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 8 Voorwoord
Wij zijn een groep van zes studenten van 
Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. We 
hebben voor de richting Landschapsarchi-
tectuur gekozen. In de periode vanaf no-
vember 2013 tot en met januari 2014 zijn wij 
met dit projectgebied bezig geweest. 

Van de gemeente Amersfoort hebben wij als 
eerste de opdracht gekregen om een plan 
te maken voor het gebied ten oosten van 
Amersfoort. Er is al veel gebeurd in het ge-
bied, maar deze afzonderlijke plannen heb-
ben volgens ons niet altijd een samenhang 
met elkaar en missen soms draagvlak. De 

gemeente heeft ons ingeschakeld om naar 
dit gebied te kijken, zij zullen onze ideeën als 
inspiratiebron gebruiken. 

Er zijn verschillende eisen aan het gebied 
gesteld waar we rekening mee moeten hou-
den.  Het gaat hierbij vooral om het maken 
van een duidelijke visie over onderwerpen 
als waterberging, natuurcompensatie en 
verbinding Juliusput met Stoutenburg. 
Ook is een belangrijk deel van de opdracht 
het actief laten deelnemen van verschillende 
belanghebbenden. 

INSPIRATIE: Groot 
Apeldoorns landschaps 
kookboek
Iedereen máákt het landschap. Alle tuinen, 
schuren, woningen, weides en bomen zijn 
ingrediënten van hetzelfde landschap. Met 
alle initiatieven van gemeentes, ontwik-
kelaars, boeren, instanties en individuen 
worden tal van ingrediënten toegevoegd aan 
dat gerecht. Maar zonder idee waar we met 
z’n allen naartoe werken leiden al die goede 
bedoelingen niet vanzelf tot een smakelijk 
geheel. Omdat tegenwoordig alles overal 

kan gebeurt dat ook. Het gevaar van \\\’alle 
dagen stamppot\\\’ ontstaat: een beetje 
groen, een beetje rood, overal alles door el-
kaar heen. Verschillen verdwijnen, structuren 
versnipperen. 

Om al die makers van het landschap te 
bereiken maakten we een landschapsvisie in 
kookboekvorm; begrijpelijk, door iedereen 
toepasbaar en overal verkrijgbaar. Geen rap-
portje dat gedoemd is in de gemeentelijke 
boekenkast te verstoffen maar enthousias-
merend en dus effectiever. Deze landschaps-
visie onderscheidt de verschillende land-
schapstypen van de gemeente Apeldoorn en 



sen naar het gebied komen, de ander wil dit 
wel zodat zij daar meer profijt van hebben. 
Maar ook bij de organisaties die wij hebben 
gesproken zijn verschillende eisen en wen-
sen. Wij moeten dus onze eigen weg hier in 
volgen.

Omdat we vinden dat er al genoeg concrete 
plannen zijn gemaakt in het verleden voor 
dit gebied zijn wij op het idee gekomen van 
dit doeboek (met als inspiratie het Groot 
Apeldoorns landschaps Kookboek). Met 
dit doeboek willen we inspiratie geven in 
de mogelijkheden die er zijn in het gebied. 
Hierbij hebben wij als uitgangspunt de 
landschappelijke ondergrond gebruikt. Dit 
is een boek voor de bewoners en eventueel 
de gemeente waarmee zij het heft in eigen 
hand kunnen nemen.

Wij willen als makers van dit boek de men-
sen bedanken die hier aan hebben meege-
werkt. Dit geldt voor alle organisaties en 
bewoners die zich hebben ingezet om ons te 
helpen, maar ook voor de leraren van onze 
school die ons hebben begeleid tijdens dit 
project. 

Veel plezier met het lezen van dit doeboek!

Toen we aan dit project begonnen dachten 
we meteen al wel dat het een ambitieus 
project zou worden. Door middel van ge-
sprekken te voeren met alle belanghebben-
den (gemeente Amersfoort, Utrechts Land-
schap , provincie Utrecht, Waterschap Vallei 
en Veluwe, gemeente Leusden, boeren en 
andere bewoners van het gebied)  hebben 
we een beeld gekregen van wat er speelt in 
het gebied. 

Conclusie van deze gesprekken is dat er veel 
verschillende ideeën zijn over het gebied. 
De een wil het liefst dat er niet meer men-

brengt per landschapstype de ingrediënten 
en ruimtelijke recepten helder in beeld. Zo 
werkt iedereen aan hetzelfde gerecht. Al-
gemene recepten, hoe nu concreet aan de 
slag te gaan als het gaat om wegbeplanting, 
goothoogte, erf-hiërarchie etc. worden 
behandeld in het hoofdstuk ‘Basisrecepten’. 
Met dit kookboek voor ruimtelijke kwaliteit 
wordt iedereen landschapsontwerper.

* buro Harro I.s.m.: Gelders Genootschap. 
Jaar: 2009 – 2011. Opdrachtgever: Gemeente 
Apeldoorn.



 10 Wat willen wij met dit boek?

Met dit doeboek willen wij dui-
delijk maken dat de bewoners 
ook grote invloed kunnen heb-
ben in het veranderen van het 
landschap. 

U leeft in het gebied, heeft belang bij wat 
er in het gebied gebeurt en wil daar ook 
misschien wel iets aan bijdragen. Dat er 
veranderingen komen in het gebied is niet 
te voorkomen. Landschap betekent veran-
dering. Daarom is het belangrijk om het in 
goede banen te leiden. En alleen met samen-
werking en motivatie zal dit tot een goed 
resultaat komen.

In het verleden hebben de mensen het 
landschap al heel erg veranderd in positieve 
maar ook vaak in negatieve zin. Dit kwam 
vaak doordat er geen duidelijke samenhang 
was van de dingen die men deed in het 
landschap. Op deze manier ontstaat er geen 
eenheid in het gebied en valt het unieke in 
het landschap weg tegen de functionele ont-
wikkelingen. Omdat u in het gebied woont 

bent u ook degene die het landschap kan 
benvloeden. 

Deze manier van naar het landschap kijken 
vraagt wel om verandering in denkwijze. 
Men moet de positieve dingen in het land-
schap willen behouden en waar mogelijk 
weer herstellen. Alleen op deze manier kan 
het landschap een goed casco zijn waarbin-
nen de huidige problemen kunnen worden 
opgelost en toekomstige veranderingen zich 
op een goede manier verder kunnen ontwik-
kelen. 

Nu wordt vaak nog gedacht dat verschil-
lende functies niet met elkaar samen kunnen 
werken. Landbouw en natuur is een klassiek 
voorbeeld daarvan. Maar deze twee kunnen 
ook gecombineerd worden, namelijk door 
het plaatsen van beplanting langs de randen 
van de kavels. Op deze manier hebben beide 
functies een plek gekregen in het lanschap. 
Want zonder een van deze twee functies zal 
het gebied niet divers worden en daardoor 
minder flexibel voor toekomstige verande-
ringen. 
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Het doeboek geeft richtlijnen aan. Hoe kan het 
landschap er uit gaan zien? En waar moet op gelet 
worden bij het maken van dit landschap? Dit ge-
beurt aan de hand van de landschappelijke onder-
grond die als casco wordt gebruikt. Op deze visie 
kan altijd worden teruggegrepen. Het wordt ge-
bruikt als richtlijn voor de ontwikkeling van het ge-
bied. Om dit te realiseren zal samenwerking nodig 
zijn. Iedereen die wil kan helpen om het landschap 
nog mooier te maken dan dat het nu al is. 

Het landschap is nu erg verrommeld. Er is geen 
duidelijke structuur terug te vinden. Het landschap 
is niet meer leesbaar, je kunt niet meer goed zien in 
wat voor soort landschap je je bevindt. Het is net als 
boeken die overal verspreid liggen in een ruimte, daar 
kun je ook geen orde in vinden.

Doel van dit boek is om weer structuur in de chaos 
te vinden. Door een landschappelijk casco te creeren 
zullen de ‘boeken’ geordend kunnen worden. Er kun-
nen nieuwe boeken in komen met fletse kleuren en 
rare kaften want zolang men zich houdt aan de struc-
tuur zal dit niet voor problemen zorgen.
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1. Inleiding
Inleiding op de opdracht en het gebied. 
Waarom is dit boek eigenlijk nodig? Wat kunt 
u met dit boek bereiken? Maar ook vragen 
over hoe het landschap hier is ontstaan zul-
len worden beantwoord. 

2. Visie op Amersfoort Oost
Waarom hebben we het gebied op deze 
manier behandeld? Wat waren de keuzes en 
overwegingen voor dit project. Dit hoofd-
stuk kan gelijk als samenvatting dienen wan-
neer u geen tijd heeft om het hele boek door 
te lezen.

3. Landschapstypen
Allereerst is het belangrijk dat u weet in welk 
soort landschap u woont. Hiermee komt u te 
weten hoe het is ontstaan en wat het ideale 
beeld van deze landschappen zijn. De drie 
landschapstypen die worden behandeld in 
dit hoofdstuk zijn dekzandruggenlandschap, 
beekdallandschap en ontginningslandschap. 
In hoofdstuk twee (Landschapstypen) zullen 
deze worden behandeld.

4. Uitwerking
Daarnaast weten we dat dit ideale beeld 
niet reëel is in sommige gebieden. Daarom 
zijn er zones gemaakt die een extra bena-
dering nodig hebben naast de algemene 
landschapsvisie. De onderverdeling tussen 

Hoe moet u dit boek gebruiken?
´Voor de gemeente´ en ´Voor de bewoner´ 
is bedoeld om de ‘verplichte’ onderdelen te 
onderscheiden van het gedeelte dat vrij in te 
vullen is. 
De aanpassingen voor de gemeente zijn 
veranderingen die niet kunnen worden gere-
aliseerd door de bewoners, dit betreft de na-
tuur en watercompensatie, wegenstructuur 
en de verbinding Juliusput met Stoutenburg.

De aanpassingen voor de bewoner zijn over 
vijf zones verspreid, namelijk de; Natuurlijke 
zone, Beken, Landbouwzone, Schammer en 
Landgoed Stoutenburg. Deze verschillende 
zones zullen worden behandeld aan de hand 
van historie, bebouwing, groen/natuur, wa-
ter en recreatie. 

Deze zones zullen uitgewerkt worden in 
hoofdstuk vier. In de delen waar deze zones 
niet zijn zal de algemene landschapsvisie zo-
als deze beschreven staat in hoofdstuk twee 
worden aangehouden.

5. Scenario
Uiteindelijk zal er een kaart uit komen waar-
bij alles word gecombineerd in het gebied. 
Als dit boek wordt gevolgd zou het gebied 
er ongeveer op deze manier uit komen te 
zien. 





Het landschap beweegt
  Het ontstaan van het landschap
  De mens en het landschap
  De invloed van de mens ten                                                                                                                            
.                       oosten van Amersfoort
Het landschap op dit moment







 18 Het landschap beweegt
Het landschap is net een orga-
nisme. Verandert en groeit met 
de tijd. Past zich aan naar be-
hoeftes. Laat zich transforme-
ren door de mens, de dieren en 
de kracht van de natuur. 

Het landschap van 100 jaar gelden zag er 
totaal anders uit dan het landschap nu. 
Kleinschaligheid heeft plaats gemaakt voor 
open, grote weilanden. Maar wat denkt u 
van langer geleden? Kale zandvlaktes met 
schapen lagen op de droge plekken zoals de 
Utrechtse Heuvelrug. 

‘‘Een nieuwe schuur? dan kan die oude 
verdwijnen. Die weg kan beter van asfalt in 

plaats van klinkers. Door die houtwal kan ik 
met mijn rijtuig niet effeciënt werken.’’
Zoals u merkt is het landschap nog steeds 
onderhevig is aan veel veranderingen. Het 
platteland loopt leeg terwijl de stad steeds 
verder uitdijt aan de randen. Veranderingen 
in de landbouw zorgen er voor dat de land-
schappen meer op elkaar gaan lijken. Het 
ideale productielandschap ontstaat, waarbij 
niet meer wordt gekeken naar de onder-
grond en het landschap.

Stilstaan in de tijd is niet goed, alleen moe-
ten we niet vergeten waar het allemaal 
begonnen is. Ga niet terug, maar ga verder 
met het verleden. Verleden is namelijk een 
ingrediënt voor een succesvolle toekomst.

ploegen rond 1850 ploegen in 2014
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Om het landschap zoals het 
op dit moment is te begrijpen 
moeten we bij het begin begin-
nen. 

Dit begint voor dit gebied in de voorlaatste 
ijstijd (het Saalien, 238.000 tot 128.000 jaar 
geleden). Hierbij kwamen grote ijsmassa’s 
vanuit Scandinavië het gebied in. Door de 
stuwende kracht ontstonden de stuwwallen 
Utrechtse Heuvelrug en de westflank van de 
Veluwe. Het ijs trok zich daarna terug waar-
door een diep dal overbleef. In de periode 
hierna werd het dal beetje bij beetje opge-
vuld. In het Eemien (128.000 tot 116.000 jaar 
geleden) steeg de zeespiegel waardoor de 

zee het dal kon bereiken. Hierdoor werd 
er zeeklei afgezet in het dal. In de laatste 
ijstijd (het Weichselien, 116.000 tot 11.500 
jaar geleden) waaide het constant vanuit het 
westen. Door het opwaaiende zand zijn er 
verhoogde delen ontstaan in het landschap 
die we dekzandruggen noemen. De dek-
zandruggen lopen vanaf de Veluwe richting 
het westen. Deze richting werd bepaald 
doordat de wind vanuit het westen waaide. 
Tussen de dekzandruggen zijn later, toen de 
temperatuur ging stijgen, beken ontstaan. 
Deze vorm van beekdalen en dekzandrug-
gen zijn nu nog terug te vinden als je goed 
zoekt. Op de hoogtekaart van nu zijn deze 
dekzandruggen nog goed zichtbaar. 

