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Groenkaart en groenvisie

In 2016 is de Groenvisie vastgesteld. De Groenvisie geeft een 
samenhangende visie op groene en blauwe onderwerpen en 
biedt handvatten voor zowel de gemeente als bewoners en organ-
isaties die aan de slag gaan met groen in de stad. 
De Groenvisie zet Amersfoort aan het werk en geeft daarmee ook 
richting aan in de toekomst op te stellen ruimtelijk beleid en 
activiteiten en werkzaamheden in het groen. Een aantal daarvan 
heeft een continu, doorlopend karakter. 

In de komende jaren blijven we daarop ook inzet leveren. Het gaat 
daarbij onder andere om:
• Bevorderen van biodiversiteit: bij (her)inrichtingsplannen plant-

en we vaker (bio)diverse bomen en ander groen aan. 
• Meewerken aan een lokaal voedselnetwerk: bijvoorbeeld met 

het stimuleren en ondersteunen van stadslandbouw door be-
woners;

• Creëren van een klimaatadaptieve stad: we hebben al afspraken 
gemaakt in o.a. de Blue Deal, Green Deal en Citydeal klimaatbes-
tendige stad. Met partners in Het Groene Huis werken we o.a. 
aan Operatie Steenbreek.

• Ondersteunen initiatieven zelfbeheer: Er zijn al veel initiatieven 
in de stad en het maken van afspraken en ondersteuning daar-
van lopen continu door.

• Uit de Groenvisie volgen ook voor de gemeente diverse op-
gaves. Één van die opgaves is het beleid, dat in samenhang met 
de Groenvisie wordt ontwikkeld, dat hiernaast in een schema 
is weergegeven. Dit betreft: de bomenleidraad, het zelfbeheer, 
de groenkaart en het compensatieplan. De naam van de hoofd-
groenstructuurkaart is afgekort tot “Groenkaart”. 

In de Groenvisie is aan de Groenkaart gerefereerd met de volgende 
tekst: “Op een nieuwe Groenstructuurkaart worden alle ecologisch 
waardevolle gebieden aangegeven. De gemeente gaat de zoner-
ing opnieuw vastleggen en gaat voortaan in bestemmingsplannen 
een duidelijk onderscheid maken”. 

1. Een groenkaart bij de groenvisie
Wat is de Groenkaart

Op de Groenkaart legt de gemeente Amersfoort de groenge-
bieden en belangrijke lijnbeplanting (bomenrijen en lanen) voor 
de stad vast, het stadsgroen. De Groenkaart is een ambitiekaart, 
een kaart die aangeeft waar we stadsgroen willen versterken, om-
dat het van belang is voor Amersfoort. De Groenkaart is dan ook in 
de eerste plaats een beleidsinstrument. 

De Groenkaart is een digitale kaart, waarin aan elk onderdeel van 
het stadsgroen de ambitie en andere gegevens worden toe-
gevoegd. Dit zijn de gegevens die het gebruik als beleidsinstru-
ment mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn het (al bestaande) 
beleid dat van toepassing is, de waarden en de doelen voor elk 
groengebied.  Deze gegevens komen niet uit het niets. Over 
een tiental nota’s en gegevensbronnen verspreid zijn doelen en 
waarden bekend. In de Groenkaart worden deze gegevens ver-
zameld en in samenhang weergegeven. 

De digitale kaart is een dynamische kaart. Het is een kaart die 
steeds aangepast kan worden, maar waarvan het uitgangspunt nu 
wordt vastgelegd in de atlas van de Groenkaart van 2020.  Deze 
atlas bestaat uit deze inleidende toelichting, met per wijk een 
complete set van de basisgegevens.

De groenkaart is geen kaart voor bescherming van groen. De juri-
dische bescherming van de groengebieden is geregeld in via de 
bestemmingsplannen. Laanbomen zijn beschermd via het bomen-
beleid.

Gebruik van de Groenkaart

De Groenkaart kan en zal gebruikt worden om het groen te agen-
deren bij toekomstige veranderingen in de openbare ruimte van 
de stad. Tegelijk worden ook ambities en opgaven benoemd: be-
langrijk gewenst groen is weergegeven in een aparte laag van de 
Groenkaart. Deze ambities en opgaven zijn groene elementen die 
in eerder beleid opgenomen waren, maar (nog) niet zijn gereali-
seerd. Ook het afbeelden van deze ambities is een onderdeel van 
de stadsbrede ambitie, met als doel groen te agenderen bij veran-
deringen in de stad. 

Het stadsgroen met haar ambities wordt ook ingebracht in wijk- 
of gebiedgroenplannen. Een wijk- of gebiedgroenplan voor het 
buurtgroen wordt samen met buurtbewoners en -gebruikers 
uitgewerkt in buurten of gebieden waar in de jaren daarna wer-
kelijk iets gaat veranderen. In de tussentijd blijft er ruimte voor 
gezamenlijke initiatieven van bewoners, dit kan per initiatief met 
de wijkbeheerder worden opgepakt. 

