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Actuele groenkaart op Amersfoort in beeld 

Op Amersfoort in beeld staat de actuele Groenkaart. In januari 
2020 is er een nulmeting gedaan. Met die nulmeting zijn de wijkat-
lassen gemaakt. De wijkatlassen geven de situatie per januari 2020 
weer. De Groenkaart is na de nulmeting verder ontwikkeld. Daar-
om kan het zijn de actuele kaart anders is dan de wijkatlas.  Vanuit 
de Groenkaart kan je doorklikken naar de wijkatlassen met kaarten 
per wijk. 

Wat is de Groenkaart?

Op de Groenkaart legt gemeente Amersfoort de groengebieden 
en belangrijke bomenrijen en lanen voor de stad vast. De groen- 
gebieden zijn ingedeeld in stadsgroen en buurtgroen.  Op de 
Groenkaart zijn ook ambities opgenomen. Het is een kaart die 
aangeeft waar we groen willen versterken omdat het van belang is 
voor Amersfoort. De Groenkaart is dan ook in de eerste plaats een 
beleidsinstrument. 

De Groenkaart is een digitale kaart. Bij elk vlakje hebben we be- 
schikbare gegevens gevoegd. Door deze gegevens kan de Groen-
kaart gebruikt worden als beleidsinstrument. Een voorbeeld van 
deze gegevens is het bestaande beleid dat van toepassing is. Een 
ander voorbeeld zijn de waarden en de doelen voor elk groen-
gebied. Deze gegevens komen niet uit het niets. Over een tiental 
nota’s en gegevensbronnen verspreid zijn doelen en waarden 
bekend. In de Groenkaart worden deze gegevens verzameld en in 
samenhang weergegeven. 

De Groenkaart is een dynamische kaart. Het is een kaart die steeds 
aangepast kan worden, maar waarvan het uitgangspunt nu wordt 
vastgelegd in de atlas van de Groenkaart van 2020. Deze atlas 
bestaat uit deze inleidende toelichting, met per wijk een complete 
set van de basisgegevens. 

De groenkaart is een ruimtelijke weergave van het groenbeleid. 
De juridische bescherming van de groengebieden is geregeld in 
de bestemmings- en omgevingsplannen. Laanbomen zijn  
beschermd via het bomenbeleid. 

Toelichting Groenkaart en wijkatlassen
Welk groen staat er op de Groenkaart? 

De Groenkaart richt zich in de eerste plaats op openbaar groen. 
Het stadsgroen bestaat dan ook voor het grootste deel uit 
gronden die eigendom zijn van de gemeente. Een groot deel van 
het buitengebied, en een deel van de grote groengebieden en 
landgoederen is echter privébezit. Al dit groen is belangrijk voor 
Amersfoort. 

Zowel het groene raamwerk van het stadsgroen als het buurt-
groen zijn onontbeerlijk voor een groene stad, voor het woon- en 
leefplezier van de inwoners van Amersfoort. Groene tuinen zijn 
ook erg belangrijk voor de stad maar zijn niet opgenomen op de 
kaart. Alleen tuinen die een groene bestemming hebben op het 
bestemmingsplan, zoals de houtwallen in Vathorst, zijn ook opge-
nomen op de kaart.

Wat is stadsgroen?

Het stadsgroen bestaat uit de groengebieden, de belangrijke 
bomenrijen en lanen, en de verbindingen daartussen. Het is het 
samenhangende stelsel van groen en water waarvoor in het beleid 
al doelstellingen en plannen zijn vastgelegd1. Deze doelstellingen 
en plannen zijn er omdat dit stadsgroen betekenis heeft voor de 
stad als geheel. 
Belangrijke thema's in de Groenvisie waren uitgangspunt bij het 
maken van de Groenkaart: 
	• Biodivers Amersfoort: de voor biodiversiteit belangrijke 

beschermde gebieden zijn alle in het stadsgroen opgenomen, 
vanwege de ecologische doelstellingen. Ook ecologische 
verbindingen staan erop.
	• Recreatief Amersfoort: sportvelden zitten in het stadsgroen, 

evenals de grote aantrekkelijke groengebieden. Ook 
recreatieve verbindingen staan erop.
	• Eetbaar Amersfoort: De volkstuincomplexen zijn in het 

stadsgroen opgenomen, buurttuinen zitten in het buurtgroen. 
	• Klimaatbestendig Amersfoort: een samenhangend stelsel van 

water en groen is belangrijk, de waterlopen in de stad zijn 
vrijwel allemaal in het stadsgroen opgenomen. 

 

Beschermde stadsgezichten met een groen element staan ook op 
de kaart. Dit zijn het Bergkwartier, een deel van het Soesterkwartier 
en de binnenstad. Hier zijn bijvoorbeeld groene tuinen beeldbe-
palend. Ook landgoederen en andere cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden staan op de kaart.

Wat is buurtgroen? 

Naast stadsgroen kennen we ook buurtgroen: Het buurtgroen 
is noodzakelijk voor de leefbaarheid en het woonplezier van de 
buurt. Het buurtgroen vervult ook een belangrijke rol voor een  
klimaatbestendige stad. De invulling van buurtgroen is aan de 
buurt. Wel moet het groen blijven en bijdragen aan een klimaat-
bestendige stad. De gemeente heeft hiervoor geen extra doelstel-
lingen opgenomen, zoals voor het stadsgroen. 

Dit is ook het grote verschil met stadsgroen. Belangrijke thema’s 
in het buurtgroen zijn niet alleen spelen en uitzicht van om-
wonenden maar ook de ruimte voor zelfbeheer, de ruimte voor 
stadslandbouw, en ruimte voor andere groene initiatieven. Uiter-
aard is er een raakvlak met het thema “Groen en Gezond”, of met 
het thema “Klimaatbestendig Amersfoort” maar dan op het schaal-
niveau van de wijk of buurt.