Legenda

> 5 m

< 1 m
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bron: de Bosatlas Nederland van Boven



21       

Het landschap bestaat al vanaf 
het begin van de wereld. Het 
landschap bepaalde de bewe-
gingen en ontwikkelingen. 
Het vormde de steden en de mensheid, be-
paalde waar mensen gingen wonen en waar 
akkers zich bevonden. Zelfs de manier van 
bouwen en de architectuur was afhankelijk 
van het soort landschap. Door deze verschil-
lende manier van behandelen en verschil-
lende stijlen kreeg het landschap diversiteit. 
Je herkende de verschillende landschappen 
wanneer je er doorheen reisde.

Toen in de 19e eeuw de techniek in opmars 
kwam draaide alles om. De mens kreeg het 
landschap onder controle. Wat droog was 
werd nat gemaakt en wat nat was werd 

droog gemaakt. Er verschenen overal boer-
derijen door het ophogen van het land met 
zand. De onbebouwde delen die hier eer-
der niet geschikt voor waren veranderden 
totaal. 

Door de komst van prikkeldraad en kunst-
mest verdwenen veel houtwallen en sin-
gels. Het landschap moest praktisch zijn en 
schoonheid was een bijzaak. Het landschap 
werd langzaam uitgekleed en alles begon op 
elkaar te lijken. 

Nu in de 21e eeuw heeft het landschap veel 
van haar landschappelijke kwaliteiten ver-
loren. Het is nu zoeken naar elementen van 
vroeger. Kijkt u maar eens op de historische 
kaart van toen en nu, een groot verschil. >

De mens en het landschap

Rondtrekken met de kudde rond 1850 Eindelijk zijn de koeien weer eens buiten in 2014
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Landgoed Kallenbroek is een goed voor-
beeld van een bewaard landschap in deze 
regio. De landgoederen waren meestal niet 
onderhevig aan de oprukkende landbouw. 
De lanen, bossen, houtwallen en andere 
landschapselementen zijn van groot belang, 
zowel voor economische en esthetische 
redenen.

Maar in de rest van het landschap is er 
sprake van verrommeling. Het landschap 
begint in alle delen van het land op elkaar 
te lijken doordat wij er een ideaal landschap 
van maken. Hiervan bewust zijn is één ding, 
maar wat kunnen we er aan doen?

Het belang van een goed leesbare structuur 

in het landschap is belangrijk. De grote lijnen 
en vlakken houden het landschap bij elkaar. 
Op deze manier wordt de schoonheid van 
het landschap beter zichtbaar. Zonder deze 
indeling ziet het landschap er al snel te open 
en rommelig uit. Daarnaast is het belangrijk 
dat de verschillende gebieden hun eigen ka-
rakter (weer) krijgen. Op deze manier wordt 
het landschap weer leesbaar.

Vanuit de regering wordt er op dit moment 
al veel gedaan aan het mooier maken en het 
versterken van het landschap. Zo zijn er sub-
sidies voor het aanleggen van houtwallen en 
speciale regelingen zoals ‘‘rood voor rood’’.
Vanuit deze regelingen zijn er landelijk al 
veel projecten uitgevoerd. Maar natuurlijk 
kan het nog beter. 
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Op het moment dat de mensen zich gingen 
vestigen in het gebied veranderde er veel. 
Allereerst gingen zij huizen bouwen op de 
meest logische plekken. Dit was voorna-
melijk op de rand van de stuwwallen. Ook 
Amersfoort is ontstaan op de rand van de 
Utrechtse Heuvelrug. De naam komt van de 
rivier die er vroeger en nu nog deels loopt, 
namelijk de Eem (vroeger Amer genoemd). 
Foort komt van vorde, dit betekend een 
doorwaadbare plaats door de Eem. 

Amersfoort groeide uit tot een vestingstad. 
Er kon handel gedreven worden via de Eem, 
maar ook via de Hessenweg. De hessenweg 
is ontstaan doordat een verbinding van west 
naar oost door de Geldersche Vallei moest 
worden gecreëerd. De weg is vernoemd 
naar de mensen die gebruik maakten van 
deze weg, namelijk de mensen uit de deel-
staat van Duitsland; Hessen. Zij konden geen 
gebruik maken van de reguliere karrenspo-
ren omdat hun karren breder waren.

Door de aanhoudende klimaatverandering 
gedurende het gehele Holoceen (de laatste 
ijstijd) werd de Gelderse Vallei droger en 
was het dus voor de mens gunstiger om zich 
daar te vestigen. Omdat de Hessenweg al 
was aangelegd over de hoogste delen (dek-
zandruggen), gingen de mensen hier ook 
bouwen. 

De invloed van de mens ten oosten van Amersfoort

Ontwikkeling van de bebouwing

Legenda
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te gebieden konden hiervoor niet gebruikt 
worden. Er werden veel sloten gegraven om 
het water af te voeren naar andere gebie-
den. Daardoor ontstond er een langwerpig 
patroon van kavels. Op dit moment is deze 
structuur vaak nog redelijk herkenbaar om-
dat het gebied nog nat is.

Landschappelijke veranderingen
Door de ontginning is het landschap natuur-
lijk al enorm veranderd.

Maar ook later is er nog veel veranderd in 
dit gebied. Vanaf 1870 tot 1900 zijn er steeds 
meer groenstructuren gekomen in het 
landschap doordat zij hun percelen gingen 
afscheiden met beplantingsstructuren als 
houtwallen en singels. 
 

De beekdalen waren natte delen waar 
weinig mee gedaan kon worden in die tijd. 
Daarom was het voornamelijk een gebied 
zonder bebouwing of wegen. Deze gronden 
werden voornamelijk gebruikt als hooiland 
of weiland voor het vee. 

Door de woningwet die werd ingevoerd in 
1901 moest Amersfoort net als vele andere 
steden uitbreiden. Grote woninguitbreidin-
gen werden gerealiseerd op de Utrechtse 
Heuvelrug. Na de tweede wereldoorlog was 
er opnieuw woningnood en zijn Hoevelaken 
en Leusden explosief gegroeid. 

Ontwikkeling van ontginningsgebieden
Zoals te zien is op de historische kaart van 
1872 was men al begonnen met het ontgin-
nen (Leusden en Musschendorp). Deze nat-

Historische kaart van 1872 Historische kaart van 1908
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De structuur van de beekdalen waren in 
1900 voornamelijk langgerekte weilanden 
langs de beek. Haaks op de beek werden (el-
zen)singels aangeplant. Deze structuur was 
logisch omdat men op deze manier niet te 
langgerekte kavels had haaks op de beek. Zo 
konden deze makkelijker bewerkt worden.

Pas in de laatste decennia is hier op som-
mige delen verandering in gekomen doordat 
er ook op de zandruggen te weinig ruimte 
was. Er kwamen meer boeren en daardoor 
meer concurrentie. De boeren wilden be-
ter bruikbaar land voor de uitbreiding van 
hun bedrijf. Uiteindelijk zijn de beekdalen 
daarom geschikt gemaakt voor de landbouw 
door middel van het minder nat maken van 
het gebied.  

De dekzandruggen zijn door de jaren heen 
veel veranderd. Oude beplantingsstructuren 
als de houtwallen langs de percelen zijn in 
veel gevallen verdwenen. Dit komt door de 
landbouw die als hoofdfunctie erg bepalend 
was in het landschap. Alles werd gemaakt 
zodat het een beter productielandschap 
werd. 

In de laatste jaren is hierom een tegenwer-
king aan de gang. De ecologie wordt meer 
meegenomen in de uitwerking van plannen. 
Echter speelt het grotere aantal van men-
sen ook een belangrijke rol. Steeds meer 
mensen gaan in de stad wonen, zij hebben 
behoefte aan recreatie waardoor de druk op 
de randgebieden groot is en waarschijnlijk 
nog groter gaat worden.

Historische kaart van 1923 Historische kaart van 1930
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Het landschap zoals het op dit moment is, is 
erg van invloed geweest door verschillende 
oorzaken. Ten eerste heeft de landschap-
pelijke ondergrond er voor gezorgd dat er 
bepaalde gebieden ontstonden. Ten tweede 
heeft de mens hierop een enorme invloed 
gehad door het veranderen van het land-
schap. 

Landschappelijke structuren
Op dit moment zijn van verschillende land-
schappelijke elementen nog wel zichtbaar 
uit het verleden. 

Dekzandruggen
De dekzandrug is een voorbeeld van een 
landschappelijk element die er al vanaf de 
laatste ijstijd heeft gelegen. Deze verhogin-
gen in het gebied zijn er nog steeds. Ken-
merkend waren in vroegere tijden dat men 
het hoogste gebied gebruikte om over te 
reizen en om op te bouwen, dit was dus ook 
boven op de dekzandruggen. Dit is nu nog 
steeds te zien doordat de wegen en bebou-
wing veelal hier op liggen. Alleen het land-
schap dat op de dekzandrug lag is inmiddels 
minder zichtbaar. De houtwallen die de 
percelen van elkaar scheidden zijn versnip-
perd geraakt. De structuren zijn er nog wel, 

maar men kan ze niet meer goed zien. Op 
deze manier is het landschap op dit moment 
niet goed leesbaar. 

Beekdalen
De beken zijn een goed voorbeeld van een 
structuur die is ontstaan na de laatste ijstijd. 
De beken hebben ongeveer gelegen zoals ze 
er nu liggen. Dit is dus in principe onveran-
derd, echter zijn deze beken voor de land-
bouw op bepaalde delen rechtgetrokken. 
Ook zijn de landen die om de beek heen la-
gen droger gemaakt door de mens. Op deze 
manier konden zij het land beter gebruiken. 
De structuur van de beken zijn rechtlijnige 
kavels langs de beek. Het beekdal is altijd re-
delijk open geweest van karakter mede door 
dit verkavelingspatroon, deze structuur is bij 
de Barneveldsche beek op vele delen nu nog 
zichtbaar. 

Ontginning
De ontginning is een typisch voorbeeld van 
een door de mens gemaakt landschap. Deze 
ontginnings-structuren zijn nu nog steeds 
erg herkenbaar in het gebied. Musschen-
dorp is hier een goed voorbeeld van. Ook 
het gebied rondom Hoevelaken en Leusden 
zijn nog steeds herkenbaar als ontginnings-

Het landschap op dit moment
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landschap.

Deze verschillende landschappelijke struc-
turen zijn er dus nog steeds. Deze kunnen 
alleen nog wel extra aangezet worden zodat 
je echt beleeft dat je door verschillende 
landschapsstructuren heen rijdt.

Herkenbare elementen
Landgoederen

Dit gebied ligt in een gordel waarin verschil-
lende landgoederen vanaf de Utrechtse 
Heuvelrug tot aan de Veluwe gelegen lig-
gen. Een goed voorbeeld van een bewaard 
landgoed is Kallenbroek. Kallenbroek heeft 
veel verschillende landschapselementen 
zoals heide, houtwallen, bossen en waterge-
bieden. Op deze manier is het landschap erg 
aantrekkelijk om er rond te lopen. 

Huidige situatie van het landschap verbeeld in een landschapsstructuurkaart



 28 Landgoed Stoutenburg heeft op dit gebied nu 
minder te bieden. Dit komt voornamelijk omdat 
het landgoed erg is geslonken in grootte. De ver-
schillende ontwikkelingen hebben steeds delen 
van het landgoed afgesnoept. Op dit moment 
ligt het landgoed daarom geïsoleerd in het land-
schap. 

Juliusput
De juliusput is een element in het landschap dat 
geen enkele relatie heeft met de landschappelijke 
structuren. De Juliusput is ontstaan door zand-
winning voor de A1. Het ligt op dit moment geïso-
leerd in het gebied en is (bijna) niet toegankelijk.

Schammer en Bloeidaal
Schammer en bloeidaal zijn projecten die zijn 
aangelegd om de grootste recreatiedruk die er is 
vanuit de stad op te vangen. Daarnaast hebben 
beide gebieden (waarbij vooral schammer) een 
waterbergingsfunctie. Deze gebieden behoren 
op dit moment meer bij de stad en kunnen gezien 
worden als stadspark.

Al met al heeft het landschap veel positieve maar 
ook minder positieve kanten. Deze worden ver-
der meegenomen in dit boek zodat de bestaande 
kwaliteiten behouden zullen worden en de min-
punten of gemiste kansen in het gebied worden 
aangepakt.
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Wat is een landschapsvisie



 32 Aanleiding tot de visie
Allereerst zijn we het gebied in gegaan 
om te kijken en horen wat er in het gebied 
speelt. Aan de hand hiervan hebben wij de 
kansen van het gebied in kaart gebracht. 

Wat ons opviel in het gebied is dat er veel 
landschappelijke elementen verloren zijn 
gegaan. We voelden dat het een bijzonder 
gebied was, maar konden niet echt plaatsen 
wat dit was (naast kasteel Stoutenburg). 
Hieruit blijkt dat de landschappelijke ver-
rommeling in dit gebied al aan de gang is. 
De landschappelijke ondergrond is niet 
meer goed leesbaar. Dit komt mede door de 
ontwikkelingen in het gebied zelf, maar ook 
de ontwikkelingen in de stad. Waardoor er 
meer (recreatieve) druk in dit gebied komt. 

In de landbouwzone was de landschappe-
lijke verrommeling het meeste gaande. Dit is 
een open gebied geworden waar de land-
bouw het landschap heeft overgenomen. 
Ook Landgoed Stoutenburg is gekrompen 
door de opkomst van verrommeling in het 
gebied. Daarom zijn er kansen om Bloeidaal 
via landgoed Stoutenburg naar landgoed 
Kallenbroek recreatief en natuurlijk gezien 
te verbinden. Op deze manier zal er een 
structuur ontstaan in het gebied.

Aan de beplantingsstructuren is ook te 
zien dat er verrommeling plaatsvindt in 
het landschap. Oude lanen zoals langs de 
Hessenweg en door het ontginningsdorpje 
Musschendorp zijn niet meer volledig. De 
Stoutenburgerlaan is een voorbeeld van een 
goed bewaarde laan, dit is ook een kwaliteit 
aan het gebied die meegenomen wordt in 
verdere plannen.
 
