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Inhoud 
 
In dit document presenteren Jaap Hengeveld en Mart Reiling, Track-landscapes 

u een voorstel voor de revitalisering van de beweegrondes in Amersfoort. Dit 

betreft zowel het onderzoeken van de staat en functioneren van de reeds 

aanwezige rondes, als het maken voor voorstellen voor nieuwe en aan te 

passen beweegrondes.  

 

Amersfoort is al jaren bezig met het aanleggen van beweegrondes, maar niet 

echt ‘actief’. Ze worden niet onderhouden, zijn vaak helemaal niet volgbaar en 

laten nog niet te de mooiste routes van de stad zien. Voor de Amersfoortse 

inwoners zijn de routes veelal onbekend.  

 

Met dit document doen we een aanzet om hier nieuw leven in te blazen, en 

Amersfoort als loopstad op de kaart te zetten. 

 

 
 
  



 

 
 

“Mensen bewegen meer bij voldoende  
aanbod recreatieve buitenruimte” 
 
 
Met beweegrondjes maken we sport zichtbaar in de stad. Met beweegrondjes 

proberen we de inwoners van Amersfoort te verleiden om te bewegen, langs 

de mooiste en veiligste routes die Amersfoort heeft. Met beweegrondjes -gratis 

en 24/7 voor iedereen beschikbaar- brengen we sport terug in de verstedelijkte 

omgeving, ze verbinden letterlijk wijken en groen. De rondjes sluiten aan om de 

trend dat er meer wordt gesport (en vooral hardgelopen), in de openbare 

ruimte en onafhankelijk van een lidmaatschap. Wandelen, joggen en hardlopen 

zijn de meest laagdrempelige sporten, je hoeft maar weinig kosten te maken 

om ermee te beginnen.  

 

Middels een samenwerking met sportaanbieders en maatschappelijke partners 

kan een vliegwieleffect ontstaan in gebruik om zo een bijdrage te leveren aan 

een hogere sportdeelname en mede te zorgen voor meer gezonde en gelukkige 

inwoners. Een onderzoek van RIVM bijvoorbeeld heeft laten zien dat 

volwassenen meer bewegen wanneer er in de omgeving van de woning 

voldoende recreatieve buitenruimte beschikbaar is (RIVM Wendel/Vos, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén op de drie mensen sport in de openbare ruimte 

Sporten vindt met name en steeds meer plaats vindt in de openbare ruimte en 

onafhankelijk van een sportclub. Eén op de drie mensen sport of beweegt in de 

openbare ruimte. Omdat de deelname aan zaal- en veldsporten en zwemmen 

afneemt, en de verwachting is dat deze trend zich doorzet, zal de behoefte aan 

een aantrekkelijke en verkeersveilige buitenruimte voor sport alleen maar 

toenemen. Inmiddels hebben steeds meer steden goede initiatieven genomen 

om de stad te ontsluiten voor sport, onder meer door bewegwijzerde routes. In 

steden als Amsterdam en Rotterdam zijn hier al langere tijd goede voorbeelden 

van te vinden.  

 

Aansluiten op de sportnota  

Op 3 december 2019 is de nieuwe sportnota vastgesteld. Hierin wordt terecht 

gesteld dat “De openbare ruimte wordt steeds belangrijker als plek om te 

sporten en te bewegen. Nu al gebruikt de helft van de Amersfoorters de 

openbare ruimte voor sporten en bewegen. De verwachting is dat dit in de 

toekomst alleen maar zal toenemen”, en wordt in dit kader als ambitie 

verwoord: “We willen dat het voor onze inwoners aantrekkelijk is om te sporten 

en te bewegen zodra ze hun voordeur uitstappen. Hiervoor hebben we al 

beweegrondjes en sport-, speel- en beweegplekken verspreid over de hele stad, 

maar de komende jaren werken we aan het verder geschikt maken van de 

openbare ruimte voor sport en bewegen”.  

 

  



 

 

Looproutes als vertrekpunt, naar een 
bewegende stad 
 

Het maken van beweegrondjes is zeker geen eindstation, het is het begin van 

een grotere uitdaging: het maken van een beweegvriendelijke stad. 

Voetgangers en fietsers zouden letterlijk en figuurlijk voorrang moeten krijgen 

op autoverkeer. De openbare ruimte is primair een plek voor sport, spel en 

natuur in plaats van geparkeerde auto’s. In de plannen voor woningbouw en 

infrastructuur behoren de belangen van bewegende mensen altijd 

meegenomen te worden of zelfs vooraan te staan. Dat gebeurt nog lang niet 

altijd. 

Dat kan anders. In een stad als Brussel wordt de aanleg van (hard)looproutes 

gezien als een vertrekpunt om in straten en parken meer (veilige!) ruimte te 

maken voor hardlopers en wandelaars. 

BRUSSEL KRIJGT JOGGINGPLAN 
https://fr.metrotime.be/2018/03/02/actualite/plan-jogging-bruxelles-rails/ 
 
Een resolutie voor een joggingplan werd unaniem aangenomen. Deze resolutie 

heeft als doel het lopen in de stad te vergemakkelijken en Brussel te presenteren als 

een plek waar het goed is om te rennen. 

Het was sp.a MP Jeff vandamn, ondersteund door andere PS en sp.a MPs, die 

achter dit voorstel stond. Een regelmatige jogger zelf en organisator van een 

hardlooprace langs het kanaal, hardlopen in de stad is een onderwerp dat hem 

nauw aan het hart ligt. "Wat ik enerzijds zie, is dat het lopen in de stad de laatste 

jaren echt populair en erg populair is geworden. Maar aan de andere kant is er heel 

weinig interventie die het lopen in de stad vergemakkelijkt, "zei de MP. Maar er is 

geen sprake van de lancering van de bouw van een grote infrastructuur of een 

"stadion", het doel van het plan is om hardlopen te vergemakkelijken zoals het 

tegenwoordig wordt beoefend. Zoals hij ons eraan herinnert, is hardlopen de meest 

betaalbare sport. "Je hebt alleen een paar schoenen nodig, dus lopende kosten 

kosten bijna niets en je kunt oefenen wanneer je wilt", zegt Jeff Vandamn.  

Wie ziet joggen als de beste manier om te sporten, ongeacht sociale klasse of 

financiële draagkracht. 

