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INLEIDING

De kwaliteit van de openbare ruimte is steeds het resultaat van de kenmerken van de 
ruimte die ons vanuit een ver of nabij verleden zijn overgeleverd, en de wijze waarop 
we de kenmerken beheren of verder ontwikkelen.
In dit gedeelte van de nota Kwaliteit van de Openbare Ruimte wordt voor de meeste 
delen van Amersfoort een beschrijving gegeven van de specifieke kenmerken. Aan-
geduid wordt, welke kwaliteiten daarin zijn te herkennen, en er wordt een richting 
gegeven waarin de kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden.
Deze beschrijvingen zijn bedoeld om de ambities ten aanzien van inrichting en beheer 
die in deel 1 in algemene zin zijn geformuleerd, concreet en herkenbaar te koppelen 
aan de bestaande stad, met zijn bijzondere kwaliteiten, maar ook met zijn tekortko-
mingen.
Met de beschrijvingen wordt niet bedoeld een programma voor (her-)ontwikkeling vast 
te leggen. 
In deze nota gaat het om benoemen van wat “goed” is (en dus behoudenswaardig) en 
wat verbetering kan of moet krijgen.

GEBIEDSINDELING

Om de openbare ruimte van de stad te kunnen beschrijven is een indeling nodig. Om 
praktische redenen is gekozen voor het algemeen gehanteerde onderscheid in wij-
ken. Een aantal wijken worden hierbij evenwel niet meegenomen.
• Vathorst. Deze nieuwe wijk is nog in ontwikkeling. De kwaliteit van de openbare

ruimte is daarbij een van de belangrijkste aandachtsaspecten in het ontwerppro-
ces dat zich onder auspiciën van het OBV afspeelt.

• De binnenstad. De bijzondere zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte van
de binnenstad heeft zijn “handleiding” gekregen in het rapport Buitenruimte Bin-
nenstad

• Het CSG-zuid. Vergelijkbaar met de binnenstad is er voor dit bestaande deel
van het Centraal Stadsgebied de nota Materialisering Centraal Stadsgebied van
Amersfoort gemaakt als een handleiding voor ontwikkeling en beheer van de kwa-
liteit van de openbare ruimte.

• Het Eemkwartier. Dit gebied is nog volop in ontwikkeling. Het coördinatieplan
(1999) en de beeldkwaliteitplannen voor de afzonderlijke deelgebieden geven (of
zullen geven) heldere uitgangspunten voor het ontwerp van de openbare ruimte.

• De onderdelen van de Groen Blauwe Structuur. Hiervoor is de nota Beleidsvisie
Groen-blauwe Structuur vastgesteld. Die geeft voor de afzonderlijke deelgebieden
globale ontwikkelingsrichtingen aan, die in afzonderlijke plannen (structuurschet-
sen, beheerplannen, herinrichtingsplannen) zijn of zullen worden uitgewerkt.

De gebieden die hierna besproken worden betreffen dus bestaande woongebieden en 
bedrijfsterreinen, en voorafgaand daaraan een globaal beeld van de stedelijke groene 
en blauwe structuur, en een bespreking op onderdelen van de hoofdinfrastructuur die 
de afzonderlijke gebieden verbindt.
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DE STEDELIJKE GROEN- EN 
WATERSTRUCTUUR

1

De Groen- en waterstructuur bestaat uit een min of meer aaneengesloten ruimtelijk 
stelsel van water- en groengebieden. Dit vormt net als de hoofdinfrastructuur een 
belangrijk netwerk, dat specifieke ruimtelijke karakteristieken biedt, en daardoor de 
verschillende delen van de stad herkenbaar maakt en de stedenbouwkundige structuur 
sterk beïnvloedt.
Dit stelsel is ook de belangrijkste drager van de natuurwaarden binnen het stedelijk 
gebied. Daarbij zijn de verschillende onderdelen van de structuur van uiteenlopende 
betekenis. Er zijn Hoofdgebieden te onderscheiden, waarin eigen bijzondere 
natuurwaarden aanwezig zijn, of die een belangrijke functie vervullen als verbindend 
element tussen gebieden. De Hoofdgebieden maken veelal onderdeel uit van de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De Nevengebieden hebben geringere 
natuurwaarden, terwijl de Ondergeschikte gebieden wat betreft natuurwaarden laag 
scoren door een intensief gebruik en beheer, veelal ten behoeve van de recreatieve 
functie van die gebieden. De indeling in Hoofd-, Neven- en Ondergeschikte gebieden 
is als basis gebruikt voor de Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur (lit.).

De aard en invulling van de groen- en waterstructuur wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de kenmerken van de ondergrond. Amersfoort ligt op het snijpunt van 
drie karakteristieke landschapstypen: het stuwwalgebied van de Utrechtse Heuvelrug, 
het dekzandgebied van de Gelderse Vallei, en het veen- en zeekleigebied van 
het Eemland. De oorspronkelijke landschappelijke kenmerken daarvan zijn in de 
stedelijke structuur nog herkenbaar aanwezig. De grotere groengebieden (zoals Klein 
Zwitserland, Nimmerdor, park Randenbroek, park Schothorst, Waterwingebied, e.a.) 
hebben ruimtelijke karakteristieken (soortensamenstelling, openheid of geslotenheid, 
cultuurlijk of natuurlijk van opzet) die kenmerkend zijn voor de verschillende 
landschapstypen in de stad. 
Het groen op wijk- en buurtniveau is vooral gericht op de gewenste gebruiks-mogelijk-
heden en de karakteristiek van de wijk. 

Water is in de openbare ruimte van Amersfoort niet heel veel aanwezig, maar vervult 
daarin wel een beeldbepalende rol. De aanwezigheid van water maakt zichtbaar of we 
ons in het “hoge, droge” of “lage, natte” deel van Amersfoort bevinden. De  wateren in 
wijk en buurt hebben in het Waterplan Amersfoort (lit.) het streefbeeld “water van de 
wijk” gekregen. De belangrijkste wateren wat betreft de zichtbaarheid en de ecologische 
betekenis die eraan is verbonden, zijn de Heiligenbergerbeek, de Barneveldse Beek, 
het Valleikanaal, de Eem en de singels langs het plantsoen rond de binnenstad, die 
allen als ecologische verbindingszone deel uitmaken van de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur. Deze wateren hebben in het Waterplan Amersfoort het streefbeeld 
“water voor natuur” gekregen.
Daarnaast zijn als belangrijke waterelementen met een hoge belevingswaarde 
te noemen: de singels en de grachten in de binnenstad, de vijver Emiclaer en het 
Waterpark Nieuwland. Aan deze wateren is in het Waterplan Amersfoort het streefbeeld 
“water met allure” toegekend.

Het groene buitengebied komt uitvoerig aan de orde in de Beleidsvisie Groen Blauwe 
Structuur en in het Landschapsbeleids-plan (lit.). Inrichting en beheer van het water 
zijn beschreven in het Waterplan Amersfoort. Voor de stads- en wijkparken, zijn of 
worden aparte inrichtings- en beheervisies opgesteld. Daarom wordt op de inrichting 
en het beheer van het buitengebied, het water en de grote groengebieden hier niet 
verder ingegaan.
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1. Rondweg Zuid en Stichtse Rotonde
2. Radiumweg en Industrieweg
3. Amsterdamseweg
4. Stadsring
5. Hogeweg
6. Heiligenbergerweg,  Arnhemseweg,

Leusderweg en Utrechtseweg
7. Rondweg Noord en Oost,

Outputweg en Zielhorsterweg
8. Maatweg
9. Ringwegen Koppel Kruiskamp

Randenbroek
10. Kersenbaan
11. Binnenring Zuid
12. BW-laan
13. Daam Fockemalaan

De hoofdinfrastructuur
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ALGEMEEN

Hier gaat het om de hoofdinfrastructuur, m.n. voor autoverkeer, die van bovenwijkse 
betekenis is, en daardoor van bijzondere betekenis is voor het ruimtelijk beeld (samen-
hang en verscheidenheid) en de ervaring van schoon, heel en “mooi”op het niveau van 
de hele stad.
Zoals voor het hele stedelijk gebied geldt, kan ook voor de hoofdinfrastructuur gezegd 
worden, dat één kenmerkend beeld voor heel Amersfoort niet bestaat. Voor de hoofd-
infrastructuur geldt net als voor de wijken, dat het beeld sterk bepaald wordt door de 
oorspronkelijke landschappelijke ondergrond, door de wijze waarop en de tijd waarin 
iets is ontstaan, en door het actuele gebruik.
Globaal kan een onderscheid gemaakt worden tussen zuid en noord. Zuid ademt de 
sfeer en kenmerken van de bosrijke Heuvelrug, noord kenmerkt zich meer door vlak-
heid en openheid.

KENMERKEN EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 

Rondweg Zuid en Stichtse Rotonde
Deze weg is recent ge-”downgrade” van snelwegprofiel naar stadsautowegprofiel. 
Daardoor is het karakter van de weg, samen met de omgeving van de Stichtse Ro-
tonde versterkt als “parkway”, een weg in een parkachtige, halfnatuurlijke groene om-
geving. Deze omgeving heeft een kenmerkend beeld, karakteristiek voor de Utrechtse 
Heuvelrug, en heeft bovendien bijzondere natuurlijke waarden. Het op natuurbeeld en 
natuurwaarden gerichte beheer is hiervoor vanzelfsprekend. Zorgpunt voor deze om-
geving is het tegengaan van teveel objecten die niet bijdragen aan de landschappe-
lijke karakteristiek. Diversiteit aan verlichtingsarmaturen, borden en andere informatie-
dragers, reclame aan verlichtingsmasten en op billboards is daarom niet acceptabel. 
De ruimtelijke continuiteit van het kenmerkende natuurlijke vegetatiebeeld (“heide”) 
vraagt specifieke beheermaatregelen. In dit opzicht moet het onderscheid tussen de 
Ringweg Zuid en de Stichtse Rotonde verkleind worden.

Radiumweg en Industrieweg
De beperkte ruimtelijke kwaliteit van deze wegen wordt bepaald door het gebrek 
aan ruimte voor bomen. Zorg voor de ruimtelijke kwaliteit dient zich hier te richten op 
schoon, heel en obstakelvrij. Reclame aan lichtmasten is op deze wegen toelaatbaar, 
omdat het aansluit bij en dienstbaar is aan het zakelijke, commerciële karakter van de 
omgeving.

Amsterdamseweg
Dit is een heel belangrijke entreecorridor voor de stad. Daar past een extra inrichtings-
niveau bij. Dat vindt zijn weerslag in de zo continu mogelijke haagbeplanting van es-
doorn in het profiel (waar mogelijk in zij- en middenbermen), goede boombeplantingen 
en een hoogwaardig verlichtingsarmatuur.
Hiermee wordt aangesloten op het inrichtingsbeeld van de Stadsring.
Deze weg biedt met zijn zakelijke, commerciële en urbane karakter een goede gele-
genheid voor reclame in de vorm van lichtbakken en affichepanelen aan de lichtmas-
ten in een strak gecoördineerd regiem.

DE HOOFDINFRASTRUCTUUR2
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Stadsring
De Stadsring is voor de beleving van heel veel bezoekers van de stad van grote be-
tekenis. Hierlangs presenteren zich zowel de binnenstad (met zijn plantsoengordel) 
als een reeks belangrijke overheids- en commerciële gebouwen. Oud, minder oud en 
nieuw zijn hier in een verrassende opeenvolging te beleven. Wat men ziet bepaalt in 
sterke mate het imago van Amersfoort. De Stadsring is recent geheel opnieuw inge-
richt, en het algemene beeld van de bestratingen, verlichting etc. is daardoor goed. 
Ook het plantsoen is heringericht, zodat het zicht vanaf de weg hierop ook van goede 
kwaliteit is. Een goed beheer moet deze bestaande kwaliteiten bewaren. Speciale 
zorg is nodig voor de ontwikkeling en instandhouding van de geschoren hagen van 
veldesdoorn. Op enkele plaatsen zijn nog heesterbeplantingen van andere soorten 
langs de weg aanwezig. Voor de robuustheid en eenduidigheid van het beeld is het 
wenselijk om deze vakken ook om te zetten in geschoren veldesdoorn. 
Ten aanzien van lichtmastreclame wordt voor de Stadsring het uitgangspunt gehan-
teerd dat alle masten hiervoor beschikbaar zijn, met uitzondering van de masten die 
het dichtst bij een kruispunt staan. Aan masten met aan twee zijden een lichtarmatuur 
moet ook steeds twee lichtbakken aanwezig zijn, zodat een evenwichtig beeld wordt 
bereikt.
Op korte termijn wordt ernaar gestreefd aan de Stadsring geen laaggeplaatste pos-
terpanelen (“driehoeksborden”) meer toe te staan, zodat er op ooghoogte een opge-
ruimd beeld bestaat.
Wanneer uitbreiding van het aantal “pareltjes” aan de orde kan zijn, moet ook de 
mogelijkheid weer in beschouwing genomen worden om op de middenberm van de 
stadsring bakken met seizoensbeplanting te plaatsen. De impact op het imago van de 
stad kan groot zijn, mits op een eigentijdse en goed te beheren manier gerealiseerd.

Hogeweg
Deze weg heeft twee duidelijk te onderscheiden ruimtelijke karakteristieken. Binnen 
de Ringwegen is sprake van een geheel stenig profiel. Ruimte voor de van oudsher 
hier thuishorende boombeplanting is momenteel niet aanwezig. Daardoor is sprake 
van een weinig attractief wegprofiel. Hieraan kan kwaliteit worden toegevoegd door 
herintroductie van een continue boombeplanting, begeleiding van de weg met hagen, 
toepassing van een hoogwaardig verlichtingsarmatuur, en een duidelijke materiali-
satie van de verschillende verhardingen. Hiermee kan een inrichtingsniveau worden 
bereikt dat overeenkomt met de Stadsring. Voor reclamevoering wordt hier de formule 
van de Stadsring doorgezet: alleen lichtbakken aan de verlichtingsmasten.
Buiten de Ringwegen Kruiskamp/Randenbroek heeft de Hogeweg ruime groene gras-
bermen met een boombeplanting. Dit is duurzame kwaliteit. Verlichtingsmasten in de 
middenberm mogen hier dragers zijn van reclame, omdat deze weg de allure heeft 
(qua bebouwing aan weerszijden nog moet krijgen) en de bijbehorende kenmerken 
mag hebben van een moderne stadsentree. Een gecoördineerde afwisseling van af-
fichepanelen en verlichtingsbakken wordt hier nagestreefd.

Heiligenbergerweg, Arnhemseweg, Leusderweg en Utrechtseweg
Dit zijn allemaal historische wegen, gericht op het centrum, de oude binnenstad. Elk 
heeft zijn eigen ontwikkeling meegemaakt, in tracé, aanliggende bebouwing, ver-
keerskundige betekenis, en inrichting van het wegprofiel. In meer of mindere mate 
is steeds het historische karakter van met bomen begeleide weg nog herkenbaar. 
Steeds ook is het wenselijk om dit kenmerk te behouden en te versterken. Herstel van 
de bomenlanen staat dus voorop. Begeleiding met een hoogwaardig verlichtingsar-
matuur is wenselijk. De materialisatie van de verhardingen moet over de volle lengte 
zo continu mogelijk zijn.

Rondweg Noord en Oost, Outputweg en Zielhorsterweg
Deze wegen ontsluiten de nieuwe stedelijke gebieden aan de noordkant van de stad. 
Het beeld wordt bepaald door ruime profielen, veelal langs geluidwallen die de aan-
grenzende woongebieden aan het oog onttrekken. Bedrijfsterreinen zijn wel zichtbaar. 
De sfeer wordt bepaald door eenvoudige functionaliteit enerzijds, en zakelijkheid en 
commercialiteit anderzijds. In deze context wordt het passend geacht dat reclame in 
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de openbare ruimte langs deze weg in meerdere vormen voorkomt: billboards, verlich-
tingsbakken aan lichtmasten en afficheborden aan de masten, dit alles in een gecoör-
dineerde ruimtelijke spreiding.

Maatweg
Deze weg vormt een entree van de stad vanuit het halfopen landschap van Hoogland 
West. Het groene karakter met bomen is hier kenmerkend. Zorg is nodig om dit karak-
ter niet te laten “overwoekeren” met informatiedragers (reclame en routeverwijzingen) 
Met de komst van het ziekenhuis zal hiervoor t.z.t. een terughoudend beleid gevoerd 
moeten worden.

Ringwegen Koppel/Kruiskamp en Randenbroek
De Ringwegen vormen tesamen één van de belangrijkste verkeersaders binnen het 
stedelijk gebied, en zijn dus zeer bepalend voor de visuele indruk die de stad vestigt 
bij incidentele bezoekers en regelmatige voorbijgangers.
De totale ruimte betreft niet alleen de verkeersruimte: de maat en schaal, en de daar-
mee samenhangende belevingsaspecten worden evenzeer bepaald door de aanwe-
zigheid van het Valleikanaal. Water in de stad is altijd een sterk herkenbaar ruimtelijk 
element , en dat geldt voor dit brede kanaal in het overigens niet erg waterrijke Amers-
foort in versterkte mate. Bij water in de stad horen de bruggen.
De bruggen over het Valleikanaal kenmerken zich door een bijzondere vormgeving, 
met alleen kleur als onderscheid per brug, en dus per toegang tot de achterliggende 
wijk. Er is daardoor niet sprake van een grote herkenbaarheid.
De oevers van het kanaal hebben recent een herprofilering ondergaan, ten behoeve 
van een zo rijk mogelijke ecologische ontwikkeling. Vooralsnog zal het ruimtelijk beeld 
dat dit oplevert vooral bestaan uit riet en ruigte. Mettertijd zal zich hierin steeds meer 
opgaande begroeiing vestigen (wilgstruweel). Dit zal het natuurlijke karakter van het 
Kanaal steeds meer zichtbaar maken naar de rijweg en de bebouwing langs de weg 
toe. De grote, wijdse ruimte zal er verder door worden geleed, wat de visuele en ver-
blijfskwaliteit ten goede komt.
Bepalend voor de wijdse, brede indruk is uiteraard het sterke verkeerskarakter ten 
behoeve van de auto. Het wegprofiel is voorzien van  doorgaande bomenrijen, maar 
de vooralsnog beperkte omvang van de bomen, en de onderlinge grote afstand heb-
ben tot gevolg dat de ruimte hierdoor nog (te) weinig wordt geleed. Uitzondering hierop 
vormt de Ringweg Randenbroek waar de boombeplanting van oudere datum is en de 
weg smaller.
Voor de toekomst op middellange termijn biedt de boombeplanting verwachtingen.
De voorzieningen voor de fietsers zijn veeleer improviserenderwijs vorm gegeven. 
Wisselend moeten fietsers gebruik maken van fietspaden en  parallelwegen, met 
soms weinig gestroomlijnde overgangen. Hierdoor is de weg in zijn totaliteit niet een 
prettige fietsroute. 

Gewenste situatie:
Een verdere uitgroei van de ecologische oevers met wilgstruweel, en eventueel an-
dere boomsoorten, in een natuurlijke vorm, moet worden gestimuleerd.
Bij kleinere en grotere herstructureringen van de verkeersruimte zal er extra aandacht 
voor de kwaliteit van de fietsroute moeten zijn. Gestreefd moet worden naar een op-
zet, die vergelijkbaar is met de parallelwegen en fietspaden langs de Stadsring: hierin 
is het belang voor de fietser, en het doorgaande karakter voor de fietser in de bestra-
ting duidelijk benadrukt.
Als de gelegenheid zich voordoet moet gestreefd worden naar grotere vormgevings-
verschillen in de vormgeving van de bruggen, zodat elke wijkentree meer eigenheid 
uitstraalt. 
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Kersenbaan
De Kersenbaan is een zeer afwijkend traject binnen het stedelijk gebied. De weg voert 
langs achterkanten van de stad, en heeft daardoor geen relatie met de aanliggende 
gebieden.
De afwijkende vormgeving van de begeleidende inrichting van de openbare ruimte 
(verlichting, geluidscherm, hekken en hagen, boomspiegels in het trottoir) versterkt 
het “vreemde” karakter. Dit zal door adequaat beheer in stand gehouden worden. De 
bestaande inrichting zal als voorbeeld gelden voor de inrichting van het verlengde 
tracee.

Binnenring-Zuid
Het gaat om de aaneegeschakelde reeks van wijkstraten Gasthuislaan, Everart 
Meijsterweg, Daltonstraat, Jacob van Campenstraat, Vondellaan, Emmalaan 
Wilhelminalaan.
Deze vormen tesamen in verkeerskundig opzicht een doorgaande structuur. De 
uiteenlopende wegprofielen en ruimtelijke karakteristieken van de omgeving zorgen 
ervoor dat het doorgaande karakter niet sterk wordt ervaren. Bij de reconstructie in 
2007 zal gestreefd worden naar een grotere samenhang in het wegbeeld, door een 
afstemming van verhardingen, wijze van parkeren, enboombeplanting.
Reclame aan de lichtmasten is in deze omgeving toegestaan met afwisselend wel en 
geen reclame aan de mast.

Barchman Wuijtierslaan en Daam Fockemalaan.
Deze hoofdwegen worden bij het hoofdstuk Bergkwartier besproken.

RECLAME

Reclame in de openbare ruimte vindt in hoofdzaak plaats in en aan de hoofdstructuur-
lijnen van de stad.
Reclame en openbare publicatiegelegenheid in de openbare ruimte is er, omdat het 
voor de gemeente geld opbrengt, omdat het in bepaalde gevallen voor de burgers 
nuttige informatie kan bieden, of omdat hiermee voldaan wordt aan de plicht van de 
gemeente om ruimte te bieden voor vrije meningsuiting.
De volgende vormen van reclame/publicatieruimte, waarvoor de gemeente beleid 
heeft ontwikkeld, zijn in de Amersfoortse openbare ruimte aanwezig:
- Reclamemasten langs de snelweg
- Billboards
- Verlichtingsbakken aan lantaarnmasten (lichtmastreclame)
- Driehoeksborden aan lantaarnmasten
- Abri’s met reclamepanelen en MUPI’s
- Vrije plakplaatsen en vrije graffity-plaatsen

Billboards
Billboards zijn reclamepanelen met wisselende posters van groot formaat (circa 10 
m2), die op strategische plaatsen aan de hoofdontsluitingswegen van de stad staan. 
De aanwezigheid van deze elementen in de openbare ruimte is volledig ingegeven 
door het opbrengstaspect voor de gemeente. Voor selectie van locaties en het te 
plaatsen aantal is evenwel niet opbrengstmaximalisatie uitgangspunt geweest, maar 
een analyse van de mogelijkheden in de stad om deze elementen op een verantwoorde 
wijze een plaats te geven.
In het nieuwe contract (2004) dat de gemeente hiervoor heeft afgesloten wordt een 
optimalisatie bereikt in het aantal geplaatste billboards en de (vanuit reclameoptiek) 
gewenste hoeveelheid reclameaffiches die getoond kunnen worden, door roterende 
panelen toe te staan.
Hierdoor is het aantal te plaatsen eenheden beperkt tot 9, en kan toch een opbrengst 
geïnd worden van 40 panelen.
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Locaties billboards en MUPI’s
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De locaties voor de eenheden zijn nauwkeurig bepaald aan de hand van ruimtelijke 
criteria, en getoetst op de eventuele effecten ten aanzien van verkeersveiligheid.

De gehanteerde ruimtelijke criteria zijn:
• De omgeving moet voldoende “neutraal” zijn om een billboard op te

nemen. Dat wil zeggen dat de omgeving niet gekenmerkt wordt door
buitengewone cultuurhistorische, landschappelijke of architectonische
kwaliteiten.

• De plaats van het billboard in de ruimte is zodanig gekozen, dat geen
visuele concurrentie met, of hinder voor aanwezige betekenisvolle
bebouwing optreedt.

• Het billboard moet zich in maat en schaal en door de exacte plek voordoen
als een ondergeschikt element in de ruimte.

• Op stadsniveau moeten de locaties een zekere overeenkomst en
vanzelfsprekendheid hebben, zodat er niet “verrassende” situaties zijn.
Dit is nader uitgewerkt door de keuze voor locaties aan de hoofdontsluitings- 

 wegen, nabij de kruispunten.