Op de kaart is verder nog te zien dat er vroe-
ger veel verschillende plukjes bos lagen. Dit 
biedt kansen voor eventuele uitbreidingen 
van bos in de toekomst zodat de historische 
structuur weer wordt teruggebracht. 

Aan de hand van deze kansen is er een visie 
gemaakt op het gebied waarin deze kansen 
weer worden meegenomen. 
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Legenda
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Een kwaliteit van het gebied is het feit dat 
het dicht bij de stad ligt. Op dit moment is 
het gebied nog niet erg waardevol voor de 
inwoners van de stad. Dit heeft als negatief 
effect dat dit in de toekomst gevaren op kan 
leveren voor de kwaliteit van het gebied. 
Wanneer dit zo blijft zal het gebied namelijk 
snel worden ingenomen door stadse activi-
teiten. Ook zal deze visie er voor zorgen dat 
het gebied in het algemeen voorbereid is op 
de toekomst, met zicht op waterretentie en 
het tegengaan van verrommeling. 

Dit willen wij bereiken door de volgende 
principes toe te passen in het gebied.

1. Landschappelijke identiteit ver-
sterken
Ten eerste willen we het gebied waardevol 
maken door de identiteit van het landschap 
te versterken. Dit zal worden bereikt door 
een leesbaarder landschap te creëren. Een 
leesbaarder landschap zal betekenen dat 
de bezoeker de landschapsgeschiedenis en 
structuur beter kan zien. 

Het landschap wordt op dit moment geka-
rakteriseerd door de vele beken die er in 
het gebied liggen. De tegenhanger van deze 
beekdalen zijn de dekzandruggen. Echter 

Onze visie
zijn deze landschappen niet erg herkenbaar 
op dit moment. Daarom willen wij deze twee 
beter zichtbaar maken in het landschap 
waardoor het beter leesbaar is door de 
gebruikers van het gebied. Dit doen wij door 
onder andere beplanting, structuurverster-
king en natte en droge zonering. Historie zal 
in het gebied een belangrijk aanknopings-
punt zijn met betrekking tot de landschap-
pelijke versterking.

Het landschap zal zodanig worden hersteld 
dat de huidige functies er zo min mogelijk 
last van hebben. Met dit speerpunt zal het 
landschap de huidige functies juist kunnen 
versterken.

2. Bestaande kwaliteit als uit-
gangspunt
De verschillende functies in het gebied 
zullen deels worden verweeft en deels 
gescheiden. Er zal worden gekeken waar in 
het gebied potentie is voor een verweeft 
gebied, en waar het beter is om de functies 
grotendeels gescheiden te houden. Op deze 
manier komen de verschillende functies het 
beste uit. Wij hebben drie onderwerpen in 
het gebied, die we als kwaliteit zien en wil-
len gebruiken in onze visie;
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2.1De rust wordt als erg belangrijk bevon-
den in het gebied. Om hiermee om te gaan 
zal er een natuurlijke zone worden aange-
wezen. Dit gebied zal wel toegankelijk zijn, 
maar wordt niet versterkt in dit opzicht. 
Dit is daarmee een gebied die ecologisch 
van belang kunnen worden gemaakt. Deze 
gebieden zullen beleefbaar zijn vanaf de ran-
den zodat natuur zich er goed kan ontwikke-
len. Hierdoor zal het gebied toch van waarde 
zijn, zodat het niet zal worden onderdrukt in 
de toekomst. In punt 4 zal de natuurontwik-
keling uitgebreider worden behandeld.
 

2.2 De landbouw in het gebied zal over het 
algemeen de voornaamste functie blijven. 
Er zal overal in het gebied ruimte zijn voor 
nevenfuncties. In de sterk agrarische zone 
zullen de nevenfuncties niet op grote schaal 
aanwezig zijn. De gebieden die als potentie-
gebieden worden aangegeven zullen ech-
ter een andere benadering krijgen. Hier zal 
beter worden gekeken in welke mate de ver-
schillende functies als recreatie, natuur en 
andere projecten (zoals ruimte voor ruimte, 
nieuwe landgoederen) kunnen worden inge-
past. Belangrijk hierbij is dat er in het gehele 
gebied geen verrommeling plaatsvindt wan-
neer er functies worden toegevoegd. 

2.3 De intensiteit van bebouwing zal wor-
den behouden zoals deze nu is. Dat bete-
kent echter niet dat de ontwikkeld wordt 
stopgezet. Er is namelijk veel potentie in 
het gebied om de kwaliteit hiervan te ver-
sterken. Hiermee wordt bedoeld dat de 
bebouwing zelf kan worden vervangen 
door nieuwe bebouwing die inspeelt op de 
identiteit van dit gebied. De functies van 
gebouwen zouden ook veranderd kunnen 
worden, wanneer daar vraag voor is. Wel zal 
dan gekeken moeten worden of het binnen 
de richtlijnen van het landschap past. Voor 
landbouw geldt dat er geen megastallen 
zullen komen in het gebied, omdat dit niet in 
het landschap past. 

3. Recreatie en routes
De recreatie in het gebied willen we verster-
ken zodat mensen het mooie landschap van 
de Gelderse Vallei kunnen beleven. Zo ont-
staat er begrip en misschien zelfs motivatie 
zodat het gebied waardevoller wordt. 

De rust in het gebied is een grote kwaliteit 
en daarom zal de recreatie worden gecon-
centreerd in de Schammer, Bloeidaal en 
rond kasteel Stoutenburg (Klein Stouten-
burg). Dit zal voor dagjesmensen de hoofd-
punten zijn om het gebied te verkennen. 
Op deze manier zal de rest van het gebied 



 36 worden ontzien van de grootste drukte.

De Schammer en Bloeidaal zullen de groot-
ste recreatiedruk vanuit de rand van de stad 
opvangen. Kasteel Stoutenburg zal ook 
mensen van verder weg trekken. Het Kas-
teel Stoutenburg heeft nu al een bezoekers-
centrum waar de mensen naar toe kunnen 
komen. Deze voorziening zal eventueel kun-
nen worden uitgebreid als daar meer vraag 
naar komt. 

Groot Stoutenburg zal een uitloopgebied 
worden vanuit het gebied rond kasteel Stou-
tenburg. De verschillende recreatieve routes 
die al in dit gebied zijn zullen aantrekkelijker 
worden. 

Naast het aantrekkelijker maken van de re-
creatieve routes zullen er ook verbindingen 
komen met andere gebieden zoals landgoed 
Kallenbroek, Bloeidaal en Schammer. Op 
deze manier wordt de recreatiedruk meer 
verspreid.
Het sluipverkeer over een aantal wegen zal 
worden tegengegaan. Op deze manier zul-
len de wegen veiliger worden.

Mensen uit een bepaald gebied weren is in 
dit gebied niet mogelijk. Om toch een na-
tuurlijke zone te creëren zullen hier weinig 
routes worden gecreëerd, zodat deze gebie-
den minder toegankelijk zijn. De mensen die 
het gebied goed kennen zullen deze route 

gebruiken. 

4. Natuurontwikkeling en water-
retentie in het gebied
De natuur die in dit gebied tot ontwikkeling 
zal komen zal kleine natuur zijn. Natuur die 
van oudsher voorkwam rond boerenerven. 
Denk aan klein wild, veel vogelsoorten, ge-
cultiveerde natuur, houtwallen, graslanden, 
singels en bosjes.
Deze natuur leent zich erg goed in combina-
tie met recreatie en landbouw omdat deze 
natuur rond het erf zich goed aanpast.
Het ontwikkelen van natuur wordt voorna-
melijk gestimuleerd in de natuurlijke zone 
die genoemd is bij punt 2.1. Zo blijft de rust 
in het gebied behouden.

Verder kan natuurontwikkeling hand in hand 
gaan met waterretentie. De waterretentie 
zal plaatsvinden langs de beken. Op het 
moment dat de beken niet hoog staan kan 
er natuur langs ontwikkelen, maar zodra er 
meer water afgevoerd moet worden kunnen 
deze stukken natuur overstromen.

Door het inkaderen van deze principes zal er 
een waardevol gebied voor iedereen wor-
den gecreëerd. 
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Wat is een landschapsvisie

Dekzandruglandschap
Beekdallandschap
Ontginningslandschap
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Met een landschapsvisie wordt 
het ideaalbeeld van het bepaal-
de type landschap aangegeven. 
Met deze verschillende visies 
zorgen we er samen voor dat 
het landschap weer leesbaar 
wordt voor iedereen die hier 
gebruik van maakt. 

Startpunt bij elk landschap is het karakter 
dat het van zichzelf heeft. In het verleden 
zijn deze typerende eigenschappen van 
het landschap niet meer zichtbaar voor de 
meeste mensen, waardoor het zijn waarde 
deels heeft verloren. Door middel van het 
versterken van deze landschappen zorgen 
we dat het gebied weer waarde krijgt voor 
iedereen. Daarbij komt dat het versterkte 
landschap er voor zorgt dat het beter be-
stand is tegen toekomstige veranderingen. 
Wanneer het landschap duidelijk is, zal dit 
dus minder snel voor verrommeling zorgen. 

De drie verschillende typen landschap die 
in het buitengebied Amersfoort Oost voor-
komen zullen hier uitgewerkt worden. Dit is 
het landschap met beekdalen en dekzand-

ruggen, met daarnaast de (veen)ontginnin-
gen. 

Na dit hoofdstuk bent u te weten gekomen 
in welk landschap u woont en wat de hoofd-
visie van dit type landschap precies inhoudt. 
Hiernaast is de kaart te zien van onze onder-
verdeling van het landschap. 

Wat is een landschapsvisie?

Leesbaarheid en schoonheid van het 
landschap vergroten

# Verschillende identiteiten versterken.
# Samenhang in het landschap creëren.
# Toegankelijkheid verbeteren.
# Opnamecapaciteit vergroten zodat 
bestaande elementen beter ingepast 
en toekomstige ontwikkelingen moge-
lijk gemaakt kunnen worden.

Rechts. De landschapstypenkaart van Amersfoort 
Oost.
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Nieuwe landschapskaart
 42

Nieuwe landschapskaart
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De hoogtekaart laat zien dat er hogere delen 
en lagere delen in het gebied voorkomen. 
De hogere delen hebben meer zandige gron-
den en de lagere delen beekeerdgronden. 
Ook vallen de dekzandkopjes op die zijn ont-
staan door de mensen. De paarse delen zijn 
de veengebieden die later zijn ontgonnen. 
De grondwatertrappen zijn met romeinse 
cijfers aangegeven. I is het natste gebied, VII 
is het droogste.

Analysekaarten
De landschapstypenkaart is gebaseerd op 
de bodemkaart samen met de hoogtekaart. 
De combinatie van deze kaarten geven 
genoeg handvaten om de beekdalen en 
dekzandruggen te lokaliseren. 

Boven. HoogtekaartLinks. Bodemkaart

Legenda

> 5 m

< 1 m



 44 Waar bevindt u zich?
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In welk landschap woont u?

Op deze kaart kunt u zien in 
welk soort landschap u woont 
en dus aan welke regels u 
zich moet houden. In de land-
schapskaart worden drie land-
schappen onderscheiden.

1. Dekzandruglandschap
2. Beekdallandschap
3. Ontginningslandschap

Deze verschilllende gebieden 
hebben een eigen landschapka-
rakteristiek die u op de volgen-
de pagina’s kunt lezen. 

Legenda



 46 Dekzandruglandschap

Basiselementen voor het dekzandruglandschap

Hoofdstructuur bestaat uit 
kamers met muren van groen

Groenstructuur door het 
beplanten van wegen, kavel-
randen en het bebossen van 
kamers

Bebouwing valt weg tegen 
de beplantingsranden aanKromme wegen behouden 

en terugbrengen wanneer 
dat kan
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Sterk vervaagde groenstructuur door uitvinding 
van het prikkeldraad

Beplantingsstructuur rond 1900

De dekzandrug op dit moment
Een dekzandrug is een verhoogd gedeelte 
in het landschap wat in de laatste ijstijd is 
gevormd door sterke winden uit het westen. 
Tussen de dekzandruggen zijn de beekdalen 
gelegen. De dekzandruggen hebben veel 
vruchtbare gronden aan de rand die door de 
mensen zijn ontstaan (ook wel enkeerdgron-
den genoemd). Op de dekzandruggen staat 
nu de meeste bebouwing, voornamelijk aan 
de hessenweg.  

Het landschap van de dekzandruggen in de 
Gelderse Vallei is een erg divers landschap 
bestaande uit onregelmatige blokverkave-
ling, eenmanskampen (of engen) met daar-
tussen een onregelmatig wegenpatroon. 

Het landschap is ontstaan doordat verschil-
lende boeren bedrijven op een kamp gin-
gen wonen. De kamp is een stuk land dat 
vruchtbaar is gemaakt en op de rand tussen 
hoog en laag gebied ligt (aan de rand van de 
dekzandruggen). Dit was de meest ideale 

plek om een bedrijf te beginnen. De boeren 
hadden allen hun eigen stukje kamp waarop 
zij een bedrijf hadden voor akkerbouw en 
veeteelt. Zij waren veelal zelfvoorzienend en 
hadden geen gezamenlijke stukken grond. 
Om de gewassen op de akkers te bescher-
men tegen wildvraat en wind legt men lage 
wallen met beplanting erop aan. Later ging 
men over op houtwallen van voornamelijk 
eikenhakhout.

Op de historische kaart is te zien dat het 
landschap erg groen en kleinschalig was. 
Op dit moment is dit landschap totaal ver-
anderd door de ruilverkaveling en schaal-
vergroting. Er zijn nog een paar plukjes 
groen overgebleven van de structuren die 
er vroeger waren. Ook de wegen zijn vaak 
rechtgetrokken. Het oude landschap is hier 
verdwenen. Op de dekzandruggen was er 
meer akkerbouw omdat de drogere gronden 
hier geschikter voor waren.
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Massa sterk aanwezig op dekzandrug.