 

"Kaart" routes 

“In dit plan vragen we om vier dingen. De eerste is simpelweg "in kaart brengen" 

wat bestaat, om de routes aan te duiden die de hardlopers zeer gebruiken ", begint 

Jeff Vandamn. Het tweede voorstel is gericht op kleine infrastructuren, zoals in 

andere steden over de hele wereld, om joggen gemakkelijker en aangenamer te 

maken. Bijvoorbeeld het installeren van water en toiletten langs de routes en op 

plaatsen die populair zijn bij atleten. Of zelfs, zoals in Houston in de VS wordt 

gedaan, douches of kluisjes geïnstalleerd op belangrijke punten in de hoofdstad. 

"Dit zijn infrastructuren die vaak nuttig zijn voor alle gebruikers van de stad en niet 

alleen voor hardlopers", voegt de adjunct sp.a toe 

 

Een wereldwijde reflectie 

Ten derde, de afgevaardigden die dit wetsvoorstel indienen, staan erop een 

systematische reflectie rond joggers in de planning op te nemen. Verwijder de 

obstakels, verlicht de parken 's nachts, beveilig de kruisingen ... "Het idee is echt dat 

de overheid in elke weerspiegeling van de openbare ruimte een weerspiegeling van 

de lopers in de stad opneemt en daarom een reflex creëert in administratie, ”dringt 

erop aan Jeff Vandamn. 

 

Een pluspunt voor Brussel 

Laatste punt, de gekozen functionaris gelooft dat een communicatiestrategie rond 

joggen een pluspunt zou zijn voor de stad. "Brussel kent een onberekenbaar aantal 

race-evenementen en we denken dat het een element van nationale en 

internationale attracties kan zijn om het te benadrukken", concludeert de adjunct. 

Merk op dat er geen "releasedatum" is voor de implementatie van deze resolutie. 

Als onderdeel van een wereldwijde strategie zullen de effecten beetje bij beetje 

merkbaar zijn. 

 

  

https://fr.metrotime.be/2018/03/02/actualite/plan-jogging-bruxelles-rails/


 

Ontwikkel beweegrondjes binnen en buiten de 
bebouwde kom 

Onze visie is dat beweegrondjes zowel in het buitengebied, als binnenstedelijk 

moeten worden aangelegd. Immers het buitengebied is vanwege het niet of 

slechts beperkte openbare verlichting, geen optie om in het donker te sporten. 

Bovendien zorgen binnenstedelijke beweegrondjes kortere bereikbaarheid en 

voor meer zichtbaarheid (zien sporten, doet sporten).  

Dit plan geeft adviezen voor de revitalisering van de reeds bestaande 8 

beweegrondjes in Amersfoort en de aanleg van 4 nieuwe rondjes en het 

opnieuw bewegwijzeren met punaises van het eerste beweegrondje in 

Amersfoort; het rondje bij de atletiekbaan aan de Schothorsterlaan (nieuwe 

route).  

Data geeft inzicht in sportief gebruik openbare ruimte 

Volgens het Mulier Instituut gebruikt 50 % van de hardlopers een app bij het 

sporten. Bij de wandelaars (en fietsers) is dat één op de tien. Met behulp van 

deze data (afkomstig van o.a. Endomondo, Runkeeper en Strava) kunnen we 

zien hoe de openbare ruimte in de stad sportief wordt gebruikt voor hardlopen, 

wandelen en fietsen. Ook kunnen we zien welke plekken nog niet zijn ontdekt, 

maar die wel aantrekkelijk zijn voor bewegen en dus voor nieuwe routes. De 

(sportieve) data kan een relevante bijdrage leveren aan uitbreiding en 

inbreiding van de stad.  

Met de ons beschikbare informatie uit het databased onderzoek van Track 

Landscapes kunnen we zien waar hardlopers in Amersfoort graag lopen, 

kunnen we analyseren hoe de bestaande rondjes worden gebruikt, en kunnen 

we zien waar hardlopers veelal starten met hun training. 

 

 

Pijlers voor succes; onderhoud, communicatie en activiteiten  

Met het aanleggen (bewegwijzeren) van beweegrondjes zijn we er nog niet. 

Belangrijke pijlers voor succes zijn: onderhoud, communicatie (bekend maken 

en houden), waar mogelijk het verbeteren van de (straat)verlichting en 

realiseren van veilige oversteekplaatsen voor de lopers, samenwerken met 

andere sportaanbieders en welzijnsorganisaties, en samen met anderen 

activiteiten (ook uitdagingen) ontwikkelen. Partners zijn SRO 

buurtsportcoaches, sportclubs, bootcampclubs, scholen, wijkcentra, stichting 

Marathon Amersfoort, RUN033.com, etc.  

Om aan te sluiten op de wens van stadsbestuur en de landelijke trend dat 

sporten steeds meer in de openbare ruimte en onafhankelijk van een sportclub 

plaatsvindt, is het noodzakelijk de data hoe mensen zich te voet (en per fiets) 

sportief bewegen en die voor ons beschikbaar is, in te zetten bij de 

ontwikkeling van nieuwe wijken en de aanleg van nieuwe wegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek calisthenics parken 
We kennen de initiatieven van de Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds 
en basketbal 3x3 playgrounds. Ook hiermee kunnen we ervoor zorgen 
dat sport en spel (weer) terugkomen in de wijk. ‘Het zorgt ervoor dat 
sport weer zichtbaar wordt voor groepen, waarvan de actieradius klein 
is en waar het lidmaatschap bij een sportvereniging niet 
vanzelfsprekend is’ (Sport terug in de wijk, Mulier Instituut, 2010).  
 
Tijdens de behandeling van de nieuwe sportnota heeft de raad op 3 
december 2019 een motie (PvdA, GroenLinks en VVD) aangenomen 
waarin wordt gepleit “te onderzoeken hoe het aanbod van 
buitensportaccommodaties geoptimaliseerd kan worden, en daarbij 
oog te hebben voor de ongebonden sporter (bijv. beoefenaars van 
calisthenics)”. Jaap Hengeveld (Marathon Amersfoort), Lisanne 
Huijzendveld (SRO) en Nathan van Dompseler (Kratos) hebben de 
gemeente gevraagd een voortel te mogen uitwerken voor de uitrol van 
dergelijke calisthenics parkjes, waar mogelijk gekoppeld aan de 
startpunten van de beweegrondjes in Amersfoort. Amersfoort telt op 
dit moment twee van dergelijke parkjes; Nieuwland (Laan van 
Duurzaamheid) en Vathorst (Zilverberg 1).  