Kan ik meepraten?

Heeft u een opmerking over de Groenkaart of ziet u een foutje? 
Dan horen wij het graag. Zulke kleine foutjes in de vele gegevens 
verbeteren we. De Groenkaart wordt ook aangepast als er door het 
college of de raad besloten is over projecten. 

Heeft u ideeën of vragen over een gebied? Neemt u dan contact 
op met de wijkbeheerder. Vaak is er ruimte voor (gezamenlijke)  
initiatieven van bewoners. Dit kan per initiatief met de wijkbe-
heerder worden opgepakt. De mogelijkheden voor deze initiatie- 
ven variëren; het verschilt voor stadsgroen en buurtgroen. 

Bij nieuwe (beheer)plannen voor stadsgroen kunnen inwoners van 
de hele stad inspreken en adviseren voor deze nieuwe plannen 
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en het stadsgroen waarover gesproken wordt. In het stadsgroen 
heeft de gemeente vaak meerdere specifieke beleidsdoelen zoals 
ecologische verbindingen en klimaatdoelstellingen, of ruimte om 
te bewegen. Initiatieven van de inwoners van Amersfoort zijn mo-
gelijk als ze bijdragen aan deze beleidsdoelen. 

Bij nieuwe plannen voor het buurtgroen participeren alleen de 
buurtbewoners en -gebruikers. Zij hebben ook invloed op de doel-
stellingen en kunnen samen met de gemeente bepalen hoe het 
groen eruit moet zien. Buurtgroen reageert hierdoor meer op de 
behoeften die er zijn in de wijken. Hierdoor kan de inrichting van 
buurtgroen iets vaker wisselen dan bij stadsgroen. 

Hoe is de Groenkaart ontstaan? 

De Groenkaart is ontwikkeld in een aantal stappen, uitgaand van 
het bestaande beleid (zoals de bomenleidraad) en de waarden en 
uitgangspunten van de Groenvisie. Hierbij is steeds de omgeving 
geraadpleegd en hebben ook burgers kunnen meepraten. Er is 
een pilot Schothorst geweest met fietstocht, en er is een aantal 
malen een concept voorgelegd aan een klankbordgroep van 
burgers.

Hoe wordt de Groenkaart gebruikt?

De Groenkaart wordt in elk geval gebruikt om het groen en de 
groene ambities beter mee te nemen bij toekomstige verande- 
ringen in de stad.  Alle groene ambities zijn nu op kaart weer- 
gegeven en helder geformuleerd. Ook de gewenste uitbreiding 
van groen is weergegeven in een aparte laag van de Groenkaart. 
Het zijn ambities die in eerder beleid opgenomen waren, maar 
(nog) niet zijn gerealiseerd. 

Wat wordt er vastgesteld?

De digitale Groenkaart is vastgesteld met daarin de indeling in 
stads- en buurtgroen. De toelichting bij de digitale Groenkaart is 
in de eerste plaats een “toelichting”, deze wordt dan ook niet apart 
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vastgesteld. De toelichting is er vooral voor de transparantie van 
het proces, en de uitleg.

Hoe wordt de Groenkaart bijgehouden?

Het college en/of de raad stelt omgevingsplannen en beheerplan-
nen vast. Dit verwerken we in de groenkaart. Dit is bijvoorbeeld 
een verandering van ambitie of nadruk of een toevoeging van 
gebieden aan de groenkaart. De verandering wordt daarna ver- 
werkt in de Groenkaart.
Technische verbeteringen in de gegevens worden 1 tot 2 maal per 
jaar aangebracht. Omdat het alleen een wijziging van gegevens 
betreft is hiervoor geen beslissing of vaststelling door het college 
of gemeenteraad nodig. U kunt technische verbeterpunten altijd 
melden via groenestad@amersfoort.nl .

Begrenzing Groenkaart 

Juridisch verantwoorde begrenzing 
Begrenzing van groengebieden en lijnbeplantingen is zoveel mo-
gelijk aan bestemmingsplangrenzen gekoppeld. Hierdoor sluit de 
Groenkaart aan op bestaande juridische kaders. De stadsgroenge-
bieden hebben een groene bestemming zoals groen, natuur, bos 
of water. Ook fiets- en voetpaden binnen deze groengebieden zijn 
in het stadsgroen opgenomen. 
Voor bomenlanen en bomenrijen (en andere belangrijke boom-
structuren) is de begrenzing gekozen op het volledige straatprofiel 
(van gevel/ voortuin tot gevel/ voortuin). Deze maximale begren-
zing geeft de meeste vrijheid en ruimte voor het behouden en 
versterken van de gewenste laanbeplantingen. 

Eigendom 
De Groenkaart richt zich in de eerste plaats op openbaar groen. 
Het stadsgroen bestaat dan ook voor het grootste deel uit 
gronden die eigendom zijn van de gemeente. Een groot deel 
van het buitengebied, en een deel van de grote groengebieden 
en landgoederen is echter privébezit. Groene ambities voor deze 
gebieden sluiten aan op bestaand beleid. De mogelijkheden voor 
participatie liggen bij veranderingen in deze gebieden duidelijk 
anders. 

Ook enkele woningen liggen in het stadsgroen. Het betreft hier 
woningen die onderdeel zijn van de landgoederen, en tuinen 

en woningen die als eilanden in grote groengebieden liggen. Ten-
slotte zijn nog enkele (delen van) tuinen in het stadsgroen opge-
nomen. Dit stadsgroen had in bestemmingsplannen al een bijzon-
dere bescherming meegekregen, zoals de houtwallen in Vathorst. 