Lichtbakreclame
Lichtbakken aan de verlichtingsmasten zijn sinds jaren een bijna vanzelfsprekend 
element in het stadsbeeld. In het algemeen storen ze weinig in het beeld van de 
openbare ruimte. In bepaalde gevallen kan zelfs een positief oordeel gegeven worden, 
door de bijdrage die ze leveren aan de levendigheid van het beeld. 
Voor lichtmastreclame is in 2004 een nieuw contract afgesloten, waarbij een 
strakke regulering is bedongen voor de plekken waar en de frequentie waarin deze 
reclamevorm is toegestaan. Hiermee wordt gestreefd naar een ordelijk wegbeeld, en 
het vrijwaren van plaatsen die niet geschikt zijn voor deze reclameuitingen.
De locaties zijn alsvolgt vastgesteld:
• Binnen de bebouwde kom, op de hoofdontsluitingswegen, en op wegen in

de omgeving van buurt- en wijkwinkelcentra
• Niet waar de reclame storend is voor omwonenden of andere

belanghebbenden
• Niet in een omgeving met natuurlijke betekenis en/of een landschappelijk

karakter
• Niet in een omgeving met belangrijke cultuurhistorische waarde

Voor de plaatsing zijn de volgende voorschriften van toepassing, gericht op een 
regulering van de invloed op het ruimtelijk beeld.
• Combinatie van lichtmastreclame met andere vormen van reclame of

informatieverschaffing (b.v. driehoeksborden) aan of bij één lichtmast is niet
toegestaan

• Niet op kruisingen of rotondes
• Aan lichtmasten met twee gelijkwaardige armaturen (in de middenberm)

worden twee reclamebakken aan weerszijden op gelijke hoogte aangebracht
• In een lijnopstelling wordt een gelijkmatige afwisseling nagestreefd van

masten met en zonder reclame. Alleen de Stadsring maakt hierop een
uitzondering; hier wordt de lichtmastreclame frequenter toegelaten.

• Minimale afstand van een lichtreclamebak tot kruisingen en rotondes
bedraagt 25 meter.

Affichepanelen aan lantaarnmasten
Thans heeft deze vorm van reclame de vorm van driehoeksboreden. De 
driehoeksborden ontlenen hun naam aan de wijze van opstelling: drie affichepanelen 
worden in een driehoek om een lantaarnmast gezet. Het zijn losstaande borden, die 
geen permanente status hebben. In werkelijkheid staan de meeste borden wel min 
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Locaties lichtbakreclame
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of meer permanent opgesteld. Deze borden zijn qua kosten en flexibiliteit het meest 
geschikt voor reclame van locale bedrijven en organisaties. 
De locaties van deze borden (zoals gezegd, niet permanent) vallen grotendeels 
samen met de locaties voor lichtmastreclame. Door deze verdubbeling van de reclame 
ontstaat vaak een rommelig beeld. Doordat de driehoeksborden los, en daardoor vaak 
scheef staan, en in de directe actieradius en blikveld van voetgangers en fietsers, 
krijgen deze borden vaak een zeer negatieve waardering.
Er gaat daarom in het kader van een nieuwe concessieverlening gezocht worden 
naar een nieuwe vorm. Daarbij moet gedacht worden aan een nieuw type panelen, 
dat bevestigd wordt aan de lichtmasten, ongeveer op ooghoogte. Dit betekent dat de 
panelen een permanent karakter krijgen. De driehoeksopstelling zal dan vervangen 
worden door een tweezijdige opstelling (sandwich-model), zodat de richting van 
de panelen bepaald kan worden in relatie tot zichthoeken, looplijnen, en met een 
onderlinge afstemming van de richting van de panelen in het straatbeeld.
Bovendien zullen ten aanzien van de locaties van deze panelen stricte criteria gesteld 
worden:
• Niet in een omgeving met natuurlijke betekenis en/of een landschappelijk

karakter
• Niet in een omgeving met belangrijke cultuurhistorische waarde
• Langs doorgaande wegen, in nauwe onderlinge afstemming met de

lichtmastreclame. Aan één mast zullen nooit meerdere vormen van reclame
of informatievoorziening tegelijk bevestigd mogen worden.

• In verblijfsgebieden, (bijvoorbeeld winkelcentra) waar het karakter van het
gebied zich daarvoor leent. (bijvoorbeeld nadrukkelijk niet in de binnenstad),
en waar de beschikbare ruimte voldoende is.

Abri’s met reclamepanelen en MUPI’s
Voor bushaltes heeft de gemeente een eigen standaard model (met varianten i.v.m. 
de situaties) abri. Deze wordt geplaatst en onderhouden door een reclamebedrijf. 
Om een compensatie te bieden voor de abri’s die om situationele redenen geen 
reclame kunnen voeren is er een vast aantal MUPI’s (tweezijdige vrijstaande verlichte 
afficheborden) toegevoegd aan het contract.
Voor de vorm, kleur en wijze van plaatsing gelden de eigen “Amersfoortse” 
kenmerken.

Vrije plakplaatsen en vrije graffityplaatsen
Om aan locale, ideele organisaties gelegenheid te bieden om zich d.m.v. affiches in 
het stadsbeeld te presenteren, en om illegale aanplak op ongewenste plekken met 
recht te kunnen weren, biedt de gemeente op een aantal plaatsen in de stad ruimte 
aan voor vrije aanplak. Hiervoor is in 2004 een nieuw type plakzuil ontwikkeld, en 
een eerste serie van 5 stuks is geplaatst. Op termijn zal het aantal worden uitgebreid. 
De locaties zijn uiteraard gekozen op zichtbaarheid en aanwezigheid van een groot 
publiek.
Voor deze locaties waar deze plakzuilen (komen te) staan geldt in het algemeen ook 
de wens een hoog netheidsniveau van de openbare ruimte te handhaven. Aan de 
hand van ervaringen met de 5 eerst geplaatste exemplaren zal gekeken worden in 
hoeverre speciale beheersinspanning geleverd moet worden om de vrije plakplaatsen 
in redelijke mate in overeenstemming met het gewenste netheidsniveau te houden.
Illegale aanplak op kasten van verkeerslichtinstallaties (bij drukke kruispunten dikwijls 
goed zichtbare plekken) wordt sinds 2003 fysiek onmogelijk gemaakt door de kasten 
te voorzien van een grof relief, waardoor aanplak onmogelijk wordt.
Dit komt de netheid van de openbare ruimte aanzienlijk ten goede.
Op enkele plekken is het geoorloofd graffity aan te brengen.
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Beoogde situatie
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1. Bergkwartier
2. Leusder-,

Vermeerkwartier
3. Soesterkwartier
4. Randenbroek
5. Koppel-,

Kruiskamp
6. Liendert,

Schuilenburg,
Schothorstzuid

7. Rustenburg
8. Schothorst-  
 noord, Zielhorst
9. Hoogland
10. Kattenbroek
11 Nieuwland
12. Hooglanderveen
13. Isselt
14. De Hoef en

Calveen

3 DE WIJKBESCHRIJVINGEN

De deelgebieden



NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIMTE AMERSFOORT  DEEL B

56



57

DEEL B  NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIMTE  AMERSFOORT

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING
In de Amersfoortse wijkindeling grenst het Bergkwartier 
aan de Leusderweg. Qua typologie van de stedenbouw-
kundige opzet zou de grens beter gelegd kunnen worden 
bij de Kapelweg en in het verlengde daarvan de Pieter 
Bothlaan. Deze lijn markeert de overgang van lichthellend 
naar de steilere hellingen van het eigenlijke “Berg”-milieu. 
Qua verkaveling en bebouwing sluit het gebied langs de 
Leusderweg aan bij het Leusderkwartier. In het navolgen-
de wordt daarom alleen ingegaan op het gebied “boven”de 
lijn, bij het Leusderkwartier wordt het gebied “beneden”de 
lijn behandeld.

Het Bergkwartier is ontworpen (in fasen)  als een luxueuze 
woonomgeving “buiten” de stad. De potenties van het aan-
wezige (heide-)landschap zijn benut om vorm te geven aan 
de beoogde kenmerken: hoogteverschillen zijn merkbaar 
aanwezig en de wegen en straten hebben voor een deel 
een bochtig beloop. Wegprofielen hebben doorgaans groe-
ne bermen waarin bomen van de eerste grootte staan.

Oorspronkelijk waren de voetpaden halfverhard (zand-
grind). Later zijn ze verhard met asfalt met een afstrooilaag 
van parelgrind.

Enkele gebieden van het Bergkwartier hebben een heel af-
wijkende stedenbouwkundige opzet en woningtypologie: de 
gebieden Curacaolaan - Surinamelaan en P.J.Troelstralaan 
- Treublaan zijn in de naoorlogse periode ontwikkeld als 
een open strokenverkaveling van middelhoogbouw. De 
tussen de gebouwen gelegen groene ruimtes hebben een 
halfopen inrichting met parkachtige en bosachtige kenmer-
ken.

De openbare ruimte in het gebied Curacaolaan/Surinamel-
aan is recent vernieuwd, waarbij zorg is gegeven aan het 
duurzaam behoud en beheer van deze kenmerken van de 
openbare ruimte.
Vanuit een nog recentere tijd is het deelgebied waarin het 
Koningin Beatrixplantsoen en Prins Willem Alexanderlaan 
liggen. Hier is een woongebied met een heel eigen karak-
teristiek van bebouwing en openbare ruimte gemaakt, dat 
zich sterk onderscheidt van de andere delen van het Berg-
kwartier.

Wegprofielen hebben doorgaans groene bermen 
waarin bomen van de eerste grootte staan.

Parkachtige en bosachtige kenmerken.

Een eigen karakteristiek.

BERGKWARTIER
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De oude laanbeplantingen, net als veel bomen in de tuinen, 
zijn voor een belangrijk deel volgroeid en vormen daardoor 
een lommerrijke sfeer. Vervanging is plaatselijk in het ver-
leden al nodig geweest, en zal ook in de nabije toekomst 
nodig blijven.

Een groot deel van het Bergkwartier is door het rijk tot een 
Beschermd Stadsgezicht verklaard. Een belangrijke moti-
vering daarvoor is de bijzondere en gave samenhang die in 
het gebied aanwezig is tussen het natuurlijk gegeven van 
het reliëf, het straten- en verkavelingpatroon, de bebou-
wingstypologie, en de inrichting van de openbare ruimte.
Het gebied Curacaolaan-Surinamelaan is een gemeente-
lijk beschermd stadsgezicht. Ook hier gaat het, weliswaar 
op een geheel andere wijze uitgewerkt, om de bijzondere 
samenhang tussen reliëf, verkavelingpatroon, bebouwings-
wijze en inrichting van de openbare ruimte.

KARAKTERISTIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte heeft steeds een hoge kwaliteit door 
de specifieke sfeer die geboden wordt, zeer onderschei-
dend van andere wijken in Amersfoort. Die kwaliteit is ver-
ankerd in betrekkelijk eenvoudige middelen: grasbermen 
met forse bomen, groenvlakken met bosachtige begroeiin-
gen, een enkel formeel aangelegd plantsoen (Thorbecke-
plein) met geschoren gazons en sierheesters, en éénheid 
in de verhardingsmaterialen: asfalt voor zowel rijwegen als 
voetpaden. 

Uitzonderingen op dit algemene beeld zijn de gebieden 
van de Curacao-Surinamelaan, Troelstra-/Treublaan, en 
Willem Alexanderlaan. Deze gebieden kunnen opgevat 
worden als bewust gekozen uitzonderingen die de regels 
bevestigen.
Een ander bijzonder deelgebied is het ziekenhuisterrein. 
Dit zal in de toekomst worden omgevormd tot woongebied. 
In hoeverre het zich dan nog zal onderscheiden van de 
directe omgeving in inrichtingsaspecten van de openbare 
ruimte,is nu nog niet te zeggen. De te kiezen bebouwings-
typologie, de bebouwingsdichtheid en de wijze van ontslui-
ten zullen daarvoor sterk bepalend zijn. Zonder vooruit te 
lopen op de te kiezen kenmerken kan wel al gesteld wor-
den, dat de “gewone” Bergkwartier-inrichting met wegpro-
fielen met bomenrijen en asfalt voetpaden in ieder geval 
goed denkbaar is.

Groenvlakken met bosachtige begroeiingen

Een formeel aangelegd plantsoen
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RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING 
EN BEHEER

Boombeplantingen 
Boombeplantingen zullen zoveel mogelijk in stand gehou-
den moeten worden. Vervanging zal steeds met passen-
de soorten moeten gebeuren. Passend is in dit verband: 
soortenkeuze ontleend aan de ter plaatse thuis horende 
bossoorten, en de uiteindelijke omvang steeds zo groot als 
(om praktische redenen) mogelijk is.
Kenmerkende soorten: eik, beuk, esdoorn. In kleinere stra-
ten kan ook gebruik gemaakt worden van berk, pseudo-
acacia en haagbeuk. De onderlinge plantafstanden zo 
klein mogelijk houden (uiteraard rekening houdend met 
eisen van parkeren, uitritten, etc.), zodat zo snel mogelijk 
een gesloten bladerdak wordt bereikt.

Heesterbeplantingen
Een beperkt sortiment toepassen (de verscheidenheid is al 
ruimschoots in de tuinen aanwezig). Soorten gebruiken die 
ontleend zijn aan het (park-)bos, met name rhododendron, 
taxus en hulst en inheemse bosplantsoensoorten. Perken 
met uitheemse  sierheesters zijn niet nodig, vanuit het to-
taalbeeld van de wijk zelfs ongewenst. Ze verstoren het 
rustige bosachtige beeld.

Verhardingen
Het algemene beeld van asfaltverharding voor zowel rijwe-
gen als voetpaden moet gehandhaafd blijven. In de afwij-
kende gebieden zijn specifieke materiaalkeuzes gemaakt. 
Die dienen als randvoorwaarde voor onderhoudsmaatrege-
len. Herstelwerkzaaheden zo veel mogelijk met bestaand 
of vergelijkbaar oud materiaal uitvoeren.

Meubilering
Voor de gebieden met typische Bergkwartier-karakteristiek 
geldt als algemene richtlijn: terughoudendheid in aantal en 
visuele impact (geen sprekende kleuren) van diverse meu-
bileringselementen. 

Rhodondendron hoort thuis in het Bergkwartier.



NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIMTE AMERSFOORT                                      DEEL B

60

BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE 
WIJK

Curacaolaan Surinamelaan
Bestaande kenmerken
Het gebied is enkele jaren geleden geheel opnieuw ingericht, 
om de oorspronkelijke kwaliteiten van de openbare ruimte 
zoveel mogelijk weer in beeld te brengen. Daarbij zijn ten 
dele nieuwe keuzes gemaakt ten aanzien van materialisatie 
van verhardingen, en het vastleggen van de grens tussen 
openbaar gebied en privé-gebied.
Temeer vanwege de bijzondere status van het gebied als 
gemeentelijk beschermd stadsgezicht is een strak beheer-
en handhavingsbeleid van doorslaggevend belang om de 
aanwezige kwaliteiten te bewaren.

Utrechtseweg
Bestaande kenmerken
De Utrechtseweg heeft gedeeltelijk recent een herinrichting 
ondergaan, waarmee het hoogwaardige ruimtelijk beeld 
voor een lange toekomst is bepaald. 

Gewenste kenmerken
De herinrichting van de overige delen zal in dezelfde opzet, 
met dezelfde materialen plaats moeten vinden.
Herstel van de laanstructuur voor deze entree van de stad 
is van het grootste belang. 

�

�

��

�

�

�

�

�

��

��

��

�

�

�

�

BERGKWARTIER
Bijzondere onderdelen van de wijk

1. Curacaulaan Surinamelaan

2. Utrechtseweg
3. Barchman Wuytierslaan
4.  Daam Fockemalaan
5.  Wilhelminalaan
6. Emmalaan
7. Prins Frederiklaan
8. Vondellaan
9. Prins Willem Alexanderlaan

10. Hoek Utrechtseweg-
 Prins frederiklaan
11.  Thorbeckeplein
12.  Voorterrein Bergkerk
13.  Belgenmonument

De recente herinrichting moet afgemaakt worden.

Na de herinrichting moet een strak beheer- en 
handhavingsbeleid de aanwezige kwaliteiten 
bewaren.
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Barchman Wuytierslaan
Bestaande kenmerken
Deze laan is recentelijk gereconstrueerd, waarbij groene 
bermen met een forse laanbeplanting een duurzame vorm 
hebben gekregen. Daarmee is de laan weer een drager 
van de typische Berg-kwaliteit geworden. 

Gewenste kenmerken
Hier is niet gekozen voor voetpaden van asfalt met een 
afstrooilaag. Vanuit de optiek van consequent materiaal-
gebruik, zeker omdat dit sterk bepalend is voor de herken-
baarheid van de laan in het grotere geheel, is dit jammer.

Prins Willem Alexanderlaan
Bestaande kenmerken
Hoewel heel verschillend van de verdere inrichtings-
karakteristiek van het Bergkwartier is in deze ruimte wel 
heel nadrukkelijk het bergkarakter aanwezig door het 
bewust zichtbaar en voelbaar gemaakte hoogteverschil. 
De inrichtingsmaterialen van deze laan en de aansluitende 
straten en paden versterken het onderscheid met het 
bergkwartier. 

Gewenste kenmerken
Aangezien de onderscheidende inrichting een gegeven is, 
moet deze eigen karakteristiek van het gebied zorgvuldig 
in stand gehouden worden. 

Daam Fockemalaan
Bestaande kenmerken
Deze weg is een belangrijke entree van Amersfoort. Ken-
merkend is de middenberm en de boombeplanting van 
twee rijen aan weerszijden, waardoor de kenmerkende 
lommerrrijke berg-sfeer ontstaat.

Gewenste kenmerken
Bij toekomstige vervanging van bomen moet gestreefd 
worden naar een behoud van deze sfeer, door afstemming 
van soortenkeuze en plaatsing van bomen. 

Andere hoofdlanen, t.w. Wilhelminalaan, Emmalaan, 
Prins Frederiklaan, Vondellaan
Bestaande en gewenste kenmerken
De boombeplantingen zijn hier van het grootste belang 
voor de algemene karakteristiek van het “berg”-milieu. Met 
name hiervoor geldt: soortenkeuze ontleend aan de ter 
plaatse thuis horende bossoorten, steeds eerste grootte.
Kenmerkende soorten: eik, beuk, esdoorn.
Zorg is nodig, dat de bermen groen blijven. Plaatselijk is 
een grote behoefte aan parkeerruimte aanwezig, wat ten 
koste kan gaan van de bermen en de groeiplaatsomstan-
digheden van de bomen.

Hoek Utrechtseweg-Prins Frederiklaan 
Bestaande kenmerken
In de beeldvorming van de entree van Amersfoort, en de 
kwaliteiten van de wijk is deze plek, gemarkeerd door de 
monumentale bank, ondanks de beperkte omvang, van 
buitengewone betekenis. 

Typische Berg-kwaliteit, maar helaas niet met 
asfalt voetpaden.

Plek met een buitengewone betekenis

Prins Willem alexanderlaan heeft eigen 
karakteritsiek. 



NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIMTE AMERSFOORT  DEEL B

62

Gewenst beeld
Het is daarom van groot belang dat de seizoensbeplanting 
op de bank altijd in goede staat verkeert. Dat wil zeggen: 
aparte voorjaars- en zomerbeplanting, een goede verzor-
ging, en tijdige verwijdering van de restanten in het najaar. 

Thorbeckeplein
Bestaande en gewenste kenmerken
De symmetrische, architectonische inrichting van dit groe-
ne plein is kenmerkend, en verdient zorgvuldige instand-
houding. Perken met sierheesters en rozen  zijn daarin 
passend, maar minder essentieel dan de aanwezige forse 
groepen Ierse Taxus.

Voorterrein Bergkerk
Bestaande kenmerken
Het plantsoen voor de Bergkerk, met het beeldje van een 
hert, is een belangrijk herkenningspunt in de wegenstruc-
tuur op de berg. Hier manifesteert zich de parkachtige kwa-
liteit van de  openbare ruimte ten volle. 

Gewenste kenmerken
Om de omgevingskenmerken nog te versterken moet de 
soortensamenstelling van de heestergroepen  meer “berg-
achtig” zijn: rhododendron en taxus, eventueel gecombi-
neerd met enkele bloeiende forse heesters uit het bosmi-
lieu (m.n. krentenboompje).

Belgenmonument
Bestaande kenmerken
De tuinen bij het Belgenmonument zijn recent in ere her-
steld. Deze plek is een uitgesproken voorbeeld van de inzet 
van inrichtings- en beheermiddelen om esthetische kwali-
teit te bereiken. In dit geval staat die esthetische kwaliteit 
ten dienste van een “ethische” boodschap: tot uitdrukking 
brengen van gevoelens t.a.v. oorlog en vrede. 

Gewenste kwaliteit
Het is van groot belang om het beheer in overeenstemming 
te houden met de bedoelde beeldkwaliteit.
Dat betreft het verzorgen van de hagen, maar evenzeer 
een goede invulling en onderhoud met seizoensbeplanting 
in de plantbakken. De grote tegenstelling tussen de hoge 
onderhoudsgraad van deze cultuurlijke groenelementen 
en het ecologisch beheer van de omringende bosranden, 
en het ingesloten heidevlak, is van essentiële betekenis. 

Tegenstelling tussen de hoge onderhoudsgraad 
van deze cultuurlijke groenelementen en het 
ecologisch beheer van de omringende bosranden, 
en het ingesloten heidevlak

Thorbeckeplein: Architectonische inrichting met 
forse groepen taxus

Parkachtige kwaliteit van de openbare ruimte.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Hoewel administratief gezien behorend tot het Bergkwar-
tier wordt het gebied dat ligt tussen de Leusderweg en de 
Kapelweg-Pieter Bothlaan in het kader van deze beschrij-
ving beschouwd als een deel van het Leusderkwartier. De 
landschappelijke ondergrond, en de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen daarop geven aanleiding voor deze keuze, 
zoals ook bij het hoofdstuk over het Bergkwartier is uiteen-
gezet. 
Dit gebied wordt beschouwd als een stedelijk gebied met 
in hoofdzaak een woonfunctie, ontwikkeld op de uitwaai-
ering van de helling van de heuvelrug, grotendeels in de 
twintigste eeuw.
De Leusderweg is een oude weg door het landschap, ge-
richt op de stad. De weg ligt ongeveer op de overgang van 
vlak naar hellend. Rond 1900 was er slechts wat versprei-
de bebouwing aanwezig. Temidden van het agrarische 
gebruik bevonden zich enkele landgoederen, zoals Nim-
merdor en Zandbergen. In 1889 kwam daar het complex 
van de Juliana van Stolbergkazerne bij. Rond 1920 zijn er 
in het noordelijk gedeelte volkswoningbouwcomplexen ge-
realiseerd, later gevolgd door projectmatig gebouwde mid-
denstandswoningen meer naar het zuiden en oosten. Na 
de Tweede Wereldoorlog is de wijk voltooid met sociale 
woningbouw in middelhoogbouw, en eengezinswoningen 
en bungalows. Het kazerneterrein is omgevormd tot een 
woongebied met een wijkpark.

