
GROEN RE(REATIEVE ZONE

AMERSFOORT EN NIJKERK

Ruimtelijke verkenning en ontwerpend onderzoek van een deelgebied
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lnleiding TEFtFtA
¡rìcoc¡fttTA æ

ln opdracht van de gemeente Amersfoort en Nijkerk is door

ïerra lncognita een intergemeentelijke verkenning voor 'de

groene buffer'tussen Amersfoort en Nijkerk opgesteld. De

verkenning is gebaseerd op het beleid van beide gemeentes

en provincies voor deze groenzone. De ruimtelijke verkenning

noemen we een uitnodigingsplan omdat grondeigenaren en

ondernemers samen met de gemeentes worden uitgenodigd

uitwerking te geven aan de groen recreatieve ambities.

Aanleiding is de vraag in hoeverre de noodzakelijke bos- en

natuurcompensatie als gevolg van de uitbreiding Knooppunt

Hoevelaken in 2022 kan bijdragen aan een versterking van

de groen/recreatieve zone. Ambitie is om de z0ne groter,

aantrekkelijker, toegankelijker en robuuster te maken en meer

ruimte te bieden aan recreatieve ontwikkelingen.

0ok speelt er de noodzaak vanuit RWS voor uitbreiding

van de kruising Nijkerkerstraat / Dorpstraat, en

aanverwante aanpassingen in het gebied als gevolg van de

snelwegverbreding alsmede particuliere initiatieven.

Het deel tussen het Hoevelakense Bos en het knooppunt

Hoevelaken is nader uitgewerkt in een ontwerpend

onderzoek. Doel is om vast te stellen welke landschappelijke

verdichting met opgaande beplanting het landschap verrijkt

en welke'rode'ontwikkeling het landschap aan kan zodat het

zich ontwikkelt tot een'halfopen recreatielandschap'

NIJKEKK
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Amersfoort-vathorst
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AMERSFOORT

Hoevelaken

A1

11 juli 2017

De groene buffer tussen Amersfoort en Nijkerk (witte stippellijn)
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Ru i mtel ij ke verken n i n g

AMBITIES

De ambities op hoofdlijnen zijn als volgt samen te vatten:

. Werken aan de balans tussen mens en natuur,

levendigheid en rust, de combinatie van stad en buiten

. Behoud en ontwikkeling vân een kleinschalig landschap

met gebiedseigen houtsingels / coulissen, hagen en

bosjes

. Ruimte om te genieten van het landschap en het beleven

van de kwaliteiten van het gebied

. Ontwikkelen van een fijnmazig recreatief netwerk

. Ruimte bieden aan kansen en de beleving van het

landschap

. Ruimte bieden aan het ontwikkelen van nieuwe bosvilla's

& erven

. 0ntwikkelen groene buffer

. verwerving van functies: natuur, recreatie en extensief

w0nen

KERNKWATIIEIÏEN

De belangrijkste kernkwaliteiten van het landschap van de

groene zone zijn:

. Het landgoedbos met haar cultuurhistorische waarden,

volwassen bomen en statige lanen

. Het kleinschalige halfopen landschap, het karakteristieke

slagenlandschap met een afi,visseling tussen weide-

en hooilanden (geen mais), elzensingels en kleine

beplantin gselementen zoals geriefhoutbosjes

. Kleinschalige erven met historische bebouwing en

beplanting

. De recreatieve aantrekkelijheid van het landschap met

zowel informele recreatieve verbindingen als'dagelijkse'

verbindingen van woon-werk-school verkeer door het

gr0en.

. Parallel aan de A1 is het gebied een belangrijk gradiënt

tussen droog en nat, herkenbaar aan het verloop van eik

naar els

. Tot slot heeft het gebied een waterbergingsfunctie

TERRft
trìcoGntTA

AUTONOME ONTWIKKEI.ING

Autonome ontwikkelingen zijn in staat het landschap te

transformeren. Daarom is het goed om deze bij visie vorming

scherp op het netvlies te hebben:

. Groei van stedelijk gebied - meer omwonenden

. Toename recreatieve druk op o.a. het Hoevelakense

Bos

. Burgers beschouwen het buitengebied als'bezit'en

menen hier volledige zeggenschap over te hebben

. Klimaatverandering - hittestress / plensbuien, wat vraagt

dat er bij elke ontwikkeling aandacht besteed wordt aan

klimaatadaptieve maatregelen

. Boeren stoppen met als gevolg:

. Venommeling

. Verpaarding

. Vrijkomendeagrarischebedrijfsgebouwendie

zoeken naar nieuwe functies

. Nieuwe economische functies in het buitengebied-

zoals zonnevelden

. Grond opkoop door projectontwikkelaars in de

verwachting dat er in de toekomst aan de rand van de

steden woningbouw ontwikkelt kan worden. Hierdoor

stijgen de grondprijzen.