Dekzandrug

Dekzandrug

Beekdal

Beekdal

Sterk aanwezige groenstructuur vlak na 1900 
locatie: ten zuiden van de modderbeek

Landgoed stoutenburg gelegen op de dekzandrug 
met veel groen er om heen. 

Totaal veranderd landschap nu

Landgoed stoutenburg ligt nu als groen eiland zonder 
relatie met de omgeving.

Dekzandruggen in oost-westrichting liggen tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe in. 

Bebouwing en wegen worden aange-
legd op hogere delen.
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Diverse groenstructuren met mozaïekpatroon 
kavelstructuur.

Toekomstvisie dekzandrug
Het dekzandruglandschap is karakteris-
tiek voor het landschap op de dekzandrug. 
Dit betekent dat het gebied kleinschalig is 
waarbij ruimtes worden omzoomd met be-
planting. Deze ruimtes hebben de vorm van 
een mozaïekpatroon. De huidige structuren 
zullen hierbij blijven bestaan en er worden 
eventueel nog andere lijnvormige elemen-
ten aan toegevoegd om zo het kleinschalige 
mozaïeklandschap weer terug te krijgen. 

Andere beplanting in het dekzandrugland-
schap zijn bomenrijen in de vorm van weg-
beplanting en kavelbeplanding, singels voor 
afscheiding van percelen, bosjes verspreid 
over het gebied en solitaire bomen in de 
weilanden. 

Om dit landschap weer zichtbaar te maken is 

Scenario van dat ge-
biedje

Huidige situatie van het landschap (LSK) Impressie van het toekomstige dekzandruglandschap
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Bebouwing geplaatst langs de beplanting zorgt dat 
de bebouwing wegvalt.

Beplante wegen zorgen voor structuur in het land-
schap.

Erfi nrichting met groenstructuren om de kavel heen. 
Achterkant van de schuren gericht op de weg.

Venster op het landschap, kijken vanaf de weg op het 
landschap.

het dus belangrijk om een goede groenstruc-
tuur aan te leggen. Op deze manier krijgt het 
landschap een besloten karakter. Beplant de 
randen van uw kavels en erven zodat deze 
worden ingekaderd in het landschap. De be-
bouwing zal hierdoor tegen de groenstruc-
tuur wegvallen zodat deze minder opvalt in 
het landschap.

Ook kleine bosjes en diversiteit in breedtes 
van beplanting zijn kenmerkend voor dit 
landschap. Solitaire bomen zorgen voor 
een onderbreking in de open ruimtes. Land-
bouwgebruik zal voornamelijk akkerbouw 
zijn omdat deze grond hier meer geschikt 
voor is. 

Voor de erfi nrichting is het kenmerkend dat 
de bebouwing verspringend op het erf staat. 
Dit komt ook doordat het erf niet rechte 
vorm heeft door het kavelpatroon.
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Toekomstvisie van de dekzandruggen. Meer beplanting zorgt voor een duidelijke structuur en een klein-
schaliger karakter. De beplanting zal voornamlijk uit houtwallen, bomenrijen of solitaire bomen bestaan.

Huidige landschap langs de stoutenburgerlaan is erg open en grootschalig.
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 54 Beekdallandschap

Basiselementen voor het beekdallandschap

Beekdalen openhouden met 
daarin verspringende plukken 
bosjes of singels

Bebouwing niet in de 
beekdalen maar aan de 
zijkant, in de beplan-
tingsrand mag ook

Randen van beekdalen 
aanzetten met rand van 
beplanting

Kwaliteit van beken 
opwaarderen; benutten van 
het schone water

Recreatieve route 
langs de beken
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WAAR



 56 Wat is een beekdal?
De beekdalen zijn ontstaan tussen de dek-
zandruggen. De beken hebben vroeger 
waarschijnlijk op verschillende manieren 
gelopen tot het werd zoals het nu is. Het 
beekdal is op dit moment niet erg duidelijk 
zichtbaar. Als je door het gebied heen reist 
dan komt de beek vanuit het niets opdoe-
men zonder dat het al duidelijk werd dat om 
een natter gebied gaat. Dit komt voorname-
lijk door de intensivering van de landbouw. 
Hierdoor is veel in het landschap verdwenen 
en is het landschap niet meer leesbaar. Het 
krijgt daardoor ook te weinig waardering.

De Barneveldse beek is op dit moment wel 
beleefbaar door het wandelpad dat er op 
een stuk bij landgoed Stoutenburg langs 
loopt. Zoals je kunt zien op de historische 
kaart op de volgende pagina was het beek-
dal veel duidelijker omzoomd met een be-
plantingsrand. Hierdoor viel het sterker op 
dat het hele beekdal redelijk open was.

Beekdal relatief open ruimte in verhouding met de 
dekzandruggen

Beekdalen zijn gevormd tussen de dekzandruggen in 
en hebben hun oorsprong in de stuwwallen. Voorna-
melijk vanuit de Veluwe zijn er veel beken die door 
het gebied heen stromen. Beekdal is nat en slecht terrein voor akkerbouw, 

vandaar dat het vaak als hooiland of weiland wordt 
gebruikt
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Beekdal slingerend door het landschap in 1908

Hoogtekaart Amersfoort-oost

Nu: Verdwenen beplantingsstructuur om de beek. 

Legenda

> 5 m

< 1 m



 58 Toekomstvisie beekdal
Het eerste kenmerk waar je aan denkt bij 
een beekdal is het open karakter. Dit open 
karakter is komt tot stand doordat de be-
bouwing, wegen en beplanting op de hoge-
re delen geplaatst worden. Deze elementen 
vormen de begrenzing voor het beekdal. 
Het beekdal moet echter niet in zijn totaliteit 
open blijven. Omdat tussen de verschillende 
weilandpercelen ook singels en kleine bosjes 
staan zorgt dit voor een dichtere structuur 
in het landschap. 

Omdat de  beken lijnvormige elementen 
vormen die een groot bereik hebben zijn 
deze interessant om toegankelijk te maken. 
Door het volgen van de beek beleef je hoe 
de beek ontstaat en waar deze in uitkomt. 

Daarnaast is het voor ecologische doelein-
den ook een goede kans om verschillende 
gebieden met elkaar te koppelen. De goede  
kwaliteit van de beken door het kwelwater 
wat er in vermengd zorgt dit voor kansen 
van bijzondere fl ora en fauna. Door het 
agrarisch gebruik in de beekdalen zijn de 
weilanden op dit moment goed afgewaterd. 
Voor ecologie is het interressanter als er 
vernatte delen in het gebied komen. Wan-
neer er meerdere percelen zo zijn aangelegd 
ontstaat er een ecologische corridor die 
verschillende gebieden met elkaar verbindt.

Imprissie van het toekomstige beekdallandschapHuidige situatie van het landschap (LSK)
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Toegankelijkheid van de beekdalen voor recreatie

Open karakter van het beekdal. Bebouwing wegen en 
beplanting zal op hogere delen worden gesitueerd.

Verschillende elementen die in het beekdallandschap 
naar voren komen zoals (elzen)singels en kleine 
bosjes.

Ecologische kansen voor bijzondere fl ora en fauna 
wanneer er meer natte natuur in het beekdal aanwe-
zig is.
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Huidige Barneveldse beek met steile randen en weinig beplanting rond de beek.

Toekomstvisie van de beekdalen met beplanting voor structuurversterking en natte graslanden die over-
lopen in de beek voor een natuurlijke overgang van nat naar droog. De beken zullen toegankelijk worden 
gemaakt door middel van wandelpaden.
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 62 Ontginningslandschap

Basiselementen voor het ontginningslandschap

Kenmerkende rechtlijnige 
kavelstructuur

Erven vallen weg tegen 
beplantingsranden

Kavels en erven om-
zoomd door beplanting

Rechtlijnige belangrijke 
wegen sterk aangezet met 
beplanting. 
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 64 Het ontginningslandschap op dit moment
De gronden in ontginningslandschappen zijn 
altijd nat. Mensen wilden gaan wonen aan 
de wegen die er door heen lagen. Voordat 
dit kon moesten zij het land droger maken 
(ontginnen).  Zij gingen veel sloten graven 
op korte afstand van elkaar om al het water 
uit het gebied te krijgen. Deze structuur is 
erg kenmerkend voor het ontginningsland-
schap. 

Ook Musschendorp is zo’n ontginningsge-
biedje. In dit gebied was veel kwelwater en 
zorgen de beken ook voor de nodige wa-
tertoevoer. Hierdoor ontstond er veen wat 
later weer is afgegraven toen men het land 
wilde gebruiken. Maar ook in gewoon natte 

gebieden zonder veen werd het ontgin-
ningsprinicpe toegepast.

De wegen in het gebied waren recht om-
dat men zo snel mogelijk van A naar B een 
weg wilde aanleggen. In de omgeving van 
Leusden zijn verschillende delen waar dit 
nog terug is te vinden. Zoals op de volgende 
pagina is te zien is het landschap veranderd. 
Vroeger was de strokenverkaveling nog veel 
sterker dan nu. Dit komt doordat er met de 
tijd meer technieken bij zijn gekomen om 
het water uit het gebied weg te krijgen. Er 
waren dus minder sloten nodig om het ge-
bied net zo droog te houden. 

Beginsituatie; Door de lage ligging en de kwel van de stuwwal was het 
gebied te nat voor agrarisch gebruik

Eerste ontginning; sloten werden gegraven om het natte land bruik-
baar voor landbouw. De sloten zaten dicht bij elkaar en er was weinig 
groen.
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Sterk aanwezige strokenverkaveling voor 1900. Wei-
nig groen, alleen langs de wegen.

Landschap is grootschaliger geworden. Bepaalde 
structuren zijn nog wel zichtbaar maar niet meer dui-
delijk te zien. Ook is er minder groen in het gebied.

Huidige situatie; Ruilverkaveling en betere ontwatering leidde tot min-
der sloten en grotere kavels. Ook is er meer groen in het gebied.



 66 Toekomstvisie ontginninglandschap
Het ontginningslandschap bestaat uit een 
strokenverkaveling van langgerekte ruim-
tes. Deze stroken zullen worden benadrukt 
door de kavelgrenzen te beplanten. De oude 
verkaveling met nog veel meer stroken zal 
niet worden nagestreefd omdat het op dit 
moment niet reëel is voor dit gebied.  Wel 
zal wanneer er in een deel van het gebied de 
strokenverkaveling helemaal niet meer her-
kenbaar is, maar er wel ligt, worden terug-
gebracht. Dit zal gebeuren door middel van 
beplantingsranden aan te leggen langs de 
structuren. De opgaande beplanting die hier 
voor gebruikt kan worden zijn houtsingels, 
lanen en bomenrijen bestaan.

Andere lijnvormige beplanting die zal wor-
den toegepast zijn de bomenrijen of lanen 

langs de belangrijkste wegen. De andere 
wegen zullen geen beplanting krijgen.

Het landgebruik in het gebied zal voorna-
melijk uit weiland, maisakkers en bosperce-
len bestaan. Deze zullen altijd de vorm van 
de kavels volgen. Op deze manier vormt 
het rechtlijnige gebied toch een diversiteit 
aan verschillende landschapselementen. 

Bebouwing in het gebied is op dit moment 
al geconcentreerd langs de wegen. Dit zal 
worden behouden en wanneer er even-
tueel nieuw wordt gebouwd zal dit ook 
worden nagestreefd. 

Imprissie van het toekomstige ontginningslandschapHuidige situatie van het landschap (LSK)
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Belangrijke lange, rechte wegen sterk beplanten met 
laan of bomenrij. 

Bebouwing blijft geconcentreerd langs de wegen lig-
gen met een aantal boerderijen in het land.

Typische verkaveling van stroken gericht vanaf de 
wegen. Deze verkaveling zal behouden worden.

Op de scheiding van de kavelgrenzen kunnen ver-
schillende typen worden gebruikt namelijk bomen-
rijen, singels, 
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Toekomstvisie van het ontginningslandschap

Huidige ontginningslandschap
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Gemeentelijke aanpassingen
 Natuurcompensatie
 Watercompensatie
 Wegenstructuur
 Verbinding Juliusput met Stoutenburg

Lokale aanpassingen

Voor de gemeente
 Natuurcompensatie
 Watercompensatie
 Wegenstructuur
 Verbinding Juliusput en 
 Stoutenburg
 Schammer
Voor de bewoner
 Beken
 Landgoed Stoutenburg
 Natuurlijke zone
 Landbouwzone



 72 Uitwerking
In dit hoofdstuk geldt dat er verschillende 
onderwerpen en/of gebieden worden aan-
gepakt die nog een extra verdieping no-
dig hebben. Allereerst zullen de gebieden 
aan de orde komen die een gemeentelijke 
benadering nodig hebben. Hierna zullen de 
gebieden worden aangepakt die meer vrij 
in te vullen zijn door de gemeente maar ook 
door de (toekomstige) bewoners van het 
gebied zelf.

Voor de gemeente
Verplichte onderwerpen als de natuur en 
watercompensatie in verband met de ver-
breding van de A28, de A1 en knooppunt 
Hoevelaken zullen als eerste behandeld 
worden. 

Een belangrijk onderdeel is de wegenstruc-
tuur die op dit moment niet optimaal is. In 
dit onderdeel wordt hier een advies voor 
gegeven

Wens van het Utrechts Landschap was 
om de Juliusput met groot Stoutenburg te 
verbinding in de vorm van recreatie, water-
berging en natuur gebied. In dit onderdeel 
hebben we onderzocht wat de mogelijkhe-

den hier voor zijn.

Voor de bewoner
´Voor de bewoner´ betekent dat deze 
ingrepen kunnen worden gerealiseerd door 
iedereen. Dit betekent dat de bewoners in 
dit gedeelte aan zet zijn. Gebieden die hier 
nog worden uitgewerkt zijn de Natuurlijke 
zone, Beken, Landbouwzone, Schammer 
en Landgoed Stoutenburg.

Deze zones zullen worden uitgewerkt aan 
de hand van historie, bebouwing, groen/na-
tuur, water en recreatie. 