LEUSDER- EN 
VERMEERKWARTIER
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KARAKTERISTIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

Het gebied bestaat grotendeels uit laagbouw met tuinen. 
Er is een duidelijk stratenpatroon, waarlangs de huizen 
staan. Daardoor is een sterk onderscheid van voor- en 
achterkanten. Het stratenpatroon vormt aldus het be-
langrijkste kenmerk van de openbare ruimte: traditionele 
straatprofielen met rijweg en twee stoepen, al dan niet 
voorzien van een boombeplanting, en vaak met veel ge-
parkeerde auto’s langs de straat (afhankelijk van de situ-
atie één- of tweezijdig). Door de voortuinen en soms de 
boombeplantingen,oogt de woonomgeving meestal groen; 
al bestaat de openbare ruimte relatief uit weinig groen.
Er zijn een aantal gebieden die afwijken van dit ”algeme-
ne” beeld. Met name een aantal in de naoorlogse periode 
ontwikkelde woningbouwgebieden hebben een meer open 
opzet, met middelhoogbouw in een strokenverkaveling 
waartussen (semi-) openbaar groen is. (Ganskuyl, Kees-
omstraat, Kelvinstraat) Het terrein van de vroegere Juliana 
van Stolbergkazerne is herontwikkeld tot een woongebied 
met relatief veel middelhoogbouw, waarbij een wat onduide-
lijke structuur is gemaakt zonder het duidelijke onderscheid 
van achterkanten (binnenkanten) en openbare voorkanten. 
Een deel van het oorspronkelijke kazerneterrein is inge-
richt als wijkpark, de enige groene plek met aanzienlijke 
gebruikswaarde in het gebied. Andere groene plekken zijn 
veel kleiner van omvang. Als ze in een woonbuurt liggen 
hebben ze slechts voor de directe omwonenden betekenis. 
(b.v. Dupontplein) Andere plekken liggen aan de hoofdont-
sluitingsstructuur en hebben daardoor primair visueel-ruim-
telijke betekenis. (b.v. Laurens Costerplein). Het ontbreken 
van veel groen binnen de wijk wordt gecompenseerd door 
de ligging grenzend aan twee belangrijke groene gebieden; 
het beekdal van de Heiligenbergerbeek, en het bosgebied 
Nimmerdor.
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt gedragen door 
een juiste en goed verzorgde inrichting en materialisatie, 
waarbij rekening gehouden wordt met verschillen in ver-
kavelings- en bouwtypologie en schaal van de ruimte. De 
oorspronkelijke landschappelijke situatie (aan de voet van 
de heuvelrug) en de nabijheid van de landgoedbossen zijn 
in de woonomgeving voelbaar door middel van een rijke 
boombeplanting. Een zekere overmaat aan intensiteit en 
omvang van de boombeplanting is hiervoor het sterkste 
middel. Dat treffen we hier en daar nog sterk aan, zoals b.v. 
in de Jan van der Heijdenstraat en de Stephensonstraat.

Groene plekken aan de hoofdontsluitingssructuur 
met visueel-ruimtelijke betekenis.
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RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING EN BEHEER

Verhardingen 
Voor de straten komen verschillende combinaties, nieuw en oud, voor van materia-
len.
Bij groot onderhoud en vernieuwing zouden de volgende keuzes als uitgangspunt 
moeten dienen.
In gebieden 20-er jaren volkswoningbouwcomplexen : straten van gebakken klinkers, 
trottoirs met 30x30-tegels met basaltsplit toplaag.
In gebieden met dertiger jaren middenstandswoningen: straten van asfalt met afstrooi-
laag, trottoirs van 30x30-tegels. Nu komen in het Leusderkwartier incidenteel nog trot-
toirs van asfalt met afstrooilaag voor; deze uitvoering wordt niet meer voorgesteld, 
maar gereserveerd als bijzonder onderscheid voor het Bergkwartier.
In gebieden met naoorlogse woningbouw straten asfalt met afstrooilaag en trottoirs 
met 30x30-tegels.
Op het Kazerneterrein zijn specifieke materiaalkeuzes en bestratingsdetailleringen ge-
maakt. De bestaande situatie is hier bepalend bij onderhoud en vernieuwing.

Bomen en ander groen
Straatbomen zijn van grote betekenis voor de openbare ruimte. Waar mogelijk moeten 
eenvoudige soorten als eik en beuk gekozen worden. Als de beschikbare ruimte dat 
niet toelaat zijn meer “cultuurlijke” kleinere soorten toepasbaar. Groene oppervlaktes 
zullen zoveel mogelijk met gras bedekt moeten zijn, met (relatief veel) bomen. Weinig, 
maar hoogwardige heestervakken. Als meest kenmerkende heestersoort toepassen: 
Rhododendron.
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BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE 
WIJKEN

Zuidelijke binnenring; Van Campenstraat, Daltonstraat, 
Everhard Meijsterweg, Gasthuislaan
Bestaande kenmerken
De Ring is een aaneenrijging van weggedeelten met elk 
een eigen karakteristiek wat betreft profielbreedte, bege-
leidende bebouwing en boombeplanting. Door een samen-
gaan van de begeleidende bebouwing en de boombeplan-
ting heeft elk gedeelte een eigen “tijdsbeeld”. De continu-
iteit wordt doorbroken door een aantal verkeerskundige 
knooppunten, waar ook ruimtelijk iets bijzonders aan de 
hand is. (omgeving spoorwegovergang, Laurens Coster-
plein, Kruispunt Leusderweg, Vondelplein)

Gewenste kenmerken
De onderlinge verschillen in de inrichting van de openbare 
ruimte tussen de gedeeltes van deze belangrijke verkeers-
lijn kunnen op termijn (in 2007 staat reconstructie of herin-
richting gepland) worden opgeheven, of althans verkleind.
De verkeersfunctie van de weg en de duidelijkheid en her-
kenbaarheid van het stadsbeeld hebben dit nodig. 
Gestreefd moet worden naar een vast dwarsprofiel met 
fietsstroken, parkeervakken, en een continue boombe-
planting van één soort, en ook verder een eenvormige 
detaillering. De bijzondere knooppunten moeten door hun 
inrichting samenhang vertonen. De type boombeplanting is 
hiervoor een krachtig eenheidscheppend middel.
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�LEUSDER-, 
VERMEERKWARTIER
Bijzondere onderdelen van de wijken

1. Zuidelijke binnenring
2. Leusderweg
3. Arnhemseweg
4. Vermeerstraat
5. Rubensstraat
6. Kapelweg

7. Borneoplein
8. Park Juliana van Stolberg
9. Hoek Vermeer/Rubensstraat

Verschillende profielen langs de zuidelijke 
binnenring
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Leusderweg
Bestaande situatie
De Leusderweg is van oorsprong een weg door het land-
schap, naar de stad toe (gericht op de toren). 
Langs de radiaal is in de loop van de geschiedenis bebou-
wing gekomen, dicht bij de stad vrij compact en dicht op de 
weg, verder van de binnenstad verwijderd meer open en 
op ruime afstand van de weg. Een bijzonderheid in deze 
“lintbebouwing” is het grootschalige Juliana van Stolberg-
kazernecomplex.  De Leusderweg heeft zich voor een groot 
deel van de lengte ontwikkeld tot een belangrijke winkel-
straat met een heel eigen karakter binnen Amersfoort. De 
parkeerdruk die dit veroorzaakt, heeft er toe geleid, dat de 
boombeplanting die de weg vanouds begeleid heeft voor 
aanzienlijke delen ontbreekt.
Ondanks vele veranderingen in het wegprofiel, en in de 
aanliggende erven en bebouwing heeft de Leusderweg het 
karakter van de historische weg naar de stad behouden. 
Bij deze karakteristiek hoort een continue boombeplanting. 
Die is nu lang niet overal aanwezig. Van oorsprong was dit 
met eiken of beuken, en stonden die in een groene berm. 
De verstedelijking langs de weg heeft geleid tot verharde 
bermen/trottoirs, met een meer stedelijke boomsoort (lin-
des). Waar de parkeerdruk i.v.m. de winkels het grootst is, 
en het profiel smal ontbreekt de boombeplanting. In het ge-
deelte ten zuiden van het Borneoplein komen nog (c.q. na 
de recente herontwikkeling “weer”) groene bermen voor, 
met eiken. 

Gewenste situatie:
De “herinnering” aan de oorspronkelijke landweg moet van 
grote betekenis worden geacht. Het “ideaalbeeld” voor de 
Leusderweg als geheel is hiervan afgeleid: Rijweg in asfalt, 
bomen in groene bermen, vrijliggende fietspaden, trottoirs, 
groene erven.  Naarmate de Leusderweg dichter bij de bin-
nenstad komt wordt dit beeld compacter: fietsstroken, bo-
men in verharding, meer stedelijke boomsoort. De boom-
beplanting zou wel continu moeten zijn!
De continuïteit van het totale lint moet dus gedragen wor-
den door de boombeplanting,de asfaltverharding van de 
weg, bestratingmateriaal van de voetpaden/trottoirs, ver-
lichtingsarmaturen. 
De Leusderweg is door zijn bebouwingstypologie een ken-
merkend onderdeel van het Leusderkwartier. Materialisatie 
van de inrichting dient hierop aan te sluiten. Daarom wor-
den de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Verharding trottoirs: 30x30 grijs,  ter plaatse van  w i n k e l-
erf eventueel verbijzonderen door “strooien” van 10-20 % 
kleur/textuur tegels 30x30. Waar winkelerf doorloopt over 
particulier bezit (voormalige voortuinen) streven naar vol-
ledige aansluiting bij openbare bestrating. Conform de be-
strating op het winkelerf Noordewierweg.
Bomen: Van de rijksweg tot aan Borneoplein eiken, van 
Borneoplein tot aan Stadsring (d.i. inclusief Arnhemseweg 
vanaf Julianaplein) lindes.

De oorspronkelijke begeleidende boombeplanting  
ontbreekt.
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Arnhemseweg
Bestaande situatie:
Net als de Leusderweg is de Arnhemseweg een oude weg 
door het landschap, gericht op de oude stad. De Ponlijn 
heeft deze lijn in tweeën geknipt, waardoor de continuïteit 
verloren is gegaan. Het gedeelte zuidelijk van de Ponlijn 
vertoont nog de duidelijke kenmerken daarvan, waarbij de 
tweedeling met een gedeelte met een monumentale laan, 
dat hoort bij het landgoed Nimmerdor, en het gedeelte met 
de lintbebouwing markant is. In het laatstgenoemde deel 
is door ruimtegebrek en verkeersdruk de oorspronkelijke 
boombeplanting verdwenen. Tussen de Ponlijn en het Juli-
anaplein zijn nog fragmenten van de oude eikenbeplanting 
aanwezig.

Gewenste situatie:
Behoud en herstel (na de totstandkoming van de Kersen-
baan wellicht mogelijk) van de wegbeplanting is van groot 
belang voor deze historische structuurlijn. Eik is hiervoor 
de aangewezen boomsoort.
Als bestratingmateriaal voor de rijweg is gebakken klinkers 
het meest passend.

Vermeerstraat
Bestaande situatie
Deze wijkontsluitingsweg, die tevens een toegangsweg 
naar het stadscentrum is, heeft een prachtige laanbeplan-
ting. Ondanks de nog relatief geringe ouderdom van de 
beplanting is dit een uitstekend voorbeeld van de allure die 
zo’n laanbeplanting met bomen van de eerste grootte op 
kan leveren. Maar ook is het een voorbeeld van de moge-
lijke overlast die zo’n beplanting op kan leveren door het 
opdrukken van de bestrating. Een pleidooi, om de boom-
soortkeuze steeds met grote deskundigheid af te stemmen 
op de bestaande of te creëren fysieke mogelijkheden voor 
boombeplanting

Gewenste situatie
Voor de Vermeerstraat als beeldbepalende toegangsweg 
naar het centrum is handhaving van de boombeplanting 
van grote betekenis.

Kapelweg
Bestaande situatie
De Kapelweg vormt ruimtelijk de grens tussen het Berg-
kwartier en het Leusderkwartier. Door het bijzondere 
dwarsprofiel en de grote lengte (waarin overigens nog twee 
te onderscheiden delen zijn: het brede deel aan de zuid-
kant, het nauwere deel meer noordelijk) is het een heel 
herkenbaar element.
De groene middenberm met bomen van verschillende 
soort en omvang roept een parkachtige sfeer op, zeker 
waar deze aansluit op de grote groengebieden bij het ge-
bied aan de Surinamelaan.
In het smalle deel staat de middenberm onder druk ten ge-
volge van de kleine maten voor parkeren en rijden, en door 
de bochtstralen waar doorsnijdingen bij zijstraten aanwezig 
zijn. Kapelweg: Straatbomen zijn van grote betekenis 

voor de openbare ruimte

Arnhemseweg, een historische structuurlijn.

Vermeerstraat: een prachtige laanbeplanting.
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Gewenste situatie
Binnen enkele jaren zal de riolering onder het smalle deel 
van de Kapelweg worden vervangen. Dat biedt gelegen-
heid om de inrichting van het wegprofiel te verbeteren door 
eventueel noodzakelijke aanpassing van de maten in het 
dwarsprofiel, en de toepassing van meer robuuste mate-
rialen op kwetsbare plekken. De instandhouding van de 
groene middenberm en handhaving / aanvulling van de 
boombeplanting zijn daarbij harde randvoorwaarden.

Rubensstraat
Bestaande situatie
De Rubensstraat vormt de rand van de woonwijk langs 
de open ruimte die deel uitmaakt van het beekdal van de 
Heiligenbergerbeek. Het voetpad aan de kant van de open 
ruimte heeft daardoor een belangrijke recreatieve beteke-
nis. Het wegprofiel wordt dikwijls intensief gebruikt door 
parkerende auto’s van o.a. binnenstadsbezoekers. Aan de 
huizenkant ligt een breed trottoir met een boombeplanting 
erin.

Gewenste situatie
Als herprofilering aan de orde komt, kan de Rubensstraat 
nog verder versterkt worden als aantrekkelijke wandelroute 
langs het bijzonder waardevolle groengebied. Overwogen 
kan worden de boombeplanting in het trottoir aan de wo-
ningenzijde te laten vervallen, en in plaats daarvan aan de 
zijde van de open ruimte een groene berm te introduceren, 
waarin een nieuwe boombeplanting aangebracht kan wor-
den. Daardoor zal het voetpad meer onderdeel worden van 
het groengebied, en een grotere belevingswaarde krijgen.

Borneoplein
Bestaande kenmerken 
Het Borneoplein is een onderdeel van de planmatige ste-
denbouwkundige ontwikkeling uit de eerste helft van de vo-
rige eeuw. Het is ingericht als een klein parkje, en door zijn 
ligging op een knooppunt van wijkontsluitingen met een 
stadsentree een opmerkelijke hoogwaardige plek (“parel-
tje”). Het is in de jaren 90 gerenoveerd. Toen zijn de pergo-
la’s , met een eigentijdse vormgeving geplaatst.
Het parkje is een heel sterk kwaliteitselement. Het heeft 
betekenis voor het passerende verkeer op de Leusderweg-
rotonde als herkenningspunt, voor de aanliggende wonin-
gen, en voor leerlingen van de nabijgelegen scholen als 
verblijfsgebied.
De aanwezigheid van een vijver maakt de plek van bijzon-
dere (cultuurhistorische) betekenis. 
Het parkje brengt de sfeer van het Bergkwartier over de Ka-
pelweg heen tot aan de Leusderweg. De materialisatie zal 
dan ook verband moeten houden met de specifieke ken-
merken van Het Bergkwartier. Daarom zijn hier de voetpa-
den en trottoirs van asfalt met afstrooilaag van parelgrind. 
(Zoals in het Bergkwartier)

Gewenste kenmerken
Pergola’s: instandhouding gewenst. Indien vernieuwing 
noodzakelijk is keuze maken of een ander type gevonden 
kan worden, meer aansluitend bij het 20-30-er jaren karak-Borneoplein: gras met bomen en Rhodondendron

De aanwezigheid van een vijver maakt het 
Borneoplein een plek van bijzondere betekenis.

Borneoplein: trottoirs van asfalt met afstrooilaag 
van parelgrind. 
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ter van de omgeving.
Bomen: Bijzondere parkbomen, opvallend door bloei of 
blad
Groene oppervlaktes: Gras met (relatief veel) bomen. 
Kenmerkende heestersoort: Rhododendron. 

Park Juliana van Stolberg
Bestaande situatie
De inrichting van het park is een aangename mix van his-
torische elementen, speelvoorzieningen, kunst- en herden-
kingsplekken, en kijk- en verblijfsgroen. Dit alles binnen 
een kader van grote oude bomen. Daarmee is het park een 
voorbeeld van een goed functionerende groenvoorziening 
in een omgeving waar verder niet veel recreatieve open 
ruimte is.

Gewenste situatie
In het recente verleden is al gebleken dat de parkinrichting 
soms aangepast moet worden aan veranderende behoef-
tes en gebruik van het park. De ruimtelijke structuur van 
het park maakt dit mogelijk, en zal dit ook in de toekomst 
mocht dit noodzakelijk zijn, mogelijk blijven maken.
Bij herinrichting op onderdelen kan steeds de grotere ruim-
telijke structuur, die vastgelegd is in  de oude bomen als 
kader worden gebruikt. Op detailniveau is het wenselijk de 
materialisatie van verhardingen en meubilering steeds zo 
veel mogelijk aan te laten sluiten bij de bestaande situatie.
Qua inrichting en beheer is het wenselijk om het kijkgroen-
gedeelte op een zo hoog mogelijk niveau te houden, zodat 
het met recht een “pareltje” genoemd kan worden.

Hoek Vermeerstraat, Bisschopsweg, Rubensstraat
Bestaande situatie
Aan de Bisschopsweg, tussen de Rubensstraat en de 
Vermeerstraat is een open ruimte, bestaande uit een deel 
groen, en een deel verharding. Hierop staat een kiosk-ver-
kooppunt. Aan de overzijde van de Rubensstraat is een 
parkeerterreintje, waarop een zeer monumentale moseik 
staat. 

Gewenste situatie
De ligging en de karakteristiek van de plek, en de aanwe-
zigheid van de monumentale boom vormen aanleiding om 
voor deze plek de ambitie te formuleren hier een “pareltje” 
te ontwikkelen. Dat zou kunnen bestaan uit een aanleg met 
gras en sierheesters en zitgelegenheid, wellicht in combi-
natie met beeldende kunst. Realiseringsmogelijkheden 
kunnen wellicht gevonden worden in samenhang met de 
herontwikkeling van de locatie Sportfondsenbad.

Park Juliana van Stolberg een aangename mix in 
een kader van grote oude bomen.
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SOESTERKWARTIER

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Het Soesterkwartier heeft een sterk ingesloten ligging tussen het spooremplacement 
enerzijds en de Amsterdamse weg en het daaraan grenzende bedrijventerrrein Isselt 
anderzijds. Ruimtelijke relaties met de rest van de stad zijn niet sterk, al hebben re-
cente infrastructurele veranderingen daarin wel verbetering gebracht. (Brouwerstun-
nel; Eemplein).
De ingesloten ligging maakt, dat het woongebied nauwelijks ruimtelijke relaties met de 
oorspronkelijke landschappelijke gegevenheden heeft.
Zo is de Soesterweg qua beloop nauwelijks nog herkenbaar als een oude landweg, die 
naar de stad voerde. In historische tijden kwam deze weg via wat nu Snouckaertlaan 
heet aan bij de Utrechtse poort. In het profiel, met de oude eikenbeplanting, en de wis-
selende bebouwing langs de weg is deze geschiedenis nog wel herkenbaar.
Het Soesterkwartier als woonwijk dateert vanaf het eind negentiende,begin van de 
twintigste eeuw, en is stapsgewijs gegroeid, met voor elk tijdperk typerende steden-
bouwkundige verkavelingen. Zo is de wijk grotendeels geworden tot een staalkaart 
van ontworpen woonsituaties, alle gebaseerd op de “tuinstadgedachte”, Bij nagenoeg 
al deze verkavelingen is niet of te weinig rekening gehouden met de ruimteclaims die 
de (parkerende) auto’s op de woonomgeving leggen. Daardoor wordt nu veel ruimte, 
die oorspronkelijk bedoeld was als (kijk-)groen ingenomen door verharding.
In Puntenburg (Eemkwartier) wordt momenteel een nieuw woonmilieu aan het Soes-
terkwartier toegevoegd. Dit keer niet gebaseerd op de tuinstadgedachte, maar met 
de ambitie om een stedelijk milieu te creëren, dat onderdeel wordt van het Centraal 
Stadsgebied.
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Noordewierweg, lange lijn die de wijk structuur 
geeft

Soesterweg

Vijver Puntenburg

KARAKTERISTIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

Het woongebied is een collage van verkavelingen aan 
kleine straten en pleintjes, samengebonden door de drie 
lange lijnen die de wijk structuur geven: Soesterweg, Noor-
dewierweg en Dollardstraat. De inrichting van de straten en 
pleinen biedt waar mogelijk speelgelegenheid, maar wordt 
grotendeels bepaald door de parkeerbehoefte.Openbaar 
groen is dus in deze verkavelingen slechts als kleine rest-
gebiedjes aanwezig. 
Voor een groot aantal deelgebieden geldt niettemin, dat 
de samenhang tussen de stedenbouwkundige opzet, de 
architectuur van de woningen en de kwaliteiten van de 
openbare ruimte een hoogwaardig ensemble opleveren. 
Delen van de wijk zijn dan ook aangemerkt als beschermd 
stadsgezicht.
Grotere groengebieden zijn de twee begraafplaatsen (maar 
die zijn niet echt als openbare ruimte op te vatten), de om-
geving van Huize Puntenburg (de vijver), het Isseltseveld, 
en de vijverpartij aan de Dreef.
Aan de noordzijde grenst de wijk aan de Groengordel. 
Deze heeft de betekenis van een wijkpark. Er zijn diverse 
recreatieve functies in ondergebracht, die de toegankelijk-
heid beperken. Daardoor is de “openbare” gebruiksmoge-
lijkheid tamelijk beperkt. Achter de groengordel doemt de 
skyline van het bedrijventerrein Isselt op. Daardoor wordt 
de beleving van groene ongereptheid en uitgestrektheid 
nog eens ernstig beknot.
Zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte is in het 
Soesterkwartier meer nog dan in welke ander Amersfoortse 
wijk enerzijds een zaak van aandacht voor details: details 
van bestratingen, beplantingen, inrichting van speelplek-
ken, etc. Anderzijds dwingt de intensiteit van het ruimtege-
bruik tot een maximale inspanning voor schoonhouden en 
instandhouden (schoon en heel).

RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING 
EN BEHEER

De grote verscheidenheid aan verkavelingen en onwerp-
karakeristieken heeft geleid tot een tamelijk veelkleurig en 
veelvormig beeld van de inriching van de openbare ruim-
te. Bij ontwikeling en beheer moet het streven gericht zijn 
op beperking van de verscheidenheid. Dus geen nieuwe 
materialen of ontwerpthema’s introduceren, maar steeds 
aansluiten bij de meest voor de hand liggende bestaande 
inrichtingskenmerken.
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SOESTERKWARTIER
Bijzondere onderdelen van de wijk

1. Bomenbuurt
2. Isseltseveld

3. Noorderwierweg
4. Dollardstraat
5. Soesterweg

6. Vijver Puntenburg

Bomenbuurt

BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE 
WIJK

Bomenbuurt
Bestaande situatie
De Bomenbuurt kenmerkt zich door een bijzondere vorm-
geving van de woningen, maar in gelijke mate ook van 
de woonomgeving. Dit gebied is daarom aangewezen als 
gemeentelijk beschermd stadsgezicht en moet daarom te-
meer met zorg beheerd worden. Met name de bestratingen 
vragen daarbij een zorgvuldige, conserverende omgang, in 
geval van werk aan kabels en leidingen.

Isseltseveld
Bestaande situatie
Dit is qua omvang en ligging de belangrijkste open ruimte 
van het Soesterkwartier. Het groene karakter is hier een 
belangrijk kwaliteitskenmerk. Het is een soort dorpsbrink. 
De open ruimte van het Isseltseveld heeft een functionele 
onderverdeling gekregen met parkeerterreinen, een afge-
sloten terrein van de speeltuinvereniging, en een centraal 
grasveld. Heesterbeplantingen versterken de ruimtelijke 
indeling. Grote bomen creëren een ruimtelijke eenheid.

Gewenste situatie
Gegeven de huidige indeling van de ruimte (verdere toevoe-
ging van verhardingen t.b.v parkeren is zeer ongewenst) 
is het van belang, de heesterstroken gaaf en compact te 
houden. Ze moeten wel op maaiveldniveau (tot maximaal 
ooghoogte) de ruimte geleden en de auto’s aan het zicht 
onttrekken, maar de eenheid van de grote ruimte met de 
bomen eerste grote (het brinkidee) moet daaroverheen 
zichtbaar blijven. 

Noordewierweg
Bestaande situatie
Dit is de centrale verkeers-as door de wijk, en het verkeers-
aspect bepaalt dan ook grotendeels de inrichting van het 
wegprofiel. Hierin is geen plaats meer voor een continue 
bomenrij, iets wat de maat en schaal van de ruimte wel zou 
passen.

Isseltseveld
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Dollardstraat

Soesterweg

Op incidentele plekken zijn nog solitaire bomen aanwezig. 
Die zijn voor het wegbeeld van grote betekenis. Recent 
heeft een herbestrating plaats gevonden van de trottoirs in 
het winkelgedeelte. Hier is de gewone 30x30 tegelbestra-
ting van de trottoirs verbijzonderd met een toevoeging van 
gekleurde tegels in een patroon. Deze manier van verbij-
zondering houdt een relatie met wat ter plaatse “standaard” 
is, en wordt daardoor niet extravagant. Belangrijke visuele 
winst is hiermee geboekt doordat het onderscheid tussen 
“eigen”, al dan niet individueel bestraatte voorterrein en de 
gemeentelijke trottoirs is opgeheven. Dit geeft meer rust en 
samenhang in het beeld.