De Groenkaart kan ook gebruikt worden bij het inrichten van fiets-
routes, om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat fietsroutes op de 
locatie van “belangrijke lijnbeplanting” liggen. 
Een voorbeeld van zo’n gewenste groene fietsroute was de Hei-
deweg/VanTuyllstraat. Op de Heideweg/VanTuyllstraat in Vathorst 
was niet genoeg ruimte om een goede bomenrij in de open-
bare ruimte te realiseren. Wel was de ambitie om hier een laan 
of bomenrij te planten bekend. Bewoners hebben gezamenlijk 
meegedacht en in de tuinen wordt nu, in 2019, samen met de 
bewoners de gewenste bomenrij gerealiseerd. De bomenrij aan 
deze hoofdfietsroute voegt niet alleen kwaliteit toe voor de om-
wonenden, maar ook voor alle gebruikers van de fietsroute.

Maatwerk

Elke verandering in het groen is maatwerk. Maatwerk betekent dat 
elke situatie afzonderlijk bekeken wordt omdat de uitwerking van 
elk plan mede afhankelijk is van de huidige situatie en van de ge-
wenste toekomstige situatie in het groengebied(je) en omgeving. 
Bij de uitvoering van elk plan gaat het bovendien niet alleen om 
traditioneel groen, zoals lanen of perken in beheer van de ge-
meente. Het kan over alle groenvormen gaan die bijdragen aan 
een groen Amersfoort. Dit zijn ook nieuwe vormen van groen, van 
stadslandbouw tot groene daken en muren, beweegrondjes, en 
bomen in bakken.
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Proces

De digitale Groenkaart wordt vastgesteld. De toelichting bij de 
digitale Groenkaart is in de eerste plaats een “toelichting”, deze 
wordt dan ook niet apart vastgesteld. De toelichting is er vooral 
voor de transparantie van het proces, en de uitleg. 

De Groenkaart is ontwikkeld in een aantal stappen, uitgaand van 
het bestaande beleid, de waarden en uitgangspunten van de 
Groenvisie en van het Boombeleidsplan van de gemeente Am-
ersfoort. Hierbij is steeds de omgeving geraadpleegd en hebben 
ook burgers kunnen meepraten. Er is een pilot Schothorst geweest 
met fietstocht, en er is een aantal malen een concept voorgelegd 
aan een klankbordgroep van burgers. Hiernaast een beeld van de 
poster voor de Groenmarkt van 4 december 2019.  

Leeswijzer

In de voorliggende rapportage vindt u een algemene en korte 
toelichting op de inhoud van de Groenkaart. 
Er wordt achtereenvolgens dieper ingegaan op de begrenzing 
van het stadsgroen, op de doelstellingen voor het (stads)groen 
zoals dit in de groenvisie beschreven is, en op de inhoud van 
de digitale groenkaart in de vorm van het paspoort van elk 
groenelement. Per wijk is vervolgens een inzicht gegeven in de 
gegevens die op de groenkaart staan in de vorm van tabellen, 
met toelichtend kaartmateriaal. 
Een kaart van de ambities is er ook op A0 als bijlage bij deze 
toelichting.
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2.  Stadsgroen en buurtgroen
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Stadsgroen

Al het groen is belangrijk voor een groen Amersfoort. Zowel het 
groene raamwerk van het stadsgroen als het buurtgroen zijn 
onontbeerlijk voor een groene stad, voor het woon- en leefplezier 
van de inwoners van Amersfoort. Daarbij is de aanwezigheid van 
voldoende buurtgroen belangrijk voor het voorkomen van groe-
narme wijken (Groenvisie, 2016). 

Het eerste idee voor de Groenkaart uit de Groenvisie is inmiddels 
verder geëvolueerd in samenhang met de eerste omgevingsplan-
nen. Tijdens de ontwikkeling van de eerste omgevingsplannen is 
onderscheid gemaakt in stadsgroen en buurtgroen. 

Het stadsgroen is in de Groenkaart vastgelegd. Het stadsgroen 
bestaat uit de groengebieden, de belangrijke lanen, en de 
verbindingen daartussen. Het is het groene raamwerk waarvoor in 
het beleid doelstellingen en plannen zijn geformuleerd, zoals de 
Beleidsvisie Groen-Blauwe structuur of de Nota Kwaliteit Openbare 
Ruimte, veel beheerplannen van de gemeente Amersfoort. Deze 
doelstellingen en plannen zijn er omdat dit stadsgroen betekenis 
heeft voor de stad als geheel. 

Participatie
Bij planvorming voor stadsgroen kunnen inwoners van de hele 
stad inspreken en adviseren voor het deel van het stadsgroen dat 
binnen deze planvorming valt. In het stadsgroen heeft de ge-
meente vaak meerdere specifieke beleidsdoelen zoals ecologische 
verbindingen en klimaatdoelstellingen, of ruimte om te bewegen. 
Initiatieven van de inwoners van Amersfoort zijn alleen mogelijk 
als ze bijdragen aan deze beleidsdoelen. 

