog een van de drie boerderijen in bedrijf.  
Op de vrijgekomen akker- en graslanden van de twee andere boerderijen 
werkt Natuurmonumenten aan meer natuur. Door maaien en afvoeren 
wordt de bodem voedselarmer gemaakt en krijgen bloemen, kruiden en 
insecten meer ruimte. Op de akkers worden oude gewassen zoals rogge 
geteeld. Vrijwilligers helpen bij het onderhoud op het landgoed, bijvoor-
beeld het afzagen van de elzen tot vlak boven de grond. Hierdoor ontstaat 
een afwisselende begroeiing van dicht op elkaar staande lage en halfhoge 
struiken en dikkere elzen; een belangrijk leefgebied voor vogels.

Voorkomende soorten Het gebied is rijk aan vogels. Je hoort met name 
soorten van bomenrijen en bosranden: zwartkop, tjiftjaf, grasmus, win-
terkoning en spotvogel en ook zangvogels als groenling en grauwe vlie-
genvanger. De ijsvogel, buizerd en havik zijn hier te spotten en in de oude 
bomen hebben de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis een plekje 
gevonden. In een aantal sloten leeft de zeldzame en streng beschermde 
grote modderkruiper. Voor reeën is Landgoed Coelhorst een belangrijk 
leef- en rustgebied en ook de bunzing en hermelijn voelen zich hier thuis. 



LANDGOED COELHORST
Een lang bewaard geheim

“Als de boomgaard in bloei staat, dat is prachtig”. Hij is niet zo’n fana-
tiek vogelaar, maar in de boomgaard, daar komt Wim graag. “Na mijn 
pensionering als accountant, in 2016, wilde ik iets heel anders: naar buiten, 
vieze en koude handen krijgen. En betrokken zijn bij een activiteit in de 
buurt ”. Een goede match dus, als Hooglander helpen met het  snoeien van 
de tweehonderd appelbomen  op Landgoed Coelhorst, tussen november en 
eind maart. “Na een training bij Natuurmonumenten heb ik twee winters 
onder begeleiding gesnoeid. Afgelopen winter was ik zelfstandig aan het 
werk, met de andere zes à zeven vrijwilligers. We zijn per boom een half 
uur tot twee uur bezig. Dat hangt af van hoeveel er in het jaar ervóór is 
gesnoeid”. Er graast een klein groepje schapen in de boomgaard en de 
bomen moeten daarom met gaas worden beschermd, ook een klus van de 
boomgaardploeg. “Verder moeten bomen soms worden herplant, want het 
is vrij drassig land. De grond wordt dan opgehoogd en de boom wordt er 
weer ingezet. Daar hebben we dan wel een man of tien voor nodig. Ik ben 
een actief mens, op allerlei vlakken. Dit is een mooie invulling van mijn tijd”. 
 

WIM OLDE MEULE
Boomgaardploeg Coelhorst 
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Seizoenstips  
Geniet in het vroege voorjaar van duizenden 
pinksterbloemen die de graslanden lila kleuren. 
De appelbomen in de boomgaard staan eind 
april vol in bloei. Het hele jaar door zijn er 
excursies met een natuurgids, meer informatie 
hierover is te vinden op de website van Natuur-
monumenten. 
In de polder Zeldert staat een vogelkijkhut waar 
je in alle rust de vogels kunt bekijken. 

Wandeling 
Start: Tegenover coelhorsterlaan 34
Landgoed, kapel en rivier

In de akkers staan slofhak en korenbloem en in de elzenrijen 
groeit de slingerplant hop. 

Grebbelinie  Het landgoed maakt deel uit van de Grebbelinie, 
die kort voor de Tweede Wereldoorlog werd versterkt met 
bunkers en een anti-tankversperring. Deze zijn nog in het ge-
bied aanwezig. De boomgaard stamt uit 1947. De Coelhorster 
appel, een oud en lokaal ras, werd speciaal voor deze boom-
gaard weer ‘teruggekweekt’ en aangeplant. 

Landgoed Coelhorst 3,5 km ongemarkeerd laarzenpad op zaterdag en 
zondag open, bijzonderheid kapel

https://www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/coelhorst/over-dit-

natuurgebied
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STADSKERN
Kademuren vol natuur
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Tot de stadskern rekenen we het gebied binnen de tweede stadsmuur. Dit omvat de 
bebouwing, de grachten en het Zocherplantsoen. Nadat Amersfoort in 1259 stadsrech-
ten kreeg is de eerste stadsmuur gebouwd, met een verdedigingsgracht. Om meer 
ruimte te creëren voor de bevolking is begin 15e eeuw de tweede stadsmuur opgetrok-
ken. Daarvan zijn onder meer de Koppelpoort en de Monnikendam overgebleven. Begin 
1800 is de tweede stadsmuur afgebroken en geleidelijk aan vervangen door een plant-
soen  in romantische Engelse landschapsstijl, met slingerende paden en doorkijkjes. 
De combinatie van een plantsoen en grachten leidt tot een grote verscheidenheid aan 
natuur in de binnenstad.