Relatie met compensatie

Compensatie van groen vindt bij voorkeur op de plek zelf plaats. 
Hoe we dit doen staat in het groencompensatiebeleid. Bomen 
compenseren doen we volgens de bomenleidraad kwantitatief en 
kwalitatief. Bij projecten compenseren we in het buurtgroen in de 
directe omgeving of versterken we het stadsgroen. Bijvoorbeeld 
in grote groengebieden aan de rand van de stad, of in belangrijke 
bomenlijnen.

Wat is er allemaal stadsgroen?

Het stadsgroen bestaat uit de volgende onderdelen: 
	• Stadsgroengebieden 
	• Belangrijke bomenrijen, lanen en houtwallen  
	• Ecologische zones en recreatieve verbindingen 

Al deze onderdelen staan ook op Amersfoort in beeld. Hieronder 
wordt een uitleg gegeven per onderdeel van het stadsgroen. 

Een voorbeeld van een groene ambitie in de Groenkaart was 
de groene fietsroute over de Heideweg/VanTuyllstraat. 
Op de Heideweg/VanTuyllstraat in Vathorst was niet genoeg 
ruimte om een goede bomenrij in de openbare ruimte te 
realiseren. Wel was de ambitie om hier een laan of bomenrij 
te planten bekend. Bewoners hebben gezamenlijk meege-
dacht en in de tuinen is in 2019, samen met de bewoners de 
gewenste bomenrij gerealiseerd. De bomenrij aan deze 
hoofdfietsroute voegt niet alleen kwaliteit toe voor de om-
wonenden, maar ook voor alle gebruikers van de fietsroute.
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Stadsgroengebieden 

Elk stadsgroengebied heeft een ambitie gekregen, in de lijn met 
de gewenste ontwikkelingsrichting. 
Stadsgroengebieden die in de eerste plaats een natuurfunctie 
hebben, krijgen als label	"Nadruk natuur". Dat wil niet zeggen 
dat recreatie in een dergelijk gebied niet mogelijk is. Het betekent 
dat een verhoging van ecologische waarde en biodiversiteit het 
belangrijkste doel is bij verdere ontwikkeling. Ook activiteiten in 
zo'n groengebied gaan vaak over de beleving van de natuur. Een 
bijzondere vorm van groengebieden met nadruk natuur zijn de 
grachten met zeldzame historische of recente muurbegroeiing. 
In een gebied met nadruk natuur passen activiteiten gericht op 
natuurbeleving, zoals een natuurspeelplaats, rustig wandelen en 
fietsen. 

Groengebieden met "Nadruk gebruik en recreatie" hebben in 
de eerste plaats een functie voor gebruik, recreatie of beleving. 
Voorbeelden hiervan zijn de begraafplaats in het Soesterkwartier, 
sportvelden, de dierentuin of een visvijver. Ook het Zocherplant-
soen valt hieronder, met als belangrijkste ambitie het behoud van 
de historische waarden en de vormgeving als klassiek historisch 
stadspark. Natuurwaarden zijn in deze groengebieden vaak aan-
wezig, maar staan bij de ontwikkeling van het gebied niet centraal. 

In groengebieden met "Afwisselend nadruk natuur of nadruk 
recreatie" komen beide hiervoor genoemde accenten voor op 
de verschillende locaties in het gebied. Een voorbeeld hiervan is 
de groengordel Soesterkwartier, waarin natuurlijke struwelen en 
andere begroeiing afgewisseld worden met sportvelden, gazons, 
speeltuinen etc. 

In het gebied met "Behoud van de openheid van het Eemland"	
is behoud van openheid en de weidevogelpopulatie belangrijk. In 
de gebieden bij de Coelhorst en bij Stoutenburg is de ambitie om 
natuur, landschap en toegankelijkheid in samenhang te verster- 
ken.	
De "Beeldbepalende groene tuinen"	zijn stadsgroengebieden 
met een bijzondere status. In deze categorie zitten de grotere 
privétuinen in de stadsgroengebieden, en het openbaar groen 
en de tuinen in rijksbeschermd of gemeentelijk beschermd stads-
gezicht. Groene ambities worden gericht op bescherming van de 

stadsgezichten, of versterking van de groenstructuur en de groene 
uitstraling van het omringende stadsgroengebied. 

Gewenst groen	op de kaart zijn de gebieden, waarvan de ambitie 
is om deze op termijn als stadsgroengebied toe te voegen. 

Belangrijke bomenrijen, lanen en houtwallen

De belangrijke boomstructuren geven het landschap van de stad 
een herkenbare ruggengraat. De bomen in deze lijnen zijn van 
belang voor de beleving van de stad, vooral omdat we ons langs 
deze lijnen verplaatsen. Bomenlanen en -rijen dragen bovendien 
in belangrijke mate bij aan het stadsklimaat. 
Op de kaart staan de bestaande lijnbeplantingen die in het stads-
groen opgenomen zijn. Het gaat niet alleen om lanen, maar 
ook rijen bomen, verspreid staande groepen en andere vormen 
van boom-beplanting. Daar waar uitbreiding gewenst is van de 
bestaande boomstructuren is gewenste lijnbeplanting op de kaart 
weergegeven. 