Wanneer u ziet dat u niet woont in een van 
deze zones kunt u uitgaan van de uitwer-
king per landschapstype dat in het vorige 
hoofdstuk is beschreven. 
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Legenda
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Voor de 
gemeente
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Heerlijkheid Stoutenburg

Juliusput

Stoutenburgerlaan

Natuur en water
compensatie 

Schammer

Verbinding

Legenda



 76 Natuurcompensatie
Vanwege de verbreding van de A28 en de 
A1 en de veranderingen aan het knooppunt 
Hoevelaken moet er 20-40 hectare natuur 
worden aangelegd. Deze natuur moet zo 
dicht mogelijk bij de plek komen waar het 
wordt weggehaald. Omdat het nog niet pre-
cies bekend is hoeveel ruimte de snelwegen 
en het nieuw knooppunt in gaan nemen is er 
een richtlijn gegeven van het aantal hectare 
natuur dat moet worden aangelegd. Om een 
beeld te geven bij deze richtlijn hebben we 
twee kaarten gemaakt waarop te zien is wat 
wij adviseren over hoe de natuur verdeeld 
zou moeten worden. We hebben een mini-
mumvariant, met 20 hectare, en een maxi-
mumvariant, met 40 hectare.
De meeste natuurcompensatie kan een plek 
krijgen op de gronden van Het Utrechts 
Landschap of op de gronden die van hun 
gaan worden. Al die gronden samen zijn ech-
ter geen 20 hectare. Er moet dus nog meer 
worden aangelegd. Dit zouden wij voorna-
melijk plaatsen op de plek van de natuurlijke 
zone, zodat de verbinding tussen Heerlijk-
heid Stoutenburg en landgoed Kallenbroek 
tot stand komt. De natuur die we ons op die 
plek voorstellen is voornamelijk houtwallen 
en kleine bosjes.
Bij de maximumvariant adviseren wij om 
heel veel verschillende soorten natuur aan 
te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld natte 
graslanden, moerasjes, bosjes of singels in 

de beekdalen zijn of houtwallen, bosjes of 
boomgroepen op de dekzandruggen. Veel 
verschillende soorten natuur is namelijk 
ecologisch waardevoller voor het gebied. 
Echter het liefst meer houtwallen en singels 
dan bijvoorbeeld natte graslanden omdat 
houtwallen en singels niet alleen ecologisch 
interessant zijn, maar ook de landschaps-
structuur versterken.
Ook bij de maximumvariant zien wij het liefst 
de meeste natuurontwikkeling in de natuur-
lijke zone. Dit ook weer vanwege het tot 
stand laten komen van de verbinding tussen 
Heerlijkheid Stoutenburg en landgoed Kal-
lenbroek.
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Natuurcompensatie minimumvariant

Natuurcompensatie maximumvariant



 78 Watercompensatie

Water is een element in het landschap wat 
veel ruimte inneemt.  Goed voedzaam land 
aan het water geven blijft moeilijk voor de 
boer. Daarom moet er duurzaam en onder-
bouwd te werk worden gegaan. Combineren 
met natuur en recreatie bespaart ruimte en 
goede argumentatie voorkomt veel onbe-
grip. De noodzaak van het waterbergen 
moet duidelijk worden en er zal zorgvuldig 
mee om moeten gegaan worden. 

Mensen trekken vaak naar het water toe, dit 
is mooi om te zien. Door het water met deze 
functies te koppelen zal water een belang-
rijke drager in het gebied zijn. 

De A1 en de A28 gaan verbreed worden in de 
toekomst.  Knooppunt Hoevelaken wordt 
steeds meer belast met meer verkeer en 
groei is niet te vermijden.
Door deze verbreding gaat er meer asfalt ko-
men en gaat er tegelijker tijd grond verloren 
waarin water kan worden opgenomen. 
de waterbergingscappiciteit wat hier verlo-
ren gaat moet ergens anders opgevangen 
worden. 
Niet alleen de snelweg zorgt voor een 
grotere behoefte aan waterberging. Ook 
een grotere macht, het klimaat, zorgt voor 
meer water. Hevigere regenbuien en langere 
periode van droogte zorgen voor pieken in 
nat en droog. Water vast houden (bergen) is 
ook in deze situatie dus belangrijk. 

De geschatte groote van het aantal kubieke 
liters is in deze opgave nog niet duidelijk. 
Hoewel het eindbeeld dus nog kan verschil-
len met betrekking tot de hoeveelheid ingre-
pen, geven de vorm van de ingrepen die we 
geven wel een goed beeld hoe het probleem 
kan worden opgelost.
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Gescheiden functies
De watercompensatie kan worden opgelost 
door land weg te nemen van de boer en aan  
het water te geven. Dit kan worden gedaan 
door een moeras, rietland, nattegraslanden 
en broekbos. Dit is heel waardevol voor de 
natuur, want hier kan de boer helemaal niets 
meer doen en wordt dus met rust gelaten. 
Het is wel zonde van het waardevolle land-
bouwgrond. En de boeren willen daarom 
hun land ook niet graag kwijt. 
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Gedeelde functies
Een andere oplossing kan zijn om het land 
tijdelijk af te geven aan het water. Er kunnen 
landen overstromen als er te veel water is. 
Als het water weer zakt kunnen de landen 
weer gebruikt worden. Dus is het land alleen 
als er veel water is onbruikbaar. En de beek 
is schoon genoeg om land te laten overstro-
men. 
Ook kan het een goed idee zijn om meer 
ruimte in de beek te maken waar het water 
heen kan wanneer er veel water is. 
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Meer ruimte in de beek
Als alle boeren zouden meewerken en een 
deel afstaan aan het water krijg je een hele 
brede rand langs de beek waar natuur zijn 
gang kan gaan. Maar hier is één nadeel aan 
verbonden, als een van de boeren dit niet 
wil dan is het beeld helemaal verstoord. Dan 
krijg je geïsoleerde gebieden

Ook kan de beek op sommige plekken de 
beek breder gemaakt worden in de vorm 
van ontginningen, hierdoor krijg je recht 
hoeken in de beek. Dit is geen natuurlijk 
beeld en de natuur kan ook niet zijn gang 
gaan.

Een tussen oplossing kan zijn om de sloten 
die op de beek uitkomen in te nemen. De 
hoeken worden dan afgerond zodat de in-
gang van de sloot van breed langzaam naar 
de oorspronkelijke breedte gaat. Zo is er 
meer ruimte voor het water om op te van-
gen, en hoeft de boer maar een beetje land 
af te staan. 
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 84 Wegenstructuur
De wegen moeten worden aangepast om 
het reguliere verkeer, de recreatie en natuur 
samen te laten komen. Op de Stoutenbur-
gerlaan, Hesseweg en Emelaarseweg is dit 
nu een probleem. Hier is veel sluipverkeer 
wat in botsing komt met natuur en recre-
atie. De Hessenweg is de grootste ontslui-
tingsweg van het gebied. Hier is al veel aan 
gedaan en deze zal dan ook niet verder 
aangepast worden. De Stoutenburgerlaan 
en Emelaarseweg kunnen wel verbeterd 
worden. De maximum snelheid op de Eme-
laarseweg zal dan ook 60km/h in plaats 
van 80km/h worden zodat de auto’s via de 
Hessenweg even snel of sneller zijn. Het 
is namelijk al de hoofdontsluitingsweg die 
al druk bereden wordt. Door het geschei-
den fietspad ondervinden recreanten geen 
ergernis bij een toename aan verkeer. De 
Stoutenburgerlaan wordt voor het sluipver-
keer afgesloten. Alleen de bewoners kunnen 
hier nog rijden, dit kan worden gedaan door 
paaltjes die in de grond kunnen zakken als je 
een pasje laat zien. Alleen de bewoners aan 
de Stoutenburgerlaan krijgen zo’n pasje.
Daardoor hebben recreanten en de natuur 
veel minder hinder van verkeer, waadoor de 
belevingskwaliteit van de Stoutenburgerlaan 
vergroot wordt.

Stoutenburgerlaan verkeersvrij maken

Verkeer op Hessenweg niet hinderlijk voor fietsers

Paaltjes op de Stoutenburgerlaan
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De Juliusput is nu onbekend bij de meeste 
recreanten, omdat je er niet bij kunt komen 
en omdat deze niet zichtbaar is in het land-
schap. Dit is een gemiste kans. Maar toch 
moet de plas een rustgebied blijven. Er zal 
dus op een plek een zichtpunt komen om 
de plas te beleven. Hier komt dan ook een 
route langs. Hierdoor wordt de Juliusput 
verbonden met het landgoed. 

De verbinding met het landgoed en de Juli-
usput zal met een recreatie pad langs groen 
gaan, dus langs een houtwal, elzensingel of 
bosjes. 

Paden gaan langs en door houtwallen

Zichtpunten op de Juliusput

Uitzicht over de Juliusput



 86 Schammer
De schammer is de verbinding 
tussen de stad en het land-
schap. Door de waterreten-
tie van het gebied wordt de 
schammer meer gezien voor 
de recreatie voor de stad. Maar 
het gebied kan worden verbe-
terd en zijn er tips te zien en te 
lezen. 

De schammer is een gebied 
langs de A28 en tussen de Hor-
sterweg en Hessenweg. Door 
deze wegen wordt het gebied 
omsloten en wordt de verbin-
ding naar buiten lastiger.  Maar 
dat is de uitdaging van dit ge-
deelte. 

Hiernaast is te zien hoe het ge-
bied aan de Horsterweg hangt 
met blokkade bij de aansluitin-
gen.
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 88 Bebouwing
De bebouwing staat op de rand van het ge-
bied. De woningen staan met de zijkant en 
voorkant naar de weg gericht. De woningen 
hebben een wolfskap of een zadeldak. Het 
erf staat met de neus naar voren. 
Voor de toekomst is het verstandig om 
geen woningen bij te bouwen. Maar kan wel 
op het erf zelf volgens de rood voor rood 
regeling. Omdat de verbinding tussen de 
Schammer en landschap niet mag worden 
verstoord. Want het is mooi om tussen de 
woningen door te kijken naar het landschap.   

Nieuwe functies
Op dit moment zit op een erf aan de Hor-
sterweg een dagopvang voor kinderen van 
0-4 jaar, Buitenschoolse opvang 4- 12 jaar, 
dagopvang volwassenen en werkproject. 
Er is de mogelijkheid om op ‘T Scham een 
nieuwe functie van te maken, die de verbin-
ding van de stad Amersfoort met het land-
schap te verbinden door de Schammer. 
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De wegen van Horststweg en Hessenweg 
hebben aan één kant van de weg bomen en 
dit is wenselijk aan beide kanten van de weg 
te realiseren. De bomenlaan van de Scham-
mersteeg door alten lopen naar de Horster-
weg om zo er een hele laan van te maken.   

De verbinding tussen de schammer en het 
landschap wordt scheiden door een dijk met 
een grote hek. Dit is verstandig om te veran-
deren door een water zo groot dat er geen 
koeien of schapen over heen gaan. 

Op het erf wordt er aan de achterkant van 
de woningen een bos geplant om zo de aan-
dacht te geven aan de natuur met de door-
kijkjes naar het landschap. 

Vanaf de stad onder de snelweg door langs 
de Valleikanaal is een fietspad aangelegd, 
die wordt niet verbonden met de schammer 
en het landschap. Daardoor is het verstandig 
om de bos langs de plas meer te gaan be-
planten om zo een doorgang te krijgen met 
deze bomen en die van de Schammersteeg. 



 90 Recreatie
Het gebied is ultiem geschikt voor de recre-
atie. Voor de mensen in de stad en voor de 
mensen uit de omgeving. De recreatie die er 
op dit moment is, zijn wandelen, hardlopen, 
vissen, fietsen...

Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals....

De houtwallen die in het gebied zitten kun-
nen de overgang van schammer naar land-
schap minder hard laten verlopen. En wordt 
er meer lijnen verwerkt door te kijken in de 
oost - westelijke richting.  
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Want de mensen zijn vaak toe aan vernieu-
wing. De tijd verandert en de mensen en 
daardoor willen ze graag dat de dingen om 
hun heen mee veranderen. Want zo is het 
hardlopen verandert al richting trailrunning. 
(zie afbeelding linksonder) 
Zo zijn er in de Schammer ook veel mogelijk-
heden om deze aan te passen aan deze tijd. 
En dat daardoor de mens weer naar buiten 
gaat en tegelijker tijd ook geniet van de na-
tuur (bewust of onbewust). 
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Voor de 
bewoner 
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Legenda



Beken
Beken spelen een belangrijke 
rol in het buitengebied van 
Amersfoort-oost. De beekdalen 
zijn in de 20e eeuw flink onder 
handen genomen door met 
name de landbouw, waardoor 
de identiteit en herkenbaarheid 
van de beken verdwenen is. 
Doordat er veel verschillende 
partijen zijn zonder eenduidig 
plan dreigen de beekdalen ver-
der te verrommelen. 

Wij hebben plannen opgesteld waarbij de 
beekdalen weer hun identiteit terug krijgen. 
Daarbij bieden ook andere functies een 
belangrijke toevoeging. Bij de plannen is ook 
rekening gehouden met de huidige belan-
gen.



Beken
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Esvelderbeek
1905

1953

2013

Geschiedenis van de beken
Bij deze schetsen is te zien hoe de drie be-
langrijkste beken veranderd zijn in de loop 
van de tijd.