Stadsgroen, de doelstellingen van de Groenvisie 
en de Groenkaart

Biodivers Amersfoort
Een belangrijk uitgangspunt uit de Groenvisie is “Biodivers Amers-
foort”. Voor de ontwikkeling van biodiversiteit in groengebieden 
is continuïteit in de inrichting en het beheer van groengebieden 
van groot belang. Continuïteit is van belang omdat groen dat zich 
gedurende lange periode kan ontwikkelen van grotere waarde 
is, intrinsiek en als systeem. Om continuïteit te realiseren zijn de 
gebieden die beschermd zijn in bestaand beleid zoals de Beleids-
visie Groen-Blauwe Structuur opgenomen in het stadsgroen op de 
Groenkaart. 

Recreatief Amersfoort
Voldoende aantrekkelijk recreatief groen is belangrijk voor de stad. 
Er moet ruimte zijn voor sport en spel, voor sportvelden, voor 
“beweegrondjes” en viswater op stadsniveau.  Ook is een goede 
verbinding naar het buitengebied gewenst. 
De sportvelden en de grotere maar ook de bijzondere recreatieve 
groengebieden zijn alle opgenomen in de groenkaart. 

Eetbaar Amersfoort
Stadslandbouw groeit in Amersfoort, een doelstelling is de capac-
iteit van volkstuinen in de stad te vergroten. De volkstuincomplex-
en zijn op de groenkaart opgenomen. 

Klimaatbestendig Amersfoort
Ook voor “Klimaatbestendig Amersfoort” is een bestendig en blij-
vend Groen-Blauw raamwerk in wijken en buurten belangrijk. De 
waterlopen in de stad zijn daarom vrijwel allemaal in het stads-
groen opgenomen. Deze groenblauwe dooradering van de stad is 
grotendeels eerder in beleid vastgelegd, namelijk in de Beleidsvisie 
Groen-Blauwe Structuur (2004) en de Stedelijke Ecologische Kaart 
(2001).

Boomrijk Amersfoort
Binnen de groenkaart is er extra aandacht voor de grotere bomen, 
vanwege de waarde die grote bomen hebben voor de biodiversi-
teit en de variatie in groengebieden.

Het Buurtgroen

Buurtgroen is vooral van betekenis voor de omringende wijk. Ken-
merkende elementen van buurtgroen zijn speelplekken, perkjes, 
bomenlanen en buurttuinen. 
Het buurtgroen is noodzakelijk voor de leefbaarheid en het woon-
plezier van de omwonenden. Het buurtgroen vervult ook een be-
langrijke rol in het uitgangspunt “Klimaatadaptieve stad”, hiervoor 
is de groene dooradering van de gehele stad belangrijk. 

In het buurtgroen hebben de buurtbewoners en -gebruikers meer 
invloed op de wijze waarop het groen wordt vormgegeven dan in 
stadsgroen. Het is maatwerk, en er is vaak meer betrokkenheid en 
ruimte voor initiatief van omwonenden. Hoewel het accent in het 
buurtgroen meer op gebruik door de buurt ligt, kunnen ook daar 
wel degelijk cultuurhistorische of ecologische waarden aanwezig 
zijn, die extra kwaliteit mee kunnen geven voor de inrichting van 
het buurtgroen. 

Participatie
Bij planvorming voor het buurtgroen participeren alleen de buurt-
bewoners en -gebruikers. Zij hebben ook invloed op de doel-
stellingen en kunnen samen met de gemeente bepalen hoe het 
groen eruit moet zien. Buurtgroen reageert hierdoor meer op de 
behoeften die er zijn in de wijken. Hierdoor zal de inrichting iets 
vaker wisselen dan bij stadsgroen. Dit komt in de eerste plaats 
terug in het uitgangspunt “Samenwerkend Amersfoort” van de 
Groenvisie, en in “Recreatief Amersfoort”. 

Thema’s
Aan het buurtgroen wil de gemeente Amersfoort samen met 
de buurtbewoners en -gebruikers verder werken. Belangrijke 
thema’s in het buurtgroen zijn niet alleen spelen en uitzicht van 
omwonenden maar ook de ruimte voor zelfbeheer, de ruimte voor 
stadslandbouw, en ruimte voor andere groene initiatieven. Uiter-
aard is er ook hier een raakvlak met het thema “Groen en Gezond”, 
of met het thema “Klimaatbestendig Amersfoort” maar dan op het 
schaalniveau van de wijk of buurt.
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3. Opbouw van de groenkaart
Inleiding

De groenkaart bestaat uit  3 onderdelen:
	• Stadsgroengebieden
	• Belangrijke lijnbeplanting of lanen en bomenrijen
	• Verbindingen

In de bijlage is een A0 met daarop de Groenkaart opgenomen. 
Hieronder wordt per onderdeel van de Groenkaart uitleg gegeven. 

Stadsgroengebieden 

De stadsgroengebieden zijn de grotere groene gebieden, er is 
sprake van een groene bestemming zoals groen, natuur, bos of 
water. Ook fiets- en voetpaden binnen deze groengebieden zijn in 
het stadsgroen opgenomen. 