Gewenste situatie:
Hoewel de standplaatsen van de enkele bomen in het 
wegprofiel niet optimaal zijn moet deze beplanting zeker 
in stand gehouden worden, en zo mogelijk plaatselijk uit-
gebreid.

Uitbreiding van de speciale bestrating van het winkelerf is 
wenselijk ter hoogte van de in aanbouw zijnde huisartsen-
praktijk en de apotheek. Waar verder behoefte is aan de 
inzet van dit middel om de kwaliteit van de ruimte op een 
hoger peil te brengen is dit goed denkbaar. In ieder geval 
moet daarbij steeds het onderscheid opgeheven worden 
tussen privé-terrein voor de gevels en de openbare trot-
toirs.

Dollardstraat
Bestaande situatie
De Dollardstraat vormt de rand van de woonwijk langs de 
groengordel van het Soesterkwartier.
Het is daardoor aan de ene kant een gewone woonstraat 
(met bomen in de verharding en een continue parkeer-
strook) maar aan de andere kant de belangrijkste door-
gaande wandelroute van het parkgebied. Het voetpad 
aan de parkzijde is, passend bij deze functie, uitgevoerd 
in asfalt. Langs het voetpad presenteren een aantal ver-
schillende onderdelen van de parkfunctie van de groengor-
del zich als gazons, heesterbeplanting, en nabij de hoek 
met de Ijsselstraat als een verblijfs- en speelplek, die op 
een bijzondere wijze is vorm gegeven met hagen en een 
schelpverharding.

Gewenste situatie
De bestaande situatie heeft een grote kwaliteit als “het 
gezicht van de groengordel. Het beheer zal er op gericht 
moeten blijven om hier een optimale presentatie van het 
groen in stand te houden. Bloeiende heesters en bijzon-
dere bomen horen hierin thuis. Het asfaltpad moet zo on-
onderbroken mogelijk blijven.

Soesterweg
Bestaande situatie
De weg heeft nog de kenmerken van de oude weg die naar 
de stad leidde. Essentieel hiervoor is de boombeplanting 
aan weerszijden. De leeftijd en omvang van de bomen 
is wisselend; dit geeft een indruk van lange ontwikkeling 
vanuit de geschiedenis, een indruk die ook door de grote 

Noordewierweg
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Vijver Puntenburg

diversiteit van de bebouwing langs de weg wordt geboden. 
Plaatselijk is de continuïteit van de boombeplanting onder-
broken; er missen bomen uit de rij. Tot op zekere hoogte 
past dit in het huidige wisselende beeld, maar verdere af-
name van het aantal bomen zal sterk ten koste gaan van 
het kenmerkende beeld. De weg zelf is grotendeels in ge-
bakken klinkers gestraat, wat past bij het historische karak-
ter. Plaatselijk is herstraat met betonsteen, wat jammer is 
voor de gewenste continuïteit. De trottoirs zijn met 30x30 
tegels bestraat. Er is weinig eenvormigheid in de wijze 
waarop parkeren in het wegprofiel plaats vindt. Er zijn par-
keerhavens, soms wordt tegen de stoeprand geparkeerd, 
en vaak ook op de stoep. De boomspiegels lijden onder de 
te grote parkeerdruk. 

Gewenste situatie: 
Voor de boombeplanting is een plan nodig voor behoud 
en beheer, waarbij ook herstel van de continuïteit van de 
bomenrij aandacht moet krijgen.
Een algemene herinrichting van het profiel is wenselijk, ten 
behoeve van de standplaatsverbetering van de bomen, ten 
behoeve van een verbetering van de verkeersveiligheid en 
parkeercapaciteit, en om het beeld te verbeteren. Daarbij 
kan de rijweg iets versmald worden, en kan aan weerszij-
den continue parkeer- en boomstroken gemaakt worden. 

Vijver Puntenburg
Bestaande situatie:
Dit is een heel bijzondere plek in het Soesterkwartier, door 
de ligging nabij een knooppunt van routes op de overgang 
van het oude en het nieuwe Puntenburg.
De kwaliteit van deze plek wordt bepaald door het grote 
watervlak, ten dele omgrenst door bebouwing, ten dele met 
groene oevers. 

Gewenste situatie:
De boombeplanting op de groene oevers zou intensiever 
en meer bijzonder kunnen zijn. Het watervlak biedt even-
tueel ruimte aan een bijzonder element van beeldende 
kunst.

Soesterweg
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

De Heiligenbergerweg is vanouds een regionale weg die naar de stad voerde. Langs 
deze weg is al heel lang bebouwing . Het gebied Randenbroek heeft een geschiede-
nis als locatie van kazerneterrein en locale bedrijvigheid (wasserijen op het Blekersei-
land), die nagenoeg onherkenbaar is geworden.
Randenbroek is een wijk met vele gezichten wat betreft aard en ouderdom van de 
woonbebouwing, en de inrichting van de openbare ruimte die daarop aansluit. Er zijn 
gebiedjes die dateren uit de vooroorlogse periode, er zijn grotere gebieden (maar nog 
wel van een zeer vriendelijke schaal en omvang) die dateren uit de naoorlogse wo-
ningbouwperiode, er zijn gebiedjes die dateren uit de 80-er jaren, uit herontwikkeling 
van kazerneterrein en Blekerseiland, en er zijn zelfs gebiedjes die nog maar enkele 
jaren geleden werden  herontwikkeld met woningbouw (omgeving Nijenstede/HAPAM-
locatie).
Het resultaat is een wijk, die qua ruimtelijke hoofdstructuur zowel kenmerken van ont-
werp en planning in zich heeft, als van toeval en veranderende inzichten.

KARAKTERISTIEK VAN DE OPENBARE RUIMTE

Echte hoogbouw komt nauwelijks voor (alleen langs de Ringweg Randenbroek). Ver-
der bestaat de wijk uit gestapelde bouw en grondgebonden woningen, vooral opgezet 
volgens de principes van halfgesloten bouwblokken met traditionele straten ertussen.
Over het algemeen oogt de wijk erg groen, hetzij door de bijdrage van openbaar groen  
tussen hoog- en middelhoogbouwcomplexen en in de wegprofielen, hetzij door het 
groen van privé-tuinen.
Dikwijls is er ook sprake van een combinatie van beide. Bovendien wordt de groene 
sfeer van de wijk ook sterk bepaald door de nabijheid van het Park Randenbroek, het 
Ziekenhuisterrein, en de aanwezigheid van enkele beken met groene oevers.
Door dit groene karakter is de kwaliteit van de openbare ruimte al goeddeels be-
paald. 
Wel moet geconstateerd worden, dat de invulling van het openbaar groen, met name 
in de naoorlogse woningbouwgebieden in zekere zin verarmd is doordat het oorspron-
kelijke hoge aandeel van sierheesters en rozen sterk is gereduceerd in de loop der ja-
ren. Daar staat tegenover, dat juist in die gebieden de boombestanden inmiddels hun 
volwassenheid hebben bereikt, en een rijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte bieden.

RANDENBROEK
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RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING 
EN BEHEER

Verhardingen
Zo verscheiden als de tijd van ontstaan van de diverse 
bebouwde gebieden is, zo divers is ook het gamma van 
gebruikte verhardingsmaterialen. Er is dus niet één pakket 
materialen dat standaard over de hele wijk toegepast moet 
worden. Bij beheer en onderhoud is het daarom van belang 
om aan te sluiten bij de ter plaatse gebruikte materialen. Bij 
grotere herstructurering of reconstructie kan een nieuwe 
keuze gemaakt worden, maar terughoudendheid is gebo-
den. Zo is bij het nieuw ontwikkelde woon-zorg-complex bij 
Nijenstede gekozen voor een afwijkend en bijzonder ver-
hardingsmateriaal. Hierdoor wordt deze plek verbijzonderd 
ten opzichte van de omgeving. 
Voor een eventuele herinrichting van het Euterpeplein is 
verbijzondering van het bestratingsmateriaal ook denk-
baar. Daarvoor moet gedacht worden aan het gebruik van 
gewone 30x30 betontegels (eventueel hergebruik), waarbij 
een patroon wordt gelegd met gebruikmaking van 10-20% 
afwijkende (gekleurde of met een bijzondere toplaag) te-
gels.

Bomen
De wijk wordt gekenmerkt door een bijzondere verscheiden-
heid aan boomsoorten in de openbare ruimte. Waar sprake 
is van landschappelijke lijnen (Heiligenbergerweg, de be-
ken, de Ringweg langs het Kanaal) wordt steeds gebruik 
gemaakt van inheemse soorten (eik en beuk). In groenge-
bieden terzijde van deze hoofdstructuur komen bijzondere 
soorten voor zoals Ginkgo (Japanse notenboom), Lirio-
dendron (Tulpenboom) en Metasequoia (moerascipres). In 
andere hoofdstructuurlijnen en –plekken komen typische 
stadsbomen voor zoals paardekastanje (o.a. Beethoven-
weg en Euterpeplein) en linde (Randenbroekerweg) .
In de verschillende woongebiedjes komen bijzondere soor-
ten voor, zoals de Alnus spaethii (Italiaanse Els) in de Mo-
zartweg, Liquidambar (Amberbomen) in De Hoopstraat, 
etc. Deze verscheidenheid is een aantrekkelijk onderdeel 
van de kenmerkende groene sfeer van de wijk.

Overige beplantingen
Gras is de belangrijkste begroeiing van de groengebieden. 
Heesters komen voor in kleinere vakken in en naast het 
gras, bij gebouwen.
Bosplantsoen en andere meer natuurlijke beplanting komt 
alleen voor bij de beken, en voor een klein gedeelte als 
afscherming langs de Ringweg Randenbroek
Incidenteel worden geschoren hagen aangetroffen.
In Randenbroek geldt in mindere mate wat gesteld wordt 
bij de latere naoorlogse wijken, dat heesterbeplantingen 
heel vaak geen goed beeld opleveren, en daarom zoveel 
mogelijk achterwege gelaten of vervangen moeten worden 
door gras en bomen, en indien nodig geschoren hagen. In 
Randenbroek zijn de heestervakken doorgaans kleiner van 
omvang. Niettemin geldt ook hier, dat kritische beschou-
wing per plek uit kan wijzen dat heesterbeplanting beter 
vervangen kan worden.Geschoren hagen kennen deze be-
zwaren doorgaans niet of in mindere mate.

Bosplantsoen en andere meer natuurlijke 
beplanting komt alleen voor bij de beken, 

Volwassen bomenbestand.
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DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 
VAN DE WIJK

Euterpeplein
Bestaande situatie
De stedenbouwkundige structuur van het Euterpeplein is 
bijzonder. De Y-vormige opzet, met de kerk op het ontmoe-
tingspunt, en een openbaar middengebied geeft een fraaie 
aansluiting op de omringende wegen, en biedt een open-
bare ruimte die zich duidelijk kenmerkt als hart van de wijk. 
Een waardevolle boombeplanting van paardekastanje ver-
sterkt deze kwaliteit. Toch is het plein in zijn functioneren 
en inrichting niet optimaal. Problemen komen vooral voort 
uit de toenemende druk die het autoverkeer, rijdend en par-
kerend, legt op de openbare ruimte. De oversteekbaarheid 
wordt hierdoor gehinderd. Bovendien staat de inrichtings-
kwaliteit van de openbare ruimte onder druk: de groeiom-
standigheden van de bomen zijn niet optimaal, delen van 
de bomenrijen ontbreken, en verhardingen zijn plaatselijk 
aan vernieuwing toe.

Gewenste situatie
De problemen van het Euterpeplein liggen niet uitsluitend 
op het vlak van kwaliteit van de openbare ruimte. Ook de 
aard en omvang van het winkelbestand zijn onderwerp van 
zorg en nadere studie. Nagegaan wordt of een ingreep in 
de stedenbouwkundige structuur mogelijkheden biedt voor 
versterking van de functies van het plein. Als dit niet mo-
gelijk of haalbaar blijkt, zal de inrichting van de openbare 
ruimte binnen de bestaande structuur verbeterd moeten 
worden. Hiervoor is inmiddels een model onderzocht, dat 
uitgaat van een betere afwikkeling van het autoverkeer, en 
daarbij ruimte creëert voor verbetering van het verblijfsmi-
lieu voor voetgangers en fietsers, en aanvulling van de 
boombeplanting.
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RANDENBROEK
Belangrijkste onderdelen van de 
wijk

1. Euterpeplein

2. Ringweg Randenbroek
3. Blekerssingel/Heiligenbergerweg

(hoofdontsluiting)
4. Randenbroekerweg
5. Mozartweg
6. Beethovenweg
7. Heiligenbergerbeek en Flierbeek

Euterpeplein: een openbaar middengebied met 
kastanjebomen geeft een fraaie aansluiting op de 
omringende wegen, en biedt een openbare ruimte 
die zich duidelijk kenmerkt als hart van de wijk. 

Euterpestede
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Ringweg Randenbroek
Bestaande situatie
De Ringweg Randenbroek is een voortszetting van de 
Ringweg Kruiskamp, maar in een verkeerskundig gezien 
beperkter profiel. Waar het tracé loopt langs het Valleika-
naal geldt in feite hetzelfde als voor de Ringweg Koppel 
en Kruiskamp: de ruimtelijke kwaliteit wordt in sterke mate 
mede bepaald door het water, de oevers en de bruggen. 
Doordat het verkeer hier geen wegverbreding heeft ge-
vergd is er meer plek en ontwikkelingstijd voor een goed 
uitgegroeide wegbegeleidende boombeplanting.
Waar de weg afbuigt van het kanaal wordt de omgeving 
aanzienlijk minder groen, en is de wegbegeleidende boom-
beplanting minder fors. Tussen de kruising met de Mozart-
weg en de Heiligenbergerweg verbreedt het profiel zich 
door een wigvormig plantsoen langs de weg. Dit is een 
fraaie inleiding op het Park Randenbroek onder andere 
door de parkachtige beplanting in die wig 

Gewenste situatie;
Het is niet aannemelijk dat toenemende verkeersintensiteit 
tot een wegverdubbeling zal nopen. De beschikbare ruimte 
zal dit ook nauwelijks mogelijk maken. Het huidige profiel 
is van hoge kwaliteit.

Blekerssingel/Heiligenbergerweg
Bestaande situatie:
De Heiligenbergerweg is een oude weg die vanuit het land-
schap naar de stad liep.
Het gedeelte dicht bij de stad was zo dicht bebouwd, dat 
het niet mogelijk was dit nog als ontsluitingsweg te gebrui-
ken. De functie is overgenomen door de Blekerssingel.
De historische landweg is in het profiel van de Heiligenber-
gerweg gedeeltelijk (ter hoogte van de Vosheuvel, en ter 
hoogte van Park Randenbroek) nog te herkennen aan de 
oude boombeplantingen. Wegverbreding bij het kruispunt 
met de Ringweg Randenbroek, en de aansluiting op de 
Blekerssingel hebben de weg als totaal een erg wisselend 
beeld gegeven. Sterk in dat wisselende beeld is vooral dat 
steeds een groen, parkachtig karakter behouden blijft. Er is 
voor gekozen om de vervanging van de oude laanbeplan-
ting van eik met een andere soort te doen; beuk.
Ter hoogte van Park Randenbroek is de verharding van de 
weg in betonklinkers uitgevoerd (de rest van het tracé is in 
asfalt) ten behoeve van de lucht- en vochtvoorziening van 
de oude boombeplanting van eik.

Gewenste situatie:
Het groene, parkachtige beeld zal zich verder ontwikke-
len door de groei van de nieuwe boombeplantingen. De 
gemaakte keuze voor beuk zal moeten worden gecontinu-
eerd, waar en wanneer vervanging van de eikenlaan aan 
de orde is. Gestreefd moet worden naar een zo continu 
mogelijke laanstructuur. Het is wenselijk om te zijner tijd 
(als boomvervanging plaats moet vinden) ook ter hoogte 
van het Park Randenbroek een asfaltverharding te reali-
seren.

Ringweg Randenbroek: wegbegeleidende 
boombeplanting langs het Valleikanaal

Blekerssingel/Heiligenbergerweg: groen 
parkachtig karakter

Heiligenbergerweg
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Randenbroekerweg
Bestaande situatie
De Randenbroekerweg heeft twee afzonderlijke delen: tus-
sen de Hogeweg en het Euterpeplein, en tussen het Euter-
peplein en de Mozartweg. Het eerstgenoemde deel is een 
weg met brede grasbermen met bomen, en aan één kant 
een vrijliggend fietspad.
Een markant punt is de kruising van de weg met de Flier-
beek. Hier versmalt het wegprofiel, en de naar voren ge-
schoven positie van de kerk markeert de overgang naar 
het andere deel. Daar zijn geen bomen in het wegprofiel. 
De opdeling van de ruimte met aparte rijwegen en fietspa-
den sluit niet aan bij de nieuwe verkeerskundige status van 
de weg als onderdeel van een 30 kilometerzone.

Gewenste situatie:
De status van 30-kilometer-gebied maakt het mogelijk om 
de vrijliggende fietspaden op te heffen. In het eerstge-
noemde deel van de weg kan de vrijkomende ruimte be-
schikbaar komen voor een verbreding van de groene berm. 
In het tweede deel kan een goede parkeeroplossing wor-
den gecreëerd (die nu nog ontbreekt) en ruimte voor een 
boombeplanting die past bij de maat van de ruimte (bomen 
1ste grootte).

Mozartweg
Bestaande situatie:
In het stedenbouwkundig plan van dit deel van de  wijk is 
aan de Mozartweg een bijzondere betekenis toegekend, die 
vertaald is in een extra breed profiel met een aaneengeslo-
ten boombeplanting in meerdere rijen. De bijzondere maat 
van de ruimte (die sterk samenhangt met de hoogte van 
de bebouwing aan weerszijden), en de bijzondere boom-
soort (Alnus spaethii) en beplantingsdichtheid hebben een 
bijzonder kenmerkend milieu opgeleverd. Kenmerken als 
“majestueus” en “lommerrijk” zijn daar evenzeer op van 
toepassing als “donker en somber”.
De profielindeling met vrijliggende fietspaden past niet 
meer bij de huidige status als 30 kilometer gebied.

Gewenste situatie:
De bijzonderheid van de ruimte met zijn bomen, en de lig-
ging binnen het woongebied, pleiten voor een duurzaam 
voortbestaan van de boombeplanting. Indien er sprake zal 
zijn van herinrichting kan onderzocht worden of het ka-
rakter van doorgaande weg gehandhaafd moet blijven, of 
dat naar een meer erfachtige opzet gestreefd kan worden, 
waarbij de ruimte mede een functie krijgt voor ontmoeten 
en spel.

Beethovenweg
Bestaande situatie
Deze weg heeft een goede boombeplanting, die (helaas) 
met te grote onderlinge afstanden is gezet, zodat geen 
continue laan ontstaat. Het profiel is breed, en oogt mede 
daardoor nogal leeg en onherbergzaam.

Randenbroekerweg: De opdeling van de ruimte 
met aparte rijwegen en fietspaden sluit niet aan bij 
de nieuwe verkeerskundige status van de weg als 
onderdeel van een 30 kilometerzone.

Mozartweg: bijzondere betekenis

Beethovenweg: breed profiel met goede 
boombeplanting

Beethovenweg
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Gewenste situatie:
Ondervanging van bovengenoemd bezwaar kan door bo-
men bij te planten tussen de bestaande. De onderlinge af-
standen zijn hiervoor geschikt.

Heiligenbergerbeek en Flierbeek
Bestaande situatie:
De beken zijn elementen in de wijk Randenbroek die een 
belangrijk onderscheid betekenen met alle andere wijken 
van Amersfoort. In het ruimtelijk beeld vanaf de hoofdwe-
gen gezien nemen ze maar een bescheiden plaats in, maar 
wie dieper doordringt in de wijk ontdekt de plaatselijke aan-
trekkelijkheid van de kleine, halfnatuurlijke waterelemen-
ten.

Gewenste situatie
Waar mogelijk zou het water nog meer in het zicht gebracht 
kunnen worden, om deze kwaliteit van de wijk meer tot de 
herkenningspunten te laten behoren. Daarvoor dienen zich 
enkele plekken aan. Ten eerste in de bocht van de Blekers-
singel, waar deze dicht bij de Heiligenbergerbeek komt. 
Hier ligt een vlindertuin aan de beek, en is het zicht vanaf 
de weg nagenoeg dicht gezet met struiken. Te overwegen 
is om dit zicht geheel open te maken. Daarbij kan de visu-
ele kwaliteit van de vlindertuin versterkt worden en meer in 
het zicht gebracht. Dit kan tot pareltje van de wijk worden 
ontwikkeld. 
Een tweede plek waar het water meer in het zicht gebracht 
kan worden is bij de hoek Randenbroekerweg-Beethoven-
weg. Het is wenselijk om hier het terrein opener te maken, 
en een voetpad langs de beek te leggen. 

De vlindertuin kan tot “pareltje” van de wijk 
worden ontwikkeld.

In de bocht van de Blekerssingel zou het water 
nog meer in het zicht gebracht kunnen worden

Het is wenselijk om hier het terrein opener te 
maken, en een voetpad langs de beek te leggen. 

De beken zijn elementen in de wijk Randenbroek 
die een belangrijk onderscheid betekenen met alle 
andere wijken van Amersfoort.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Kenmerkend is de ligging tussen de rand van de binnenstad (singels), en de Ringweg 
Koppel en Kruiskamp. Er zijn een paar lijnen en routes die naar de binnenstad leiden, 
die het gebied als het ware opdelen in ruimtelijk min of meer op zichzelf staande seg-
menten .
De wijk is een aaneenschakeling van kleinere verkavelingseenheden uit verschillende 
tijdperken, met verschillende architectuur, en verschillende typologie van de openbare 
ruimte. De kwaliteiten en problemen van de openbare ruimte hebben steeds te maken 
met de specifieke ligging en verkavelingstypologie op een bepaalde plek. Zo zijn er ge-
biedsdelen die behoren tot de eerste uitbreidingen van de stad buiten de singelstruc-
tuur, latere delen die sterke overeenkomst vertonen met het Leusderkwartier, delen 
uit de vijftiger jaren, die verwant zijn aan de stedenbouwkundige en architectonische 
kenmerken van Randenbroek, en delen die qua stedenbouwkundige opzet overeen-
komen met delen van Liendert. Inmiddels komt ook eigentijdse herontwikkeling voor. 

KARAKTERISTIEK VAN DE OPENBARE RUIMTE

Door de grote verscheidenheid aan ruimtelijke beelden zijn de wijken erg afwisselend, 
en daardoor interessant, en spelen specifieke problemen zich steeds op beperkte 
schaal af. Veranderingen in de ruimtelijke opbouw en de inrichting van de openbare 
ruimte kunnen in deze veelkleurige omgeving gemakkelijk worden ingepast.

RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING EN BEHEER

De grote verscheidenheid aan verkavelingen en onwerp-karakeristieken heeft geleid 
tot een tamelijk veelkleurig en veelvormig beeld van de inriching van de openbare 
ruimte. Bij ontwikeling en beheer moet het streven gericht zijn op beperking van de 
verscheidenheid. Dus geen nieuwe materialen of ontwerpthema’s introduceren, maar 
steeds aansluiten bij de meest voor de hand liggende bestaande inrichtingskenmer-
ken.

KOPPEL-KRUISKAMP
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BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE 
WIJK

Jericho en Jeruzalem
Bestaande situatie:
Deze kleinschalige oudere woonbuurten ontlenen de om-
gevingskwaliteit grotendeels aan het openbare groen, dat 
aanvullend aan de tuinen het tuindorpachtige karakter 
draagt. Terwijl de privé-tuinen in toenemende mate met 
“harde” middelen worden ingericht, neemt de betekenis 
van het openbare groen alleen maar toe.
Kenmerkend zijn ook de profielen en materialen van we-
gen en paden.

Gewenste situatie:
Instandhouding van een rijke heesterbeplanting, en een rij-
ke verscheidenheid aan boombeplanting is zeer gewenst.
De bestaande verhardingstypes moeten gehandhaafd blij-
ven.