 

Ruimtegebruik hardlopen 
 
Met data van hardloopactiviteiten uit de app Endomondo is een beeld 
gemaakt van het gebruik van de stad Amersfoort door hardlopers. Deze 
analyses zijn door TRACK-landscapes in een eerder stadium gemaakt in 
opdracht van de provincie Utrecht rondom het project ‘Utrecht buiten’. 
In totaal startte er tussen 2012 en 2017, 27367 hardloopactiviteiten in 
het stedelijk gebied (zwarte stippellijn) met de app Endomondo. 
 
Het gebruik geeft vooral een beeld van de ruimtelijke voorkeuren van 
hardlopers; waar lopen ze graag? Echter is dat vertelt niet het volledige 
verhaal, niet overal laten mooie routes zich ook makkelijk vinden. De 
meest gelopen route in dit beeld is de ‘Laakboulevard’. Dat klinkt 
aantrekkelijk, maar het is niet meer dan een verkeersdrukke rondweg 
voor autoverkeer met een mooi fietspad erlangs. Het lijkt daarmee 
vooral iets te zeggen over de rest van de routes in en rond dit stadsdeel. 
Er zijn in Amersfoort-Noord, in tegenstelling tot Amersfoort-West, veel 
minder routes in het landschap. In Amersfoort-Noordwest, gaat de 
meeste beweging naar de routes buiten de stad. 
 
Park Schothorst en het Stadspark rond de binnenstad worden ook veel 
belopen. In Amersfoort-Zuid is zichtbaar hoe hardlopers dankbaar 
gebruik maken van de verbindingen over en onder de A28 (Hogeweg, 
Verdiweg, Heiligenbergeweg, Dorresteinseweg, Nimmerdor). Veel 
doorgaande fietspaden elders in de stad, worden goed benut.  
 
Tegelijkertijd zijn er routes in parken en langs lange waterkades 
zichtbaar die nog niet veel gevonden worden. Zijn deze routes wel 
aantrekkelijk en makkelijk vindbaar? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Gebruik van de bewegwijzerde hardlooproutes 
 
Worden de paden van de diverse routes goed gebruikt? Er zijn grote 
verschillen zichtbaar tussen diverse routes. De binnenstad, rondje 
Schothorst, Vathorst 4.2 km en Soesterkwartier bestaan in zijn geheel uit 
paden die goed benut worden. Dit zegt echter nog niet dat de volledige 
bewegwijzerde route ook echt gedaan wordt.  
 
De andere routes bevatten grotendeels paden die zeer weinig gebruikt 
worden. Dat betekent niet altijd dat het een onaantrekkelijk pad is, het 
kan ook zijn dat die paden zich niet eenvoudig laten vinden. Daarin kan 
een bewegwijzering juist waarde hebben. 
  



 

 

Gebruik van de bewegwijzerde hardlooproutes – 
Strava segmenten 
 
Een aantal bewegwijzerde beweegrondes hebben een Strava segment. 
Hieruit kan opgemaakt worden of hardlopers die Strava gebruiken, de 
routes wel eens gelopen hebben. Hiervoor is het wel nodig dat ze de 
complete route lopen.  
 
De route ‘Stadsmuur-binnenstad’ wordt het vaakst gelopen, 286 lopers 
legden deze hele ronde af. Daarbij is nog wel de vraag of lopers dit doen 
door de bewegwijzering, of omdat het gewoon een logische, mooie 
route is. Dit laatst lijkt het meest waarschijnlijk. 
 
Van alle andere bewegwijzerde routes kan gesteld worden dat ze niet tot 
nauwelijks belopen zijn. Uiteraard beperkt deze uitspraak zich tot de 
hardlopers die Strava gebruikten, maar het functioneren van de huidige 
routes overtuigt daarin nog niet. 
 
 

 
  



 

Gebruik van de bewegwijzerde hardlooproutes – 
Endomondo 
 
Met de Endomondo data kan ook specifieker naar het gebruik van de 
routes gekeken worden. Op de routes zijn selectiepunten aangebracht. 
Een activiteit wordt meegeteld indien hij al deze selectiepunten 
passeert.  
 
Het rondje binnenstad is wederom veel hardgelopen: 430 keer.  Ook de 
ronde in park Schothorst wordt benut net als de 4,2 km in Vathorst.  
 
De overige routes werden wederom niet of nauwelijks gelopen. Dat zegt 
soms nog niet alles over het gebruik van de routes. De Endomondo data 
loopt tot 08-2017. Leuserkwartier, de Berg Zuid en Korte Hoef zijn pas 
hierna geopend.  
 
De Meridiaan lag er eind 2017 al wel bijna twee jaar (van jan. 2016). Hij 
is niet daarin met Endomondo nooit gelopen. Zielhorst lag er ook al een 
jaar (dec 2016), deze is 5 keer belopen. Dat is ook niet veel. De ronde 
Vathorst ligt er sinds september 2016 (dus 1 jaar gemeten). Rondje 
binnenstad ligt er al sinds september 2014. 
 
 
 
 

 



 

Gemeenschappelijke startpunten hardlopers 
 
Behalve het gebruik van routes kan de Endomondo data ook gebruikt 
worden om in kaart te brengen waar hardlopers hun rondjes vaak 
starten. In het hiernaast weergeven beeld wordt geteld hoeveel unieke 
personen wel eens vanuit een cirkel gestart zijn. Het zijn vaak natuurlijk 
knooppunten in de stad; waar het landschap begint, waar belangrijke 
wegen kruisen, langs veelgebruikte routes of bij sportfaciliteiten.  
Dit zijn interessante plekken om hardlopers te faciliteren, bijvoorbeeld 
met de start van een route, de genoemde calisthenics parken of 
bijvoorbeeld waterkraantjes. 
 
Op diverse plekken zijn clusteringen te zien. In Vathorst starten sowieso 
veel activiteiten, net als in de Binnenstad. Hier wonen waarschijnlijk 
relatief veel hardlopers.  
 
Op de overgangen van stad naar landschap zijn vele clusteringen te zien, 
zeker aan de Zuidwest kant van de stad. Binnen de stad clusteren de 
startpunten zich vooral langs belangrijke routes.  
 
Het is slim om de bewegwijzerde routes hier te laten beginnen of langs 
af te laten lopen. 
 
 

  



 

 

Beoordeling 
huidige rondjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De huidig rondjes kunnen op een aantal criteria beoordeeld worden. De meeste 

beweegrondjes zijn relatief vrij kort, te kort om voor de meeste hardlopers. De 

aantrekkelijkheid van de paden en omgeving verschilt sterk tussen de routes. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de routes die gebruikt worden, de 

meest aantrekkelijke omgeving en paden hebben. De beperkt gebruikte routes 

bevatten vaak onaantrekkelijke stukken: bijvoorbeeld de paden zijn slecht, de 

stoepen smal of de omgeving is niet erg natuurlijk. Bij diverse routes ontbreken 

markeringen (op stukken). 