Voorkomende soorten Op de kademuren vinden we op de waterlijn moerasplanten: 
wolfspoot, blauw glidkruid, moerasspirea, zwart tandzaad, blaartrekkende boterbloem, 
engelwortel, koninginnenkruid, valeriaan, moeraswalstro, grote waterzuring en melk-
eppe. Ook komen er diverse alledaagse kruiden voor zoals duizendblad, biggenkruid 
en bezemkruiskruid. Daarboven, op de droge muur, groeien de muurplanten: muursla, 
muurpeper, muurfijnstraal, muurvaren, paarse en witte muurleeuwenbek, klein glas-
kruid, rode spoorbloem en gele helmbloem. Bijzondere soorten varens op de kademu-
ren zijn steenbreekvaren, eikvaren en tongvaren. In het water van de grachten drijven 
de waterplanten waterlelie, gele plomp, watergentiaan, kikkerbeet, pijlkruid en kleine 
egelskop. Het Zocherplantsoen heeft een grote variëteit aan bomen. Bekende soorten 
zoals berk, beuk, hazelaar en linde. En bijzondere soorten met bijzondere namen, zoals 
hemelboom, valse christusdoorn en zakdoekenboom. 

Warmte eiland en zacht kalk De stad is een warmte eiland: het is er altijd een paar gra-
den warmer dan daarbuiten. Dat heeft invloed op de soorten die er leven. De kademu-
ren werden gemetseld met relatief zachte kalkrijke specie. Samen met over de muur 

www.amersfoort-rondvaarten.nl 



Met een team van zeven gidsen verzorgt de Waterlijn de rondvaart ‘natuur op de kademuur’. Joop 
van Drie, opgegroeid op de boerderij, is een echt natuurmens en was zestien jaar geleden actief be-
trokken bij het opzetten van deze themarondvaart. Hij traint de nieuwe ‘groene’ gidsen. “We  varen 
een route van 1,5 uur, langs de plekken waar de meeste planten groeien. Uit het hele land komen ze 
om de steenbreekvaren te fotograferen: daarvan zijn er nu 1100.  Ook studenten uit Wageningen 
varen mee”. Om de week gaan ze als team samen kijken langs de route. “Vorige week zagen we 
twee nieuwe soorten: wilde betram en kroosvaren. Er zitten nu tien soorten varens op de kades”. 
Soms worden soortdeskundigen geraadpleegd. “Het samenwerken en van elkaar leren, dat is prach-
tig”. Joop is ook gids op de reguliere rondvaarten. “Het meest bijzonder vind ik de zeer zeldzame 
planten zoals tripmadam, gele helmbloem, rode spoorbloem. Bij de gewone rondvaart vertel ik ook 
over deze planten. Het is leuk om dan aan de reacties te merken dat dat gewaardeerd wordt”.

JOOP VAN DRIE
Gids Waterlijn 
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Seizoenstips  
In het voorjaar broeden de slechtvalken in de 
Onze Lieve Vrouwetoren en scheren ze om de to-
ren. In mei, juni en juli zwieren de gierzwaluwen 
over de binnenstad. Op de buitensingel vliegt bij 
mooi weer de weidebeekjuffer. Bij de Waltoren, 
in het plantsoen, groeit in het voorjaar daslook. 
In de zomer vaart de Waterlijn om de week ‘s 
avonds de themaboot ‘natuur op de kade’. De 
bomenwandeling is mooi voor de knoppen, de 
bloemen of de vruchten en biedt in de zomer 
een verkoelend bladerdek.

aflopend regenwater zorgt dit voor goede omstandigheden 
voor de aanwezige planten. De meeste planten groeien in 
bestaande kieren of in een plak op de muur. Ook is het type 
vegetatie afhankelijk van schaduw en zon. De houtachtige 
soorten zijn schadelijk voor de kademuren. Daarom worden 
elke zomer de jonge boompjes, veelal elzen, van de muren 
verwijderd.

Wandeling 
Start: Observant, Stadhuisplein 7 
Bomenwandeling en oude stadskern
Download: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
sites/default/files/boekje_bomenwandeling.pdf
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MELKSTEEG
Verbinding tussen twee landschappen
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Het nieuwe natuurgebied Melksteeg wordt een 
ecologische verbinding tussen twee verschil-
lende typen landschap: het hooggelegen bos- 
en heidelandschap van de Utrechtse Heuvelrug 
en het rivierdal- en polderlandschap van de 
Eem. Nu is deze strook nog grotendeels agra-
risch weidelandschap met smalle bosstroken. 
Door een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Soest, Amersfoort, het Waterschap, 
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten komt 
hier 19 hectare natuur bij. 



MELKSTEEG
Verbinding tussen twee landschappen
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Seizoenstips  
Misschien kunnen we in de toekomst de 
veldleeuwerik en de graspieper horen in het 
voorjaar; een bijzonder spektakel. Natuurmo-
numenten zal tijdens de herinrichting en ook 
daarna met regelmaat excursies organiseren 
door het gebied om het verhaal over de nieuwe 
natuurontwikkeling te vertellen en zichtbaar te 
maken.  