Omgeving Meridiaan
Bestaande situatie:
Bij de Meridiaan treffen we een typisch naoorlogs hoog-
bouwmilieu aan, met ruime groene terreinen tussen de 
flatgebouwen. Deze terreinen zijn enkele jaren geleden 
grondig heringericht, op een wijze die aansluit bij het tijds-
beeld van de bebouwing, en de functie van de terreinen als 
speel- en verblijfomgeving van de flatbewoners.

Gewenste situatie:
De huidige inrichting is een goede basis voor de ontwikke-
ling van een robuuste speel- en verblijfomgeving. Op den 
duur is het wellicht nodig om heestervakken te verwijderen, 
omdat ze onvoldoende kwaliteit behouden. Vervanging 
door geschoren hagen is een goed alternatief.
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KRUISKAMP KOPPEL
Bijzondere onderdelen van de wijk

1. Jericho en Jeruzalem
2. Omgeving Meridiaan

3. Hooglandseweg
4. Meridiaan
5. Keerkring
6. Van Assenraadstraat-

Liendertseweg
7. Van Randwijcklaan
8. Scheltus-Fierbeeksingel

9. Hooglandsedijk en
moerasgebied

10. Neptunusplein

Omgeving Meridiaan, groene terreinen tussen de 
flatgebouwen.

Instandhouding van een rijke heesterbeplanting, 
en een rijke verscheidenheid aan boombeplanting 
is zeer gewenst.
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Hooglandseweg
Bestaande situatie
Dit is een oude weg naar de stad toe, waarvan het land-
schappelijke karakter nog enigszins in stand is. Dit is her-
kenbaar aan de groene bermen, ten dele met boombe-
planting. Door de doorsnijding van de spoorlijn wordt deze 
oude uitvalsweg in tweeën verdeeld. Daardoor, en door de 
ongelijksoortige bebouwing aan weerszijden van de weg, 
en het ontbreken van de boombeplanting aan één zijde, is 
het historische en landschappelijke karakter toch minder 
herkenbaar. 

Gewenste situatie
Er zal naar gestreefd moeten worden om het beeld te ver-
sterken door het (opnieuw) maken van een tweezijdige 
laanbeplanting, met een kenmerkende boomsoort. 

Meridiaan
Bestaande situatie
De Meridiaan vormt de centrale as van een buurt met na-
oorlogse (middel-)hoogbouw.
Kenmerkend is de laanbeplanting, bestaande uit bomen 
aan weerszijden in verharding, en een groene middenberm 
met dubbele rij bomen. Zo wordt een mooie stedelijke ruim-
te gevormd. 
De kwaliteit van de bomen is helaas niet erg hoog. Zeker 
waar essen in de bestrating zijn geplant is een achterblij-
vende groei te constateren. Plaatselijk zijn nieuwe bomen 
ter vervanging geplant.
Ruimtelijk legt deze as een verbinding tussen de wijk 
Schothorst-zuid, over het kanaal, en de binnenstad aan de 
andere kant. De relatie met de binnenstad wordt onder-
broken door de spoortunnel. Doordat de spoortunnel extra 
ruimte biedt, maar alleen gebruikt wordt voor fietsverkeer 
is er een wat merkwaardig niemandsland ontstaan. De tun-
nelinrit heeft geen begeleidende bebouwing, en kan daar-
door als onprettig ervaren worden.

Gewenste situatie
Bezien moet worden of op termijn niet integrale vernieu-
wing van de boombeplanting moet worden nagestreefd, 
eventueel met een andere soort, waarbij overwogen moet 
worden of qua boomsoortenkeuze de samenhang met 
de Kattenbroekerweg (in het verlengde van de Meridiaan 
in Schothorst-zuid) bewaard moet blijven, die een zelfde 
boomsoort als laanbeplanting heeft. 
De hoogwaardig uitgewerkte keerwanden langs de inritten 
van de spooronderdoorgang slagen er niet volledig in een 
aantrekkelijk verblijfsklimaat te vestigen. Reden temeer om 
het beheerniveau wat betreft “schoon en heel” in en bij de 
tunnel in ieder geval te maximaliseren.

Hooglandseweg, opnieuw een tweezijdige 
laanbeplanting aanplanten

Meridiaan: de laanbeplanting is kenmerkend voor 
deze centrale as maar niet echt vitaal

Hoogwaardige keerwanden bij spoorwegonder-
doorgang vragen om een hoog beheersiveau
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Keerkring
Bestaande situatie:
De keerkring vormt voor langzaam verkeer een verbinding 
tussen de binnenstad en het oostelijke deel van Schothorst-
zuid, en de noordelijk daarvan gelegen wijken.
De sociale controle op deze belangrijke route zal sterk ver-
beteren door de voorgenomen nieuwe bebouwing langs 
deze weg. De weg krijgt dan een duidelijk asymmetrisch 
profiel. Het reeds bestaande groene beeld van de water-
gang met bomen, en daarachter sportvelden aan de oost-
zijde van de weg is daarvoor kenmerkend, en zal van extra 
betekenis worden. De Keerkring heeft betekenis als par-
keervoorziening bij de sportvelden. De veranderende ste-
denbouwkundige situatie kan de capaciteit hiervan onder 
druk zetten. 

Gewenste situatie:
De geplande ontwikkelingen zullen de ruimtelijke situatie 
en de sociale veiligheid vergroten. 

Van Assenraadstraat – Liendertseweg
Bestaande situatie
Historisch gezien is de Liendertseweg een oude landschap-
pelijke lijn, die doorliep via de Kruiskamp, naar de stadsen-
tree van de Bloemendaalsepoort. Nu vormt de Van Assen-
raadstraat qua richting en profiel veel meer een voortzet-
ting van de Liendertseweg. Deze komt evenwel niet direct 
uit bij een toegangspoort van de binnenstad. In de recente 
reconstructie van de Liendertseweg is door middel van pro-
filering en keuze van verharding en boomsoort zo veel mo-
gelijk teruggegrepen op de kenmerken van de oorspron-
kelijke landweg. Aan de kant van de Ringweg Kruiskamp 
heeft de Liendertseweg nog grasbermen, met daarin een 
continue boombeplanting van lindes. Vanaf de kruising met 
de Evertsenstraat loopt de lindebeplanting door als bomen 
in de met tegelbestrating verharde berm. Tussen de bomen 
wordt op deze berm geparkeerd, en langs de aanliggende 
percelen is ruimte om te lopen. Trottoir, parkeerplaatsen en 
bomenzone zijn dus als een eenheid vormgegeven. 

Gewenste situatie:
Ter gelegener tijd zal deze wijze van inrichting ook door-
gezet kunnen worden in de Van Assenraadstraat. Dat be-
tekent concreet, dat dan de nu aanwezige straatbomen 
(haagbeuken) ook vervangen worden door een continue 
lindebeplanting.

Van Randwijcklaan
Bestaande situatie:
Deze hoofdlijn in de stedenbouwkundige structuur verbindt 
een groot deel van de naoorlogse wijken met het stads-
centrum. Door zijn zware profiel en bijpassende boombe-
planting, is het een sterk herkenbare route. Verder wordt 
de weg gekenmerkt door de afwisseling met bijzondere 
gebouwde en groene gebieden aan weerszijden. 

Van Assenraadstraat, haagbeuken op termijn 
vervangen door lindes

Van Randwijcklaan, zwaar profiel met bijpassende 
boombeplanting

De keerkring vormt voor langzaam verkeer een 
verbinding tussen de binnenstad en het oostelijke 
deel van Schothorst-zuid, en de noordelijk 
daarvan gelegen wijken.
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Gewenste situatie
Van primair belang voor de kwaliteit van deze lijn in de 
openbare ruimte is de handhaving van de boombeplanting. 
Vervolgens is van belang de wijze waarop de verhardingen 
van parallelwegen en fietspaden zijn uitgewerkt.
Met name ter hoogte van het Neptunusplein,en in samen-
hang met de herontwikkelingen daar, is een herinrichting 
van het wegprofiel wenselijk, onder andere om een aanvul-
ling te doen op de boombeplanting , hetzij als een herstel 
van de laanbeplanting, hetzij als markante boomgroepen 
op de rand van het plein.

Flierbeeksingel en Scheltussingel
Bestaande situatie
De wijk Kruiskamp grenst aan de oude binnenstad. De 
rand is een singelprofiel, met bebouwing aan één kant, en 
zicht over het water heen naar de oude stadswallen.
Er zijn inderdaad middeleeuwse muren te zien.
Dit zijn in de beleving van de ruimtelijke structuur van de 
stad hele belangrijke situaties, omdat de ontstaansge-
schiedenis hier zo overduidelijk is af te lezen. In dit ver-
band is het wel enigszins betreurenswaardig dat er aan de 
Flierbeeksingel, bij de aansluiting op de Stadsring in een 
recenter verleden ook zware keermuren met een gemet-
selde brug zijn gemaakt aan de buitenzijde van het water. 
Dit vertekent het oorspronkelijke, zo kenmerkende beeld. 
De bruggen van de Kamp en de Koningsstraat zijn duide-
lijk herkenbaar als opvolgers van oude toegangen naar de 
middeleeuwse omsloten stad. De architectonische bijzon-
derheid van de bruggen is een belangrijk kwaliteitsaspect. 
De brug bij de Kamp heeft weliswaar karakteristieke leu-
ningen, maar deze zijn niet markant genoeg om de zeer 
grote breedte van de brug tot een geheel te houden.
Ook de materialisatie van de bestratingen helpt hier niet 
bij. Op een brug is het markanter als daar een “eigen” be-
strating ligt.
De Flierbeeksingel heeft een veel zwaardere verkeersfunc-
tie dan de Scheltussingel, en deze heeft weer een afne-
mende betekenis naarmate de afstand tot het kruispunt 
met de Kamp/Van Randwijklaan toeneemt. Daardoor wor-
den de verschillende trajecten niet als delen van hetzelfde 
geheel ervaren.

Gewenste situatie
Wat de inrichting betreft is continuïteit wenselijk tussen de 
Flierbeeksingel en de Scheltussingel. In materialisatie kun-
nen daarvoor de volgende onderdelen van het profiel con-
tinu worden doorgezet: de wegverharding (asfalt en 30x30 
tegels), de verlichting, (paaltoppers die in het profiel van 
de Flierbeeksingel de voet/fietspaden begeleiden, kunnen 
dezelfde zijn als langs de Scheltussingel.) en de esdoorn-
haag langs de rand van het talud van het water.
Waar aan de Flierbeeksingel aan de buitenzijde van het 
water zware keermuren zijn gebouwd, is het wenselijk om 
deze situatie door middel van begroeiing aan het zicht 
vanaf de weg te onttrekken. Door middel van afhangende 
Hederabegroeiing kan ook vanuit het plantsoen gezien de 
muur een minder hard uiterlijk krijgen.

Minder fraai zijn de  zware keermuren aan de 
buitenzijde van het water aan de Flierbeeksingel 

De verschillende trajecten worden niet als delen 
van hetzelfde geheel ervaren.
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Hooglandsedijk en moerasgebied
Bestaande situatie
Dit landschappelijke element is, samen met het aangren-
zende moerasgebiedje, een markant relict, uit de geschie-
denis van het gebied. Het moerasgebied is recentelijk 
heringericht, waarbij naast de ecologische betekenis ook 
de recreatieve gebruiksmogelijkheden zijn versterkt. De 
boombeplanting op de dijk vertoont hiaten. 

Gewenste situatie
Behoud van het landschappelijke karakter van de Hoog-
landsedijk staat voorop. Behoud en herstel van de boom-
beplanting op de dijk is voor de nabije toekomst een op-
gave.
Voor het moerasgebied is een beheerplan, dat gebruik en 
beheer regelt met het oog op een duurzame instandhou-
ding.

Neptunusplein
Bestaande situatie:
De meest bijzondere plek binnen Kruiskamp-Koppel is het 
Neptunusplein en zijn aansluitende parkje.
Het plein ligt aan de belangrijke wijkontsluiting Van Rand-
wijklaan, en is daarom voor de beeldvorming van het ge-
bied van grote betekenis. De stedenbouwkundige structuur 
van het Neptunusplein is in het verleden al eens ingrijpend 
veranderd, en plannen voor nieuwe veranderingen worden 
gemaakt. 

Gewenste situatie:
De kwaliteit van de openbare ruimte hangt hier direct sa-
men met de bebouwingsstructuur, en de functionaliteit voor 
winkelen, parkeren, bevoorrading, etc. Voor het ruimtelijk 
beeld is het herstel en beheer van de groene ruimte (ro-
sarium, vijver, etc) van groot belang, en een verbetering 
van de overgang van het plein naar de Van Randwijklaan. 
Bomen in deze overgang zouden een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren.

Herstel en beheer van de vijver en het rosarium is 
van groot belang voor het ruimtelijk beeld van het 
Neptunusplein.

Boombeplanting op de Hooglandsedijk vertoont 
hiaten

Bomen in de overgang van het Nepunusplein naar 
de van Randwijcklaan zouden een waardevole 
bijdrage leveren aan het rumtelijk beeld.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

De wijken zijn achtereenvolgens in de tijd gerealiseerd tussen 1965 en 1980
Ze zijn alle opgezet volgens dezelfde stedenbouwkundige doctrines, waarin functio-
naliteit en objectieve kwaliteit (licht, lucht, ruimte) bepalend waren voor het ruimtelijk 
ontwerp. Hiertoe werd veelvuldig het middel van “stempelverkaveling” gehanteerd, 
waarin een groep van diverse woningtypes (grondgebonden en gestapeld) in een 
vaste, orthogonale opstelling meerdere keren werd herhaald. Tezamen zijn die groe-
pen dan weer geschakeld rond een centrale groene ruimte; daarin werden bijzondere 
functies (vnl. scholen) gesitueerd. Deze ontwerpopzet biedt geen herinnering aan de 
vroegere landschappelijke onderlegger van het gebied.
Sinds de bouw is er aan dit verkavelingspatroon in hoofdlijnen niets veranderd.
De zone langs het Valleikanaal is in alle wijken ingevuld met bijzondere functies van 
uiteenlopende aard. Dit is in de tijd een geleidelijk ontwikkelingsproces geweest, 
waardoor de kanaalzone een veel grotere verscheidenheid in functies, architectuur en 
openbare ruimte-invulling heeft dan de rest van de wijken. 

KARAKTERISTIEK VAN DE OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte binnen de wijk bestaat in hoofdzaak uit drie functioneel verschil-
lende gebieden:

• Verkeersruimte, afhankelijk van de verkeerskundige betekenis met verschil-
lende profielen, waarin soms boombeplantingen zijn opgenomen

• Parkeerruimte, bij woongebouwen gelegen parkeerterreinen, meestal met bo-
men en een omringende heesterbeplanting.

• Groene ruimtes, meestal ingericht met speelplekken, en te gebruiken als
speelveld, soms met voorzieningen voor wandelen, zitten, etc, soms alleen
met een “kijkfunctie”.

• Tenslotte is er het “verkavelingsgroen”, kleine groenvlakken (meestal met lage
heesters) die tussen de woonblokken van eengezinswoningen lagen, en ook
aan de voet van gebouwen met gestapelde woningen.. Deze gebiedjes zijn in
de afgelopen jaren voor een deel uitgegeven aan de direct aanwonenden, om
in gebruik genomen te worden als privé tuin.

Samenhangend met de stedenbouwkundige opbouw van de wijk vormt de openbare 
ruimte een Mondriaanachtig patroon van de bovengenoemde typologisch verschil-
lende gebieden.
Bestratingmaterialen zijn uitsluitend gekozen op basis van functionaliteit en algemene 
standaards, met een zo laag mogelijk kostenniveau. Beeldende kwaliteit en differenti-
atie zijn, met uitzondering van enkele plekken, geen motieven geweest. Zo’n uitzonde-
ring wordt ondermeer gevormd door de specifieke wijze waarop in Liendert bochten in 
trottoirs zijn gestraat: om hakwerk in tegelbestrating te voorkomen is gele baksteen in 
lintverband toegepast. Deze oplossing is nog op diverse plaatsen in Liendert aanwe-
zig, maar is ook al dikwijls vervangen door een gangbare oplossing met tegels. Waar 
nog aanwezig verdient deze detailoplossing het om met zorg in stand gehouden te 
worden.

SCHUILENBURG, LIENDERT EN 
SCHOTHORST-ZUID
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Het groen bestaat uit bomen in verharding, gras met bo-
men, en heestervakken, soms van één soort, elders met 
een gevarieerde samenstelling. Incidenteel komen gescho-
ren hagen van esdoorn of beuk voor. De ruime, open gras-
ruimtes met bomen vormen het aantrekkelijkste aspect van 
de wijken. De boombeplantingen hebben in het algemeen 
een volwassen afmeting bereikt, en zijn daardoor qua om-
vang dikwijls goed in relatie tot de schaal van de bebou-
wing (met veel hoogbouw), vormen een echt tegenwicht 
in karakteristiek, en bepalen mede de ruimtelijke opbouw. 
De soortensamenstelling weerspiegelt soms de hoedanig-
heid van de oorspronkelijke bodemgesteldheid: laaggele-
gen zandgrond.(m.n. populier, wilg en es) Maar er zijn ook 
veel boomsoorten die niet sterk kenmerkend zijn voor de 
groeiomstandigheden.

De heestervakken zijn vaak niet aantrekkelijk, door één of 
meerdere factoren zoals zwerfvuil, lelijk snoeiwerk, slechte 
groei, doorlooppaden, en onaantrekkelijke soortensamen-
stelling. Soms sluiten ze ruimtes af, die beter open zouden 
kunnen zijn.

Geschoren hagen bieden altijd een hoogwaardig beeld, 
en vormen waar nodig, een effectieve afscherming met de 
benodigde hoogte; en maken lelijke hekken onzichtbaar of 
overbodig.

Pleksgewijs wordt de kwaliteit van de openbare ruimte 
mede bepaald door het voorkomen van diverse straatmeu-
bilair en speelvoorzieningen. Voor de functionaliteit van het 
gebruik zijn deze voorzieningen meestal, maar niet altijd, 
van groot belang.
Soms vallen die attributen erg op door een nadrukkelijk 
kleurgebruik. Dit gaat ten koste van de groene karakteris-
tiek, die de ruimte allereerst zou moeten hebben, en wordt 
als gekunsteld en niet behorend bij de plek ervaren.

Een typisch Liendertse oplossing voor trottoirs in 
bochtsituaties: gele baksteen

Heestervakken bieden vaak weinig moois

Geschoren hagen, de ideale afbakening

Kleurgebruik van attributen in de openbare ruimte 
kan beter heel terughoudend zijn
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WAARDERING VAN DE OPENBARE 
RUIMTE

De wijken langs het Valleikanaal zijn kenmerkende na-
oorlogse wijken. Niet alle kenmerken worden ervaren als 
kwaliteiten, maar over het algemeen bieden ze een hoog-
waardig woonmilieu, met veel ruimte:  parkeerproblemen 
komen nauwelijks voor, speelruimte voor de jeugd is er in 
voldoende mate, openheid en privacy zijn in ruime mate 
voorhanden. Wat minder wordt gewaardeerd heeft veel-
eer te maken met de woonvormen (veel gestapelde bouw, 
weinig interessante of afwisselende architectuur), en de 
rationaliteit van het stedenbouwkundig plan: rechte stra-
ten, met dikwijls te brede rijwegen en voetpaden, weinig 
verrassende ruimtelijke afwisseling.De zakelijke inrichting 
van de openbare ruimte spreekt weinig tot de verbeelding. 
Het wegenstelsel, de parkeerterreinen, de woongebou-
wen, alles is vormgegeven vanuit functionele motieven en 
met eenvoudige middelen. Er is niets dat het oog wil beko-
ren, dat wil intrigeren, dat onvermoede eigenschappen in 
zich bergt. Alles klopt,en laat weinig aan de fantasie over. 
Groen, deels in de vorm van particuliere tuinen, maar gro-
tendeels als openbare ruimte, is de enige factor die verder 
gaat dan functionele kwaliteit.

De kwaliteit van de openbare ruimte hangt daarom sterk af 
van de kwaliteit van het groen. Die is op zich weer het re-
sultaat van de aanleg enerzijds, en het beheer anderzijds. 
Wat de aanleg betreft zijn plaatselijk kansen voor verbete-
ring aanwezig. Het gaat dan om bijvoorbeeld:

• een kritisch oordeel over de hoeveelheid en plaats 
van heesterbeplantingen, 

• meer visuele kwaliteit voor diverse vakken met 
sierheesters.

• Een nog grotere rol voor bomen in groepen en 
laanbeplantingen.

Groen biedt een andere dimensie dan de 
functionaliteit van de ruimtelijke structuur en de 
sobere architectuur
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WENSBEELD T.A.V. HET GROEN

Hoe kunnen we de kwaliteit van het groene beeld van deze 
wijken versterken?

• Grotendeels de heesterbeplantingen verwijderen
waar deze afscherming vormen van afzonderlijke
gebieden, zodat meer openheid en doorzicht ont-
staat. Het beeld wordt dan in de eerste plaats be-
paald door grasvlakken. Parkeerterreinen worden
dan opener, zichtbaarder vanaf de langsliggende
wegen. Sociale veiligheid en levendigheid van de
omgeving worden hiermee gediend.

• Op specifieke plekken heestergroepen behouden/
aanleggen. Dit moeten geen randen en overgan-
gen van ruimtes zijn, maar zelfstandige elementen
in de ruimte (“clumps”)

• De samenstelling van deze heestergroepen aan-
trekkelijk maken, met bloeiende soorten, en vooral
ook door toepassing van groenblijvende soorten.
In het beheer moeten dergelijke heestergroepen
altijd een zekere compactheid houden. Snoeiwerk
mag dus niet betekenen volledig terugzetten.

• Waar afscherming of ruimtegeleding nodig is zo
veel mogelijk gebruik maken van geschoren ha-
gen. Hoogtes variëren in relatie tot functie, sociale
veiligheid, schaal van de ruimte, etc.

• Heel veel bomen bijplanten. Diversiteit aan soor-
ten en leeftijd van de bomen is van belang. Ook
variatie in plantafstanden moet meer toegepast
worden, zodat bij kleine afstanden bomen soms
meer groepsgewijs zullen opgroeien. Wel moeten
er ruimtes blijven waar geen of weinig bomen zijn,
zodat er voldoende open grasruimtes zijn, die re-
creatief van betekenis zijn.

WENSBEELD TEN AANZIEN VAN 
VERHARDINGEN

De bestratingen moeten steeds kritisch bekeken worden , 
of de aanwezige breedte wel passend is voor de functie. 
Dat geldt voor rijwegen, maar niet minder voor de trottoirs. 
Per situatie kan bekeken worden of de breedte terugge-
bracht kan worden, en wat er met de beschikbare ruimte 
gedaan kan worden. 
Wat betreft de materialisatie van bestratingen moet centraal 
staan, dat de samenhang in de verkeersruimtes gehand-
haafd blijft: Rijwegen: Asfalt voor wegen met een wijkfunc-
tie, betonsteen voor woonstraten, parkeerplaatsen, e.d. 
Trottoirs: altijd 30x30 tegels. Bij bijzondere bestemmingen 
de loopverhardingen verbijzonderen door “strooien” of pa-
tronen van 10 – 50 % gekleurde tegels. Alleen afwijkende, 
“exotische” bestratingsprodukten gebruiken om bijzonder-
heid te creëren op kleine schaal, bij bijzondere gebouwen 
of op speciale plekken.
Verlichting: in standaard situaties standaard armaturen; 
maar verbijzonderingen zijn wenselijk bij bijzondere plek-
ken en gebouwen. 

Bijzondere bestratingen op bijzondere plekken.