 

Ruimte voor 14 beweegroutes in Amersfoort 



 

 

Voorstel: 14 beweegrondjes 
 

Bij drie beweegrondjes kunnen de routes onveranderd blijven, bij het rondje 

Binnenstad en Vathorst kunnen de markeringen wel een update krijgen.  

Van zeven rondjes hebben we de route aangepast. In het geval van rondje 

Vathorst/Laak is die aanpassing zeer klein. Bij de atletiekbaan aan de 

Schothorsterlaan ligt ook een rondje, een initiatief van de Atletiekunie (destijds 

KNAU) en de Nederlands Hartstichting met een lengte van 3,6 km. Deze route 

bij de atletiekbaan aan de Schothorsterlaan (oorspronkelijk het eerste 

beweegrondje van Amersfoort) kan opnieuw uitgezet: nu een korte route -

kinderen- en een langere route door het park, grotendeels langs het 

oorspronkelijke traject.  

 

In het geval van Berg-Zuid wordt de route nu 5 km (i.p.v. de huidige 3,5 km), 

wordt Zielhorst ook 5 km (i.p.v. de huidige 3,2 km), wordt Meridiaan 4 km (i.p.v. 

de huidige 2,3 km) en is ook het rondje Leusderkwartier aangepast nu 5 km 

(i.p.v huidige 3,4).  

 

Tevens stellen we vier nieuwe routes voor: Randenbroekerbos/ Dorrestein 3,9 

km, Nieuwland 7 km, De Laak 10 km en Waterwingebied 5 km.  

 

Zo komen we op 14 routes die alle stadswijken bedekken. In de verdere 

toekomst kunnen ook nog verbindingsroutes gemaakt, waardoor routes 

makkelijker met elkaar te combineren zijn. 

 

 

  



 

Ingrediënten beweegrondjes 
 
Eén geheel 

• 14 hardlooproutes, overal in de stad 

• In de eerste plaats voor de hardloper, maar ook mooi om te 
wandelen 

• Eén uniforme bewegwijzering en startborden 

• Allemaal veilig om ’s avonds te lopen 

• Als de routes er eenmaal zijn, zouden verbindingsroutes deze ook 
nog tot een aaneengesloten netwerk kunnen maken. 

 
Kenmerken van goede routes 

• De routes maken zo veel mogelijk gebruik van doorlopende, 
egale, rustige fietspaden of goede stoepen.  

• Door een groene omgeving of langs het water 

• Ze mijden kruisingen en stoplichten; bewegende mensen hebben 
voorrang 

• Verlichting is aanwezig (tenzij in het buitengebied) 

• Afstanden tussen 3 en 10 kilometer, maar meestal rond de 5 
kilometer. 

• De routes beginnen op markante plekken, waar hardlopers van 
nature al vaak starten.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1. Vathorst 4,2 km 
 

• Vanuit een wijk met veel hardlopers, waar ringweg de meest 
gelopen ronde is. Route biedt een mooi alternatief langs Oude 
Veenweg en Duisterweg 

• Route nagelopen met SRO buurtsportcoaches 

• Prachtige groene, zeer egale fietspaden 

• Goed verlicht, helemaal door de wijk 

• Ronde die bijna vanzelfsprekend is, goed dat er bewegwijzering is 
op enkele stukken 

 

• Markeringen uniform maken met de rest van Amersfoort 

• Startbord mag meer opvallen (bij gevel gezondheidscentrum) 

• Nog geen Strava segment 
 

• Nieuwe markeringen en bord  

• Verbinden met omliggende routes 
Strava route https://www.strava.com/routes/23614710 

 
 
 
 

  

https://www.strava.com/routes/23614710
https://www.strava.com/routes/23614710


 

 

2. Vathorst/Laak, 4,0 km (-> 4,5 km) 
 

• Route is verlengd, maakt gebruik van brug over de Laak (afb 1) 

• Egale fietspaden 

• Goed verlicht,  
door de wijk en langs de Laak (Nieuwe Laakpad, afb 2) 
 

• Nieuwe markeringen en bord  

• Verbinden met omliggende routes 
Strava route: https://www.strava.com/routes/23614844 
 

 
  

https://www.strava.com/routes/23614844
https://www.strava.com/routes/23614844


 

 

3. De Hoef 4,0 km (-> 4,1 km) 
 

• Route gewijzigd: doortrekken langs A1 Hoefseweg 
(eerst schelpenpad, daarna klinkerpad) en langs Softwareweg 
(SOMT Fysio Univ, afb 3). 

• Binnen bedrijventerrein, in te korten voor 
lunchwalks (deel West: bestemming woon/werk) 

• Groene route over oud klinkerpad Hoefseweg (afb 1,2) 

• Goed verlicht, brede voetpaden 

• Prima afstand, westgebied wordt heringericht (wonen) 

• Strava segment bestaande route: 
https://www.strava.com/segments/16889156 
 

 

• Deels nieuwe route, nieuwe markeringen en bord  

• Verbinden met omliggende routes 
 
https://www.strava.com/routes/23512112 

 
  

https://www.strava.com/routes/23512112
https://www.strava.com/routes/23512112


 

4. Zielhorst 3,2 (-> 5,00 km) 
 

• Ligt binnen de wijk, s ’avonds prettig 
 

• Diverse vervelende kruisingen met verkeer.  

• Enkele kruipdoor-sluipdoor stukken, klinkers en tegels 

• Markeringen ontbreken soms, nauwelijks te volgen.  
Startbord (klein) niet zichtbaar, hoog opgehangen 

• (te) Kort 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

• Uitbreiden tot precies 5 km 

• Zo veel mogelijk losliggende egale fietspaden, zijn er diverse van 
te vinden (schothorsterlaan, Henry vd Veldestraat, Het Masker, 
Karrespoor, Albert Schweizersingel, zie afbeeldingen) 

• Nieuwe markeringen en bord  

• Verbinden met omliggende routes 
Verbeteringen openbare ruimte 

• Albert Schweizersingel (afb 2) heeft geen echt fietspad maar een 
klinkerpad langs de parkeerplaatsen. Terwijl: dit is echt een van 
dé (groene) hoofdstructuren van dit stadsdeel. 

• Fietser/ voetganger heeft geen voorrang bij Karrespoor (afb 5), 
haaientanden omdraaien ten gunste van langzaam verkeer. 