Wat vooral opvalt is dat de meeste verande-
ringen tussen 1905 en 1953 hebben plaats-
gevonden. Zo is er in die periode veel groen 
verdwenen en is met name de Barneveldse 
beek rechtgetrokken. Dit had vooral agrari-
sche voordelen, maar heeft een negatief ef-
fect op de ecologie en de waterhuishouding 
op de lagere delen rondom de beek. Verder 
is de strookverkaveling langs een beek ook 
typerend. Bij de Esvelderbeek en de Barne-
veldse beek zijn deze voor een groot deel 
behouden gebleven, maar aan de zuidkant 
van de Modderbeek is deze verdwenen.
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Esvelderbeek                 Barneveldsebeek                Modderbeek

1953 1953

2013 2013

1905 1905



 98 Bebouwing
De bebouwing in het gebied zorgt voor 
veranderingen in het gebied. Bebouwing in 
het beekdal is niet kenmerkend voor een 
beekdal en zal de openheid van een beekdal 
aantasten en de verrommeling toe laten 
nemen. Daarom is er voor gekozen om geen 
nieuwe bebouwing toe te staan in de beek-
dalen. Wel is het mogelijk om bebouwing 
aan de randen van de beekdalen te plaatsen 
zodat zij uitkijken over het beekdal. 

De bestaande bebouwing in het beekdal kan 
in de meeste gevallen niet gesloopt wor-
den, dus het is belangrijk om de bestaande 
bebouwing goed in te passen in het beekdal 
zodat de ontstane verrommeling wegge-
werkt wordt. De bebouwing zal ingepast 
moeten worden met behulp van een elzen-
singel, waardoor het beekdal natuurlijker en 

meer karakteristiek is en de bebouwing niet 
meer het zicht en de essentie van een beek-
dal verstoort.

Kenmerkend voor landbouw aan de beek 
zijn de langgerekte kavels langs de beek. 
Ook deze structuur biedt mogelijkheden om 
een beekdal open te houden en de sfeer van 
een beekdal te creëren, zodat het boeren-
land aan de beek niet altijd natuur hoeft te 
worden om toch de beleving van een beek-
dal te creëren.

Omdat het beekdal open zal worden gehou-
den zonder dat er nieuwe bebouwing komt 
zal de bedrijvigheid in het gebied minder 
zijn. Wel kunnen kleine bedrijven zich vesti-
gen in de bestaande  bebouwing of nieuwe 
bebouwing gerealiseerd aan de rand van het 
beekdal.

Bestaande bebouwing in het beekdal Bebouwing inpassen met een elzensingel



99       Groen/Natuur
Het beekdal zelf is open met weinig struiken 
en bomen. Echter is het beekdal niet hele-
maal zonder groen. Langs de Barneveldse 
beek en de Modderbeek komen ook natuur-
lijke natte graslanden, met diverse kruiden-
achtigen en grassen. Ook natuurlijke oevers 
bieden habitat voor diverse plantensoor-
ten zoals riet. Om dit te bereiken zullen de 
oevers flauwer gemaakt worden. De beek 
moet kunnen meanderen op de plekken 
waar de beek vroeger ook gebeurde, zodat 
het beekdal zelf natter wordt. 

Langs het beekdal komen elzensingels te 
staan. Deze stonden er in het verleden, 
maar zijn de laatste decennia verdwenen. 

Elzensingels versterken de beleving van het 
beekdal en zijn waardevol voor de ecologie. 
De elzensingels worden zo veel mogelijk 
geplaatst op de kavelgrenzen en dient als 
kavelbeplanting. Ook op de plekken waar 
bebouwing aanwezig is komen elzensingels, 
zodat het beeld van het beekdal minder 
verstoord wordt. 

Langs de Modderbeek zullen de natuurlijke 
graslanden in de vorm van stapstenen ge-
maakt worden, omdat er veel verschillende 
boeren grenzen aan deze beek. Daardoor 
zijn er boeren die niet mee willen werken 
aan de ontwikkeling van de beek. Bij boeren 
die wel mee willen werken komen er dus > 

Voorbeeld van een typerend beekdalBeek met stapstenen voor waterberging en ecologie
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een brede natuurlijke oever met een strook 
nat grasland. 

Bij de Barneveldse beek kan met nat gras-
land en natuurlijke oevers een aaneengeslo-
ten natuurlijke en recreatieve verbinding ge-
maakt worden, omdat er aan de noordzijde 
van de beek slechts één eigenaar aanwezig 
is. Ten oosten van Stoutenburg zijn er wel 
meerdere eigenaren en zal de ecologische 
verbinding overgaan in stapstenen, in het 
zelfde principe als bij de Modderbeek. 

Bij de Esvelderbeek worden er alleen natuur-
lijke oevers aangelegd, omdat deze geen 
opvallend beekdal heeft of heeft gehad. 

Elzensingels worden overal toegepast, daar 
waar de boeren mee willen werken met 
deze ontwikkeling, zodat ieder beekdal her-
kend kan worden als een beekdal.

Langs de Esvelderbeek loopt de Koedijker-
weg, waarlangs bomenlanen gesitueerd zijn 
bestaand uit de zomereik. Het is de bedoe-
ling dat deze bomenlanen behouden blijven, 
omdat deze er al waren rond 1905.

Agrarisch beekdal met natuurlijke oevers en elzensingels (Esvelderbeek)

Natuurlijk beekdal met natte graslanden, elzensingels en een recreatieve functie (Barneveldse beek)



101       Water
De beken zelf moeten meer gaan meande-
ren waar deze vroeger hebben gemeanderd, 
omdat de laatste decennia de beken recht 
gelegd zijn voor de landbouw. Dat heeft ne-
gatieve gevolgen voor de waterhuishouding 
in de lage delen, de ecologie en de sfeer en 
identiteit van het gebied. Het is van belang 
dat de beken weer net zo gaan meanderen 
als vroeger. Er zullen geen meanderingen 
plaatsvinden die er historisch gezien niet 
lagen. Tussen Bloeidaal en Stoutenburg was 
dit het geval en zal de beek de ruimte krijgen 
om te gaan meanderen. 

Naast de meandering kunnen de oevers 
hier ook flauwer gemaakt worden. Hierdoor 
heeft de beek meer ruimte om zijn water 
kwijt te kunnen. Dit kan in verschillende 

breedtes en dieptes gerealiseerd worden. 
Er kan ook gekozen worden om een heel 
weiland natter te laten worden. 

De toepassing van het flauwer maken van 
oevers kan langs elk deel van de beek. Wel 
zal dit voornamelijk bij de Modderbeek van 
toepassing zijn. Dit is logisch omdat hier veel 
kwel voorkomt. 

Deze twee verschillende maatregelen zor-
gen voor ecologische, recreatieve en water-
bergingsfuncties en geven dus een meer-
waarde aan het gebied. 

Verder moeten de sloten van het omrin-
gende land geen vervuild water afvoeren 
naar de beken. Dit is nadelig voor de ecolo-
gie. Boeren moeten er voor zorgen dat het 
slootwater van hun land schoon is en ook 
schoon blijft.

Flauwere oevers voor ecologie en waterberging

Een rechte beek kan leiden tot wateroverlast

Een meanderende beek bergt water

Huidig

Toekomstig



 102 Recreatie
De recreatie zal voornamelijk gericht zijn op 
het beekdal van de Barneveldse beek. De 
Barneveldse beek biedt kansen om Bloeidaal 
en Schammer recreatief te verbinden met 
landgoed Stoutenburg. De verbinding zal 
ook verder doorlopen naar landgoed Kal-
lenbroek. Dit zijn belangrijke recreatieve 
gebieden. Deze routes zullen alleen geschikt 
worden gemaakt voor wandelrecreatie, 
omdat fi etsrecreatie te storend zal zijn voor 
de ecologie. 
De afstand van de beek tot het pad varieert 
zodat er bij de beek rustgebiedjes ontstaan 
voor de ecologie en de recreant heeft tel-
kens een andere belevingswaarde tijdens de 
wandeling. Het pad zal van halfverharding 
worden gemaakt zodat het water kan infi l-worden gemaakt zodat het water kan infi l-

treren. Vlak langs de beek waar het te nat is 
zullen vlonders geplaatst worden, zodat het 
pad niet wegzakt op de zachte ondergrond 
en niet wegspoelt als de beek overstroomt.

De Modderbeek is te beleven via de wegen 
die de beek kruisen. Door bruggetjes meer 
te laten opvallen worden de wandel en fi ets-
recreanten die over de weg attent gemaakt 
op de beek die er ligt. Dit geldt ook voor de 
wegen die over de Barneveldse beek gaan. 
Er lopen geen paden langs de Modderbeek. 
De Esvelderbeek is beleefb aar vanaf de 
Koedijkerweg die vlak langs de beek loopt. 
Omdat deze weg ook door auto’s gebruikt 
wordt betreft dit wandel en fi etsrecreatie. 

Barneveldse beek beleefb aar maken Voorbeeld recreatie bij een beek
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De Esvelderbeek kent een lage intensiteit aan recreatie. De belangrijkste beziens-
waardigheid is de kruising van de Stoutenburgerlaan en de beek. Hier is de beek het 
best te beleven. Ook de koedijkerweg is kenmerkend voor de Esvelder beek met 
bomenlanen langs de beek.

De Barneveldse beek biedt een mogelijkheid om een recreatieve verbinding tot 
stand te brengen tussen Bloeidaal en landgoed Stoutenburg. Daarbij loopt het pad 
langs de beek met verschillende belevingswaarden.

Bij de Modderbeek komt er geen nieuwe recreatieve voorzieningen. Bij de kruising 
tussen de Modderbeek en de wegen 



 104 Landgoed Stoutenburg
Het landgoed Stoutenburg 
is een belangrijk punt in het 
gebied. Er zit een grote histo-
rische geschiedenis aan vast. 
Hierdoor is het goed om het 
landgoed met de omgeving 
wat extra aandacht te geven. 
Er wordt wel vastgehouden 
aan de landschaps visie van het 
vorige hoofdstuk. Maar deze 
wordt meer toegepast op een 
manier dat het bij het landgoed 
past.

Als u in dit gebied woont of in 
de omgeving dan worden hier 
tips gegeven om het landschap 
leesbaarder te maken. Deze 
tips lichten we per thema toe. 
Zo kunt u kiezen wat bij u van 
toepassing is.
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 106 Geschiedenis het landgoed
Bij deze schetsen is te zien hoe het landgoed 
veranderd is in de loop van de tijd. 

In 1866 is het landgoed nog helemaal intact. 
Alle lanen zijn goed zichtbaar vanuit het 
landhuis. Er zijn een paar grote bosgebie-
den. Een daarvan is Stoutenburg. Er zijn ook 
veel kleine weggetjes te vinden, veel gaan 
naar de huizen of door de bosgebieden. 

Rond 1908 is het landgoed verdwenen en 
het grote bosgebied ook. Er is weer ander 
groen voor terug gekomen maar veel klein-
schaliger en veel houtwallen en singels. Veel 
weggetjes zijn hier verdwenen.

De laatste kaart is de huidige situatie. Hier 
is te zien dat er veel groen verdwenen is en 
het hierdoor veel grootschaliger lijkt. De 
barneveldse beek is ook aan de westkant 
recht getrokken. Er zijn nog meer huizen 
bijgekomen. 

Landgoed Stoutenburg
1866

1908

2013
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Architectuur
Bij de huizen op en om het landgoed moet 
het dak van een nieuwe woning een wolfs-
dak zijn en maximaal 2 verdiepingen (maxi-
maal 6 meter hoog). De orginele kleuren 
gebruiken in de luiken. Deze kleuren zijn 
rood wit geruit met een zwarte rand erom.

Plaatsing van huizen
Met de voorkant aan de weg,  niet in een 
beekdal. Aan de voorkant van de kavel. 
De indeling van het erf kan in twee delen 
gedeeld worden. De voorkant is het visite-
kaartje en ziet er dus uitnodigend uit. De 
achterkant is meer functioneel, hier kan dan 
een boomgaard en schuren staan.
De  bestaande huizen die in het beekdal 
staan  inpassen in het 
beekdal. Dit kan door 
een singel geheel langs 
het erf te plaatsen. Zo lijkt 
het van buitenaf een bosje in een beekdal. 

Nieuwe woningen
Een nieuwe woning mag, mits deze in de 
plaats van gesloopte schuren komt. De 
nieuwe woning bij bestaande woning altijd 
3 meter achter de bestaande woning, wordt 
een kleinere woning om bestaande woning 
hoofdgebouw te houden. Ook mag er geen 
nieuwe inrit gemaakt worden. De bewoners 
van het nieuwe huis moeten gebruik maken 
van de bestaande inrit. 

Nieuwe Functies
Een bedrijf aan huis kan, alleen als dit in 
de bestaande bijgebouwen past, en dit 
niet meer dan 3 extra auto’s met zich mee-
brengt. Dit is om de Stoutenburgerlaan te 
ontlasten. Geen geluidsoverlast als aanne-
mersbedrijf. Wat wel kan is bijvoorbeeld een 
kantoor of studio. 

Boerderij de Korte Niep aan het eind van de laan
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Wegbeplanting
Lanen zijn kenmerkend voor het landgoed. 
Vooral de belangrijke toegangswegen had-
den een laan. De Stoutenburgerlaan is een 
van de historische wegen.  De belangrijke 
paden op het landgoed kunnen ook ver-
sterkt worden door lanen, deze zijn er ook al 
deels. 

Kavelbeplanting
Nieuw bos mag, dit zal vooral aansluitend 
aan het bestaande bos van Stoutenburg zijn. 
De grote zal worden bepaald aan de hand 
van de kavel. Ecologisch waardevolle gras-
landen moeten wel behouden worden. De 
beplantings soorten zal aan de ondergrond 
worden bepaald. In de beekdalen zullen dit 
vooral elzen zijn. Deze zijn interessant voor 
de houthak. 
Op de dekzandruggen zullen vooral eiken en 
beuken in het bos staan. Hier is hakhout wel 

mogelijk maar moet er rekening gehouden 
worden met de ecologie. 

De kavelgrenzen kunnen beplant worden 
met houtwallen en singels.
Houtwallen op de dekzandruggen en singels 
in de beekdalen. Deze typen kunnen worden 
gecombineerd met recreatie en houthak 
voor eigen gebruik.
De singels zullen vooral elzensingels zijn. De 
singels zullen minimaal 3 meter breed zijn. 
De houtwallen zullen vooral eik, meidoorn 
en sleedoorn. Deze hebben een goede wor-
tel diepte om de wal overeind te houden. De 
breedte zal van de houtwal minimaal 4 me-
ter zijn. Zo kan de recreatie ook hier gebruik 
van maken. 