Wandeling 
Start Klompenpad: Fletcher Hotel, Birkstraat 138
Rivier en weiland
Download: www.klompenpaden.nl/klompen-
pad/derde-erfpad

Kwelwater Melksteeg is bijzonder als overgangsgebied en ook  
door de kwel die aanwezig is: grondwater dat uit de bodem 
komt door druk aan de oppervlakte. Dit water is heel schoon 
en vaak rijk aan kalk en andere mineralen. Hierdoor kunnen er 
specifieke planten groeien die kwelwater nodig hebben. Het 
gebied is ook belangrijk door de verbindende functie tussen 
de natuur op de Heuvelrug en de natuurzone langs de Eem 
en op Landgoed Coelhorst. Zo kunnen dieren van verschillende 
populaties elkaar vinden en vindt er uitwisseling van genen 
plaats. Dit maakt populaties minder kwetsbaar voor bijvoor-
beeld ziektes. 

Klompenpad en fietsroute Natuurmonumenten wordt be-
heerder van Melksteeg. Er komt een extra klompenpad zodat 
de natuur toegankelijk wordt voor een breed publiek en wan-
delaars de overgang kunnen ervaren van de droge zandgron-
den van de Heuvelrug naar de natte natuur van de Eemvallei. 
Een nieuw fietspad in het gebied zal zorgen voor een door-
gaande recreatieve fietsroute van Soest naar Amersfoort.

Toekomstige soorten Bij de inrichting van het gebied wordt 
goed bekeken welke dieren en planten hier een plek kunnen 
krijgen. Voor de natte en vochtige delen is het de bedoeling dat 
hier straks bedreigde soorten als ringslang, rugstreeppad, kam-
salamander, grote modderkruiper, waterplanten, libellen en vet-
blad voorkomen. Ook voor zoogdieren zoals bunzing, hermelijn 
en das wordt Melksteeg een geschikt leefgebied. Graslanden 
met veel variatie in grassen en bloemen zijn aantrekkelijk voor 
een groot aantal insecten, zoals de gewone kegelbij en verschil-
lende soorten sprinkhanen. Daardoor worden ook weer zoog-
dieren en vogels aangetrokken die deze insecten eten.
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WATERRIJK
Nieuwe natuur boven Vathorst
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Op de eeuwenoude, voormalige grens tussen de provincies Utrecht en 
Gelderland ligt het riviertje de Laak. Tegenwoordig ligt de provinciale 
grens iets noordelijker en wordt de woonwijk Vathorst-Noord afgebakend 
door de Laak. In het gebied Over de Laak, langs de Achterhoekerweg, ont-
wikkelt de gemeente een natuurgebied: Waterrijk. De Achterhoek was 
een hoek ‘ver weg’ van de grotere dorpen en steden. Het was een laag, nat 
en uitgestrekt veen- en moerasgebied. Op een paar ruggen van dekzand 
stonden boerderijen, die als eilandjes boven de natte grond uitstaken. Nu 
is de omgeving van de Laak veel droger en is het een gewilde plek om te  
recreëren in de vorm van fietsen en wandelen.

Gele kwikstaart
0 1 20.5 Km°



WATERRIJK
Nieuwe natuur boven Vathorst
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Seizoenstips  
Er komt een vogelkijkscherm aan de rand van 
het gebied. Dit is een ideale plek voor bezoekers 
om in de verschillende seizoenen de vogelrijk-
dom te bewonderen en ook voor kinderen is dit 
een leuk uitje.  

Wandeling 
Start: Weteringkade 250
Riviertje de Laak en ruïnes Hammetje
Download: http://run033.com/beweegroutes/

Overgangsgebied Waterrijk wordt een 
bijzonder natuurgebied: het  ligt op de 
overgang van de Gelderse Vallei naar het 
Eemland. De waterstand in het gebied 
zal hoger zijn dan in het omringende 
boerenland, om te zorgen voor een meer 
natuurlijke situatie. Ook zal de grond 
worden afgegraven. Sommige plekken 
worden wat droger, andere wat natter 
met brede sloten en flauwe oevers. Hier-
door kan grasland ontstaan met  een 
grote diversiteit aan bloemen en gras-
sen. Een plek met voedsel en rust voor 
boerenlandvogels, amfibieën en kleine 
zoogdieren.

Toekomstige soorten Hoe de natuur 
zich precies zal ontwikkelen is lastig te 
voorspellen. Wel is duidelijk dat veel vo-
gels  hier straks voedsel zullen vinden. 
De boerenzwaluw, huiszwaluw, steenuil 
en kerkuil komen hier nu al voor, rondom 
de boerderijen. De komst van moestui-
nen en een voedselbos van het Tuinpark 
Laakzijde zal bijdragen aan de leefom-
geving van deze dieren. En ook soorten 
als gele kwikstaart, putter, geelgors, kie-
vit en zelfs misschien wel graspieper of 
veldleeuwerik hopen we hier in de toe-
komst te zien. In de winter zullen er wel-
licht ganzen en zwanen grazen.  

Waterrijk Vathorst
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