 
Strava route: https://www.strava.com/routes/22855844 
 

 
 
 

 
  

https://www.strava.com/routes/22855844
https://www.strava.com/routes/22855844


 

5. Schothorst 3,6 (-> 3,1/1.3 km) 
 

• Parkachtige, landschappelijke, sportieve omgeving (afb 1) 

• Aanloop vanuit omringende wijken 4-6 km  

• Korte route 1,3 km ook voor kinderen (geheel verlicht) 

• Route 3,1 km langs Groene Huis (afb 2), door Park Schothorst 
 

• Asfalt Winkelpd aan onderhoud toe 

• Uitgang park Enkeerpad niet loopvriendelijk; draaihek (afb 3) 
 

• Nieuwe markeringen en bord bij Altis/atletiekbaan 

• Eenvoudig verbinden omliggende routes mogelijk 
Route 1,3 km https://www.strava.com/routes/23600209 
Route 3.1 km https://www.strava.com/routes/23600298 
 

   
 

  

https://www.strava.com/routes/23600298
https://www.strava.com/routes/23600209
https://www.strava.com/routes/23600298


 

6. Meridiaan 2,3 km (-> 4,00 km) 
 

• Ligt binnen de wijk, s ’avonds prettig, te combineren met 
binnenstad 

• Ruimte bij het startpunt voor meer beweegfuncties (afb 1) 

• Mooi langs de Eem en poort (afb 4) 
 

• (te) kort 

• Markering wijzen verkeerde kant uit, niet te volgen (afb 2) 

• Kruipdoor sluipdoor langs Singel (afb 3) 

• Vervelende, rommelige oversteek bij de Ringweg (afb 4) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

• Uitbreiden tot 4 km 

• Maak gebruik van nieuwe stadsparken bij Gildekwartier (afb 3) 

• Steek Hooglandseweg direct over zodat kruispunt ringweg 
vermeden wordt (afb 1) 

• Gebruik fietsroute Schimmelpenninckstraat en mooie fietsstraat 
Keerkring (afb 2). 

• Langs voetbal/speelplekken van de Boogschutter (afb 4) 

• Nieuwe markeringen en bord  

• Verbinden met omliggende routes 

• Beweegtoestellen bij de start 
Verbeteringen openbare ruimte 

• Oversteek naar de Boogschutter kan voorrang krijgen met 
zebrapad, sluit het groen in de Meridiaan aan elkaar. 

 
https://www.strava.com/routes/23615512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strava.com/routes/23615512
https://www.strava.com/routes/23615512


 

 
 

7. Soesterkwartier 2,9 km 
 

• Beweegrondje nieuwe stijl 

• Logisch en mooi door groen en sportzone 

• Bijna geheel verlicht 

• Langs watertappunt en Cruijff Court  

• Nieuw routebord en punaises 

• Eerste deel -1,2 km-veilig te lopen voor kinderen 

• Strava segment: https://www.strava.com/segments/21466326 
 

 

• Hier en daar asfalt toe aan vernieuwing 

• 2x wordt een doorgaande weg gekruist  

  

https://www.strava.com/segments/21466326


 

8. Binnenstad/stadspark 2,9 km (ongewijzigd) 
 

• Logisch en mooi langs de Singel; basisronde van Amersfoort 

• Geheel verlicht 

• Wat kort, maar zie het als basisronde en tevens wandelronde 

• Strava segment: https://www.strava.com/segments/11084706 
 

• Markering en startbord onduidelijk (afb 1) 

• Een stoplicht t.h.v. gemeentehuis (afb 2) kan vermeden worden. 

• Oversteek Spui (Koppelpoort) slecht zicht op verkeer 

• Drukke kruising met Kamp (nu ‘open space’, afb 3) 
 

• Wordt geüpgraded voorjaar 2020 
Strava route:  https://www.strava.com/routes/23615608 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://www.strava.com/routes/23615608
https://www.strava.com/segments/11084706
https://www.strava.com/routes/23615608


 

9. Leusderkwartier, 3,4 km (-> 5,00 km) 
 

• Route start langs fietspad Kersenbaan 

• Langs plinten bos Nimmerdor (om Elimkerk) 

• Geheel verlicht 

• Via Monnikenpad (afb 1) 

• Langs sportlocaties (Flehite tennis, Amsvorde voetbal, afb2) 
 

• Oversteek drukke Daltonstraat naar Marconistraat 

• Stoep langs Arnhemseweg vanaf rotonde smal (afb 3) 
 

 

• Verbinden met omliggende routes (Berg Zuid) 
https://www.strava.com/routes/23502194 
 

 
 

 
  

https://www.strava.com/routes/23502194


 

10. Berg-Zuid 3,5 (-> 5 km) 
 

• Grotendeels aantrekkelijke paden  

• Veel groen en weinig verkeerdrukte  

• Goed te lopen in de avond 
 

• Aan de korte kant voor een route die al in de wijk ligt, en waar de 
ruimte is om een wat langere ronde te maken 

• Mist de mooiste paden in de omgeving (afb 1, Sint Eustatiuspad)  

• De Kapelweg (afb 2) stoep is smal, onprettig en verkeersdruk 
 

• Uitbreiden tot precies 5 km 

• Sint Eustatiuspad opnemen, van Marnixlaan (afb 3) i.p.v. 
Kapelweg 

• Nieuwe markeringen en bord  

• Verbinden met omliggende routes 
Strava route: https://www.strava.com/routes/23615664 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.strava.com/routes/23615664
https://www.strava.com/routes/23615664


 

11. Randenbroek/Dorrestein 3,8 km (nieuw) 
 

• Door Park Randenbroek/Dorrestein 

• Langs Heiligenbergerbeek en door sportzone 

• Deze route is al besproken met Elisabeth Groen! 
 