Bijzondere verlichting in bijzondere situatie



93

DEEL B  NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIMTE  AMERSFOORT

BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE WIJKEN

De zone langs het Valleikanaal
De wijken Schuilenburg, Liendert en Schothorst-Zuid hebben gemeen, dat ze grenzen 
aan het Valleikanaal, en dat de zone langs het kanaal, anders dan de wijken zelf, 
ontwikkeld is met een diversiteit aan bebouwingsvormen. Openbare ruimte neemt ook 
een belangrijk deel van het gebied in. Steeds is er een pad langs het kanaal, maar dat 
heeft niet steeds dezelfde vorm en functie. Het varieert van een onverhard graspad 
(tussen de bruggen van de Holkerweg en de Kattenbroekerweg) tot een combinatie 
van een voet- en fietspad  (onder het spoor door). Voor de overige delen is er enkel 
een verhard voetpad. Zo verscheiden is ook het beplantingsbeeld langs het kanaal; er 
zijn gedeeltes die met bosplantsoen (rondom gebouwde functies) een volledig geslo-
ten beeld oproepen, er zijn open gedeeltes, gedeeltes met bomenrijen, en gedeeltes 
waar tuinen van instellingen tot aan het openbare pad doorlopen.
Continu langs het kanaal is de oeverbehandeling, die overal is afgestemd op het 
ecologisch  principe van geleidelijke overgangen van nat naar droog te bieden. Op 
termijn kunnen in deze extensief beheerde oevers behalve riet- en oevervegetaties 
ook opgaande boombegroeiingen ontstaan. Dit is zeer wenselijk om een meer intiem 
groen beeld voor de doorgaande groene zone te krijgen, waarin wijdse uitzichten over 
het water worden afgewisseld met korte zichtlijnen. Ook is het wenselijk dat aan de 
overzijde van het kanaal, de oever langs de Ringweg, opgaande boombegroeiingen 
ontstaan. Hierdoor zal het zicht op de stedelijke bebouwing en het verkeer gedeeltelijk 
worden afgeschermd, en de belevingswaarde door het contrast van groen en steen 
versterkt.
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LIENDERT, 
SCHUILENBURG, 
SCHOTHORST-ZUID
Bijzondere onderdelen van de wijken

1 De zone langs het Valleikanaal 

Liendert
2. Lageweg
3. Van Randwijcklaan (open hof)
4. Liendertseweg
5. Wiekslag
6. Trekvogelweg

7. Groene driehoek Wielewaalstraat
8. Vogelplein
9. Groteveld tussen Wulpstraat en

Kraanvogelstraat

Schuilenburg
10. Operaweg
11. Ariaweg
12. Schuilenburgerweg
13. Verdiweg

14. Ariaplein
15. Operaplein
16. Schuilenburgerplein
17. Groene zone tussen Isolepad

en Melissendepad

Schothorst-zuid
18..  Woonbuurt ten zuiden van  

Paladijnenweg

19. Kattenbroekerweg
20. Holkerweg
21. Heer Halewijnpad/Avelonpad/

Kanteklaarpad

22. Groengebieden
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Wiekslag: berm verbreden door versmalling van 
rijweg en trottoir

Liendert

Lageweg
Bestaande kenmerken (vanaf reconstructie 2004): Asfal-
tweg met fietsstroken; bomenrij aan weerszijden in groene 
berm. Boomsoort: iep.  Bomen zijn gevarieerd van habitus 
en ouderdom. 

Gewenste kenmerken: 
gelijk aan bestaande, maar laankarakter versterken. Bo-
menvervanging kan per individu plaats vinden. Gevarieer-
de opbouw is positief kenmerk. Bij boomvervanging onder-
linge afstand verkleinen ( tot ca. 9 meter) en bomenaantal 
aldus vergroten.

Van Randwijcklaan
Bestaande kenmerken: 
een brede asfaltweg, met fietsstroken. Kenmerkend is de 
zichtlijn naar de O.L.V. toren. Aan weerszijden een volwas-
sen kastanjerij, die het profiel bijzondere allure verleent. 
Plaatselijk, ter hoogte van de Open Hof, staat de kastanjerij 
in een met tegels bestraat vlak. Dit leidt tot een wat ach-
terblijvende groei. Aan de zuidzijde loopt langs de laan een 
watergang, waarvan de taluds in extensief, op ecologie ge-
richt beheer zijn.

Gewenste kenmerken: 
De bestaande situatie is uitgangspunt. Waar (verkeers-
kundig) nodig of mogelijk het wegprofiel en/of de voetpad-
breedtes versmallen. De dan vrij komende ruimte aan het 
groen toevoegen. Bij de Open Hof het tegelplein vervan-
gen door gras. Dit is wel een plek die zich leent voor verbij-
zondering met meubilering of kunst.

Liendertseweg
Bestaande kenmerken: 
na de recente reconstructie bestaat de weg uit een rijweg 
(asfalt) met aanliggende fietspaden (asfalt rood) Slechts 
voor een beperkt deel is er een begeleidende beplanting. 
Elders is daarvoor geen ruimte. Vanuit de aangrenzende 
gebieden presenteert zich groen aan de weg. Bomen die 
met takken tot boven het wegprofiel groeien zijn hierin van 
speciale betekenis voor een aangenaam ruimtelijk beeld.

Gewenste kenmerken:
uitgaande van de aanwezige situatie moet voortdurend 
zorg gedragen worden voor zo fors mogelijk bomengroen 
in het ruimtelijk beeld van de weg.

Wiekslag
Bestaande situatie
De weg wordt aan een zijde begeleid door een bomenrij 
(essen) in een grasberm. Plaatselijk is deze rij onderbro-
ken: rond de school NN. Daar staan groepen lindes.

Open hof: tegelvlak kan vervangen worden door 
gras

Forse bomen overhuiven de Liendertseweg en 
bieden een besloten ruimtelijk profiel

Lageweg: de afstand tussen de bomen verkleinen

Van Randwijcklaan: fraai contrast tussen 
kastanjerij en de ecologisch beheerde oevers van 
de watergang
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Mogelijke ontwikkeling
De weg versmallen ten gunste van de groene berm. De 
essenbeplanting als eenheid in stand houden (evt. alles 
tegelijk vernieuwen.) Rond de school bomen aanvullen met 
diverse soorten.

Trekvogelweg
Huidige situatie
Deze verbindingsweg dwars door de wijk is breed van ver-
harding en van beeld.

Verbetermogelijkheid 
Het lijkt mogelijk de verhardingen van rijweg en trottoir te 
versmallen, waardoor ruimte beschikbaar komt voor een 
doorgaande groene berm aan de noordoostzijde van het 
wegprofiel. In deze berm zou een doorgaande boombe-
planting aangebracht kunnen worden. 

Groene driehoek Wielewaalstraat
Dit is een centrale plek voor ontmoeten, kijken en spelen. 
Het beeld van de Viking vormt een prominent herkennings-
punt, gezien vanaf de Van Randwijcklaan de wijk binnen 
komend. 

Bestaande situatie
De plek is open naar de Wielewaalstraat, maar door op-
gaande heesterbeplanting afgeschermd van de Van Rand-
wijkcklaan. De aanwezigheid en aantrekkelijkheid van de 
plek is daardoor maar beperkt te ervaren.

Achter de Viking langs is een aantal banken, maar er is 
van daar af geen zicht naar de omgeving door opgaande 
heesterbeplanting.

De heesterbeplantingen hebben een hoge sierwaarde, met 
diverse bloeiende soorten. De verdere inrichting met pa-
den en meubilair is ook boven standaard niveau. Het ver-
eist grote inzet om dit hogere niveau ook qua beheer in 
stand te houden.

Verbeteringsmogelijkheden 
Uitgaande van de bestaande situatie, zijn de volgende ver-
anderingen denkbaar om de plek op een nog hoger kwali-
teitsniveau te brengen:
Plaatselijk opener maken naar de omgeving, door verwij-
deren of vervangen van opgaande heesters. Vanaf de ban-
ken achter de Viking zou zicht in de richting van de rotonde 
moeten zijn, en vanaf de Van Randwijcklaan zou op en-
kele plekken een doorkijk over de grote grasruimte kunnen 
worden geboden. Met bijvoorbeeld echte rozenperken van 
beperkte omvang en een intensief beheer zal het groen na-
drukkelijker de gewenste hoogwaardige inrichting hebben. 
Aanvulling met speelvoorzieningen, zodat de attractie van 
de plek vergroot wordt.

Wiekslag: bij de school extra bomen planten

Ten opzichte van de Van Randwijcklaan is de 
Groene driehoek Wielewaalstraat afgesloten

Groene driehoek Wielewaalstraat: 
herkenningspunt van de wijk

Trekvogelweg: trottoir en rijweg versmallen biedt 
mogelijkheid voor een grasberm met bomen

Groene driehoek Wielewaalstraat: zitten zonder 
uitzicht is minder aantrekkelijk
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Vogelplein
Het Vogelplein is de belangrijkste voorzieningenconcentra-
tie binnen de wijk. Het plein is een verzameling van diver-
se gebouwen met uiteenlopende functies en architectuur. 
Daardoor heeft het een aantrekkelijk, levendig beeld. Het 
gebruik van de functies versterkt die levendigheid. 

De bestaande situatie
De inrichting van de openbare ruimte is enigszins chao-
tisch, doordat deze in gedeeltes steeds aansluit bij de ge-
bouwde functies, en dus niet gebaseerd is op een totaal 
concept.

Verbeteringsmogelijkheden
De plek zal een betere uitstraling kunnen hebben op basis 
van een integraal inrichtingsplan. Binnen de huidige opzet 
is het van belang om een maximale beheerinzet te plegen 
op gaafheid en netheid.

Grote veld tussen Wulpstraat en Kraanvogelstraat
Dit is een grote en dus belangrijke ontmoetings- en speel-
ruimte in de wijk. 

Huidige inrichting 
Gras met bomen is het overheersende beeld. Voor een 
groot deel wordt het veld omzoomd met een geschoren 
haag. Dit geeft een hoogwaardig beeld.Er is een speelplek 
met een zeer beperkte invulling.

Verbeteringsmogelijkheden: 
Bomen toevoegen van uiteenlopende soorten, waardoor 
meer verscheidenheid in vorm en leeftijd ontstaat. Meer 
speelattributen en banken toevoegen om gebruiksfunctie 
te versterken.

Vogelplein: een enigszins chaotische inrichting

Grote veld tussen Wulpstraat en Kraanvogelstraat
Hagen maken de eenvoudige inrichting toch 
bijzonder
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Schuilenburg

Operaweg
Bestaande karakteristiek
De Operaweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor 
de wijk. Hij heeft een breed profiel, zonder begeleidende 
boombeplanting. Mede door zijn lange rechte beloop is 
er sprake van een grootschalig en onaantrekkelijk ruimte-
beeld. 

Verbetermogelijkheden
Deze zijn er nagenoeg niet. Bomen langs het wegprofiel 
zouden de ruimte herbergzamer maken, maar er is weinig 
gelegenheid deze aan te brengen.

Ariaweg
Bestaande karakteristiek
Dit is een weg, die qua breedte beperkt is, en daardoor 
aangenamer ervaren wordt. Bovendien staat er op diverse 
plekken langs de weg boombeplanting die met zijn brede 
takken het wegprofiel overhuift.

Ontwikkelingsmogelijkheden
Behoud en waar mogelijk aanvulling van deze begeleiden-
de beplanting is van belang.

Schuilenburgerweg
Bestaande karakteristiek (vanaf reconstructie 2004): Rech-
te weg, asfalt met fietsstroken, parkeren op trottoir aan wo-
ningzijde, trottoir langs ecologische berm/oeverzone Bar-
neveldsebeek. Talud beplant met sierberken. 

Gewenste karakteristiek:
Andersoortige bomen toevoegen, indien dat aan de orde 
is, berken vervangen door meer specifieke soorten van de 
beek: duurzame soorten: es, eik; plaatselijk groepen hak-
hout-els. Het beeld mag langs de Schuilenburgerweg meer 
bosachtig, gesloten worden. Aan de andere zijde van de 
beek (Parelvisserspad) moet de oever opener blijven, zo-
dat er vanuit de woningen zicht op de beek blijft.

Verdiweg
Bestaande situatie: 
Een asymmetrisch wegprofiel met aan een kant laagbouw, 
en aan de andere kant grote appartementsgebouwen met 
bijbehorende parkeerterreinen in het groen. In dat groen 
staat een karakteristieke boombeplanting van essen (In de 
verharding is deze slecht ontwikkeld). De bomen staan op 
vrij grote afstand van de kant van de weg, waardoor ze niet 
de breedte van het wegprofiel visueel beperken. 

Ontwikkelingsmogelijkheid: 
Wegprofiel versmallen (zowel rijweg als trottoir aan flatzijde) 
Overbodige verbredingen  in trottoir verwijderen. Bomen 
toevoegen in vrijkomende ruimte, van andere soort en 
habitus dan de essen, zodat een grotere verscheidenheid 
ontstaat. Bij de parkeerterreinen groen toevoegen in de 
vorm van hagen.

Verdiweg: Beschikbare ruimte gebruiken voor 
toevoeging andersoortige bomen

Schuilenburgerweg: Boombeplanting langs de 
beek kan intensiever

Ariaweg: boombeplanting van grote betekenis

Operaweg: lang, breed en recht
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Ariaplein
Huidige situatie
Een eenvoudig ingerichte verblijfsplek, met bomen, bloei-
ende heesters, een grasveld, en enkele speelattributen en 
bankjes. Een plek met van alles wat.

Verbeteringsmogelijkheid: 
De inrichting meer afstemmen op het gebruik door de bewo-
ners: meer speeltuig en bankjes, wellicht meer verharding  
in plaats van het grasveld. De boombeplanting handhaven 
en een bijzonder ontwerp maken om die uit te breiden. Het 
Ariaplein kan meer het hart van de wijk worden.

Operaplein
Bestaande kenmerken
De kwaliteit van dit winkelplein wordt bepaald door de aard 
van de bestrating, en door de mate waarin met inrichtings-
middelen hier een aangenaam verblijfsklimaat is. Beide 
aspecten leiden in de huidige situatie niet tot een hoog-
waardige omgeving. 

Gewenste kenmerken: 
Als in het kader van herstructurering herinrichting aan de 
orde komt, zou overwogen kunen worden om met name 
met boombeplanting een herbergzamer omgeving te cree-
ren.

Schuilenburgerplein
Bestaande kenmerken (vanaf reconstructie 2004) 
Parkeerplein met bomen, groene plek met grote bomen, 
met een zware keermuur aan de beek grenzend. Ver-
blijfsplek met bankjes op het bruggenhoofd

Gewenste kenmerken: 
Zoals bestaand. 

Verbeteringen en aanvullingen: 
Keermuur laten begroeien met hangende muurbegroei-
ing ( Wilde wingerd, Blauwe regen). Aanwezige kolommen 
gebruiken als voetstuk voor kunst. Aanwezige kunstwerk 
(vogel uit ei) verplaatsen naar een meer kleinschalige om-
geving.

Groenzone tussen Isoldepad en Melissandepad
Deze zone dient te fungeren als een hoogwaardig groen-
gebied, contrasterend met de stenige straten en paden 
aan weerszijden. 

Bestaande situatie: 
Een groene open ruimte die doorsneden wordt door paden 
met heesterbeplanting. Een vrij laag niveau van aanleg en 
onderhoud. 

Ontwikkelingsmogelijkheden:
De ruimte meer openleggen als een ononderbroken ge-
heel, met boomgroepen en heesterclusters.

Een kunstwerk verdient een meer centrale plek

Groenzone tussen Isoldepad en Melissandepad

Meer inrichtingselementen maken van het 
Ariaplein een beter hart van de wijk



99

DEEL B  NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIMTE  AMERSFOORT

Schothorst-Zuid

Woonbuurt ten zuiden van Paladijnenweg 
Ten zuiden van de Paladijnenweg, in de kanaalzone, is in de 
jaren tachtig een kleine woonbuurt gerealiseerd, die in vele 
opzichten een contrast vormt met de stedenbouwkundige 
en architectonische karakteristieken van Schothorst-Zuid. 
De openbare ruimte heeft hier bijzondere vormgevings-
aandacht gekregen. Dat heeft geresulteerd in een duidelijk 
gethematiseerde inrichting (“Amersfoort aan zee”), en bij-
zondere plekken met stenige of groene inrichting. Het ge-
heel ademt een andere sfeer dan de aansluitende oudere 
woongebieden, wat overigens mede te danken is aan de 
gevarieerdere architectuur.
Er is sprake van een hoogwaardig “ensemble”, dat verdient 
om zoveel mogelijk integraal intact gehouden te worden.

Kattenbroekerweg en Holkerweg
Dit zijn twee groot opgezette wegprofielen. De brede groen-
stroken met bomen vormen zeer kenmerkende ruimtes. Ze 
verschillen onderling door de hoekverdraaiing van de aan-
grenzende hoogbouw aan de Holkerweg, door de reeks 
beeldhouwwerken in de groenstrook van de Holkerweg, en 
door de soort van de boombeplanting. 

Bestaande situatie: 
Kattenbroekerweg: boombeplanting van  essen in een 
rechthoekig plantverband. Markante geschoren hagen. 
Holkerweg: grotendeels ontbrekende boombeplanting t.g.v. 
iepziekte. Resterende iepen zullen ook worden verwijderd. 
Een nieuwe boombeplanting is nodig. De reeks beeldhouw-
werken is van grote culturele waarde, juist in de bestaande 
opstelling als “collectie”. Ook hier zijn de geschoren hagen 
van essentiële betekenis , zowel functioneel (scheiding van 
functies) als qua beeld.

Ontwikkelingsrichting: 
De noodzaak van een nieuwe boombeplanting aan de Hol-
kerweg heeft de mogelijkheid geboden om de verschillen 
en overeenkomsten tussen beide wegen opnieuw te for-
muleren. Met de herbeplanting van de Holkerweg is er voor 
gekozen om de verschillen te reduceren: ook hier wordt 
een boombeplanting van essen in een vierkantsverband 
gerealiseerd. Daarmee krijgt de ruimte weer de oorspron-
kelijk beoogde allure.

Heer Halewijnpad/ Avalonpad/ Kanteklaarpad
Dit pad, met begeleidende brede groene berm en water-
gang vormt de grens tussen Schothorst-Zuid en Schothorst-
Noord. De woningen van Schothorst-Noord grenzen plaat-
selijk met hun achtertuinen aan het water.Als continue lijn 
is het pad van grote betekenis als wandelroute. Tevens is 
het speelruimte voor de jeugd van de aanliggende wonin-
gen.

Bestaande situatie:
Geschoren zeer flauw hellend grastalud met losse bomen. 

Holkerweg: grotendeels weggevallen 
iepenbeplanting is in 2005 vervangen

Een hoogwaardig ensemble

Meer beeldende functie dan rationaliteit

Kattenbroekerweg met majestueuze essenlanen

Geschoren zeer flauw hellend grastalud met losse 
bomen. 
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Ontwikkelingsmogelijkheid: 
Opgaande begroeiing van wilg en/of els op de waterrand 
op laten komen, zodat meer afscherming van de overkant 
optreedt.

Groengebied Strofen- en Elkerlijkpad
Groengebied Koning Karel- en Arthurpad
Groengebied Reinaart- en Nibelungenpad
Deze drie gebieden zijn vergelijkbaar van aard. Ze vor-
men ieder een groen hart van de omliggende buurt. Het is 
geheel vrije ruimte voor spel en verblijf. De gebieden zijn 
door hun omvang en contrast met de omringende straten 
en paden een “beeldmerk” van de buurt als geheel. Op het 
niveau van de ruimtelijke structuur van de wijk en de stad 
zijn de gebieden echter “onzichtbaar”, en spelen geen rol 
in de beeldvorming van de wijk. 

Bestaande kenmerken: 
Grasruimtes met diverse bomen, groepen sierheesters.en 
speelvoorzieningen. 

Gewenste kenmerken: 
De bestaande situatie voldoet uitstekend. Bomenbestand 
op peil houden met qua leeftijd en vorm gevarieerde be-
standen. Plekken met sierheesters zijn minder van struc-
turele betekenis. Verbetering en uitbreiding van de speel-
voorzieningen kan de attractiviteit nog versterken. 
Bomen bij te planten tussen de bestaande. De onderlinge 
afstanden zijn hiervoor geschikt.

Grote, parkachtige ruimtes
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

De wijk is in de jaren 70-80 ontstaan na de voltooiing van de gordel van wijken langs 
het Valleikanaal. Het vormt de invulling van een overgebleven gebied. De steden-
bouwkundige opzet is nog enigszins vergelijkbaar met die van de eerdere wijken, 
maar vertoont ook kenmerken van de latere wijken Schothorst-Noord en Zielhorst. De 
verkavelingen zijn veelal opgezet volgens het woonerfprincipe. Tussen de blokken zijn 
waterpartijen en delen met oude landschappelijke begroeiingen als verspreide open 
ruimtes aanwezig. Sinds de bouw is de wijk niet ingrijpend veranderd. 

KARAKTERISTIEK VAN DE OPENBARE RUIMTE

Rustenburg ligt, gezien vanuit de binnenstad “achter”de wijk Liendert, daarvan ge-
scheiden door het groene Waterwingebied. Rondom wordt de wijk afgesloten door 
geluidswallen langs de A28 en het spoor, zodat het een zeer geïsoleerde ligging heeft. 
Alleen de Lageweg vormt voor langzaam verkeer een doorgaande route naar buiten. 
De wijk wordt daardoor nauwelijks door andere mensen ervaren dan door bewoners 
en doelgerichte bezoekers. Het ruimtelijk beeld van de wijk en van de openbare ruimte 
is  tamelijk onopmerkelijk.
De openbare ruimte kenmerkt zich buiten de woonstraten en woonerven enerzijds 
als wegprofielen van de hoofdontsluitingsstructuur, waarlangs doorgaans grasbermen 
met bomenrijen zijn. Anderzijds zijn er de verspreid voorkomende gebieden met water 
en groen, waarin op meerdere plekken begroeiingen uit het oorspronkelijke landschap 
zijn gespaard.
Er is één gebiedje dat een centrale plek van de wijk zou kunnen zijn, n.l het gebied tus-
sen de Molendijkflat en de Van Randwijklaan. Hier is een vijverpartij, en aangrenzend 
daaraan ook een herinneringsmonument van de Tweede Wereldoorlog. Het gebied is 
evenwel niet toegankelijk, en grotendeels door een haag aan het zicht vanaf de weg 
onttrokken.
De inrichting van de openbare ruimte is steeds met eenvoudige middelen vormgege-
ven, verhardingen in hoofdzaak met gewone betonklinkers en 30x30 tegels, de groen-
gebieden met gras, heesters en bomen. Bijzondere ruimtelijke kwaliteiten zijn niet 
aanwijsbaar, grote tekortkomingen evenmin.
Recent zijn een aantal voetgangersbruggen vervangen, waarbij gekozen is voor sterk 
herkenbare eigentijdse ontwerpen. Deze contrasteren met de omgeving, en vormen 
daardoor opmerkelijke elementen in de ruimte. Aan de buitenrand, langs de A28, is de 
met bosplantsoen beplante geluidwal een sterk herkenbaar element.

RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING EN BEHEER

In het algemeen is de wijk een gebied waar de kwaliteit van de openbare ruimte het 
best gediend wordt door een zorgvuldige in stand houding van het bestaande. Nieuwe 
materialen en nieuwe oplossingen moeten hierbij zo veel mogelijk aansluiten. Anders 
dan de poging die met de vervanging van de langzaamverkeerbruggen is onderno-
men, zal vervanging van elementen een terughoudende vormgeving en kleurstelling 
na moeten streven. 

RUSTENBURG
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Eenvoud is in deze wijk het kenmerk van het ware, de ka-
rakteristiek van deze wijk.
Het boombestand heeft inmiddels een volwassen staat be-
reikt, en de kwaliteiten hiervan zijn cruciaal voor de ruimte-
lijke kwaliteit. Behoud is dus van groot belang.
De overgebleven begroeiingen uit het oorspronkelijke land-
schap moeten zoveel mogelijk in stand gehouden worden, 
omdat ze bijzonder zijn binnen de wijk, maar ook binnen 
Amersfoort.

BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE 
WIJK

De Groene Steeg
Bestaande situatie
Deze voormalige landweg is het meest kenmerkende on-
derdeel van de elementen die behouden zijn vanuit het 
agrarisch landschap dat hier voor de ontwikkeling van de 
wijk was. De bestrating met gebakken klinkers, het smalle 
profiel, de begeleiding met smalle bermen, begrensd door 
water, en met een continue rij knotwilgen: dit alles maakt dit 
element uniek, en zeer belangrijk voor de waardering van 
de totale openbare ruimte.

Gewenste situatie
Dat het behoud van deze route van groot belang is spreekt 
vanzelf.

Omgeving Molendijkflat, zijde Van Randwijklaan
Bestaande situatie
De ruimte tussen de flat en de Van Randwijklaan is gro-
tendeels onzichtbaar vanaf de weg, en ook ontoegankelijk. 
De vijver kan een sterk beeldkenmerk bij de entree van de 
wijk zijn, maar is met zijn directe omgeving ontoegankelijk 
en ook voor het oog vanaf de weg gezien grotendeels af-
gesloten.

