
GEBIEDSAGENDA
BUITENGEBIED WEST

19 december 2022
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Vanavond 

1. Welkom
– Wethouder Rutger Dijksterhuis
– Gemeente; Marjolein van Steen, Houkje Hibma

2. Inleiding, hoe is het nu?
– Ties Blaauw

3. Voorzet voor Agenda komende 5 jaar
– Anneke van Mispelaar

Pauze 20.30

4. Aan de slag

Afronding 21.30
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Laat ons weten wat u vindt

• In gesprek en tekenen op de kaart na de pauze

• Pen en papier om uw reactie te noteren
– Wij nemen die formulieren graag mee om ons werk te 

verbeteren

• We hebben straks ook een aantal vragen aan u 
via uw mobiel
– Wifi

• U kunt ons ook mailen
– In de uitnodiging staan de namen en e-mail
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1. Waarom zijn we hier vandaag?

• Vraagstukken en knelpunten rond recreatie, natuur, energie, landbouw

• Doel gebiedsagenda:
- Knelpunten oplossen en kansen grijpen in de komende 5 jaar

• Parallel wordt ook gewerkt aan lange termijn ontwikkelingen en 
plannen, o.a. Nationaal programma landelijk gebied

Vervolg:
• 2023 opstellen gebiedsagenda
• Schriftelijke ronde
• 2023 – 2028: aan de slag met projectplannen en initiatiefnemers
• Inbreng meenemen in lange termijn plannen
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Q1 Q2 Q3 Q4

2019

Met de raad de 
boer op

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2021

Ontwikkelbeeld 
Regio Amersfoort

Q1 Q2 Q3 Q4

Plan van aanpak 
Hoogland/Kattenbroek

2021/2022

Pilot 
omgevingsplan 

VDH

Bureaustudie 
veiligheid Eem

Q1 Q2 Q3

2022

Dorpsvisie 
Hoogland 2030

Factsheet
Zuidelijke Eem 

vallei
Legenda opdrachtgeverschap:

Provincie Utrecht
Regio Amersfoort
Gemeente Amersfoort
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH)
Bewonersinitiatief

Vanaf de Eem 
gezien

Gebiedsagenda 
Buitengebied West 

(2027)

Pilot Groen Groeit 
Mee Eemvallei 

(2040)

Langs Eem 
en Spoor Beheerplan Eem 

(2032)

Participatie 
omgevingsvisie II

Wind op Isselt

Handelingsperspectief 
buitengebied regio 
Amersfoort (2040)

Amersfoort 
Buiten

Participatie 
omgevingsvisie I



Hoe is het nu?
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LANDBOUW

WONEN & 
IDENTITEIT

RECREATIE

NATUUR
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1. Aantrekkelijk agrarisch landschap.

Gekenmerkt door rust, groen,

afwisseling klein- en grootschalig

2. Hoge druk op de grondmarkt

3. Dynamiek rond landbouwbeleid en 

grote milieuopgaven (landelijk)

4. Agrariërs hier richten zich vooral op 

productie en weidevogels

1. Landbouw
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Toename vrijkomende agrarische bebouwing

> risico op leegstand

> actueel beleid ontbreekt momenteel
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Vraag naar streekproducten en stadslandbouw neemt toe

> Kans voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven



2. Natuur
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Hoge natuurwaarden o.a. bij Eemland, De Slaag, Coelhorst (NNN)

> De natuur en openheid wordt beschermd met wetgeving

> Weidevogelgebied zorgt voor beperkingen 

op het gebied van recreatie en duurzame energie
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Contrast stad & buitengebied wordt gewaardeerd

Door de jaren heen zijn er veel landschapselementen 

(houtwallen/bosjes) verdwenen

> Belangrijk voor biodiversiteit, klimaatverandering en 

aantrekkelijkheid

> Kans: landschapselementen terugbrengen
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De Eem is een belangrijke waterloop in het 

landschap (drager).

Kansen om de oevers van de Eem 

en de Malewetering natuurlijker en 

aantrekkelijker te maken.
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Fors toegenomen

recreatievraag:

-> verhouding vraag en 

aanbod uit balans

Recreatievraag verandert:

-> grotere actieradius, meer 

verschillen in wensen en 

verwachtingen

3. Recreatie
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• Cultuurhistorie (Grebbelinie, kapel, landgoed Coelhorst)

is onvoldoende te beleven

• Beperkt aantal voorzieningen (De Plank, golfbaan).