. Gevolg is een zgn.'Pauze landschap'watwacht

op ruimte voor grootschalige transformatie en al

wachtend door venommeling en slecht onderhoud

haar kwaliteiten verliest.

€!)
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UITNODIGINGSPLAN

De ruimtelijke verkenning nodigt gebiedseigenaren

en initiatiefnemers uit om uitwerking te geven aan de

ontwikkeling van de groene zone. Hoofdlijnen van de

ruimtelijke verkenning zijn verwoord in enkele ambities

Realiseren van heldere stadsranden

Koesteren van een historische kern van het landgoed

Behoud en ontwikkeling van het landgoed bos met

recreatief en ecologische waarden

Uitbreiden van het halfopen recreatie landschap aan

diverse zijden van het landgoed

Ruimte bieden aan bos / natuur en erfontwikkeling

0ntwikkelen van een agrarisch natuurbeheer met natte

graslanden en recreatief medegebruik in het oosten

Uitbreiden van het recreatieve netwerk

Verbeteren van verbindingen met stad en dorp

0ntwikkelen van landschapskamers voor

bedrijfsontwikkeling aan knooppunt Hoevelaken

Deze gezamenlijke ambities worden in de kaartenreeks op de

volgende bladzijden qevisualiseerd.
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AMBITIE 1:

. Realiseren van heldere stadsranden

. Koesteren van een historische kern van het landgoed

,t 
t..

AMBITIE 2:
. Behoud en ontwikkeling van het landgoed bos met

recreatief en ecologische waarden

AMBITIE 3:
. 0ntwikkelen van halfopen recreatie landschap

. Ruimte bieden aan bos / natuur en erfontwikkeling
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Ruimtelüke verkenning TERRArncf¡fintT,ìc!)
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AMBITIE 4:
. 0ntwikkelen van een agrarisch natuurbeheer met natte

graslanden en recreatief medegebruik in het oofen

AMBITIE 5:
. Uitbreiden van het recreatieve netwerk
. Verbeteren van verbindingen met stad en dorp

AMBITIE 6:
. Landschapskamers met ruimte voor bedrijfsontwikkeling

aan knooppunt Hoevelaken
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Ru i mtel ij ke verken n i n g
TEIefaAlncf'GlltTA e!)

De groene recreatiezone kan ruimte bieden aan tal

van functies. Nadruk moet liggen op lokale recreanten

uit Amersfoort Noord, Hoevelaken en Nijkerk. De

cultuurhistorische waarden m0eten in alle ontwikkelingen

gerespecteerd worden. Het aantal intensieve recreatieve

functies kan gelimiteerd worden en een zoneringsplan (nader

uit te werken) kan aangeven waar intensieve functies het

beste een plek kunnen krijgen.

Poardrijroutes of andere recreotieve routes

Speelbos

Kleinxhalige verblijßrecreotie ols een boerenromping

Streekproducten / zorgboerderij / boomgaord

Trimb oan of andere sp ortfoci liteiten

Een recreatieve pleßterplooß met horeca

(gukht op lokole recreatie)

sf€tr€ñB6uu En LAnoScHÂF5AÊCt{¡lêCIUUÞ

'n.ril.,*,..",-r..-

Retreotieve oftroûie Kunst of klimmuur
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0ntwerpend onderzoek

Nijkerkerstraat I Hoevelakense bos

TEFlFlA
INEC¡f¡NITA cc
t l airq¡rûo,ü Éß L 4i¡i:rillÀFEAr?a.r tta{:r!¡Jft

INTEIDING/AANTEIDING

Bij de terugkoppeling van de ruimtelijke verkenning

onstond de vraag om ontwerpend te onderzoeken wat de

mogelijkheden zijn voor landschapsbouw en gebouwde

functies in het deelgebied tussen knooppunt Hoevelaken,

landgoed Hoevelaken en de Westerdorpstraat. 0p 22 mei

vond een atelier plaats waarin de basis werd gelegd voor

het ontwerpend onderzoek. Doel is om vast te fellen welke

landschappelijke verdichting met opgaande beplanting

het landschap verrijkt en welke'rode'ontwikkeling het

landschap aan kan zodat het zich ontwikkelt tot een'halfopen

recreatiel a n dscha pi

Terra lncognita heeft dit vervolgens uitgewerkt.