Verbindingen

Een derde onderdeel vormen de verbindingen binnen de groen-
gebieden. Er zijn zowel gewenste ecologische zones als gewenste 
recreatieve verbindingen opgenomen. Deze wensverbindingen 
zijn in de vorm van een pijl op de kaart afgebeeld. De pijl geeft aan 
waartussen de verbinding gewenst is. Het gaat niet om de exacte 
ligging van de verbinding. 
Op de kaart staan ook de bestaande voorzieningen. De belangrijk-
ste recreatieve en de belangrijkste ecologische oversteeklocaties 
staan er op met een symbool. 
Het gaat om de mogelijkheden om de belangrijkste belemmerin-
gen voor mens en dier over te steken. Dit zijn de snelwegen, 
spoorwegen, ring (hoofdweg) en kanaal. Voor het maken van de 
kaart zijn zowel de gegevens van de gemeente als de gegevens 
van het waterschap gebruikt. 
 

Waardering

Al het groen in Amersfoort is van belang vanwege de ecosysteem-
diensten die het groen levert aan de stad en de intrinsieke waarde 

van de natuur. Het doel van deze waardering is om bijzondere 
elementen direct onder de aandacht te kunnen brengen bij het 
beleid. 

Uitgangspunt is dat al het groen van waarde is, en voorziet in 
een basiswaarde voor klimaat, landschap, natuur, cultuurhistorie, 
gebruik etc. Daarnaast kunnen groengebieden en bomenlanen en 
rijen ook een extra waarde hebben voor één van deze onderwer-
pen. Een voorbeeld hiervan is een hoge ecologische waarde voor 
een stadslandgoed als Schothorst. Deze extra waardering wordt in 
Amersfoort in beeld met een icoon weergegeven. 
De waardering is toegekend op basis van de beantwoording 
van een aantal vragen. Dit sluit aan op de waardering die in het 
boombeleid (bomenleidraad) wordt gebruikt. 
De vragen en de beoordeling zijn hiernaast in een overzicht 
samengevat. Veel van de gegevens die van belang zijn voor de 
waardering zijn op de wijkkaarten van de atlas opgenomen.  

Overzicht kaarten:

Elk stadsgroengebied, boomstructuur of verbinding op de groen-
kaart heeft een set gegevens en een waardering meegekregen, 
een paspoort.  Een deel van deze gegevens staat in Amersfoort in 
beeld, de volledige set staat in de atlas per wijk. Hierna vindt u de 
stand van zaken van de gegevens op 20 januari 2020.

A. De Groenkaart: Gegevens en waardering
1. Algemeen beeld van stadsgroen en buurtgroen 
2. Tabellen stadsgroen met daarin ook het beleid en de ambities 

(alle tabellen bij elkaar)
3. Bomen (grootte, sortiment) en landschappen 
4. Ecologie: bijzondere soorten en leefgebieden 
5. Historische kaart, monumenten en hoofdlijnen
6. Beleving beplanting en hoge waarde voor gebruik  

B. De Groenkaart: alle “beschermingen” 
De beleidsmatige bescherming  en de monumenten op de groen-
kaart

C. De Groenkaart deel 4: ambities
1. De ambities op de groenkaart
2. Verbindingen: bestaande en gewenste ecologische verbindin-

gen
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KLIMAAT & MILIEU RUIMTELIJKE STRUCTUUR
& LANDSCHAP

ECOLOGIE & NATUUR CULTUUR & HISTORIE BELEVING & GEBRUIK

Belangrijk voor de klimaatwaarde is de 
bijdrage die een gebied kan leveren aan 
de mogelijkheid om regenwater op te 
vangen, aan verkoeling van de stad, het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en de 
opname van CO2. Ook dragen grote 
groengebieden en groene wallen bij aan 
geluidsreductie in woonwijken. Al het 
stadsgroen is belangrijk voor klimaat en 
stadsmilieu. Deze waarde is dan ook niet 
apart beoordeeld, met als enige uitzon-
dering de bomenlijnen waarvoor er nog 
een ambitie is, omdat er nog geen bomen 
staan. . 

Een gebied of lijnelement heeft een 
ruimtelijk-landschappelijke waarde als 
deze een belangrijk onderdeel vormt van 
de ruimtelijke structuur van  
Amersfoort als geheel. 

Alle groengebieden en lanen van de 
Groenkaart hebben een hoge waarde 
voor landschap en ruimtelijke structuur, 
zijn al aangewezen als onderdeel van 
de hoofdstructuur in de Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte en elders.
 
Het is één van de belangrijke argument-
en geweest om ze op te nemen in het 
stadsgroen. Deze waarde is dan ook niet 
afzonderlijk beoordeeld in de paspoorten.

Een groengebied heeft een hoge waarde 
voor ecologie en natuur als twee of meer 
van de volgende vragen met JA beant-
woord kunnen worden:

	• Komen er beschermde soorten voor, 
of is het gebied onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland?
	• Is er een bijzonder leefgebied 

(stromend water, oud loofbos etc) in 
het het groengebied aanwezig?
	• Is het een ecologische 

verbindingszone?
	• Is er sprake van gelaagdheid en 

diversiteit (grote inheemse bomen, 
kruidenrijk grasland, bomen èn 
bosplantsoen)?

Een lijnelement heeft een hoge waarde 
voor ecologie en natuur als twee of meer 
van de volgende vragen met JA beant-
woord kunnen worden

	• Staan er grote inheemse bomen?
	• Is het een ecologische verbinding?
	• Is er sprake van een goede soortmix 

(genetische diversiteit in de laan?
	• Is er sprake van gelaagdheid door de 

aanwezigheid van kruidenrijk grasland, 
heesters of een houtwal?

Een gebied heeft een hoge waarde voor 
cultuur of historie als een van de volgende 
vragen met JA beantwoord kan worden:

	• Is het gebied monumentaal 
beschermd (Rijksmonument of 
onderdeel van een rijksbeschermd 
stadsgezicht)
	• Is er kunst aanwezig die in het 

groengebied staat, en meebepalend is 
voor de sfeer of het tijdsbeeld?
	• Is het onderdeel van een karakteristiek 

ensemble zoals een gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht, bijzondere 
architectuur of bevat het groen 
erfgoed?
	• Zijn er belangrijke (historische) 

verhalen of verwijzingen naar vroeger?