Gewenste situatie
Het is wenselijk om de vijver en het aangrenzende gebied 
meer zichtbaar te maken vanaf de weg. Het monument 
moet eigenlijk ook toegankelijk, althans benaderbaar zijn, 
zonder dat dit uitnodigt tot het ontstaan van een hangplek 
op en rond het stenen podium.  In beginsel is deze plek 
een “pareltje”van de wijk, waar met extra beheerinzet een 
hoogwaardige ambitie voor beeldkwaliteit kan worden waar 
gemaakt.

�

�

RUSTENBURG 
Bijzondere onderdelen van de 
wijk

Lijn
1. De Groene Steeg

Parel
2. Omgeving Molendijkflat,

zijde Van  Randwijklaan

De Groene Steeg

Omgeving Molendijkflat, zijde Van Randwijklaan
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LIGGING

De wijken liggen aansluitend aan Schothorst-Zuid, en lopen door naar het noorden, 
met de hoofdontsluiting buiten de wijk(Zielhorsterweg/Rondweg Oost. Aan de noord- 
en westzijde sluiten beide wijken aan op het Stadsdeelpark Schothorst. 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Schothorst-Noord is gebouwd in de jaren tachtig van de vorige eeuw, na de aanwijzing 
van Amersfoort tot groeistad. Zielhorst was het vervolg daarop. In de opzet van de 
wijken is enigszins rekening gehouden met de oorspronkelijk aanwezige landschap-
pelijke gegevens. Het behoud en integratie van de historische Schothorsterlaan, Zwar-
testeeg en Emiclaerseweg zijn hiervan het gevolg. 
De stedenbouwkundige opzet onderscheidt zich van die van Schothorst-Zuid en de 
eerdere naoorlogse wijken. De stedenbouwkundige principes waren bij de ontwikke-
ling van Schothorst-noord ingrijpend veranderd. Na de ruim en groen opgezette, maar 
ook onpersoonlijke naoorlogse woonwijken, waarvan Schothorst-zuid de laatste van 
een reeks was, werd vooral gestreefd naar intimiteit en herkenbaarheid. Inspelen op 
de aanwezige landschappelijke gegevens was hiertoe een middel, en een ruimtelijke 
structuur met een meer organische opzet van wegen en woonerven het gevolg. In 
Zielhorst werd de stedenbouwkundige opzet grotendeels weer ingevuld met herhaling 
van dezelfde verkavelingsstempels, maar nu in een veel grotere vormverscheiden-
heid, gebruikmakend van gebogen bebouwingswanden.

SCHOTHORST-NOORD EN 
ZIELHORST
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KARAKTERISTIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

Het groen in Schothorst-noord bevindt zich hoofdzakelijk 
langs de wegen en watergangen. Er is veelvuldig gebruik 
gemaakt van woonerven, waarin ontsluiting van woningen, 
parkeerruimte en speelruimte zijn geïntegreerd.De noorde-
lijke rand van de wijk grenst aan het Stadspark Schothorst, 
waardoor een uitgebreid gebied met wandel- en speelvoor-
zieningen en met bijzondere natuurlijke en cultuurhistori-
sche kwaliteiten onder handbereik is.
Centraal ten opzichte van Schothorst-Zuid en –Noord ligt 
het winkelcentrum. Dit is een gebied met een heel eigen 
karakter wat betreft bebouwing en inrichting van de open-
bare ruimte.
Ook de omgeving van Station Schothorst onderscheidt 
zich sterk van de rest van de wijk.
In Zielhorst is het groen minder gekoppeld aan de hoofd-
wegen, al hebben die wel steeds een royale groene bege-
leiding met bermen en bomen. Er zijn ook enkele grotere 
groene gebieden binnen de wijk, waar plaats is voor een 
rijke voorziening met speeltoestellen binnen een parkach-
tige inrichting.
In het algemeen kan van de openbare ruimte in deze wijken 
gezegd worden, dat deze op een degelijke wijze is ontwor-
pen en aangelegd. Straten, parkeerplaatsen, voetpaden, 
etc., alles is goed gedimensioneerd en met eenvoudige 
maar passende materialen gedetailleerd. De hoofdstructu-
ren worden bovendien op een hoogwaardige wijze bege-
leid met groen, met name ook laanbeplantingen, waardoor 
het beeld van de wijk in de loop van de jaren, waarin de 
bomen goed zijn gegroeid, steeds meer aan kwaliteit heeft 
gewonnen. 
De zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte in 
Schothorst-Noord en Zielhorst is vooral een zaak van op 
de oorspronkelijk bedoelde en ontworpen wijze instand-
houden van het aanwezige.

Buurtparkje Zielhorst
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BIJZONDERE ONDERDELEN VAN DE 
WIJK

Woonbuurt tegenover Station Schothorst (Wessel Ilc-
kenstraat e.o.)
Bestaande situatie:
Het buurtje dat een verbinding legt tussen de omgeving 
van Station Schothorst (stedelijk van karakter) en het park 
Schothorst (landschappelijk van karakter) kenmerkt zich 
door een bijzondere integratie van het buurt/blokgroen in 
de verkaveling, waardoor stedelijkheid en landschappelijk-
heid hier hand in hand gaan. In de straatprofielen zijn hout-
walachtige elementen opgenomen, die zeer contrasterend 
zijn met de strakke vormen van de huizenblokken en de 
architectuur. De woonomgeving ontleent hieraan een bij-
zondere groene sfeer.
De houtwalstroken zijn kwetsbaar voor frequent doorlopen, 
wat hier en daar tot slijtage leidt.
In het beheer moet gezorgd worden voor de in standhou-
ding van een robuuste beplanting, waarin zowel boomvor-
mers en ondergroei voorkomen.

Gewenste situatie:
In het beheer moet gezorgd worden voor de in standhou-
ding van een robuuste beplanting, waarin zowel boomvor-
mers en ondergroei voorkomen.

�
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SCHOTHORST-NOORD & 
ZIELHORST
Bijzondere onderdelen van de wijk

1. Woonbuurt tegenover station
Schothorst

2. Abraham Blankaartsingel, Sara
Burgerhartsingel en Albert
Schweizersingel

3. Schothorsterlaan en Emiclaerseweg

4. Buurtparkjes Zielhorst

Woonbuurt tegenover Station Schothorst 
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Abraham Blankaartsingel, Sara Burgerhartsingel en 
Albert Schweitzersingel
Bestaande situatie:
Dit zijn de structuurlijnen van waar af de wijk wordt ont-
sloten. Het zijn profielen met veel begeleidend groen en 
water. Het beeld is daardoor ruim en groen. Markant zijn de 
boombeplantingen, die nu tamelijk goed zijn uitgegroeid, 
en daardoor intimiteit en allure bieden.
Een ander markant aspect zijn de hier en daar voorkomen-
de kademuren aan het water; een inrichtingselement dat op 
deze manier in Amersfoort (en daarbuiten) niet voorkomt. 

Gewenste situatie:
De huidige situatie kan duurzaam in stand gehouden wor-
den. Indien vanuit beheer gewenst is het denkbaar hees-
terbeplantingen om te vormen in gras. Door de uitgroei van 
de bomen ondervinden de heesters soms groeibelemme-
ringen. Hun betekenis in het ruimtelijk beeld wordt overge-
nomen door de nog verder uitgroeiende bomen.

Schothorsterlaan en Emiclaerseweg
Bestaande situatie:
De laan maakt deel uit van het park, maar loopt soms ook 
langs of door het woongebied. Daardoor ontstaat een nau-
we verwevenheid van woongebied en park. Het historische 
en landschappelijke karakter is sterk herkenbaar door de 
oude bomen en het karakteristieke profiel van een land-
weg, met grasbermen en begeleidende sloten.

Gewenste situatie:
Het behoud van de oude landschappelijke beplanting moet 
vooropstaan. Indien vervanging noodzakelijk is het karak-
ter zoveel mogelijk herstellen (door b.v. knotten)

Buurtparkjes Zielhorst
Bestaande situatie:
De parkjes vormen als groene ruimtes en als verblijf- 
speelgelegenheid voor de wijkbewoners heel belangrijke 
kwaliteitselementen. Ze hebben elk een heel eigen karak-
teristieke inrichting.
Hiermee heeft de wijk een aantal plekken die aangemerkt 
kunnen worden als “pareltjes”.

Schothorsterlaan maakt onderdeel uit van het 
park.

Emiclaerseweg, karakteristiek profiel van een 
landweg.

Buurtparkjes Zielhorst

Abraham Blankaartsingel, Sara Burgerhartsingel 
en Albert Schweitzersingel
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Hoogland is ontstaan als een zelfstandig dorp, oorspron-
kelijk op ruime afstand van Amersfoort gelegen. Door de 
groei van Amersfoort aan de noordkant (Schothorst Zuid en 
–Noord) en de groei van Hoogland zelf, is er nu sprake van
een bijna aaneengesloten stedelijk gebied. Aan weerszij-
den van het oude dorpslint (Hamseweg-Zevenhuizerstraat) 
is het dorp in verschillende naoorlogse periodes gegroeid 
met woonwijken, die elk in zekere mate hun eigen signa-
tuur hebben, maar weinig specifiek zijn qua verkaveling en 
inrichting van de openbare ruimte.(Meer tijdgebonden dan 
plaatsgebonden.).

Aan de noordwest kant van het stedelijk gebied, grenst 
Hoogland aan het landschappelijk gebied van Hoogland-
west, maar is daarvan afgesneden door de Bunschoter-
straat, en grotendeels afgeschermd door een geluidwal.
Aan de oostzijde grenst Hoogland aan (een uitloper van) 
het stadspark Schothorst. Daar zijn elementen van het oor-
spronkelijke kleinschalige agrarisch gebied gehandhaafd, 
waardoor plaatselijk een landschappelijke sfeer in het 
woongebied is overgebleven.
Aan de noordkant wordt Hoogland scherp begrensd door de 
Rondweg Noord.Aan de zuidkant is een open grens met de 
landschappelijke verbinding tussen Stadspark Schothorst 
en het buitengebied.
Hoogland kan nu beschouwd worden als een afgerond 
geheel, waarbinnen nog wel kleinere ontwikkelingen in de 
loop van de tijd plaats vinden.
De dorpse oorsprong van Hoogland is in de openbare 
ruimte hier en daar nog herkenbaar. Het oorspronkelijke 
weglint waarlangs het dorp is ontstaan (Hamseweg-Zeven-
huizerstraat) vertoont nog elementen en kenmerken van 
de oorspronkelijke bebouwing: wisselende rooilijnen, grote 
diversiteit aan bouwvormen, enkele oude boombeplantin-
gen. 

Toch is er sprake van een steeds verdergaande verstede-
lijking van het karakter van dit oude dorpslint, ten gevolge 
van intensivering en modernisering van de bebouwing. En 
het wegprofiel vertoont niet meer de kenmerken van een 
dorpsstraat: het is nu een gewone asfaltweg met fietsstro-
ken en betegelde trottoirs. Ruimte voor (nieuwe) boombe-
plantingen is daarin niet aanwezig.

Woonwijken, die elk in zekere mate hun eigen 
signatuur hebben, maar weinig specifiek zijn qua 
verkaveling en inrichting van de openbare ruimte.

Elementen en kenmerken van de oorspronkelijke 
dorpskarakteristiek zijn nog plaatselijk aanwezig.

Eikenbeplantingen kunnen als het meest 
karakteristiek voor Hoogland worden aangemerkt.

HOOGLAND
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Dorpse elementen zijn hier en daar nog terug te vinden in 
de zijstraten van het lint.
Ze bestaan bijna steeds uit oude beplantingen van eiken. 
Dit kan als het meest karakteristiek voor de openbare ruim-
te van Hoogland worden aangemerkt.

Ook in de woongebieden aan weerszijden van het lint 
wordt de openbare ruimte op enkele plekken“opmerkelijk” 
wanneer in ruime mate eiken zijn aangeplant. Andersoor-
tige beplantingen hebben doorgaans een meer algemeen 
karakter, dat niet gebonden is aan het dorpse Hoogland.

RICHTLIJNEN VOOR ONTWIKKELING 
EN BEHEER

Boombeplantingen:
Om het dorpse karakter van Hoogland te benadrukken zou 
als richtlijn bij nieuwe aanplant of renovatie van beplan-
tingen gehanteerd moeten worden, dat boombeplantingen 
altijd uit eiken bestaan, tenzij er concrete praktische be-
zwaren tegen zijn op een bepaalde plek. (b.v. ruimte-ei-
sen onder- en bovengronds).Hierdoor kan een specifiek 
kenmerk aan de openbare ruimte van Hoogland worden in 
stand gehouden en versterkt.

Verstening van de erven, en een gebrek aan 
opgaande boombeplanting
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BIJZONDERE ONDERDELEN VAN HET 
DORP

Hamseweg en Zevenhuizerstraat
Bestaande situatie
In het oude dorpslint is niet veel “dorpsheid” meer aanwe-
zig in de vorm van oude boombeplantingen in het wegpro-
fiel. Dit geldt niet voor het gedeelte tussen Molenweg en 
Maatweg. Dat landschappelijke gedeelte heeft nog een 
kenmerkende (eiken-)beplanting. In het overige deel is 
geen plaats meer in het wegprofiel voor beplantingen. Aan 
de Hamseweg zijn nog enkele relicten van de oorspron-
kelijke situatie. Behoud, en zonodig vervanging van deze 
eiken is zeer wenselijk.
Verder hangt het specifieke dorpskarakter sterk af van de 
inrichting van de erven en voortuinen. Een toenemende 
verstening en verharding, en een tekort aan opgaande 
boombeplantingen gaan ten koste van de ruimtelijke kwa-
liteit. 

Gewenste situatie
Het zou wenselijk zijn, dat er een programma wordt ontwik-
keld, gericht op het stimuleren van boombeplantingen (bij 
voorkeur eiken) op de erven langs het lint. De gemeente 
zou hierin een rol kunnen spelen in samenwerking met 
plaatselijke groeperingen.

�
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HOOGLAND
Bijzondere onderdelen 

1. Hamseweg en Zevenhuizerstraat
2. Molenweg en Engweg
3. Pastoor Pieckweg en Eng

4. Rotonde en omgeving
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Molenweg en Engweg
Bestaande situatie
De dorpse sfeer van Hoogland is in de openbare ruimte 
nog het meest aanwezig aan de Molenweg, waar het dorp 
grenst aan het oude agrarische landschap, nu stadspark. 
Ook hier is bepalend voor de kwaliteit de boombeplanting 
van eiken. Ook aan de Engweg is deze kwaliteit plaatselijk 
aanwezig. Hoogland en (oude) eiken lijken onlosmakelijk 
bij elkaar te horen.

Pastoor Pieckweg en Malewetering
Bestaande situatie
Dit is een zeer markant landschappelijk element binnen het 
dorp. Het vormt een ruimtelijke afronding en onderscheid 
van het met kronkelende straten ontwikkelde gebied, en 
heeft betekenis als recreatieve wandel- en fietsroute. De 
lange gestrekte lengte, de bestrating met gebakken klin-
kers, de groene bermen met bomen, de waterloop met 
halfnatuurlijke oevers, alles draagt bij aan een bijzonder 
waardevol beeld.

Rotonde en omgeving
Bestaande situatie
De rotonde op de kruising Zevenhuizerstraat-Hamseweg-
Van Boetzelaerlaan is wat ruimtelijk beeld betreft de be-
langrijkste entree van Hoogland. Hier heeft de openbare 
ruimte extra kwaliteiten gekregen: het kunstwerk op de ro-
tonde, het monument in de nabijheid, omgeven door inten-
sief onderhouden groen en bijzondere verharding.

Gewenste situatie
Wat aan het ruimtelijk beeld ontbreekt is voldoende ken-
merkende boombeplanting;
In de bermen van de Van Boetzelaerlaan en rondom de 
rotonde is nog ruimte voor aanvullende eikenbeplanting. 

Een bijzonder en waardevol beeld.

Ruimte voor aanvullende eikenbeplanting

Kunstwerk op de rotonde
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

De wijk Kattenbroek is in de 80-er jaren ontworpen op basis van een ruimtelijk concept 
waarin getracht is betekenisvolle en beeldrijke stedenbouw en architectuur te gene-
reren door het definiëren van thema’s en metaforen voor deelgebieden en structuur-
elementen.
In de naamgeving van delen van de wijk zijn de gehanteerde begrippen nog terug te 
vinden:Het Masker, De Kreek, Laan der Hoven, etc.
De werkwijze heeft geleid tot een zeer gedifferentieerd beeld van de bebouwing, en de 
daarbij horende openbare ruimte. Er is een grote verscheidenheid aan inrichtingsele-
menten (banken, bruggen, lantaarns, bestratingen, beplantingen en beeldende kunst) 
en inrichtingsconcepten (hoven, tuinen, straten, erven, stegen,velden) aan te treffen, 
waarbij soms onconventionele keuzes gemaakt zijn en een bovengemiddelde com-
plexiteit in de detaillering is gebracht.
Sinds de realisatie is inmiddels meer dan tien jaar verlopen, en zijn een aantal inrich-
tingsmotieven onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en beperkte be-
heersmogelijkheden verdwenen of bijgesteld. Zo is bijna niet meer terug te zien, dat 
veel kavelgrenzen aan de openbare ruimtekant opgeleverd zijn met beukenhagen, en 
is de specifieke openbare ruimte-inrichting die het concept “moeraszone” moest ver-
beelden grotendeels verdwenen door uitgifte van groen aan particulieren.

KARAKTERISTIEK VAN DE OPENBARE RUIMTE

Kattenbroek manifesteert zich als een gebied, dat anders is dan de wijken die in de 
tijd ervoor en erna werden gerealiseerd. Er is een duidelijk herkenbare structuur op 
hoofdlijnen, en een kleinschalige, uiterst diverse en soms zelfs rommelige ruimtelijk 
opbouw op het niveau van de plek. De openbare ruimte vertoont een grote verschei-
denheid aan materialen en detailoplossingen. Doorgaans is deze verscheidenheid wel 
gekoppeld aan de onderdelen van de hoofdstructuur, maar dat is op het niveau van de 
plek niet altijd duidelijk afleesbaar.
De oorspronkelijke verscheidenheid is bovendien enigszins gereduceerd door de tand 
des tijds. De meeste bestratingen zijn uitgevoerd in betonsteen met kleurtoeslag, en 
de verwering hiervan heeft de kleurrijkheid danig aangetast.

In het algemeen wordt de verscheidenheid van Kattenbroek hoog gewaardeerd, en 
kan gezien worden als een basis voor gehechtheid van de bewoners aan hun omge-
ving. 
Vanuit het beheer gezien komt de wijk langzamerhand in een leeftijdsfase waarin her-
stel en vervanging voor onderdelen aan de orde komt. 

KATTENBROEK
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Verharding rijwegen
De bestaande verscheidenheid handhaven. Bij aanvulling 
en herstel zoveel mogelijk gebruik maken van bestaand en 
qua ouderdomsverwering vergelijkbaar materiaal.

Verharding trottoirs, erven, hoven, woonstraten, etc. 
Er is een grote verscheidenheid aan materialen en patro-
nen. Vereenvoudiging en reductie daarvan in het kader van 
onderhoud of herontwikkeling hoeven niet op voorhand te 
worden uitgesloten. Wel is altijd zorg nodig voor het “heel” 
houden van een eenheid of patroon. Dus altijd een hele 
ruimtelijke eenheid (plein, straat, hof, e.d.) in zijn geheel 
aanpakken. Een aantal plekken met bijzondere bestratin-
gen zal in ieder geval behouden moeten worden om rede-
nen van grote betekenis als beelddrager van structuurlijnen 
of specifieke gebieden.Te noemen zijn onder meer:
Laan der hoven, dambordpatroon trottoirs
Stille Steeg, tegellopers en tegelvlakken in betonsteenvlak-
ken
Het Fort, lijnenfiguratie in betonklinkerbestrating.

Verlichting
Kattenbroek heeft zijn eigen lichtarmatuur. Vervanging 
moet plaats vinden met dezelfde armatuur. Voor Laan naar 
Emiclaer, Masker en Ring is een speciaal hogere mast en 
armatuur toegepast. Dit type zou desgewenst, maar wel in-
tegraal, vervangen kunnen worden door een “courant” type 
met goede vormgevingseigenschappen.

Straatnaambordjes
Eventuele vervanging door bordjes zonder logo is mogelijk, 
maar wel de oorspronkelijke kleurstelling aanhouden, zo-
dat de onderlinge verschillen beperkt blijven.

Bomen
De boomsoortenkeuze is gedaan in sterke relatie met de 
oorspronkelijke (maar niet zo herkenbare) thema’s’s en me-
taforen. In principe moet vervanging met dezelfde soorten 
plaats vinden. Er zijn evenwel situaties waar bij vervanging 
beter voor andere soorten gekozen kan worden. 

Speelplaatsen
De inrichting van de speelplaatsen moet zo goed mogelijk 
aansluiten bij de (thematische) omgeving. Dat betekent in 
de eerste plaats dat qua materiaal- en kleurtoepassing be-
perkingen per plek gesteld moeten worden.

Groene oppervlaktes
Groene oppervlaktes kunnen zoveel mogelijk beheerd wor-
den als gras, met, afhankelijk van de gebruiksfunctie, een 
zo extensief mogelijk beheer. Verdere ontwikkeling van na-
tuurlijke of althans natuurrijke oevers is wenselijk.

De inrichting van de speelplaatsen moet zo goed 
mogelijk aansluiten bij de (thematische) omgeving

Bij vervanging straatnaamborden de 
oorspronkelijke kleurstelling aanhouden

De verwering heeft de kleurrijkheid danig 
aangetast.
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BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DE 
WIJK

Verborgen zone
Bestaande kenmerken
Langs de buitenzijde staan geknipte taxuspiramides in het 
talud van de watergang. In de aanlegfase hebben de taxus-
struiken een krans van berberis aan hun voet gekregen, ter 
bescherming tegen o.a. hondenpis. 
Lange tijd heeft jaarlijkse vormsnoei plaats gevonden, 
waarbij de berberisbeplanting aan de voet steeds is ge-
handhaafd en meegesnoeid. 

Gewenste kenmerken
Voorgesteld wordt dit beheer aan te passen, zodat de door 
de ontwerper beoogde situatie wordt bereikt:  taxussen uit 
laten groeien tot kleine boompjes met lage losse vertakking 
(uiteindelijke hoogte 3 – 4 meter). Om de 3-5 jaar globale 
vormsnoei om piramidevorm en compacte kroon te behou-
den. Berberis zal onder de overhangende takken niet meer 
groeien; geleidelijk laten vervallen of verwijderen.

In de Verborgen zone is het kunstprogramma van de wijk 
ondergebracht. Dit vormt één van de peilers van de “be-
zienswaardigheid” van de wijk. Instandhouding en een 
hoogwaardig beheer van de omgeving is dus van groot be-
lang, ook in “toeristisch” opzicht.

Winkelcentrum Emiclaer
Bestaande en gewenste kenmerken
In de openbare ruimte van het winkelcentrum zijn met name 
de boombeplantingen van betekenis. Vernieuwing van be-
strating en meubilering kan op termijn aan de orde komen. 
Het winkelcentrum mag zich wat deze zaken betreft on-
derscheiden van de openbare ruimte van de omringende 
gebieden. De keuze is dus betrekkelijk vrij.

�
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KATTENBROEK
Bijzondere onderdelen van de wijk

1. Verborgen zone
2. Winkelcentrum Emiclaer

3. Laan van Emiclaer
4. Masker
5. Laan der Hoven
6. Ring
7. Kreek
8. Stille Steeg

9. Rand van de grote vijver

Taxuspyramides verder uit laten groeien en 
onderbeplanting geleidelijk verwijderen
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Laan naar Emiclaer
Bestaande en gewenste kenmerken
Kenmerkend is de opzet met gescheiden rijrichtingen en 
een brede middenberm. Bij het winkelcentrum fungeert 
die middenberm als parkeerplaats. Het intensieve gebruik 
daar maakt een intensief onderhoudsregiem voor bestra-
tingen nodig, en extra zorg voor de boombeplantingen. 
(Platanen)

Masker
Bestaande en gewenste kenmerken
Kenmerkend voor het Masker is het asymmetrische profiel 
met water en een groen talud aan één kant, waarin een 
losse beplanting staat van bruine beuk, moerascipres en 
ginkgo. Deze (gelijkwaardige) menging van soorten is van 
beeldende betekenis. Eventueel nieuwe bomen bijplan-
ten.