Al het groen is van belang voor de groene doelstellingen van de 
stad. In de groengebieden is in principe geen ruimte voor autowe-
gen, parkeerplaatsen, woningen of andere bebouwing. (Als er wel 
ontwikkelingen zijn moeten groene waarde en functie behouden
blijven of versterkt worden). Deze stenige elementen worden 
alleen in een groenvlak opgenomen als ze al onderdeel waren van 
een landgoed of beheergebied (zoals in Schothorst of Nimmer-
dor), of als sprake is van losse elementen die in een groot omrin-
gend groengebied staan. 

Er zijn vijf typen groengebieden:
	• Stadsgroengebied
	• Delen van het Natuurnetwerk Nederland in de stad
	• Waardevolle openheid (Eemland)
	• Gebied met ambities voor het stadsgroen in de stad
	• Gebied met groene ambities in het buitengebied

In gebieden met ambities voor het stadsgroen in de stad is het 
de wens op den duur stadsgroen te realiseren. In gebieden met 
groene ambities in het buitengebied is de wens de groenblauwe 
dooradering van het buitengebied te versterken. 

De begrenzing van de groengebieden volgt de bestemmingsplan-
grenzen, voor een goede juridische verankering.

Elk groengebied heeft een aantal kenmerken meegekregen op de 
digitale kaart. Samen vormen deze kenmerken het paspoort. Alle 
typen stadsgroen krijgen hetzelfde soort paspoort mee, waarin de 
belangrijkste kenmerken, waarden en ambities voor het groenge-
bied worden weergegeven. Dit paspoort is straks digitaal opvraag-
baar in Amersfoort in beeld.

Bijzondere lijnbeplantingen

De bijzondere lijnbeplantingen zijn de belangrijke groenstruc-
turen, zoals lanen en bomenrijen, die bijdragen aan de sfeer en de 
stedenbouwkundige structuur van de stad. 
De bomen in deze lijnen zijn van belang voor de beleving van de 
stad, vooral omdat we ons langs deze lijnen verplaatsen. Bomen-
lanen en -rijen dragen bovendien in belangrijke mate bij aan het 
stadsklimaat. 

Er zijn twee typen lijnelementen in de groenkaart opgenomen: 
de belangrijke groene hoofdstructuren, en de wegen en straten 
waarvoor vergroening, in welke vorm dan ook, de ambitie is.

De lijnbeplantingen zijn altijd ruim begrenst op de Groenkaart 
meegenomen: van gevel tot gevel (of tuin tot tuin). Hierbij zijn de 
bestemmingsplangrenzen gevolgd. Dit betekent dat al het groen 
in een dergelijke lijn gezien wordt als onderdeel van de bijzondere 
lijnbeplanting. 

Elk lijnelement heeft een aantal kenmerken meegekregen op de 
digitale kaart. Samen vormen deze kenmerken het paspoort. Alle 
typen stadsgroen krijgen hetzelfde soort paspoort mee, waarin de 
belangrijkste kenmerken, waarden en ambities voor het groenge-
bied worden weergegeven. Dit paspoort is straks digitaal opvraag-
baar in Amersfoort in beeld.

Elk lijnelement krijgt een paspoort mee, waarin de belangrijkste 
kenmerken, waarden en ambities voor het lijnelement worden 
weergegeven. Dit paspoort is straks digitaal opvraagbaar in Amers-
foort in beeld.

Verbindingen

Een derde onderdeel vormen de verbindingen binnen de groen-
gebieden. Op de kaart zijn zowel de belangrijkste recreatieve als de 
belangrijkste ecologische verbindingen weergegeven. 
Hiervoor zijn zowel de gegevens van de gemeente (Geovisia) als 
de gegevens van het waterschap (de legger) gebruikt.

Speciaal voor de Groenkaart zijn alleen de pijlen voor de gewen-
ste verbindingen toegevoegd. Overige gegevens zijn al in de 
bestanden van de gemeente aanwezig. Daarnaast zijn voor de  
Groenkaart logo’s ontwikkeld om de gecombineerde faunavoor-
zieningen steeds als één punt op de kaart te kunnen weergeven. 

Begrenzing Groenkaart 

Juridisch verantwoorde begrenzing
Begrenzing van groengebieden en lijnbeplantingen is zoveel mo-
gelijk aan bestemmingsplangrenzen gekoppeld. Hierdoor sluit de 
Groenkaart aan op bestaande juridische kaders. 
Voor bomenlanen en bomenrijen (en andere belangrijke lijnbe-
planting) geeft deze begrenzing met maximale breedte ook de 
meeste vrijheid en ruimte voor het behouden en versterken van 
de gewenste laanbeplantingen. 