Behoefte aan meer pleisterplaatsen



4. Routenetwerk
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• Fietsen: Er ontbreken schakels in het 

routenetwerk. Malesluisbrug is momenteel 

een belangrijk recreatief knooppunt.

• Knelpunt verkeer op wegen: met name langs de 

Eem, Msg. vd. Weteringstraat, rondje Oude 

Weg, Malesluispad, Coelhorsterweg

• Fietsers, wandelaars en gemotoriseerd verkeer op 1 

weg zorgt voor gevaarlijke en onprettige situaties



5. Wonen
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• Hoogland-West gemeenschapsgevoel, elkaar kennen, 

elkaar helpen

• Woningbouw is nu uitgesloten in het gebied.

• Functieverandering is wel toegestaan.

• Nieuw provinciaal en gemeentelijk beleid is in ontwikkeling

• Momenteel 10-15 aanvragen voor initiatieven (mix van ruimte-

voor-ruimte, functieverandering en landgoedontwikkeling).

• Zorgvuldige afweging is nodig om de landschappelijke en 

maatschappelijke kwaliteiten in het gebied te behouden.



7. Samenvatting sterke en zwakke punten
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7. Samenvatting kansen en bedreigingen
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Wat vindt u? 

• Open www.menti.com op uw telefoon
• Vul de code: 2568 6813 in.
• Hebben wij de belangrijkste punten te 

pakken?
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http://www.menti.com/
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Agenda voor de komende 5 jaar

Veranderingen hebben weerslag op het landschap en zorgen voor knelpunten
Opgave: omgaan met de veranderingen, zonder karakter te verliezen

Doelen:
1. Ruimte voor (multifunctionele) landbouw, versterken band tussen landbouw en dorp

2. Landschap behouden en versterken

3. Recreanten uit omliggende wijken beter opvangen



Wat vinden we hierbij belangrijk?

1. Behouden verschillen: tussen stad en land, tussen boomrijk en open polder

2. Naast de Eem ook Malewetering als hoofdstructuur

3. Verspreiden en opvangen recreanten: meer paden en recreatieve voorzieningen in 
Coelhorst / Weerhorst en langs de Eem

4. Omzetten agrarische bebouwing naar wonen moet bijdragen aan recreatie, landschap, 
landbouw



3. Uitgangspunt: behouden verschillen

Behouden open landschap, ruimte 
voor weidevogels en landbouw

Meer besloten en 
coulissenlandschap
• dynamische invulling landbouw, 

natuur, wonen en recreatie
• Herstel landschapselementen 



3. Uitgangspunt: behouden verschillen

Stadsrand: geleiden
recreanten.
• Opgave: behoud contrast 

stad – onbebouwde en 
groene ruimte

Eemzone: Verbinder van 
stad en buitengebied; 
aantrekkelijk gebied voor 
recreanten



• Wandelen langs de 

Malewetering

• Beter wandelpad 

langs de dijk

• Over de golfbaan

• ...

3. Uitgangspunt: recreanten spreiden en opvangen

Impressie wandelpad Malewetering

Impressie grasstenen pad langs de dijk

Impressie wandelpad over de golfbaan



3. Uitgangspunt: recreanten spreiden en opvangen

• Kleinschalig
• Ingepast in het landschap
• Recreanten vasthouden aan de randen
• Kansen voor spelen, educatie, 

huisverkoop, neventak, beleving 
cultuurhistorie, …

Referentie pleisterplaats: 
Informatiecentrum Noordsche Veld



3. Uitgangspunt: functieverandering voor kwaliteit

Kleine en middelgrote plannen bij elkaar hebben samen grote impact

> Functieverandering moet samengaan met nieuwe beplanting, wandelpaden, 
rustplekken, kavelruil

> We maken verschil tussen noordelijk en zuidelijk deel

> Gebied als geheel moet er iets aan hebben



Wat is er nodig in de komende 5 jaar?

• Welke ideeën spreken u aan?
• Welke ideeën heeft u?

Praat verder in kleinere groepen.
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Bedankt voor uw aandacht
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