Aan de andere kant van het wegprofiel is een doorgaande 
lindebeplanting. Uniformiteit  hiervan is van belang. Ter 
plaatse van het winkelcentrum is deze doorgaande rij on-
derbroken. Hier is altijd een open grasberm gebleven, wat 
er erg “leeg” uitziet. Voorgesteld wordt dit gebied in te vul-
len met enkele individuen moerascypres en ginkgo, con-
form de overzijde.

Laan der Hoven 
Bestaande en gewenste kenmerken
Bestaande laan van Tulpenboom (Liriodendron) vertoont 
uitval en groeistoornissen. Bij meest noordelijke deel ont-
staat hinder voor de aanliggende woningen. Daarom is ver-
vanging te overwegen. Fasegewijze integrale vervanging 
met een andere soort, bomen tweede grootte. De oeverlijn 
van het water langs de laan is al in een semi-natuurlijk be-
heer. Het is wenselijk hierin in een afwisselend ritme ook 
struik- en boomachtige begroeiing toe te laten, die een 
gedeeltelijke afscherming biedt van de grote verscheiden-
heid van tuin- en oeverinrichtingen op de overzijde van het 
water.

Ring
Bestaande en gewenste kenmerken
Het beoogde beeld van een bijna continue boombeplan-
ting in de binnenbocht, en enkele incidentele puntvormige 
bomen in de buitenbocht begint langzamerhand gestalte te 
krijgen. Constructief is het talud van de binnenbocht niet 
sterk genoeg (te steil), waardoor verzakking en afspoeling 
plaats vindt. Herstel zal ook in moeten houden vernieuwing 
van de beplanting op het talud. Indien vanuit beheer mo-
gelijk, is gras een goede optie. Zo mogelijk de beplantings-
groepen van groenblijvende heesters handhaven.

Masker: de open grasberm die er erg “leeg” uitziet 
invullen met moeracypres en ginkgo

Laan der Hoven: Vervanging van de bomen is te 
overwegen

Ring: Vervanging van de taludbeplanting gewenst

Laan der Hoven: In de oeverzone mogen bomen 
en struiken opschieten

Masker: Deze menging van soorten is van 
beeldende betekenis
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Kreek
Bestaande en gewenste kenmerken
Het karakter van de Kreek als een van de hoofdelemen-
ten van het Kattenbroekconcept komt niet sterk uit de verf. 
Met aanvullende boombeplanting in het talud tussen weg 
en water kan dit karakter versterkt worden. Te overwegen 
is om een aantal treurwilgen toe te voegen, als een zeer 
“herkenbare” watergebonden boom.

Stille Steeg
Bestaande kenmerken
Karakteristiek stadsbeeld.Hierin is wat betreft de openbare 
ruimte de bestrating van bijzondere betekenis. Bij nood-
zakelijke vervaning steeds zoveel mogelijk de eenheid in 
stand houden door geen willekeurige aanheling met nieu-
we stenen naast bestaande.

De rand van de grote vijver
Bestaande en gewenste kenmerken
De zeer karakteristieke betonnen rand, in de zuidelijke 
punt van de vijver culminerend in een amfitheater, is van 
grote betekenis als drager van het hoogwaardige beeld 
van de “cultuurlijke”zijde van de vijver. De aangrenzende 
parkstrook kent een hoogwaardige inrichting met een bij-
behorend beheer. De representatieve waarde van de om-
geving is hoog.

Bomen toevoegen aan de Kreekoevers.

Stille Steeg: Bestrating van bijzondere betekenis

De hoogwaardige inrichting krijgt een passend 
beheer.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Na Kattenbroek werd Nieuwland ontwikkeld. De structuur 
van de wijk, en de wijze van verkavelen en inrichten van 
de openbare ruimte kregen niet op dezelfde wijze vorm 
als in Kattenbroek. Veeleer werd teruggegrepen op de be-
naderingswijze die in Schothorst Noord en Zielhorst was 
toegepast: niet “verzonnen”ruimtelijke thema’s en min of 
meer “toevallige” ontmoetingen tussen structuren, zoals in 
Kattenbroek, kenmerken de ruimtelijke opbouw, maar een 
min of meer rationeel patroon van ringwegen en radiale 
lijnen, en een meer beredeneerde spreiding van groen- en 
speelvoorzieningen over de wijk.
In de laatste fase van de wijk is een heel nieuw type woon-
omgeving geïntroduceerd in de Stadstuinen. Daar is open-
bare ruimte en uitgegeven grond tesamen ontwikkeld tot 
een woonlandschap, dat niet gekenmerkt wordt door de 
optelsom van allerlei individuele expressies in voor- en 
achtertuinen, maar door een neutraal, vriendelijk en rustig 
landschapsbeeld, waarin natuurlijkheid wordt gesimuleerd 
in een ontworpen setting.

KARATERISTIEK VAN DE OPENBARE 
RUIMTE

De openbare ruimte is in Nieuwland vorm gegeven met 
zorg voor functionaliteit en consequentheid. Van daaruit is 
een consequent materiaalgebruik ontworpen. Functionali-
teit stond ook voorop in de planning en inrichting van de 
vele speelplekken.
Er zijn enkele bijzondere details gemaakt, in de vorm van 
bruggen, de reeks fonteinen in de Patricierslaan, en zeker 
in de vormgeving van de geluidwallen, die, nagenoeg ge-
heel rond de wijk liggen. Bij de entree van de wijk Hoog-
landse Poort is de geluidwal verbijzonderd, waardoor hier 
een hoogwaardig kenmerkend beeld is gecreeeerd.

Het plein in het winkelcentrum is een bijzonder vormge-
geven ruimte, waarbij architectuur en ontwerp van de 
openbare ruimte elkaar aanvullen. Door de zeer introverte 
ligging, en het hoogstedelijke karakter temidden van een 
suburbane woonwijk, wordt het plein evenwel niet ervaren 
als het belangrijkste pareltje van de wijk.
Het waterpark is veeleer, door zijn wijdsheid, ligging na-
bij de hoofdinfrastructuur, en het kenmerkende uiterlijk het 
“beeldmerk” van de wijk.

Patricierslaan: reeks fonteinen is een bijzonder 
detail

Geluidwallen met verbijzonderingen

Het waterpark, een beeldmerk van de wijk

Woonlandschap, met een neutraal, vriendelijk en 
rustig karakter

NIEUWLAND
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De wijk is nog betrekkelijk jong, en gedegen ontworpen en 
aangelegd. Dat betekent dat er de komende jaren nog nau-
welijks veranderingen of vervangingen  aan de orde zullen 
zijn.
In stand houding van het bestaande garandeert een ruim 
voldoende kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. 
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Dit niet erg oude dorp is pas in de twintigste eeuw echt 
gegroeid tot een bebouwde kom met een onderscheidbaar 
centrum, en kleine woonbuurten eromheen.
Nu is het nog een klein dorp, omgeven door agrarisch land. 
Binnen afzienbare tijd zal Hooglanderveen geheel omringd 
worden door nieuw stedelijk gebied van Vathorst.
Daarmee verliest het zeker zijn meest kenmerkende eigen-
schap: de geleidelijke overgangen van dorpsgebied naar 
het landelijk gebied. Verder is het streven gericht op be-
houd van de dorpse identiteit. 

KARAKTERISTIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

De dorpse identiteit is niet echt herkenbaar in de inrich-
ting van de openbare ruimte. Zowel de bestratingen als 
de beplantingen zijn van een algemeen type, waardoor de 
woonstraten evengoed in een wijk van Amersfoort of el-
ders zouden kunnen liggen. De centrale dorpsstraat (Van 
Tuylstraat) is door zijn afwisselende bebouwingsbeeld wel 
“dorps”te noemen, maar de inrichting van de publieke ruim-
te ondersteunt dit niet. De “Brink”is ingericht als een open-
bare tuin, en functioneert daardoor niet echt als dorpsplein, 
een gemeenschappelijk erf . Qua intensiteit van de aanleg, 
en het bijbehorende intensieve onderhoud, kan het wel 
aangemerkt worden als “pareltje”van de wijk. 

Eén ding is in bijna de hele openbare ruimte van Hooglan-
derveen onderscheidend ten opzichte van vele andere wij-
ken: de verharding van de trottoirs is steeds in rode 30x30 
tegels. 
Door de tand des tijds is de kleur verweerd, met veel ver-
schillende nuances. Dat geeft een uniek levendig aanzien 
aan iets “gewoons” als de trottoirs.

Wat in de openbare ruimte van het dorp te weinig is, zijn 
forse bomen. Buiten de bebouwde kom hebben de meeste 
wegen fraaie begeleidende beplantingen. In het dorp ont-
breken deze, of is veelal gekozen voor kleinblijvende soor-
ten. 

Een “dorps” bebouwingsbeeld, maar de inrichting 
van de openbare ruimte ondersteunt dit niet.

Een specifiek beeld: trottoirs van verouderde rode 
30x30-tegels.

HOOGLANDERVEEN
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Om een kenmerkend beeld voor het dorp te behouden en 
versterken zou gekozen moeten worden voor basismateri-
alen, waarmee de openbare ruimte wordt ingericht.
Voor het verhardings-aspect dient zich het gegeven aan, 
dat de trottoirs bijna allemaal met rode tegels zijn be-
straat. Dit moet worden gecontinueerd. Daarbij moet het 
wat “bonte”karakter van die bestratingen behouden blijven. 
Daartoe zou bij herstrating het nieuwe materiaal volledig 
gemengd moeten worden met het te hergebruiken mate-
riaal.
Voor de bomen zou een ontwikkeling gestart kunnen wor-
den, waarbij de dorpsstraten, zo veel mogelijk met bomen 
van de eerste grootte en van één soort beplant worden. Als 
soort dient zich in de eerste plaats de es aan.

Deze kan kenmerkend genoemd worden voor dit dorp in 
een voormalig veenontginningslandschap, en geeft dus 
een karakteristiek onderscheid met Hoogland, waar de eik 
de overheersende boomsoort moet zijn.
De inrichting van de Brink moet op termijn heroverwogen 
worden. Een open ruimte met een bomendak lijkt hier meer 
op zijn plaats.

De es is kenmerkend als landschappelijke boom 
rondom het dorp. Dat kan hij ook binnen het 
dorpsgebied.

Herinrichting tot een dorpsplein overwegen.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Isselt is als bedrijventerrrein gegroeid en veranderd in de 
loop van de gehele 20ste eeuw.
Recent is er een proces van revitalisatie geweest, waarbij 
de infrastructuur een vernieuwing en verbetering heeft on-
dergaan.

KARAKTERISITIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

Dat groeiproces is onder meer af te lezen in de maat van 
het veranderende wegprofiel van de Nijverheidsweg-Noord 
van oost naar west. Stapsgewijs wordt het profiel breder, 
komt er meer ruimte voor fiets- en voetpaden, en ook voor 
begeleidende boombeplanting. 
Ook de andere wegen zijn sterk bepalend voor het ervaren 
van ruimtelijke kwaliteit  van de openbare ruimte, of veelal 
juist het ontbreken van die kwaliteit. Dat geldt in de eer-
ste plaats voor de Amsterdamseweg. Dit is een belangrijke 
toegangsweg voor de stad, en de inrichting van het weg-
profiel is daarom van bijzondere betekenis. Het beeld wordt 
hier gevormd door bomen (eiken) en hagen(esdoorn). Net 
als de Amsterdamseweg maken de Industrieweg  en de 
Radiumweg deel uit van de hoofdinfrastructuur van de 
stad. Ook hier komen bomen in het profiel voor, maar deze 
dragen voralsnog weinig bij tot een ruimtelijk hoogwaardig 
profiel. 
Wel echte kwaliteitselementen zijn aanwezig in de vorm 
van de grote grasruimte langs de Mijnbouwweg, en de 
grasruimte en vijverpartij aan het eind van de Nijverheids-
weg-Noord, en aan de Heliumweg. Dit zijn zeer welkome 
afwisselingen in het verder zeer sobere raster van ontslui-
tingsstraten en –wegen.
Verder is de Havenweg belangwekkend, omdat hier de 
Eem en de groene overkant daarvan mee gaat spelen in 
de beleving van de ruimte.

Amsterdamseweg: bomen en hagen bepalen het 
beeld

Nijverheidweg-Noord: ruimte voor paden en 
bomen

Grote grasruimte is ruimtelijke kwaliteit

ISSELT
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De soberheid van het bedrijfsterrein moet als positief kenmerk gekoesterd worden; 
eenvoudige wegprofielen en inrichting van de open ruimtes is voldoende. Wel is 
steeds aandacht voor de in standhouding van de boombeplantingen met zo groot 
mogelijke bomen van belang.
Verhardingen worden steeds gekozen op basis van functionaliteit en context. 
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

De Hoef is in de jaren 80 en daarna ontwikkeld. Het is een 
bedrijventerrein, waarin meer dan ooit tevoren gebruikelijk 
was, kwaliteit van de openbare ruimte een belangrijk motief 
was.
Het is, door middel van veel groene ruimte een representa-
tieve omgeving voor  bedrijven geworden.
Calveen is in de jaren 90 ontwikkeld. De kenmerken zijn in 
wezen niet anders dan bij de Hoef: de openbare ruimte is 
ook hier drager van een eigen kwaliteit, en daarmee een 
representatieve bedrijfsomgeving. Samenhangend met de 
schaal van het gebied, is er wat minder groenvoorziening 
dan op de Hoef. 

KARAKTERISTIEK VAN DE 
OPENBARE RUIMTE

De ontsluitingsstructuur is de basis voor de diversiteit van 
de openbare ruimte.In een hiërarchische opzet zijn er weg-
profielen, die begeleid worden met groenstructuren van 
uiteenlopende breedte en inrichting.  Ook water heeft in de 
profielen hier en daar zijn plaats.
In de grotere, brede profielen is de bodembedekking met 
gras, en staan hoogwaardige boomstructuren.

In de kleinere profielen zijn bermen met heesters van be-
perkte omvang ingeplant, en soms kleinere bomen. De 
boomstructuur is het meest beeldbepalende aspect van de 
openbare ruimte. 

Belangrijk voor de beleving van kwaliteit is daarbij het ver-
zorgde uiterlijk. Goed onderhoud betekent hier niet overal 
een even intensief onderhoud. Er zijn gradaties in maaifre-
quenties. Maar wel is opgeruimd, schoon en goed beheerd 
hier mede bepalend voor de gewenste representativiteit. 

Hoogwaardige boomstructuren.

Bermen met heesters.

DE HOEF EN 
CALVEEN

Gradaties in maaifrequenties.

Representatieve omgeving voor bedrijven.
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Instandhouding van de gecreëerde kwaliteit is de opgave voor een lengte van jaren.
Heesterbeplantingen vragen plaatselijk voldoende zorg om het noodzakelijke net-
heidsbeeld te blijven bieden. Waar mogelijk is te overwegen om heesters om te zet-
ten in gras. Gewaakt moet worden, dat bermen niet geschikt gemaakt worden om te 
dienen als onbedoelde overloopparkeergelegenheid.
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4    PARELTJES IN DE STAD

De kernwoorden voor de kwaliteit van de openbare ruimte zijn: “samenhang en 
differentiatie” enerzijds, en “mooi, schoon en heel” anderzijds.
Vastgesteld is, dat de openbare ruimte nagenoeg overal in de stad ingericht en beheerd 
wordt op niveau Basis. Dat is een acceptabel en realistisch niveau.
Toch zijn er plekken in de stad, waar de inrichting meer te bieden heeft dan een 
basisniveau; waar door middel van bijzondere vormgeving, bijzondere materialen en 
een aangepast beheer opmerkelijke, extra fraaie situaties tot stand zijn gebracht. Zulke 
plekken zijn, door hun uitzonderlijkheid, van extra betekenis: als herkenningspunten 
in de stad en de wijk, als plekken waar mensen een bijzondere betrokkenheid mee 
kunnen hebben, en als representatie van de kwaliteit van een stadsdeel. We noemen 
deze plekken van beperkte omvang: Pareltjes.
Pareltjes dienen bij te dragen aan de differentiatie in de stad. (“hier is het anders 
dan daar”), passend binnen de specifieke kenmerken van de omgeving, de wijk. 
Pareltjes moeten zich dus niet zozeer onderscheiden van de omgeving, maar daarvan 
hetmooiste, meest kenmerkende onderdeel zijn:. En: deze plekken presenteren zich 
aan een groot publiek: ze liggen op echte zichtlocaties, of bij concentratiepunten van 
activiteiten. “Mooi, schoon en heel” moeten er in ieder geval op een hoog niveau 
realiteit zijn. 
Er zijn in de stad in de verschillende wijken , plekken die volledig aan de bovengenoemde 
kenmerken voldoen. Er zijn ook plekken waar dit nog niet realiteit is, maar die zich wel 
goed lenen om zo’n representatieve functie te krijgen.
Het streven is, om verspreid door de wijken dergelijke pareltjes te ontwikkelen en in 
stand te houden. Uitbreiding van het bestaande aantal hangt natuurlijk mede af van de 
beschikbaarheid van middelen voor aanleg en onderhoud. Maar omdat het doorgaans 
om gebiedjes van beperkte omvang gaat is realisatie van de doelstelling op termijn 
haalbaar te maken.

De volgende –voorlopige- lijst van bestaande en potentiele Pareltjes kan op dit moment 
worden gegeven.

Bergkwartier
• Hoek Utrechtseweg-Prins Frederiklaan: Monumentale bank; behoeft extra

aandacht voor aanbrengen en onderhouden van  seizoensbeplanting.
• Thorbeckeplein: grasveld met beeld J. v. O. en monumentale taxusgroepen

en rozenperken. Speciale zorg voor instandhouding en onderhoudsniveau.
• Belgenmonument: tuinaanleg bij het monument. Speciale zorg voor

instandhouding en onderhoud hagen, semi-natuurlijke vegetatie in het
middenterrein, en aanbrengen en onderhoud van seizoensbeplanting.

Leusder- en Vermeerkwartier
• Park Juliana van Stolberg: met name sortimentstuin vraagt extra inzet op

groenonderhoud.
• Hoek Rubensstraat-Bisschopsweg: plek die op termijn (i.r.t. herontwikkeling

Sportfondsenbad-terrein) een kwaliteitsverbetering qua inrichting kan
ondergaan. Pleintje tussen Vermeerstraat-Rubensstraat, en omgeving van
de oude Moseik (P-terrein hoek Vermeerstraat-Bisschopsweg) samen
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herontwikkelen.
• Borneoplein: “Pocketpark” vraagt extra zorg voor onderhoud van vijver

en heesterbeplanting. Geleidelijke omvorming door vereenvoudiging van
beplantingsopzet naar hoofdsoort Rhododendron.

Soesterkwartier
• Omgeving vijver bij Huize Puntenburg: Verder te ontwikkelen markante

plek: oevers van de vijver verder inrichten voor verblijf en verrijking
beplantingsopzet.

• Park Puntenburg: het nieuw te ontwikkelen parkje (onderdeel van de
woningbouwplannen in Puntenburg) zo vorm geven, dat met name aan
de zijde van de hoofdontsluiting een opmerkelijk en representatief beeld
ontstaat.

• Rotonde De Nieuwe Poort (Amsterdamseweg). Bijzondere vormgeving van
de keermuren, verlichting, en het centrale groen. Dit heeft een representa- 

 tieve betekenis, en dient zich met een hoog beheerniveau te manifesteren.

Randenbroek
• Vlindertuin aan de Blekerssingel: tuinaanleg verrijken, en onderhoud

afstemmen op sierfunctie.
• Middenterrein Euterpeplein: huidige aanleg vergt adequaat onderhoud

van hagen en gras. Bij herinrichting van het plein zorgen voor behoud
middenterrein en de aanleg verfraaien.

• Mozartweg-Zuid: een centrale plek die met zijn bomen en een groot rozen- 
 perk een kenmerkende uitstraling heeft.
• Park Randenbroek: de cultuurlijke delen in dit park (boomgaard-tuin,

omgeving van de vijver) zijn belangrijke kwaliteitsplekken binnen de wijk
en de stad.

Koppel-Kruiskamp
• Moerasgebiedje Hooglandsedijk: het natuurlijke karakter van het terrein

is uitgangspunt. Veel zorg nodig voor hoogwaardige instandhouding
van vlonders en meubilering en adequaat groenbeheer.

• Rosarium en vijverpartij tussen Van Randwijcklaan en W. Barendsstraat.
Oorspronkelijke hoogwaardige aanleg zoveel mogelijk herstellen en intensief
beheer op schoon, heel en netjes.

• Toekomstige rotonde Flierbeeksingel-Scheltussingel: het middeneiland van
deze rotonde, gelegen bij de entree van de binnenstad dient een bijzondere
te invulling krijgen

Schuilenburg
• Ariaplein: voor huidige inrichting extra inzet voor schoon, heel en netjes.

Inrichting van de plek aanzienlijk verrijken met groen en meubilering in een
hoogwaardig ontwerp.

Liendert
• Omgeving de Viking en veld tussen Van Randwijcklaan en Wielewaalstraat:

voor huidige inrichting extra inzet voor schoon, heel en netjes. Inrichting van
de plek is te verbeteren, ondermeer door meer openheid op ooghoogte
richting  de Van Randwijcklaan, en meer bomen.
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Schothorst-Zuid
• Middenberm Holkerweg: de zone met beeldhouwwerken is in de eenvoudige

opzet met gras, bomen en hagen een hoogwaardig element en een beeld- 
 merk van de wijk. Bijzondere aandacht voor schoon houden van de  

kunstwerken.
• Omgeving “haventje” bij Geernoutstraat e.o. Bijzonder element, dat aansluit

op de parkzone langs het Valleikanaal. Extra zorg voor schoon, heel en
netjes.

Rustenburg
• Omgeving Verzetsmonment bij Molendijkflat: deze omgeving kan meer

zichtbaar gemaakt worden wanneer hier het voormalige winkelpand ver-
 vangen wordt door een appartementengebouw. Het beheer van haag en  

beplantingselementen dient hoog te zijn.

Schothorst-Noord en Zielhorst
• Binnen deze wijken zijn geen plekjes die specifiek als “pareltje” aangemerkt

kunnen worden. Wel zijn die plekken aanwezig in het aangrenzende
Stadspark Schothorst (in het bijzonder het Rosarium). Binnen Zielhorst
hebben de wijkparkjes ook specifieke “beeldkwaliteiten”, waardoor een
specifiek pareltje niet als een gemis aangemerkt hoeft te worden.

Hoogland
• Rotonde Van Boetzelaarlaan-Zevenhuizerstraat-Hamseweg en omgeving.

De inrichting van de rotonde en het nabijgelegen monument 40-45 maakt
een hoogwaardige en representatieve plek. Passend beheer van groen en
steen is nodig. De ruimtelijke structuur van de plek moet nog versterkt
worden met aanvullende eiken-beplanting.

Hooglanderveen
• De brink zal heringericht worden, tot een centrale plek in het dorp. Voor de

beeldkwaliteit moet daarvoor de ambitie hoog zijn.

Kattenbroek
• Oevertuinen aan de Vijver Emiclaer, inclusief het amfitheater: De oeverzone

heeft een uitstraling en gebruikswaarde die voor heel veel mensen van
betekenis is. De hoogwaardige inrichting vraagt om een intensief beheer van
het siergroen, en de uitrusting met meubilair.

Nieuwland
• Patricierslaan: De reeks fonteinen in het wegvlak is een unieke beeldende

toevoeging aan de openbare ruimte, in één van de belangrijke langzaam- 
 verkeerstoegangen van de wijk. Het is van grote betekenis om de technische  

staat en de vormgeving van deze “extra” in goede conditie te houden.
• Centrale zone Stadstuin: een hoogwaardig ingericht gebied , dat de kwaliteit

van de omgeving sterk bepaalt.
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Nederberg
• Rotonde Julianaplein: markante bomengroep. Onderbeplanting kan hoge sierwaarde hebben

door seizoensbeplanting.
• Zonnehof: Van ouds een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. (verhardingen bij

tentoonstellingsgebouw, tuin voor de bibliotheek, bomen in gras. Kwaliteit zo lang mogelijk
koesteren, en bij herstructurering nieuwe vorm en inhoud geven.
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Deel C
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