Eigendom
De Groenkaart richt zich in de eerste plaats op openbaar groen. 
Het stadsgroen bestaat dan ook voor het grootste deel uit 
gronden die eigendom zijn van de gemeente. Een groot deel 
van het buitengebied, en een deel van de grote groengebieden 
en landgoederen is echter privébezit. Groene ambities voor deze 
gebieden sluiten aan op bestaand beleid. De mogelijkheden voor 
participatie liggen bij veranderingen in deze gebieden duidelijk 
anders.  
Ook enkele woningen liggen in het stadsgroen. Het betreft hier 
woningen die onderdeel zijn van de landgoederen, en tuinen en 
woningen die als eilanden in grote groengebieden liggen. Ten-
slotte zijn nog enkele (delen van) tuinen in het stadsgroen opge-
nomen. Dit stadsgroen had in bestemmingsplannen al een bijzon-
dere bescherming meegekregen, zoals de houtwallen in Vathorst.
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4.  Inhoud van de groenkaart
Inleiding

Elk type element heeft zijn eigen paspoort gekregen. De inhoud 
van de paspoorten is afgestemd op het doel, het ondersteunen 
van beleid en het inbrengen van groene belangen bij de ontwikke-
ling van de stad. 
Er is dan ook niet alleen aandacht voor de kenmerken van een 
gebied, maar ook voor de aanwezige waarden, voor de ambities 
van de gemeente, en voor het beleid waarin een en ander is vast-
gelegd. 

Onderdelen van het paspoort zijn daarom de volgende gegevens
	• Algemene gegevens
	• Waardering
	• Beleid
	• Ambities

Algemene gegevens

Elk groengebied, en elk belangrijk lijnelement krijgt de volgende 
algemene gegevens mee:
	• Uniek nummer (Kenmerk)
	• Naam (naam van het gebied of soort gebied plus locatie)
	• Locatie (straatnaam)
	• Beschrijving (met een aantal kenmerken van een gebied)

Aan lijnelementen zijn de volgende gegevens meegegeven:
	• Uniek nummer (kenmerk)
	• Naam (naam van de straat of andere aanduiding)
	• Locatie (straatnaam)
	• Hoofdboomsoort (de meest voorkomende boomsoort), 
	• Genetische diversiteit (van kloon tot inheemse soortmix)
	• Onderbegroeiing (van boomplantvak tot kruidenrijke 

begroeiing)
	• Bijzonderheden (aanvullende beschrijving) 

Daarnaast is nog een waarde meegegeven voor de stedenbouw- 
kundige structuur. In aansluiting op de Nota Kwaliteit Openbare 
Ruimte worden de hoofdstructuren van de stad, en de historische 
wegen van een kenmerk voorzien. 

Hoordstructuren zijn de radialen, die van het centrum naar buiten 
lopen, de ringen (stadsring en rondwegstructuur) en de historische 
lijnen. Ook een deel van de ringen en radialen kent een lange 
geschiedenis.

Waardering

Al het groen in Amersfoort is van belang vanwege de ecosysteem-
diensten die het groen levert aan de stad. De verwachte waarde 
varieert echter, deze is mede afhankelijk van het gewenste gebruik, 
of het soort groen. Een stadspark kent nu eenmaal een andere toe-
passing en andere gewenste waarden dan een voetbalveld, een 
bos, of open weilanden. 
Het doel van deze waardering is om bijzondere elementen direct 
onder de aandacht te kunnen brengen bij het beleid. De waarde-
ring wordt in Amersfoort in beeld staks met behulp van een icoon 
in beeld gebracht. 

Voor elk van de waarden heeft het groen een basiswaarde, de 
waarde die groen in het algemeen heeft voor de stad. Daarnaast 
kunnen groengebieden en bomenlanen en rijen ook een extra 
waarde, een waarde “hoog”, hebben voor de stad. Een voorbeeld 
hiervan is een hoge ecologische waarde voor een stadslandgoed 
als Schothorst.

Elk gebied heeft een waardering gekregen op basis van de beant-
woording van een aantal vragen. Het gebruik van de waarden en 
van de vragen sluit aan op de waardering die in het boombeleid 
wordt gehanteerd. De wijze waarop gewaardeerd is is hiernaast in 
een schema samengevat.
Naar aanleiding van de waardering kunnen waar nodig ambities 
ten aanzien van klimaat, natuur, landschap, gebruik en cultuurhis-
torie worden geformuleerd. 

Veel van de gegevens die van belang zijn voor de waardering zijn 
op de wijkkaarten van deze atlas opgenomen.

Beleid

Het beleid dat van toepassing is, is in elk paspoort weergegeven. 
Hier worden alleen vastgestelde nota’s, structuurvisie’s, beleids-
visies en bestemmings- en omgevingsplannen opgenomen. 

Onder het kopje beleid is ook weergegeven om wat voor gebied 
het gaat: een stadsgroengebied, Natuurnetwerk Nederland gebied, 
Behoud van openheid, of ambities ten aanzien van aanvulling in 
het groengebied in de stad, of meer groen-blauwe dooradering 
(houtwallen, sloten, klompenpaden etc)  in het buitengebied. Van 
de ambities is ook de status gegeven.