Verbeteringen openbare ruimte; zie boven 11-a en 
 

• Oversteek Gasthuislaan/Heiligenbergerbeek niet veilig (afb 1) 

• Oversteek van Elisabeth terrein naar Randenbroekerbos 
niet veilig (afb 2)  
 
Strava route https://www.strava.com/routes/23620296 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.strava.com/routes/23620296
https://www.strava.com/routes/23620296


 

12. Nieuwland 5,5 km (nieuw)  
 

• Initiatief SRO buurtsportcoaches, sluit aan op calisthenicspark  
en oefeningen 

• Startlocatie beweegparkje ASC Nieuwland, Oude Zevenhuizer- 
straat/Laan van Duurzaamheid (1) 

• Grotendeels half verharde route over de wal, mooi overzicht over 
de wijk (2) 

• Langs bordjes met oefeningen 

• https://wijzijnnieuwland.nl/bericht/23360/van-bewegen-tot-
bootcamp-in-nieuwland 

 
Verbeteringen openbare ruimte 

• Bordjes oefeningen iets duurzamer uitvoeren  

• Aandacht voor oversteek Zevenhuizerpoort (2), Hooglandsepoort 
en rotonde Zeldertsepoort (3) 
 
Strava route: https://www.strava.com/routes/23550928 
 
 
 

  

https://www.strava.com/routes/23550928
https://wijzijnnieuwland.nl/bericht/23360/van-bewegen-tot-bootcamp-in-nieuwland
https://wijzijnnieuwland.nl/bericht/23360/van-bewegen-tot-bootcamp-in-nieuwland
https://www.strava.com/routes/23550928


 

13. Laak 10 km (nieuw)  
 

• Een landschappelijk alternatief op de meest gelopen ronde van 
Amersfoort: de Laakboulevard 

• Kan met een minimale hoeveelheid markeringen worden 
uitgepijld, alleen bij afslagen en de kilometermarkeringen. Om 
het landschap in minimale mate te veranderen. 

• Gaat wel de gemeente Nijkerk in dus afstemming is noodzakelijk 
Verbeteringen openbare ruimte 

• De toegankelijkheid van het landschap is minimaal, vandaar dat 
er zoveel langs de Laakboulevard gelopen wordt. Een extra voet 
en fietsverbinding zou zeer wenselijk zijn naar de 
Zevenhuizerstraat (rode stippelijn). Dan is het een alternatieve 
routeoptie. 
Strava route https://www.strava.com/routes/23615821 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strava.com/routes/23615821
https://www.strava.com/routes/23615821


 

14. Waterwingebied 4,5 km (nieuw) 
 

• Startpunt naast sportcomplex Amerena 

• Door het mooie groene Waterwingebied/ Liendert Rustenburg 

• Rustenburg zelf heeft een aantal straten die een behoorlijk groen 
karakter hebben, ook het fietspad langs het spoor is mooi 
 

Verbeteringen openbare ruimte 

• De route door het Waterwingebied heeft geen veilige oversteek 
met verkeersdrempels op de Randwijcklaan en Rustenburgerweg 

• Idem oversteek Lageweg/Zwaluwenstraat 
 

Strava route: https://www.strava.com/routes/23615985 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.strava.com/routes/23615985


 

Verbindingsroute Hoogland-West/Lockhorst  
langs Valleikanaal 10 km  
 

• Van de Malesluisbrug in Hoogland-West tot Lockerhorsterbos 
was mede ook vanwege de aanleg van het fietspad langs de 
Eem (Bernard de Roijpad) een mooie hardlooproute ontstaan 
die onlangs met de bouw van het Hogekwartier is onderbroken 
bij de oversteek van de Hogeweg. In het plan Hogekwartier was 
hier een voetgangersbrug gepland, deze is echter uit het plan 
verwijderd … 
 

Verbeteringen openbare ruimte;  
 

• Maak een oversteek t.h.v. Hogeweg (voetgangerslichten?)  

• Overweeg veilige oversteek bij Van Randwijcklaan, Holkerweg 
en Kattenbroekerweg   
https://www.strava.com/routes/23057425 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.strava.com/routes/23057425
https://www.strava.com/routes/23057425


 

 

Verbindingsroute via Wagenwerkplaats  
 

• In 2016 is het Masterplan Wagenwerkplaats gepresenteerd en op 16 
juli 2019 is het masterplan en de startnotitie voor het 
bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats vastgesteld. In het plan 
is voor fietsers en voetgangers een doorgaande route ontworpen (1) 
die langs de groene ruggengraat loop (laan met bomen).  
 
De route kan voor hardlopers en wandelaars een uitstekende 
verbinding vormen van de (binnen-)stad met Bos Birkhoven (2).  
 
 
 
Knelpunten  
 

• Oversteek van het spoor Soesterweg t.h.v. de Enk (3) 

• Oversteek N221, BW-laan naar sportpark/Birkhoven  



 

 
 
 
Begroting productiekosten (punaises, bord en montage) 

BESTAANDE BEWEEGRONDJES 

 

1. Rondje Vathorst, 4,2 km 

https://www.strava.com/routes/23614710 

 

100 meter punaises à 19,50 x 42 819,00 

pijl punaises, à 19,50 x 20  390,00  

Montagekosten à 15,00 x 62  930,00 

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 5 

(indicatie) 

87,50  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  3.671,50 

 

2. Rondje Vathorst/Laak, (was 4,0 km) 4,5 km 

https://www.strava.com/routes/23614844 

 

100 meter punaises à 19,50 x 45 877,50  

pijl punaises, à 19,50 x 20  390,00  

Montagekosten à 15,00 x 65 975,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 15 

(indicatie) 

262,50  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  3.950,00 

 

3. Rondje De Hoef, (was 4,0 km) 4,1 km 

https://www.strava.com/routes/23512112 

 

100 meter punaises à 19,50 x 41 799,50  

pijl punaises, à 19,50 x 20  390,00  

Montagekosten à 15,00 x 61 915,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 10 

(indicatie) 

175,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  3.724,50 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strava.com/routes/23614710
https://www.strava.com/routes/23614844
https://www.strava.com/routes/23512112


 

4. Rondje Zielhorst (was 3,2 km) 5 km 

https://www.strava.com/routes/22855844 

100 meter punaises à 19,50 x 50 975,00  

pijl punaises, à 19,50 x 25 487,50  

Montagekosten à 15,00 x 75 1.125,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 20 

(indicatie) 

350,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  4.382,50 

 

5. Rondje atletiekbaan Schothorst, (was 3,6 km), 3,1 km 

Route 1,3 km https://www.strava.com/routes/23600209 

Route 3.1 km https://www.strava.com/routes/23600298 

 

100 meter punaises à 19,50 x 31 604,50  

pijl punaises, à 19,50 x 15 292,50  

Montagekosten à 15,00 x 46 690,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 10 

(indicatie) 

175,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  3.207,00 

 

6. Rondje Meridiaan (was 2,3 km) 4 km 

https://www.strava.com/routes/22857940 

100 meter punaises à 19,50 x 40 780,00  

pijl punaises, à 19,50 x 20 390,00  

Montagekosten à 15,00 x 60 900,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 10 

(indicatie) 