De landbouw moet zo min mogelijk last 
hebben van de nieuwe houtwallen. Daarom 
moeten er goede doorgangen behouden 
worden of verbeterd.

Bloemenrijkgrasland wat behouden moet worden
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Beken
De Barneveldse beek was vroeger in dit 
gebied al net zo recht als nu is. Alleen aan 
de westkant was wat meandering. De beek 
heeft alleen meer wateropvang nodig voor 
het opvangen van veel water tijdens regen. 
Dit wordt op lokale plekken opgelost. Dit 
kan worden gedaan door het beekprofiel 
weer te herstellen. Dit was een steile oever 
in de buitenbocht  en een flauwe oever in de 
binnenbocht. Hierdoor krijg je meer flauwe 
oevers en is interessant voor ecologie. De 
enige plek dat dit niet kan is aan de noordzij-
de van de Barneveldsebeek ter hoogte van 
het landgoed. Hier staat een mooie grote 
laan, en moet behouden worden.

Sloten
De sloten zijn er om de landbouw gronden 
af te wateren. Hier hoeft niets aan gebeurt 
te worden, anders kan er niet goed meer 
worden verbouwd.

Kwel
Op de plekken waar kwel naar boven komt 
is het belangrijk dat dit goed kan gebeuren, 
hier mag de grond niet vervuild worden. Dus 
kan er geen landbouw plaats vinden. Door 
hier natuur te maken krijg je ook bijzondere 
natuur die op andere plekken niet is door de 
voedingsrijke kwel. Hier kan natgrasland ko-
men of een poel. Ook kan het in verbinding 
met de beek staan om zo de kwaliteit van de 
beek goed te houden of te verbeteren. 

Natuurlijke beekloop met steile en flauwe oever Breed profiel voor de beek
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Op dit stuk minimaal 3 meter tussen beek en 
pad natuurlijke oever.
Halfverharde paden.

Pad langs de Stoutenburgerlaan.
Het pad aan het weiland kant. 

Pad op en langs het landgoed.
Het pad moet minimaal 1 km langs de laan 
lopen.

Pad op en langs houtwal.
Minimaal 10 meter op of langs de houtwal.
Houtwal minimaal 5 meter breed.
Pad halfverhard.

Recreatie

Soort recreatie
Recreëren wordt kijken naar het landschap 
door een venster. Fietsen is mogelijk in het 
gebied, maar alleen op de verharde paden 
rond het landgoed. Wandelen kan ook op de 
half verharde paden en onverharde paden 
door het landgoed. De belangrijke paden 
(routes) zullen halfverhard zijn en de niet 
belangrijke paden zullen onverhard zijn. 
Paden door en langs het landgoed hebben 
lanen aan de zijkanten. De andere paden 
gaan langs singels, houtwallen of beken. 
(afhankelijk van het landschapstype) : 

Pad langs de beek.
Minimaal 10 meter evenwijdig aan de beek.
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De stoutenburgerlaan wordt nu veel ge-
bruikt door sluip verkeer tussen de Hesse-
weg en Hoevelaken. Dit is gevaarlijk omdat 
de weg hier niet voor gemaakt is. Het ver-
keer komt in botsing met de recreatie die 
in dit gebied juist wordt gestimuleerd. En 
de ecologie, veel dieren worden hier aan-
gereden of verjaagd. De laan heeft nu al 
tijden waarop je er niet mag rijden met de 
auto, maar nog steeds is de laan een drukke 
gevaarlijke weg. Daarom is het wenselijk om 
aan het eind en begin een poort of paal wat 
in de grond kan zakken. De bewoners krijgen 
een pasje zodat alleen deze erdoor kunnen.

De bezoekers die naar Hoevelaken willen 
vanuit de kant van Achterveld komen kun-
nen via Amersfoort of via Terschuur.  

Aan het begin van de Stoutenburgerlaan 
staat nog een oud tolhuis, daar werd tol gee-
ist voor de Stoutenburgerlaan. Vaak woonde 
hier een tolpachter in, deze mocht voor een 
bepaald bedracht van de lantsheer hier wo-
nen en tol innen. 
Het gebouw is nog mooi intact, om nog 
meer een gevoel te krijgen van een ingang 
van een landgoed is een grote ingangspoort. 
Zo krijg je nog meer een gevoel dat je een 
landgoed op gaat en meer oplet op de om-
geving. 

Nieuwe ingang voor het landgoedVoorbeeld voor afsluiting Stoutenburgerlaan



 112 Natuurlijke zone
Tussen de snelweg A1 en Groot 
Stoutenburg ligt de natuurlijke-
zone. Deze zone verbindt de 
Heerlijkheid Stoutenburg met 
Kallenbroek. Deze zone krijgt 
dus een andere aanpak dan 
de rest van het gebied. Hoe 
die aanpak is, is te lezen in dit 
hoofdstuk. 
In dit hoofdstuk is onder an-
dere te lezen waar je aan moet 
denken als er nieuwe gebou-
wen moeten komen, houtwal-
len of singels aanplant moeten 
worden of wat de plaats van de 
landbouw zal zijn in deze zone.
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 114 Bebouwing
Op het moment dat er een nieuw gebouw 
geplaatst moet worden is het de bedoeling 
dat dit gebouw goed in het landschap valt. 
Niet alleen het gebruiken van passende ma-
terialen helpt daarbij, maar ook de plaatsing 
van het gebouw is belangrijk. Het best is 
om het nieuwe gebouw met de richting van 
het erf mee te plaatsen. Zoals te zien is in 
de historische kaart hiernaast deden ze dat 
vroeger ook. Op het moment dat het nieuwe 
gebouw dus ook op deze manier wordt 
geplaatst gebeurt het op de manier zoals we 
het al honderd jaar gewend zijn.
Bij een rechthoekig  erf is het vrij gemakke-
lijk om te zien in welke richting het erf ligt, 
maar als het erf geen gebruikelijke vorm 
heeft wordt het lastiger. Als dit het geval 
is, is het de bedoeling om het nieuwe ge-
bouw met de dichtstbijzijnde erfgrens mee 
te plaatsen. Ook dit gebeurt al honderd jaar 
op deze manier dus zal het nieuwe gebouw 

goed in het landschap vallen.
Op het moment dat er nieuw erven ontstaan 
is een rechthoek de eerste vorm die wordt 
gekozen door mensen. Dat maakt het land-
schap echter saaier, omdat alle gebouwen 

 Historische kaart (1905)

Vroeger werden de gebouwen met de erfgrenzen mee ge-
plaatst.

Advies is om dat nu ook te doen aangezien het nieuwe ge-
bouw dan het best in het landschap zal passen.
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dan in dezelfde richting komen te staan. Het 
best is dus om een onregelmatig gevormde 
kavel te maken zodat de gebouwen op het 
erf ook in verschillende richtingen komen te 
staan.
Of een gebouw in het landschap past hangt 
niet alleen af van de plaatsing, maar zoals 
gezegd ook van het materiaalgebruik en de 
vorm van het huis. Een sereen wit huis in een 
agrarisch landschap als hier is dus geen goed 
idee. Het advies is om naar de gebouwen in 
de omgeving te kijken en gebruik te maken 
van dezelfde vorm of materialen.
 

Tegenwoordig is er op sommige boeren-
erven niet alleen  boerenbedrijvigheid, 
maar ook bedrijvigheid in een andere vorm. 
Bijvoorbeeld een boer met een bed en 
breakfast of een zorgboerderij. In de natuur-
lijke zone is hiervoor weinig ruimte, tenzij 
de nevenfunctie de rust niet verstoort. Als 
een nevenfunctie bijvoorbeeld leidt tot veel 
recreatie of veel autoverkeer kan deze ne-
venfunctie niet in de natuurlijke zone plaats-
vinden.
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Wegbeplanting

Op dit moment is er weinig samenhang in de 
wegbeplanting. Dat komt doordat op veel 
plekken de wegbeplanting is verdwenen, 
terwijl op sommige plekken de wegbeplan-
ting is behouden.
Om te zorgen dat de wegen er minder 
onsamenhangend uit gaan zien is het het 
best om de wegbeplanting weer volledig 
te maken. Daardoor krijgen de wegen een 
eenduidig uiterlijk en wordt het landschap 
groener.
De Koedijkerweg is het best behouden 
gebleven in deze zone. Er is alleen aan een 

kant een gat gevallen in de laanbeplanting. 
Dit gat moet weer opgevuld worden om de 
weg een compleet uiterlijk te geven.
De weg langs de Juliusput en Vinkelaar is te-
genwoordig helemaal kaal. Dit geeft wel een 
opgeruimd beeld en een eenduidig karakter, 
maar het maakt het ook een hele saaie weg. 
Het best is dus om hier singels langs de weg 
aan te planten zodat de belevingswaarde 
wordt vergroot.
De laanbeplanting van de Vinselaarseweg is 
ook grotendeels verdwenen. Er is wel overal 
groen langs de weg, maar elke keer in een 
andere vorm. Het geeft een opgeruimder 
beeld om de laanbeplanting weer aan te 
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planten.
Als laatst is ook de Zwarte goorderweg rom-
meliger geworden. Ook deze moet dus weer 
eenduidiger worden beplant. Het best is om 
singels langs de weg te zetten om de weg 
een opgeruimd beeld te geven.

In deze zone kunnen de bewoners weinig 
veranderen aan de wegbeplanting. Er zijn 
namelijk geen wegen waarover maar een 
bewoners beslist, er zijn dus geen eigen we-
gen. Dat komt doordat alle boerderijen aan 
de gemeentelijke wegen liggen.
De gemeente is hier verantwoordelijk voor 
of kan subsidie geven aan de bewoners om 
dit te realiseren.

Het deel van de Koedijkerweg buiten de natuurlijke zone is 
voor een groot deel voorzien van laanbeplanting. Dit geeft 
een mooi eenduidig beeld.



 118 Kavelbeplanting

Veel van de kavelbeplanting is verdwenen in 
de natuurlijke zone. Daardoor is het land-
schap sterk veranderd. Het is veel eenzijdi-
ger en weidser geworden. Dat betekent ook 
dat er veel minder schuilplekken zijn voor 
wilde dieren. De natuurlijke zone is echter 
voor de wilde dieren en om een groene 
verbinding te maken tussen Kallenbroek en 
de Heerlijkheid Stoutenburg. Voor dit gebied 
is het dus belangrijk dat de kavelbeplanting 
weer wordt aangevuld.

Verder is het belangrijk dat er vooral bomen 
en planten die van nature in dit gebied voor-
komen worden aangeplant. Deze bomen zijn 
namelijk ecologisch waardevoller en ecolo-

gie is een belangrijk punt in deze zone. Ook 
het gebruik van veel verschillende soorten 
bomen en planten is ecologisch interessan-
ter. Het is dus ook raadzaam om meerdere 
soorten bomen in een houtwal  of singel te 
gebruiken.

Situatie nu: flarden van overgebleven kavelbeplanting. Situatie hoe het zou moeten zijn: over bijna elke kavelgrens 
kavelbeplanting.
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Vroeger hadden de boeren meer beplanting 
rond het erf voor vooral nuts doeleinden. 
Door de minder mooie dingen te verstoppen 
en mooie dingen tentoon te stellen ont-
stond er een schitterend geheel. Dit werd 
onder andere zo door de erfbeplanting.
Rondom het erf werden vroeger houtwal-
len aangeplant. Deze houtwallen dienden 
als windscherm, maar ze schermden ook de 
achterkant van het erf af van het landschap. 
Veel erven werden aan drie kanten omsloten 
door houtwallen, maar er waren ook erven 
met maar aan één kant een houtwal. Ook 
aan twee kanten beplant kwam voor, maar 
het erf werd nooit aan alle kanten beplant. 
Dit gebeurde nooit omdat men het contact 
met het landschap wilde behouden.
Tegenwoordig is het meeste van deze erfbe-
planting echter verdwenen. Daardoor liggen 
de boerderijen niet zo mooi meer in het 

landschap als vroeger. Ook de erven zijn niet 
meer ingepast in het landschap. Dat maakt 
het landschap rommeliger.
Beter is dus om weer beplanting om de 
erven te plaatsen, net zoals bij de kavels. 
Op de dekzandruggen moeten houtwallen 
worden aangeplant rond de erven en als er 
huizen in de beekdalen staan moeten daar-
omheen singels worden aangeplant.

Bij het beplanten van de erfgrenzen is het 
van belang dat er alleen bomen en planten 
worden aangeplant die van nature voorko-
men in dit gebied, zoals eik en berk op de 
dekzandruggen en wilg, populier, els en es 
in de beekdalen. Als  er namelijk bomen en 
planten worden gebruikt die van nature 
voorkomen in andere gebieden of landen 
verliest ons gebied zijn identiteit.

Drie voorbeelden van hoe de erfbeplanting er vroeger uitzag 
en één van hoe dat er nu uitziet. Advies bij het aanplanten van erfbeplanting.
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De Juliusput is een groot element, maar is 
bijna niet te zien in het landschap. Dat komt 
doordat de plas is ingebed in groen. Van een 
afstand lijkt het dus alsof het een bos is. Van 
dichtbij is te zien dat het geen bos is maar 
je kunt er bijna niet komen zoals te zien is in 
afbeelding rechts.
Doordat het zo’n onopvallend element is in 
het landschap is de verrassing des te groter 
als je eenmaal bij de plas aankomt.
Dit verrassingseffect willen wij gebruiken bij 
de recreatie, maar daar vertellen we onder 
het kopje ‘Recreatie’ meer over.

In de natuurlijke zone komt ook grondwater 
omhoog. Het meeste water komt terecht 
in de Juliusput, maar ook in de weilanden 
ernaast komt grondwater omhoog. Hier zou 
bijzondere natuur kunnen worden ontwik-
keld. Verder bieden de sloten grote kansen 
voor natuurontwikkeling. 