Voor elk groen lijnelement is bovendien nog het aanpalende be-
leid opgenomen voor de ontsluiting van de stad voor autoverkeer 
èn voor fietsverkeer. Vooral het fietsverkeer is belangrijk: de aan- 
sluiting van lijnelementen en de verbindingen in de stad worden 
hiermee duidelijker.
(Alleen de groene fietsinfrastructuur is hierin opgenomen. De 
complete structuur staat in het fietsbeleidsplan) 

In het paspoort-onderdeel verwijzing staan verwijzingen naar deze 
beheerplannen, de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte of andere 
gegevens die van toepassing zijn, zoals de site van natuurmonu-
menten voor landgoed Coelhorst.



KLIMAAT & MILIEU RUIMTELIJKE STRUCTUUR
& LANDSCHAP

ECOLOGIE & NATUUR CULTUUR & HISTORIE BELEVING & GEBRUIK

Belangrijk voor de klimaatwaarde is de 
bijdrage die een gebied kan leveren aan 
de mogelijkheid om regenwater op te 
vangen, aan verkoeling van de stad, het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en de 
opname van CO2. Ook dragen grote 
groengebieden en groene wallen bij aan 
geluidsreductie in woonwijken. Al het 
stadsgroen is belangrijk voor klimaat en 
stadsmilieu. Deze waarde is dan ook niet 
apart beoordeeld, met als enige uitzon-
dering de bomenlijnen waarvoor er nog 
een ambitie is, omdat er nog geen bomen 
staan. 

Een gebied of lijnelement heeft een 
ruimtelijk-landschappelijke waarde als 
deze een belangrijk onderdeel vormt van 
de ruimtelijke structuur van  
Amersfoort als geheel. 

Alle groengebieden en lanen van de 
Groenkaart hebben een hoge waarde 
voor landschap en ruimtelijke structuur, 
zijn al aangewezen als onderdeel van 
de hoofdstructuur in de Nota Kwaliteit 
Openbare Ruimte en elders. 
Het is één van de belangrijke argumenten 
geweest om ze op te nemen in het stads-
groen. Deze waarde is dan ook niet afzon-
derlijk opgenomen in de paspoorten.

Een groengebied heeft een hoge waarde 
voor ecologie en natuur als twee of meer 
van de volgende vragen met JA beant-
woord kunnen worden:

	• Komen er beschermde soorten voor, 
of is het gebied onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland?
	• Is er een bijzonder leefgebied 

(stromend water, oud loofbos etc) in 
het het groengebied aanwezig?
	• Is het een ecologische 

verbindingszone
	• Is er sprake van gelaagdheid en 

diversiteit (grote inheemse bomen, 
kruidenrijk grasland, bomen èn 
bosplantsoen)?

Een lijnelement heeft een hoge waarde 
voor ecologie en natuur als twee of meer 
van de volgende vragen met JA beant-
woord kunnen worden

	• Staan er grote inheemse bomen?
	• Is het een ecologische verbinding?
	• Is er sprake van een goede soortmix 

(genetische diversiteit in de laan?
	• Is er sprake van gelaagdheid door de 

aanwezigheid van kruidenrijk grasland, 
heesters of een houtwal?

Een gebied heeft een hoge waarde voor 
cultuur of historie als een van de volgende 
vragen met JA beantwoord kan worden:

	• Is het gebied monumentaal 
beschermd (Rijksmonument of 
onderdeel van een rijksbeschermd 
gebied)
	• Is er kunst aanwezig die in het 

groengebied staat, en meebepalend is 
voor de sfeer of het tijdsbeeld?
	• Is het onderdeel van een karakteristiek 

ensemble zoals een gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht, bijzondere 
architectuur of bevat het groen 
erfgoed?
	• Zijn er belangrijke (historische) 

verhalen of verwijzingen naar vroeger?

	• Een gebied heeft een hoge waarde 
voor beleving en gebruik als twee 
van de volgende vragen met JA 
beantwoord kunnen worden:
	•
	• Er is een duidelijke bijdrage aan de 

belevingswaarde in de vorm van 
sierbomen of de aanwezigheid van 
vijvers, rivieren of beken? 
	• Is er ruimte voor sport en spel 

(speelgazons, sportvelden, 
speeltuinen)
	• Is er sprake van een bijzonder gebruik 

(begraafplaats, dierentuin, zwembad, 
sportcomplex, natuurboerderij, 
Elizabeth Gasthuisterrein, het groene 
huis ed) ?
	• Is er sprake van stadslandbouw, of 

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

Ambities voor al het groen zijn opgenomen in de groenvisie. Cen-
traal in de groenvisie staat het motto “Samen maken we Amers-
foort groener”. De uitgangspunten uit de groenvisie zijn uiteraard 
bepalend voor de ambities en de ideeën voor het stadsgroen. 

Per groenvlak of per lijnelement worden ambities en opgaven 
toegevoegd. Dit is vooral belangrijk voor de toepassing van de 
Groenkaart als beleidsinstrument. Belangrijk voor alle groenele-
menten zijn de relatie met de klimaatbestendige stad (klimaat en 
milieu), de eetbare stad (gebruik), de recreatieve stad (gebruik), de 
biodiverse stad (natuur). 

