
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 argumenten 
geweest om ze op te nemen in het stads-
groen. Deze waarde is dan ook niet afzon-
derlijk opgenomen 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 
gebied)
	• 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 volgende 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 

(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 bomen met eetbare noten of 
fruit (walnoten, hazelnoten, appels, 
peren, kersen, pruimen?)
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