175,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  3.690,00 

 

 

7. Rondje Soesterkwartier, 2,9 km 

https://www.strava.com/segments/21466326 

Reeds voorzien van punaises en trespabord in stalen frame 

 

 

 

 

 

 

https://www.strava.com/routes/22855844
https://www.strava.com/routes/23600209
https://www.strava.com/routes/23600298
https://www.strava.com/routes/22857940
https://www.strava.com/segments/21466326


 

 

8. Rondje Binnenstad 2,9 km 

https://www.strava.com/segments/11084706 

 

100 meter punaises à 19,50, x 31 604,50 

pijl punaises, à 19,50, x 12 234,00 

Montagekosten à 15,00, x 43 645,00 

Extra montagekosten, plaatsen anker bij 
halfverharding, à 17,50, 10 x 

175,00 

Ontwerp route bord A1 360,00 

Trespa routebord A1 1 x à 35,00   35,00 

Frame staal en plaatsen, 1 x,  1.050,00 

totaal ex. BTW 3.103,50 

 

 

9. Rondje Leusderkwartier, 5,0 km 

https://www.strava.com/routes/23502194 

 

100 meter punaises à 19,50 x 50 975,00 

pijl punaises, à 19,50 x 25  487,500  

Montagekosten à 15,00 x 75 1.125,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 10 

(indicatie) 

175,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  4.207,50 

10. Rondje Berg-Zuid (was 3,5 km) 5 km 

https://www.strava.com/routes/23615664 

 

100 meter punaises à 19,50 x 50 975,00  

pijl punaises, à 19,50 x 25  487,50  

Montagekosten à 15,00 x 75 1.125,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 25 

(indicatie) 

437,50  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  4.470,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strava.com/segments/11084706
https://www.strava.com/routes/23502194
https://www.strava.com/routes/23615664


 

NIEUWE BEWEEGRONDJES 

11. Nieuw rondje Randenbroekerbos/Dorrestein, 3,9 km 

https://www.strava.com/routes/23620296 

100 meter punaises à 19,50 x 39 760,50  

pijl punaises, à 19,50 x 25 487,50  

Montagekosten à 15,00 x 64 960,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 30 

(indicatie) 

525,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  4.178,00 

 

 

12. Nieuw rondje Nieuwland, 5.5 km  

https://www.strava.com/routes/23550928 

100 meter punaises à 19,50 x 55 1.072,50  

pijl punaises, à 19,50 x 25 487,50  

Montagekosten à 15,00 x 80 1.200,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 50 

(indicatie) 

875,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  5.080,00 

 

13. Nieuw rondje De Laak, 10 km 

https://www.strava.com/routes/23615821 

100 meter punaises à 19,50 x 100 1.950,00  

pijl punaises, à 19,50 x 40 780,00  

Montagekosten à 15,00 x 140 2.100,00  

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 40 

(indicatie) 

525,00  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  6.800,00 

 

14. Nieuw rondje Waterwingebied, 4,5 km 

https://www.strava.com/routes/23615985 

 

100 meter punaises à 19,50 x 45 877,50 

pijl punaises, à 19,50 x 30 585,00  

Montagekosten à 15,00 x 75 1,125,00 

Extra montagekosten, plaatsen anker 

bij halfverharding, à 17,50 x 5 

(indicatie) 

87,50  

Ontwerp route bord A1  360,00  

Trespa routebord A1 1 x à 35,00  35,00  

Frame staal voor bord en plaatsen 1 x,  1.050,00  

totaal ex. BTW  2.996,13 

  

https://www.strava.com/routes/23620296
https://www.strava.com/routes/23550928
https://www.strava.com/routes/23615821
https://www.strava.com/routes/23615985


 

Planning uitrol/aanpassen 

 

7. Rondje Binnenstad 2,9 km Maart 2020 

13. Rondje Schothorst, 

atletiekbaan 

Juni 2020 (i.v.m. NK junioren Altis) 

12. Rondje Nieuwland Juni 2020 (wijkfeest/Wallenloop?) 

 September 2020 

 December 2020 

 Maart 2021 

 Juni 2021 

 September 2021 

 December 2021 

 Maart 2022 

 Juni 2022 

 September 2022 

 December 2022 

 

Communicatie/promotie per rondje 

 

Facebook promotie, 4 weken 100,00 

Begeleiding à 40,-/uur, 16 uur (tekst, 

promo, foto’s, persbericht, 

presentaties, informeren raad, 

overige contacten (sport/ bootcamp) 

clubs, etc.), organiseren 

openingsactiviteit 

640,00 

Fotografie 200,00 

Onvoorzien en opening 400,00 

Totaal ex BTW 1.340,00 

 

  



 

Checklist uitrol beweegrondje  

 Datum/periode Wie 

Overleg concept gemeente, akkoord 

opzet en begroting, kostenplaats 

  

Opdracht aan CM3, bestellen en 

planning plaatsen punaises 

  

Verkennen parcours, verlichting, 

oneffenheden wegdek, etc. melden 

aan gemeente  

  

Campagne items maken:  

persberichten, flyer/poster,  

website, evenement maken/promotie 

Facebook 

  

Ontwerp en productie infobord,  

Strava segment maken,   

  

Informeren stadsbestuur, raadsleden    

Plaatsen punaises en bord door CM3   

Uitnodigen sportclubs, (basis)scholen 

en partners om bij opening eerste 

rondje te rennen/wandelen 

  

Bepalen opening nieuwe 

beweegrondje door (sport/wijk-) 

wethouder, uitnodigen partners, 

redactionele publiciteit, idee voor 

opening? 

  

Uitnodigen pers, fotografie regelen 

voor opening 

  

Start campagne, activiteiten plannen, 

PR 

  

Enkele verkeersregelaars bij opening 

(ouders/BSO, basisscholen) langs de 

route? Punten bepalen,  

  

Monitoring gebruik   

 

 

  



 

Samenvatting onderzoek UTRECHT BUITEN  
Groene recreatie voor gezond stedelijk leven 

 

In opdracht van de Provincie Utrecht (Stuurgroep Recreatie om de Stad) heeft 

bureau Buiten Economie & Omgeving i.s.m. Track Landscapes een onderzoek 

gedaan om antwoord geven op de vraag waarop in te zetten voor recreatie 

rondom de regio Utrecht. Het onderzoeksgebied van het rapport is de ring van 

groene gebieden rondom het grootstedelijk gebied van Utrecht. Dit gebied 

bestaat uit 22 deelzones die in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie staan, 

aangevuld met enkele binnenstedelijke gebieden. Het rapport is opgebouwd uit 

de resultaten van het onderzoek naar (toekomstige en huidige) vraag en 

aanbod naar/van recreatie in de groengebieden in de regio Utrecht en het 

onderzoek naar recreatieve verbindingen (door TRACK Landscapes). 