Groengebieden
Elk groengebied krijgt een type ambitie die aansluit op de wensen 
uit de Groenvisie: voor ontwikkelingen in de toekomst: 
	• Accent op natuur, 
	• Accent op recreatie en gebruik, 
	• Accent op natuur èn recreatie en gebruik (voor zeer 

afwisselende terreinen
	• Behoud openheid (Eemland)
	• Groen-Blauwe dooradering (in buitengebied waar meer 

kleinschalige elementen en/of toegankelijkheid gewenst is. 

Ligt het accent op natuur, dan is vooral een ontwikkeling van 
natuurlijke vegetaties en bijdrage aan biodiversiteit gewenst. 
Dit betekent niet dat er geen recreatie in een dergelijk gebied 
voorkomt, wel dat recreatie in deze gebieden gericht is op natuur 
en natuurbeleving of natuureducatie. Denk hierbij aan het Groene 
Huis in Amersfoort, waar alle natuurbeleving en natuureducatie 
samen komt, of aan de vele wandel- en fietspaden door de bossen 
in Amersfoort. 

Ligt het accent op recreatie, dan is ook in de toekomst het ge-
bruik voor alle vormen van vrijetijd belangrijk. Denk hierbij aan 
sport- en speelvelden, trapvelden etc waar iedereen in Amersfoort 
kan spelen. Ook historische stadsparken zijn in deze categorie 
opgenomen: de authentieke oorspronkelijke architectuur van een 
dergelijke plek, en de mogelijkheid om hiervan te genieten staan 
hierin voorop.

Voor het buitengebied zijn de hierboven genomen ambities 
meegenomen, die aansluiten op het landschap:
	• Behoud van de openheid in het Eemland.
	• Versterking van het kleinschalige landschap in het 

dekzandlandschap van de Gelderse Vallei bij de Laak en bij 
landgoed Coelhorst. 

Aan het hierboven genoemde type ambitie is nog een ontwikkel-
richting in de vorm van een algemeen beeld toegevoegd. Dit dient 
als verduidelijking van de gewenste ontwikkelingen, waarbij ook 
ruimte is voor verdere toelichting en aanvullingen. 

Verbindingen

In het kader van de biodiverse stad en de recreatieve stad zijn 
op de kaart met de ambities de ecologische en de recreatieve 
verbindingen toegevoegd. Deze verbindingen zijn er om voor 
mens en dier lastige barrières zoals grote spoor-, weg- en wa-
terverbindingen, over te steken.
De ecologische verbindingen op de kaart dienen om vergelijkbare 
gebieden met elkaar te verbinden. Recreatieve verbindingen zijn 
de bestaande en gewenste wandel- en fietsverbindingen voor 
recreanten. 

Dubbele	laan

Laan

Rij	bomen

Dubbele	
rij	bomen

Rijen	bomen

Houtwal

Solitairen

Groepen	
bomen

Groepen,	rij	
bomen

	
Boomweide

Bos

Illustratie:	toelichting	ambities	Lijnbeplanting
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Belangrijke lijnelementen 
Ambities voor belangrijke lijnelementen zijn vooral gericht op 
het completeren en verbeteren van de stedenbouwkundig-land-
schappelijke structuur van de stad. Voor elementen is dan ook een 
gewenst eindbeeld als ambitie toegevoegd. Dit is ook opgenomen 
voor (delen van) lanen en straten waarvoor bomen nog niet aan-
wezig zijn. 

Voorbeelden van dergelijke eindbeelden zijn een laan (bomen 
aan weerszijden), een rij bomen of losse rijen bomen, of ook wel 
vergroening. Een principe-afbeelding van deze termen staat hier-
boven.

Ambities en Landschappen
De mogelijkheden voor de ontwikkeling en de inrichting van  
groengebieden hangen sterk samen met de bodemgesteldheid 
en de diepte van het grondwater. Deze verschillen van elkaar per 
landschapstype. Daarmee hangen ook de keuze van beplanting 
en de mogelijkheden voor natuur- en recreatieve ontwikkelingen 
samen met de landschapstypen. Op de droge stuwwal ontwikkelt 
zich van nature immers heel ander bos, dan in het vochtige laag 
gelegen Eemland. De landschappenkaart kan digitaal op de groen-
kaart geprojecteerd worden. Deze kaart is hiernaast afgebeeld. 
Amersfoort ligt op het knooppunt van drie landschappen: de  
Utrechtse Heuvelrug, Het Eemland en de Vallei. De drie landschap-
pen hebben elk hun eigen kenmerken, die ook in het stedelijk 
gebied (deels) terugkomen. De oude binnenstad van Amersfoort 
ligt op een knooppunt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug 
aan de Eem, en vormt een geheel eigen landschap. 

De Utrechtse heuvelrug kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
hellingen en hoogteverschillen. De ondergrond is droog, en er 
staat buiten de bebouwde kom vooral bos. Binnen de bebouwde 
kom liggen veel bossen, landgoederen en rijksmonumentale tuin-
en en parken op de Utrechtse Heuvelrug. Dit zijn Nimmerdor, Onze 
Lieve Vrouwe ter Eem, het Belgenmonument, Villa Amersberg, de 
bossen van Klein Zwitserland en het Limvioveld (bij de Bergkerk). 
Ook het Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier hoort tot het 
landschap van de Utrechtse Heuvelrug.