Door hier brede natuurlijke oevers aan te 
leggen kunnen er bijzondere planten groei-
en.

Ook langs de beken kan bijzonder natuur 
komen. Door overstromingsplekken aan te 
leggen krijgt de beek meer ruimte en kan er 
natuurontwikkeling plaatsvinden.

Topografische kaart met de in de tekst benoemde sloot.

Door de onopvallendheid van de Juliusput is de verrassing 
des te groter als je bij de plas aankomt.

De plas is slecht te bereiken.
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Huidige situatie sloot

Huidige oever beek Voorstel toekomstige oever beek

Voorstel toekomstige sloot



 122 Landbouw
De landbouw houdt zijn plek in deze zone, 
want zonder de landbouw zou deze zone 
niet zo mooi zijn. Het geeft namelijk iden-
titeit aan het gebied. In deze zone zal de 
landbouw echter niet heel grootschalig 
worden, vanwege het vele groen. Ook zal 
het meer rekening moeten houden met de 
natuur. Biologisch boeren is in deze zone 
heel aantrekkelijk.
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Er zal maar heel weinig recreatie in deze 
zone zijn aangezien deze zone rustig moet 
blijven. Het zou alleen zonde zijn als er geen 
gebruik wordt gemaakt van het grote verra-
singseffect dat de Juliusput heeft. Dit verras-
singseffect staat bovenaan uitgetekend.
Een pad naar de Juliusput zal naar alle 
waarschijnlijkheid tussen een aantal weilan-
den door moeten. Dit pad zou tussen twee 
houtwallen (op dekzandrug) of twee singels 
(in beekdal) door kunnen lopen. 

Daardoor kunnen recreanten en honden niet 
zomaar in de weilanden komen. Ook lopen 
ze verstopt tussen deze groenelementen.
De breedte van een pad tussen twee hout-
wallen of singels zal net breed genoeg zijn 
om met twee personen naast elkaar te kun-
nen lopen.
Als laatst zal de Stoutenburgerlaan rustiger 
moeten worden, omdat recrëeren over de 
Stoutenburgerlaan nu te gevaarlijk is. Daar 
wordt meer over verteld in hoofdstuk Land-
goed Stoutenburg.

Op het eerste ge-

zicht lijkt het alsof 

je gewoon een bos-

je inloopt, maar als 

je de bocht omgaat 

blijkt plotseling er 

een enorme plas te 

liggen.



 124 Landbouwzone
Dit gebeid beslaat een grote 
strook grond onder de hes-
senweg, vanaf de horsterweg 
tot de koningin Julianaweg bij 
achterveld. Het gebied is een 
overgang van de rug van een 
dekzandrug (de Hessenweg) 
naar het laagste punt (de Mod-
derbeek)
Dit betekend, kijkend naar het 
landschap, dat er interessante 
kenmerken te zien moeten zijn. 
Langs de Hessenweg houtwal-
len, mooie erven en landwegen 
naar het natte gebied van de 
beek.
De tijd heeft fl ink huisgehou-
den in deze zone. De komst van 
kunstmest, prikkeldraad en ruil-
verkaveling hebben het gebied 
veranderd in een goed func-
tionerend landbouwgebied. 
Een sterke landbouwstructuur 
maar een mindere recreatie, 

groen en waterstructuur. Dat is 
de opoff ering die gedaan voor 
economische belangen. 

Om draagvlak te vinden is er 
besloten deze structuur niet te 
verstoren maar deze te respec-
teren en te gebruiken om het 
gebied meer karakter te geven.
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 126 Bebouwing
Architectuur
de bebouwing in dit gebied heeft groten-
deels een agrarische functie. Er zijn daarom 
uitsluitend boerderijwoningen te vinden. De 
bouwjaren lopen uit een van voor 1800 tot 
rond 1990. Bijgebouwen zijn grotendeels 
niet meer aanwezig maar wooneenheden 
wel. 
Kenmerkend van de oude boerderijen zijn de 
zadeldaken met wolfseind met de goot op 
de 1e verdieping. Deze kunnen bestaan uit 
pannen, riet of beiden, waarbij de stal dan 
bekleed is met riet.
Na-oorlogse boerderijen hebben meestal 
een normaal zadeldak met pannen, hoge 
goten (pas op de 2e verdieping) en grotere 
ramen.
Wij adviseren om de authentieke zadeldaken 
met wolfseind te handhaven, te restaure-
ren en deze daken te gebruiken bij nieuwe 
bebouwing. 
Grotere schuren kunnen in deze zone vol-
gens moderne regels gebouwd worden. Dit 
ter stimulering van de landbouw structuur.

Plaatsing van de huizen 
De boeren erven liggen allemaal vlak langs 
de Hessenweg. De nieuwe, latere boerde-
rijen staan dichterbij de beek omdat het 
vroeger simpelweg niet veilig was dicht 
langs de beek.
Boerderijen iets in het land hebben alle-
maal een oprijlaan. Deze komt uit naast het 
woonhuis. nooit loodrecht er op. Wanneer 
je over 
de oprijlaan loopt komt het woonhuis in 
beeld. Dit is een statussymbool. Gaat het 
goed met de zaken, is dat zichtbaar aan het 
huis en de soorten in de tuin. Rode 
beuken staan voor welvaart. Naast het 
woonhuis, een paar meter naar achter, staat 
de oude stal. De 
nieuwe stallen staan 
aan de achterzijde, 
uit het zicht. De laan 
die naar het erf leid 
stopt bij het woon-
huis. Het pad naar 
het land is onbe-
plant. 

       Wolfseind Wel     Na-oorlogs Niet     Moderne stal Mag
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Gezicht van gebouwen aan de straatkant

Grenzend aan de Hessenweg staan veel 
boerderijen. Door de aantrekkelijke ligging 
staat er veel bebouwing waarvan er ook al-
leen woonhuizen tussen zitten. 
Wat deze huizen gemeen hebben is dat ze 
met de voorkant allemaal naar de weg toe 
staan. ‘‘met het gezicht’’

Ook hier heeft de tuin aan de voorkant van 
het woonhuis een grote sierwaarde. 
Huizen die toch met de zijkant naar de weg 
toe staan zijn na-oorlogs. Dit beeld staat niet 
in lijn met de historische bebouwing en is 
dus niet gewenst.

Nieuwe functies
Door de trek van de mensen van de stad 
naar het platteland is het aantrekkelijk om 
nieuwe functies te introduceren. Niet altijd 
heeft dit fijne bijwerkingen. Zeker in een 
gebied als dit met een hoge druk van de 
landbouw is afval, veel verkeer en nieuwe 
bebouwing niet gewenst.
Wij achten het landbouwgebied waar we 
nu over spreken ongeschikt voor nieuwe 
functies, mits deze aan de volgende eisen 
voldoen:
- De nieuwe functie mag niet meer dan 10 
auto’s met zich meebrengen
- Het mag geen geluidsoverlast veroorzaken
- Mag beeldkwaliteit van de plek niet aantas-
ten
- Mag geen toename in ruimtelijke massa 
brengen
- Er mag geen toename van de hoeveelheid 
bebouwing ontstaan

 

de massa van de  bebouwing mag niet toenemen bij 
toevoeging van nieuwe functies

Plaatsing van erven ten opzichte van de hoofdweg
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Kavelbeplanting
Vroeger was kavelbeplanting essentieel voor 
de landbouw. Maar door de uitvinding van 
prikkeldraad, kunstmest en schaalvergroting 
hadden de beplantingen geen functie meer 
en zijn dus weggehaald. Geen beplanting is 
goedkoper in onderhoud en is makkelijker 
werken voor de boer. Daardoor gaat ka-
velbeplanting vaak niet meer goed samen 
gaat met de huidige boerenactiviteiten en 
zullen de boeren niet gedwongen worden 
om nieuw groen aan te moeten planten. Wel 
wordt gestreefd de huidige kavelbeplanting 
te behouden. De soorten in de huidige ka-
velbeplanting is afhankelijk van de ligging. In 
het beekdal liggen deze parallel aan de beek 
en bestaan voornamelijk uit elzen in de vorm 
van een singel. Op de dekzandrug bestaat 
de beplanting vooral uit meidoorn, zomereik 
en sleedoorn, in de vorm van een houtwal. 
Deze staan vaker haaks op het beekdal.

Situering van de huidige kavelbeplantingHoe en waar bomenlanen/rijen toegepast worden

Groen/natuur
Wegbeplanting
Bomenlanen zijn al eeuwen kenmerkend 
in het landschap en dus cultuurhistorisch 
gezien waardevol. Bomenlanen hebben ook 
veel landschappelijke kwaliteiten.
Langs de wegen mogen alleen laanbomen 
gesitueerd zijn, zodat je als weggebruiker 
het omringende landschap kan blijven be-
leven. Andere soorten beplanting zijn hier 
niet gewenst, omdat deze het zicht op het 
landschap blokkeren. De laanbeplanting be-
staat vooral uit de zomereik op de drogere 
delen. Op de natte gronden in het beekdal 
bevinden zich geen lanen. Oprijlanen zijn 
ook voorzien van een bomenlaan of rij. Deze 
stopt bij het erf.
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Erfbeplanting
Ook op het gebied van erfbeplanting is er 
de laatste decennia veel veranderd. Vroeger 
werden vaker soorten gebruikt die bij het 
gebied passen. Tegenwoordig worden er 
steeds vaker exotische soorten toegepast 
op erven. Rondom boerenbedrijven is er 
vaak ook veel groen verdwenen wat econo-
misch gezien gunstig is voor de boer. Om 
het landschap weer meer kwaliteit te geven 
moeten weer gebiedseigen soorten toege-
past worden en moet er bij boerenbedrijven 
ook weer meer groen toegepast worden. 
Aan de straatkant moet het erf open blijven, 
zodat het erf zichtbaar is voor passanten 
en het landschap zichtbaar is voor de be-
woners. De andere kant van het erf moet 
omsloten worden met groen, zodat een 
boerenbedrijf een betere inpassing heeft in 
het landschap. In de tuin, het hart van een 
erf kunnen wel exotische soorten toegepast 
worden.

Oeverbeplanting
De beplanting op de oevers van sloten en 
beken blijven in de landbouwzone beperkt. 
Er moet geen landbouw grond verdwijnen 
voor nieuwe oeverbeplanting. De oevers zijn 
functioneel ingericht en afgestemd op de 
landbouw. 

De erven mogen niet volledig omgesloten worden Natuurlijke oevers beperkt in landbouwzone



 130 Water
Beken
De beken in de landbouwzone nemen een 
gecultiveerde vorm aan. De oevers moe-
ten natuurlijker worden, maar blijven smal. 
Hierdoor gaat er geen boerenland verloren, 
maar worden de beken wel beter herken-
baar vanaf grotere afstand. Langs de beek 
is het belangrijk dat het open grasland blijft, 
zodat de identiteit van een beekdal niet ver-
mindert. Er moeten dus geen akkerlanden 
komen langs de beek. 

Kwel
Kwel in landbouwgebied komt vooral bij 
beken en sloten voor. Het kwelwater wordt 
via de sloten afgevoerd naar de beek. In 
de toekomst wordt hier geen wijzigingen 
op toegepast, te natte landbouw grond is 
nadelig voor de boer en een toename aan 
waterafvoer kan stroomafwaarts waterover-
last veroorzaken.

Sloten
De sloten in de landbouwzone zijn functio-
neel en hebben beperkte oevers. Er komen 
wel smalle natuurlijke oevers, zodat de 
sloten herkenbaar worden in het landschap. 
De natuurlijke oevers zijn beperkt en zullen 
bestaan uit wat langer gras en enkele bloei-
ende kruidachtigen.

Doorsnede beek in landbouwzone Doorsnede sloot in landbouwzone
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De landbouw zone heeft geen potentie voor 
nieuwe recreatieve functies. Het gebied is 
niet interessant voor recreanten en de boe-
ren in het gebied willen ook niet gestoord 
worden door recreanten. Langs de rand van 
de landbouwzone komt wel recreatie voor, 
dit is voornamelijk fietsrecreatie op de Hes-
senweg. De Hessenweg heeft wel capaciteit 
om nieuwe recreanten op te vangen die naar 
nieuwe recreatieve functies gaan in andere 
zones. Verder komen er op de Hessenweg 
zelf geen nieuwe recreatieve voorzieningen.





Gemeentelijke aanpassingen
 Natuurcompensatie
 Watercompensatie
 Wegenstructuur
 Verbinding Juliusput met Stoutenburg

Lokale aanpassingen



 134 Scenariokaart

Als iedereen in het gebied alles volgens de 
uitwerkingen in dit boek zou maken dan 
krijgt het  buitengebied een heel ander 
beeld. Dan zijn de landschapstypes weer 
zichtbaar en dus geen verrommeling meer, 
kan water opgevangen worden, kan de re-
creatie genieten van de omgeving en is het 
gebied een toevoeging aan Amersfoort. 

De beekdalen zijn open met een paar el-
zensingels evenwijdig aan de beek, de beek 
heeft meer ruimte. Op de dekzandruggen 
is het een mozaïek van houtwallen, hier is 
het knus en gesloten met open landen tus-
sendoor. De huizen staan in het groen. De 
verbinding landgoed Stoutenburg en Kallen-
broek is nu duidelijk te zien aan het groen. 
De open intensieve landbouwgebieden aan 
de onderkant van de Hesseweg is nu ook 
goed te zien. 
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Bebouwing

Boerderij of woning

Klein Stoutenburg met 
bezoekerscentrum

Snelwegen A1 en A28

Wegen
Emelaarseweg: van 
80km/h naar 60km/h
Stoutenburgerlaan : toe-
gankelijk voor bewoners
Recreatieroute
Beek
Oever: fl auwer en meer 
ecologie
Juliusput

Houtwal: dekzandrug

Elzensingel: beekdal

Bomenlaan

Bloemenrijkgrasland: dek-
zandrug

Landgoed Stoutenburg: 
terugbrengen contouren 
d.m.v. bomen

Legenda