Een gebied heeft een hoge waarde voor 
beleving en gebruik als twee van de vol-
gende vragen met JA beantwoord kunnen 
worden:
	• Er is een duidelijke bijdrage aan de 

belevingswaarde in de vorm van 
sierbomen of de aanwezigheid van 
vijvers, rivieren of beken? 
	• Is er ruimte voor sport en spel 

(ruime speelgazons, sportvelden, 
speeltuinen)?
	• Is er sprake van een bijzonder gebruik 

(begraafplaats, dierentuin, zwembad, 
sportcomplex, natuurboerderij, 
Elizabeth Gasthuisterrein, het groene 
huis ed) ?
	• Is er sprake van stadslandbouw, of 

staan er veel bomen met eetbare 
noten of fruit (walnoten, hazelnoten, 
appels, peren, kersen, pruimen?)
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Kenmerk Naam Hoofdboomsrt Genetische_diversiteit Onderbegroeiing Bijzonderheden

8 Westelijke Ontsluiting soortmix soortmix wisselend Locatie in bos hoog 1 1 basis hoog basis

15 Amsterdamseweg Quercus robur (Zomereik) inheemse soort blokhagen beeld sterk meebepaald door boomgroepen aangrenzende groengordel basis 1 basis hoog hoog

22 Barchman Wuytierslaan Quercus robur (Zomereik) inheemse soort gazon basis hoog 1 hoog hoog

33 Borneoplein Fagus sylvatica (Beuk) soortmix gazon Boomgroepen en heesters met hoge sierwaarde, ook Prunus (Sierkers) 
en Liriodendron (Tulpenboom) basis 1 hoog 1 1 hoog hoog

37 Daam Fockemalaan Quercus rubra (Amerikaanse eik) soortmix droog kruidenrijk grasland Mix met oa. Acer platanoides (Esdoorn), A, saccharinum (Zilveresdoorn), 
A. campestre (Veldesdoorn) hoog 1 1 hoog 1 hoog hoog

57 Emmalaan Quercus coccinea 'Splendens' (Scharlaken eik) kloon gazon Laanbeeld nabij rotonde door bomen in aangrenzend terrein basis hoog 1 hoog hoog

66 Graaf Hendriklaan Tilia x europaea (Hollandse linde) soortmix wisselend Diverse klonen Linde in gazon of lage sierheesters, Zomereik in 
boomplantvakken basis 1 hoog 1 hoog hoog

100 Hugo de Grootlaan Quercus palustris (Moeraseik) soort gazon Deel van de laan, bij het bos niet beplant basis hoog 1 hoog basis

112 Kapelweg soortmix soortmix gazon Berkenmix (Betula pendula, B. nigra, B. utilis, B. ermanii, B. papyrifera) 
met Prunus sargentii basis 1 hoog 1 1 hoog hoog

118 Kersenbaan noordelijk deel Betula pendula (Ruwe berk) inheemse soort boomplantvakken mix met oa. Robinia pseudoacacia (Valse acacia) en Pinus sylvestris 
(Grove den) basis hoog 1 hoog hoog

121 Kon. Wilhelminalaan Tilia americana (Amerikaanse linde) soort gazon basis 1 hoog 1 hoog hoog
134 Leusderweg Quercus robur (Zomereik) soort gazon deels in boomplantvakken basis 1 hoog 1 hoog hoog
171 Prins Frederiklaan Quercus rubra (Amerikaanse eik) soort gazon basis hoog 1 1 hoog hoog
172 Prins Frederiklaan Quercus palustris (Moeraseik) soort gazon bomen in middenberm basis hoog 1 1 hoog hoog
186 Rondweg Zuid Quercus rubra (Amerikaanse eik) soort droog kruidenrijk grasland Bomen aan parallelweg, deels opgenomen in houtsingels hoog 1 1 hoog 1 1 hoog hoog

187 Rotonde Bergkerk Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Rode beuk) kloon gazon rotondebegeleiding met ook Quercus petraea (Wintereik) basis hoog 1 hoog hoog

197 Stationsplein Quercus palustris (Moeraseik) soort boomplantvakken basis hoog 1 hoog hoog
198 Stationsstraat Quercus palustris (Moeraseik) soort blokhagen basis basis hoog hoog
199 Stichtse Rotonde Quercus robur (Zomereik) soort droog kruidenrijk grasland 1 groep bij Utrechtseweg (zuidwestzijde) basis 1 hoog 1 hoog hoog
205 Utrechtseweg Fagus sylvatica (Beuk) soort wisselend beuken in gazon of boomplantvakken, enkele eiken basis 1 hoog 1 1 hoog hoog

207 Utrechtseweg deel 2 Quercus robur (Zomereik) soort gazon Groep eiken bij Stichtse rotonde, Laan in bos niet in beheer bij 
gemeente basis hoog 1 1 hoog hoog

220 Vondellaan Quercus robur (Zomereik) inheemse soort gazon basis hoog 1 1 hoog hoog

223 Westelijke ontsluiting soortmix inheemse soortmix wisselend bestaande bomen aan huidige weg  in enkele groepen hoog 1 1 hoog 1 hoog basis

235 Hoek Prins Frederiklaan - 
Utrechtseweg basis hoog 1 1 1 hoog hoog

238 Utrechtseweg Fagus sylvatica (Beuk) inheemse soort boomplantvakken aanvulling met Fagus sylvatica 'Dawyck' (Beuk) basis hoog 1 1 hoog hoog
245 Leusderweg Tilia x europaea (Hollandse linde) inheemse hybride boomplantvakken Regelmatig grid van bomen basis 1 hoog 1 hoog hoog