Het landschap van de vallei kenmerkt zich door een licht golvend 
dekzandlandschap, doorsneden door beken. Er is een grote afwis-
seling in het landschap, er is afwisseling in ruggen en beekdalen, 
het landschap is kleinschalig en besloten. Een groot deel van de 
wijken van Amersfoort ligt in dit landschap, ook het waterwinge-
bied en de landgoederen Schothorst en Randenbroek liggen in de 
Vallei.

Het Eemland is een laag nat landschap, dat zich kenmerkt door 
grote openheid en een relatief hoge waterstand. Het is een land-
schap dat interessant is voor weidevogels. De bebouwde kom van 
Amersfoort ligt alleen een deel van de nieuwste wijken Nieuwland 
en Vathorst in het Eemland. In deze wijken liggen ruime watergan-
gen en vijvers binnen de bebouwde kom.

De binnenstad vormt een zeer stenig landschap, waarin de land-
schappelijke herkomst niet meer afleesbaar is. Hier is sprake van 
een kunstmatig rotslandschap. Het is een landschap dat vooral rijk 
is aan cultuurhistorisch waardevolle elementen, van stadsgrachten 
en Zocherplantsoen tot de vele monumenten in het centrum. De 
gehele binnenstad is een rijksbeschermd stadsgezicht.

In de bijlagen zit de Groenkaart op A0 voor de gehele stad. In de 
wijkkaarten is hierna per wijk ook een kaart van de ambities opge-
nomen.
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6.  Groenkaartgegevens per wijk
Een atlas
In deze atlas is het stadsgroen verbeeld, zoals dit in de ge-
gevensbank van de gemeente is opgenomen. De Groenkaart 
bevat uiteraard het stadsgroen, dit is op alle kaarten te zien. Ook 
het buurtgroen is op de eerste kaart zichtbaar in een afwijkende 
kleur. Het buurtgroen is geen onderdeel van de groenkaart, 
maar wordt in de toekomst in wijk- en gebiedplannen verder 
uitgewerkt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. 

De gegevens van de Groenkaart zijn per wijk verbeeld, waarbij 
per wijk alle gegevens bij elkaar staan. Hierdoor is opzoeken 
van de eigen wijk relatief gemakkelijk. Op elke kaart zijn de 
gegevens van aangrenzende wijken in een lichtere tint weerge-
geven. Hierdoor zijn ook de verbindingen in de Groenkaart te 
zien.

Op de Groenkaart staan in elk geval alle belangrijke lijnbe-
plantingen, en alle stadsgroengebieden. Op de eerste kaart 
wordt ook het buurtgroen opgenomen. 
In de eerste serie kaarten worden ook de elementen van het 
Stadsgroen apart in kaart gebracht, zodat de begrenzing van 
alle onderdelen goed te zien is, en de naam van elk onderdeel 
leesbaar is. Hierbij wordt een kaart van de stadsgroenvlakken, 
en een kaart van de belangrijke lijnelementen getoond. 
In de tweede serie worden het beleid en de monumenten in 
beeld gebracht. 
In de derde serie is aandacht voor de ambities en opgaven 
voor stadsgroenvlakken en lijnen. In de vierde serie worden de 
waarden in beeld gebracht. Tenslotte volgt nog een overzicht 
van de gegevens in de database: de paspoortgegevens die 
straks aan de vlakken hangen.

Per wijk zijn dus de volgende gegevens in de atlas opgenomen:

A. De Groenkaart: Gegevens en waardering
1. Algemeen beeld van stadsgroen en buurtgroen 
2. Tabellen stadsgroen met daarin ook het beleid en de ambi-

ties (alle tabellen bij elkaar)
3. Bomen (grootte, sortiment) en landschappen 
4. Ecologie: bijzondere soorten en leefgebieden 
5. Historische kaart, monumenten en hoofdlijnen

6. Beleving beplanting en hoge waarde voor gebruik  

B. De Groenkaart waardering: alle “beschermingen” 
De beleidsmatige bescherming  en de monumenten op de 
groenkaart

C. De Groenkaart deel 4: ambities
1. De ambities op de groenkaart
2. Verbindingen: bestaande en gewenste ecologische 

verbindingen

Wijkindeling

De wijken zijn op alfabetische volgorde opgenomen in de atlas.
Een overzicht van de wijken is aanwezig op de kaart op blz.14

1. Bergkwartier/Bosgebied
2. Binnenstad
3. Calveen/Valleipoort
4. Hoogland
5. Hoogland-west (Buitengebied)
6. Kattenbroek
7. Kruiskamp/Koppel
8. Liendert/Rustenburg
9. Nieuwland
10. Randenbroek/Schuilenburg
11. Schothorst
12. Soesterkwartier/Isselt
13. Stoutenburg (Buitengebied-oost)
14. Vathorst/Hooglanderveen
15. Vermeer- en Leusderkwartier 
16. Zielhorst
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