 

Naast de conclusies uit de analyse van de vraag geeft het rapport vier 

belangrijke en invloedrijke trends en ontwikkelingen aan: 

- Recreatief gedrag wordt steeds actiever en meer route-gebonden.  

- Gedragspatronen in de vrijetijd buiten veranderen amper, maar 

verwachtingen en behoeften wel. De behoeften van de verschillende leefstijlen 

lopen steeds verder uiteen. 

- Behoeften van recreanten zijn cumulatief; recreanten blijven doen wat ze al 

deden, maar hebben ook steeds meer behoefte aan iets nieuws. 

- Variatie en flexibiliteit in het recreatieve aanbod zijn daardoor belangrijker 

geworden. 

Wat betreft het aanbod blijkt onder meer: 

- De (mate van) benutting van het recreatieaanbod verschilt tussen de 

deelgebieden. In sommige deelgebieden is onderbenut aanbod. 

-De landschappelijke basis is sterk en gevarieerd; niet alle deelgebieden hebben 

recreatieve gebruiks- en belevingskwaliteiten. 

-Het recreatieaanbod voor de avontuurzoeker in de regio is beperkt. 

- Er is versnipperd aanbod.  

Op basis van het onderzoek zijn 11 adviezen geformuleerd, waarvan we de 

eerste twee in het kader van de Amersfoortse beweegrondjes het meest 

relevant zijn: 

1. Breng het landschap binnen voetbereik 

2. Ga met de stroom mee: maak blauw-groene aderen door stad en landschap 

  

1. Breng het landschap binnen voetbereik (samenvatting) 

Buitenrecreatie is met de jaren steeds meer route-gebonden geworden. Met 

jaarlijks 440 miljoen activiteiten blijft wandelen veruit de vaakst ondernomen 

vrijetijdsactiviteit van Nederland. Ook hardlopen neemt sterk toe, in de regio 

Utrecht zijn daarvan geen cijfers bekend maar in Amsterdam en Rotterdam 

loopt circa 30% van stedelingen wel eens hard. In zowel afstand als vertrekpunt 

zijn wandelaars en hardlopers behoorlijk gelijk, hardlopers lopen het vaakst 5 

kilometer en beginnen ook meestal bij de voordeur. Wandelaars en hardlopers 

lopen niet graag dezelfde weg terug, maar willen een echt rondje kunnen 

lopen. De onderzoekers adviseren de bewandelbaarheid te vergroten van 

landschappen direct naast de stedelijke gebieden. Dit vraagt om een sterke 

verbinding van het buitengebied met binnenstedelijke parkstructuren en 

fijnmazigheid van paden in het buitengebied groen.  

 

Reactie m.b.t. Amersfoort 

Het nieuw te ontwikkelen Wagenwerkplaats, biedt kansen om voor fietsers en 

wandelaars/ hardlopers een goede doorgaande route te maken van station 

Amersfoort Centraal, het Soesterkwartier en de binnenstad naar het groene 

buitengebied Birkhoven. Punt van zorg zijn hier de oversteek van de spoorlijn 

Amersfoort-Amsterdam (Soesterweg) en 150 meter verder de N221, onderdeel 

van de Westtangent, die alleen maar drukker gaat worden.  

 

De verbinding station Amersfoort Centraal, langs het spoor richting Utrecht 

(Soesterduinen), wordt binnenkort verbeterd door de aanleg van de 

Westangent met een fly-over over het spoor langs het Dierenpark Amersfoort. 

Punt van zorg is hier de beperkte breedte van de fly-over en het ontbreken van 

een stoep voor wandelaars/hardlopers.  (JH) 



 

 

2. Ga met de stroom mee: maak blauw-groene aderen door stad en landschap 

(samenvatting) 

Mensen bewegen graag langs het water: fietsend, hardlopend of wandelend. 

Water is een fraai, natuurlijk element dat een prettige richting en geleiding 

geeft aan de beweegroutes. Wie zich parallel aan het water beweegt, heeft 

altijd een oriëntatiepunt, weet dat het water altijd naar het buitengebied leidt 

en heeft het water en de oever om van te genieten. Vaak vormt het water de 

ruggengraat van beweegroutes naar het buitengebied eromheen.  

 

Reactie m.b.t. Amersfoort 

Daarom is het jammer dat Amersfoort de verbinding langs het water van het 

Valleikanaal ter hoogte van het Hogekwartier (Hogeweg) heeft onderbroken, 

waardoor de verbinding langs de Eem en Valleikanaal (van Baarn naar Leusden) 

is onderbroken. De eerdere geplande voetgangersburg over de Hogeweg is uit 

het plan gehaald.  

 

Het nieuwe nog aan te leggen beweegrondje Randenbroekerbos/Dorrestein 

volgt de blauwe ader van de Heiligenbergerbeek. De route wordt door 

wandelaars en hardlopers veel gebruikt en verbindt de binnenstad met het 

Lockhorsterpark (en Den Treek). Een veilige oversteek en drempels voor het 

autoverkeer ter hoogte van de Gashuislaan/Ringweg Randenbroek zijn 

gewenst. (JH) 

 

Lees verder de publicatie van het onderzoek  

‘UTRECHT BUITEN-Groene recreatie voor gezond stedelijk leven’ (PDF) 

 

  

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/299190/210819_hoofdrapport_utrecht_buiten_eindversie.pdf


 

 

Publicaties 

De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding, RIVM_G. 

Wendel-Vos, 2005 

https://www.rivm.nl/publicaties/fysieke-omgeving-in-relatie-tot-

bewegen-en-voeding-onderzoek-in-kader-van-preventie-van 

 

Sport terug in de wijk, Mulier Instituut, 2010 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/8204/sport-terug-in-de-wijk/ 

Sportieve openbare ruimte in Arnhem, Mulier Instituut, 2018 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24309/sportieve-openbare-

ruimte-in-arnhem/ 

 

‘UTRECHT BUITEN-Groene recreatie voor gezond stedelijk leven’ (PDF) 

https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/299190/210819_hoofdrapport_utrecht_buiten

_eindversie.pdf 

 

Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort 

https://wagenwerkplaats.eu/over/nu-en-de-toekomst/masterplan-

wagenwerkplaats-2016/ 
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