BOUWSTENEN

Tijdens het ontwerpend onderzoek werd gewerkt met de

volgende landschappelijke bouwstenen die werden afgeleid

van de landschappelijke karakteristieken:

. Bosvakken van 55 meter breed - een maat die veel in het

Hoevela kense Bos voorkomt

. Bossingels van 20 breed - uit onderzoek blijkt dat dit de

minimale breedte is om een bosbeleving te hebben

. Elzensingels van I meter breed - één van de

karakteristieken van dit landschapfype - een breedte

van 8 meter biedt de ruimte om deze singels ook een

ecologische waarde te geven

Recreatieve paden

Erf ontwikkeling - al dan niet op bestaande erven

waarbijwoningen zijn geclusterd aan een erf dan welals

bijgebouwen worden vormgegeven.

CONCEPT

Het concept bestaat uit een uitbreiding van het erf in noord-

zuid richting en de ontwikkeling van landschapskamers in

het slagenlandschap in oost-west richting. Daarmee wordt

aangesloten bij de twee landschappelijke karakterifieken in

het gebied die'toevalligerwijl worden'gescheiden' door de

gemeentegrens.

UITBREIDING VAN HET ERF

Het landgoed Hoevelaken wordt aan de westzijde uitgebreid

met 55 meter brede bosvakken afgewisseld met bloemrijke

hooilanden en/of extensief begraasde weides. Zo wordt

de recreatieve capaciteit van het erfvergroot en wordt

aangesloten bij de karakteristiek van het erf. Het recreatief

paden netwerk kent een patroon van vloeiende lijnen zoals op

het erf.

0p de scheidslijn van beide landschapfypen wordt een

recreatief hoofdpad aangelegd dat een klassieke as kan

vormen met een te ontwikkelen landmark als visueel begin en

eindpunt. De as steekt een waterbergingsgebied over dat een

functie kan hebben voor het knooppunt Hoevelaken.

ln een atelier op 22 meiwerd de bosis gelegd

12



0ntwerpend onderzoek

Nijkerkerstraat I Hoevelakense bos

TERfaÂ
mcClf¡ntTA e!)

I.ANDSCHAPSKAMERS IN StAGENtANDS(HAP

Het slagenlandschap aan de Nijkerkerstraat wordt ontwikkeld

met landschapskamers van een open tot een half open

recreatielandschap waarbij het slotenpatroon en de

verkavelingsrichting worden gevolgd. Vanaf de Nijkerkerstraat

wordt een strook van 25 meter vrijgehouden/gemaakt om de

groene open ruimte beleving vanaf de weg te versterken.

Met gebiedseigen bossingels en elzensingels wordt het

landschap ontwikkeld tot een halfopen landschap. ln het

verlengde van enkele landschapskamers worden brede

bosstroken ontwikkeld. Bosingels en bosvakken geven ruimte

voor recreatie.

De velden tussen de landschapskamers bieden ruimte voor

recreatief gebruik in het bloemrijke grasland met extensieve

begrazing (schapen) waardoor de bewoners en de recreant

een landelijke beleving krijgen. Het landschap krijgt een

extensieve agrarische productiefunctie met ruimte voor

stadslandbouw, biologische bloementuinen en paarden,

Het landschap wordt langs de sloten en beplanting ontsloten

met een rechtlijnig recreatief padenpatroon (in contrast met

het erf). Aan de Nijkerkerstraat worden kleine parkeerkoffers

(met zoh 12 parkeerplaatsen) aangelegd die de parkeerdruk

over het gebied venpreiden.

De slagverkaveling wordt ten westen van de Nijkerkerstraat

voortgezet met bossingels die de ruimte naar het knooppunt

Hoevelaken opdelen in landschapskamers die voor

herplaatsing van bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Waar

mogelijk wordt de bomenlaan langs de Nijkerkerstraat

verdriedubbeld om de landschapkamers te versterken.

s¡€Fãnaouu ên !AniscHAPSARcHtfÉelu!Þ

Toekomst impressie landgoed & landxhapskamers o.b.v. ontwerpend onderzoek
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0ntwerpend onderzoek

Nijkerkerstraat I Hoevelakense bos

TEFIRA
tncClEntTAc!)
saetrÉñãtrúu €n aAnôscHAÞsAFcF¡lãcTuuR

ONTWIKKTTING TRVEN

ln het nieuwe bos worden op enkele plekken ruimte geboden

voor clusters van twee woningen die als bijgebouwen van

het landgoed vormgegetlen worden. Mogelijk kunnen ze

een landmark vormen aan weerszijden van de nieuwe

landschapsas.