264 Vondellaan Aansluitend op rest laan basis hoog 1 hoog basis

265 Westelijke ontsluiting soortmix inheemse soortmix droog kruidenrijk grasland bestaande bomen aan oostrand hoog 1 1 1 hoog 1 hoog hoog

266 Soesterweg Bokkeduinen Quercus robur (Zomereik) inheemse soortmix droog kruidenrijk grasland Wisselende beplanting ook afhankelijk van aangrenzend terrein hoog 1 1 1 hoog 1 hoog hoog

287 Leusderweg Tilia cordata (Winterlinde) soort boomplantvakken Diverse andere lindes, enkele rij met divers aangrenzend groen en 
pleinen basis hoog 1 hoog hoog

288 Leusderweg Tilia cordata (Winterlinde) soort boomplantvakken Enkele solitaire eiken basis 1 hoog 1 1 hoog basis

292 Stichtse Rotonde Robinia pseudoacacia (Valse Acacia) soort droog kruidenrijk grasland 1 groep eiken bij Utrechtseweg (zuidwestzijde) basis 1 hoog 1 hoog hoog
293 Daam Fockemalaan Quercus robur (Zomereik) inheemse soort gazon buitenste laan Acer platanoides 'Schwedleri' (Esdoorn) basis hoog 1 hoog hoog
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BELANGRIJKE LANEN / BOMENLIJNEN  
Kenmerk Naam Structuur Beleid Groentype Status Opg. Auto_Infra FietsInfra Ambitietypering Ambitietoelichting Ambitie_aanvullend Verwijzing

8 Westelijke Ontsluiting Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Opgave Beleid Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Bos Inpassingsplan Soortmix bomen, kruidenrijk 
grasland, fauna-maatregelen

15 Amsterdamseweg Radiaal Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte

22 Barchman Wuytierslaan Radiaal Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Laan Zie ook Nota Kwaliteit 

33 Borneoplein Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Groepen bomen

37 Daam Fockemalaan Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Wildverband

57 Emmalaan Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Wijkontsluiting Laan

66 Graaf Hendriklaan Ring Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte

100 Hugo de Grootlaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Opgave Wordt 
gerealiseerd Enkele rij bomen Rij completeren soortkeuze aansluitend op bos

112 Kapelweg Historische lijn Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Boomweide

118 Kersenbaan noordelijk deel Historische lijn Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Rijen bomen

121 Kon. Wilhelminalaan Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Wijkontsluiting Laan
134 Leusderweg Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
171 Prins Frederiklaan Historische lijn Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Hoofdfietsroute Laan
172 Prins Frederiklaan Historische lijn Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Hoofdfietsroute Dubbele rij bomen
186 Rondweg Zuid Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Gebiedsontsluiting Laan

187 Rotonde Bergkerk Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Enkele rij bomen

197 Stationsplein Radiaal Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
198 Stationsstraat Radiaal Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
199 Stichtse Rotonde Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Gebiedsontsluiting Groep bomen
205 Utrechtseweg Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 

207 Utrechtseweg deel 2 Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte

220 Vondellaan Ring (historische lijn) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte

223 Westelijke ontsluiting Groenkaart Opgave Beleid Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Bos Inpassingsplan Soortmix bomen, kruidenrijk 
grasland, fauna-maatregelen

235 Hoek Prins Frederiklaan - 
Utrechtseweg Historische lijn Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Bijzonder element Bijzondere bank

238 Utrechtseweg Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Zie ook Nota Kwaliteit 
245 Leusderweg Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Boomweide Zie ook Nota Kwaliteit 

264 Vondellaan Ring (historische lijn) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Opgave Wordt 
gerealiseerd Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Laan Laan completeren soortmix Zie ook Nota Kwaliteit 

Openbare Ruimte

265 Westelijke ontsluiting Groenkaart Opgave Beleid Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Bos Inpassingsplan Soortmix bomen, kruidenrijk 
grasland, fauna-maatregelen

266 Soesterweg Bokkeduinen Historische lijn Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Rijen, groepen 
bomen

287 Leusderweg Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Enkele rij bomen Zie ook Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte

288 Leusderweg Radiaal (historisch) Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Opgave Beleid Wijkontsluiting Hoofdfietsroute Enkele rij bomen Rij completeren diverse lindesoorten, eventueel 
knot- of leibomen

Zie ook Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte

292 Stichtse Rotonde Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Gebiedsontsluiting Hoofdfietsroute Boomweide
293 Daam Fockemalaan Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Gebiedsontsluiting Dubbele laan
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Kenmerk Naam Typering Bijzonder leefgebied Oude_bomen Monumentaal Ensemble Verhalen Bijzonder gebruik

11 Bebouwing Laan 1914 Bosachtig terrein met bebouwing Overige grote bomen basis 1 basis basis 1 hoog hoog

14 Belgenmonument Monument ter herinnering aan opvang Belgische soldaten (en 
vluchtelingen)

Rijksbeschermd 
stadsgezicht Eerste wereldoorlog basis 1 hoog 1 1 1 basis hoog hoog

18 Bos bij De Bokkeduinen Gemengd loofbos met opener delen Oud loofbos Grote inheemse bomen Groen erfgoed bij hoog 1 1 1 hoog 1 basis 1 hoog hoog
20 Bos Laan 1914 Loofbos Oud loofbos Grote inheemse bomen hoog 1 1 basis basis 1 hoog hoog

21 Bos Limvioveld Gemengd loofbos Oud loofbos Rijksbeschermd 
stadsgezicht hoog 1 1 hoog 1 basis hoog hoog

23 Bos Utrechtseweg Bos met rij woningen aan Utrechtseweg Oud loofbos Groen erfgoed aanwezig Weg der Weegen basis 1 hoog 1 1 basis hoog hoog

24 Bos Utrechtseweg Bos, deels op defensieterrein Oud loofbos Grote inheemse bomen hoog 1 1 basis basis 1 hoog hoog

25 Bosbad Openluchtzwembad in het bos Grote inheemse bomen zwembad basis 1 basis hoog 1 1 1 hoog hoog

26 Bosgebied Belgenmonument Natuurlijk bosgebied Oud loofbos Grote inheemse bomen Rijksbeschermd 
stadsgezicht hoog 1 1 1 hoog 1 basis 1 hoog hoog

27 Bosgebied Birkhoven Bosgebied met Bosvijver, lange lanen, Rododendron-vallei en 
Pinetum, vroeger onderdeel groter landgoed Oud loofbos Grote inheemse bomen Groen erfgoed aanwezig Landgoed Birkhoven hoog 1 1 1 hoog 1 1 basis 1 hoog hoog

28 Bosgebied Bokkeduinen Bosgebied met gebouw voor scouting Oud loofbos Grote inheemse bomen Groen erfgoed bij hoog 1 1 1 hoog 1 basis 1 hoog hoog
29 Bosgebied De Lichtenberg Bosgebied basis basis basis hoog hoog
38 Bosvilla Utrechtseweg Natuurlijk bos met villa Overige grote bomen basis basis basis 1 hoog hoog
45 De Lichtenberg Bosrijk instellingsterrein met open ruimte voor deel van Oud loofbos basis 1 basis basis hoog hoog
50 Defensieterrein Bos / oefenterrein Schietbanen basis hoog 1 basis hoog hoog
51 Dierenpark Amersfoort Dierentuin Grote inheemse bomen Dierentuin basis basis hoog 1 1 hoog hoog
53 Duinen Soesterberg Bosgebied Oud loofbos basis 1 basis basis hoog hoog

65 Eiland Daam Fockemalaan Droog kruidenrijk grasland met bomen en bosje tussen 
infrastructuur Overige grote bomen Rijksbeschermd 

stadsgezicht basis 1 hoog 1 basis 1 hoog hoog

67 Eiland Laan 1914 Bosstrook Grote inheemse bomen hoog 1 1 basis basis 1 hoog hoog

91 Omgeving Park Juliana van 
Stolberg

Gazonstrook met bomen tegenover voormalige Graaf Lodewijk 
kazerne

Juliana van Stolberg 
kazerne Kazernes basis hoog 1 1 basis 1 hoog hoog

92 Omgeving Park Juliana van 
Stolberg

Gazonstrook met bomen tegenover voormalige Graaf Willem 
kazerne Grote inheemse bomen Juliana van Stolberg 

kazerne Kazernes basis hoog 1 1 basis 1 hoog hoog

130 Hoornbeeck College Bosrijk instellingsterrein met open ruimten voor sport en 
rondom bebouwing Grote inheemse bomen basis 1 basis basis 1 hoog hoog

142 Klein Zwitserland Bosgebied met woningen Grote inheemse bomen Klein Zwitserland Gemeentelijk 
stadsgezicht

Bijzonder woonhuis 
Utrechtseweg 198 hoog 1 1 hoog 1 1 1 1 hoog 1 1 hoog hoog

144 Klooster Onze Lieve Vrouwe Ter 
Eem

Instellingsterrein met veel gemengd bos, gazons, diverse 
scholen Grote inheemse bomen O.L.V. Ter Eem meisjesinternaat tot 

1981 basis 1 hoog 1 1 basis 1 hoog hoog

154 Limvioveld Gemengd loofbos met grote open plek met gazon, sportvelden, 
Bergkerk en sierheesters met gazon aan rotonde Grote inheemse bomen Rijksbeschermd 

stadsgezicht
Sportvelden 
Speelgazons hoog 1 1 hoog 1 1 hoog 1 1 1 hoog hoog

158 Melksteeg Fietsverbinding, aangrenzend terrein kleinschalig agrarisch 
landschap Hist. Melksteeg basis 1 hoog 1 basis 1 hoog hoog

180 Spoorbos Barchman 
Wuytierslaan Gemengd loofbos Grote inheemse bomen Rijksbeschermd 

Stadsgezicht hoog 1 1 hoog 1 basis hoog hoog

185 Sportpark Birkhoven Sportpark, omzoomd door bos Grote inheemse bomen Sportvelden hoog 1 1 basis hoog 1 1 1 hoog hoog
186 Sportpark Bokkeduinen Sportpark met aan het spoor een volkstuincomplex Sportvelden basis 1 basis hoog 1 1 hoog hoog
193 Stichtse Rotonde Bos en heide op verkeersplein Groen erfgoed basis 1 hoog 1 1 basis hoog hoog

218 Park Juliana van Stolberg Modern formeel park met veel speelgelegenheid, bomen, 
hagen, sierheesters en vasteplantenborders Grote inheemse bomen Juliana van Stolberg 

kazerne
Oefenterrein 
J.v.Stolbergkazerne

Speelgazons 
Speeltoest basis hoog 1 1 1 hoog 1 1 1 hoog hoog

219 Verlenging strook Siliciumweg Natuurlijk grasland, structuur basis basis basis 1 hoog hoog

295 Woonwijk Ruys de 
Beerenbroucklaan Woningen in park, open ruimte is gazon met bomen Grote inheemse bomen Rijksbeschermd 

stadsgezicht
Ruys de 
Beerenbroucklaan basis 1 hoog 1 1 basis 1 hoog hoog
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GROENGEBIEDEN
Kenmerk Naam Locatie Beleid Groentype Status_opgave Ambitie_ontwikkelingsrichting Ambitietypering Ambitie_aanvullend Verwijzing

11 Bebouwing Laan 1914 Laan 1914 Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Bebouwing in bosachtig terrein, of omzoomd door bos Accent natuur en 
recreatie Behoud bosachtig karakter

14 Belgenmonument Daam Fockemalaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Parel Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Behoud monument in relatie tot haar locatie Accent recreatie Beheerplan Belgenmonument

18 Bos bij De Bokkeduinen Barchman Wuytierslaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Gemengd loofbos met enkele delen met kruidige vegetatie Accent natuur
20 Bos Laan 1914 Laan 1914 Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Natuurlijk bos Accent natuur

21 Bos Limvioveld Kappeyne van de 
Coppellolaan Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Gemengd loofbos Accent natuur

23 Bos Utrechtseweg Utrechtseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Natuurnetwerk Nederland Natuurnetwerk 
Nederland Natuurlijk bos met woningen Accent natuur Ook tuinen bosrijk

24 Bos Utrechtseweg Utrechtseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Natuurnetwerk Nederland Natuurnetwerk 
Nederland Natuurlijk bos Accent natuur

25 Bosbad Barchman Wuytierslaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Bosbad Accent recreatie Beheerplan Birkhoven

26 Bosgebied Belgenmonument Daam Fockemalaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Natuurlijk bos Accent natuur Beheerplan Belgenmonument

27 Bosgebied Birkhoven Barchman Wuytierslaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Natuurnetwerk Nederland Natuurnetwerk 
Nederland Natuurgebied, met cultuurhistorische accenten Accent natuur Beheerplan Birkhoven

28 Bosgebied Bokkeduinen Barchman Wuytierslaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Gemengd loofbos Accent natuur Beheerplan Bokkeduinen
29 Bosgebied De Lichtenberg Utrechtseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Natuurlijk bos Accent natuur
38 Bosvilla Utrechtseweg Utrechtseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Natuurlijk bos met villa Accent natuur Behoud bosrijk karakter
45 De Lichtenberg Utrechtseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Instelling in bosgebied Accent natuur Bosdelen in stand houden
50 Defensieterrein A28 Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Stadsgroen Bosnatuur Accent natuur
51 Dierenpark Amersfoort Barchman Wuytierslaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Dierentuin Accent recreatie Beheerplan Birkhoven
53 Duinen Soesterberg Monnikenboschweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Natuurnetwerk Nederland Stadsgroen Bosgebied, aansluitend op Soesterduinen Accent natuur

65 Eiland Daam Fockemalaan Daam Fockemalaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Droog kruidenrijk grasland met bomen, natuurlijk ogende 
boomweide met bosje Accent natuur

67 Eiland Laan 1914 Laan 1914 Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Natuurlijk bos Accent natuur

91 Omgeving Park Juliana van 
Stolberg Graaf Lodewijklaan Parel Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Groene inrichting van stroken in relatie tot voormalige kazerne Accent recreatie Ruimtelijke relatie met voormalige Graaf 

Lodewijk kazerne

92 Omgeving Park Juliana van 
Stolberg Graaf Willemlaan Parel Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Groene inrichting van stroken in relatie tot voormalige kazerne Accent recreatie Ruimtelijke relatie met voormalige Graaf 

Willem kazerne

130 Hoornbeeck College Utrechtseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen School in bosgebied Accent natuur Bosdelen in stand houden

142 Klein Zwitserland De Genestetlaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Gemengd natuurlijk bos met woningen Accent natuur Zoveel mogelijk bos behouden Beheerplan Klein Zwitserland

144 Klooster Onze Lieve Vrouwe Ter 
Eem Daam Fockemalaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Instellingsterrein met hoog gehalte aan bos, zowel naald- als 

loofbos, open grasland Accent natuur

154 Limvioveld Prins Frederiklaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Gemengd loofbos met grote open plekken Accent natuur Recreatieve voorziening behouden, niet 
vergroten Beheerplan Limvioveld

158 Melksteeg Melksteeg Groenkaart Opgave Wordt 
gerealiseerd Fietsverbinding en kleinschalig agrarisch landschap Accent recreatie Natuur in aan fietspad aangrenzende 

gedeelten

180 Spoorbos Barchman 
Wuytierslaan Barchman Wuytierslaan Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Natuurlijk loofbos Accent natuur Ruimtelijke begrenzing spoorcomplex

185 Sportpark Birkhoven Birkstraat Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Sportpark omzoomd door bos Accent recreatie Behoud bosranden Beheerplan Birkhoven
186 Sportpark Bokkeduinen Soesterweg Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Sportpark omzoomd door bosrand Accent recreatie volkstuincomplex behouden
193 Stichtse Rotonde Stichtse Rotonde Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Afwisselend bos en centraal een open heidegebied Accent natuur Beheerplan Stichtse rotonde

218 Park Juliana van Stolberg Graaf Engelbertpad Parel Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Stadsgroen Modern stadspark met veel voorzieningen en siergroen Accent recreatie
Ruimtelijke relatie met aangrenzend 
gebouw voormalige Juliana van 
Stolbergkazerne

219 Verlenging strook Siliciumweg Amsterdamseweg Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur, Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Natuurlijk en structuurrijk grasland Accent natuur

295 Woonwijk Ruys de 
Beerenbroucklaan Ruys de Beerenbroucklaan Stedelijke Ecologische Kaart Stadsgroen Open stadspark, ruimtelijke eenheid park en woonbebouwing Accent natuur Inrichting en onderhoud passend bij 

bouwperiode
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