Binnen de landschapskamers in het slagenlandschap is

ruimte voor zes erven die worden ontwikkeld op basis van een

agrarisch erfensemble met een hoofdgebouw, een centraal

erfwaar de hoofdgebouwen aan zijn gecluferd en enkele

vrijstaande'schuur'gebouwen.

Erven kunnen zowel een woonfunctie als een commercieel

recreatieve functie hebben zoals een bed & breakfast, klimbos,

manage of een theetuin, Bedrijvigheid is mogelijk op een

kleinschalige woonwerklocatie waar ambachten kunnen

worden uitgeoefend in kleinschalige bebouwing. Hierdoor

blijft de verkeerintensiteit naar de erven ook laag.

Nieuwe bebouwing vormt een kostendrager en draagt als

'knooperf' bij aan recreatieontwikkeling en landschapbouw.

Bestoande situatie Toekomstimpressie o.b.v. ontwerpend onderzoek
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Groen recreatieve zone

Amersfoort en Nijkerk
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0 nrtwer pend 0n d e rzoek N ijku kerstraat en

Hoevelakense b0s - 00n deze impressie

kunnen geen rechten worden ontleend
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Context en beleid

ONTWIKKETINGSVISIE'OVER DE LAAK'

Het gebiedsproces v00r het gebied'0ver de Laak'leverde

een ontwikkelingsvisie 0p v00r het gebied (juli2016) en is

op 5 juli 201 6 door de raad vastgesteld. Ook invulling van de

ambtelijke ambitie voor de groene z0ne Amersfoort-Nijkerk

vormt hierbíj een basis.

ATGEMEEN

. 0ntwikkel 'Over de Laak'tot een recreatief uitloopgebied

voor de Vathorsters met respect voor de huidige

bewoners en gebruikers van het gebied;

. 0ntwikkel een eenduidige toekomstvisie zodat in de

toekomst niet opnieuw de discussie wordt gevoerd

over grootschalige woningbouw in Vathorst Noord. Een

eenduidige visie voorkomt ook de venommeling van het

landschap in de toekomst;
. Draag bij aan een goede overgang naar het waardevolle

landschap van Arkemheen.

BESÏAANDE WAARDEN

. Behoud en ontwikkel de kwaliteiten van het

polderlandschap zoals de erfrandbeplanting,

kavelgrensbeplanting en de openheid;

. Behoud ruimte voor agrarisch grondgebruik in delen van

het gebied;

. Versterk kwaliteiten van het polderlandschap die

bijdragen aan groenbeleving, recreatie en diversiteit;

. lntegreer bestaande natuurwaarden in het plan;

Maak de befaande waarden van het Hammetje

beleefbaar. Behoud de iconen in dit gebied;

Het gebied bereikbaar houden voor bewoners van het

buitengebied en de verkeersstromen beperkt houden

door geen functies met grote verkeersaantrekkende

werking in het gebied te realiseren.

0ntwikkel het landschap
. 0ntwikkel een recreatiefpadennetwerk om het

landschap op vele manieren te beleven. Bijvoorbeeld

halfverharde routes geschikt voor rolstoelen en

kinderwagens, glad afalt voor skeeleraars en onverharde

routes voor struiners. Wellicht ruimte voor kanoërs of

elekvische sloepen;

0ntwikkel kleinschalige beplantingselementen die

passen bij het gebied en die recreatiemogelijkheden en

de beleving versterken (0.a. elzenhakhoutwallen en bos

rond het Hammetje);

Creëer openbare ruimte voor'vrije/ongeorganiseerde'

recreatie in de vorm van trapveldjes, ligweíde,

trimparcours, bootcampveld, natuurspeelplaats,

hondenlosloopveld etc;

Ontwikkel nieuwe natuurwaarden in het gehele

gebied bijvoorbeeld door het ontwikkelen van

beplantingselementen. 5pecifi ek ten westen van

de Achterhoekerweg en voor vleermuizen rond het

Hammetje zijn er kansen voor nieuwe natuurwaarden;

TERRA
INCclGNITA €!)

De abstrocte visiekoort'}ver de Look' zoals deze in de raad op 5 juli 2016 ß vostgesteld
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Context en beleid

Ruimte voor initiatieven
. Bied ruimte aan particuliere recreatie initiatieven die

passen in het landschap. Bijvoorbeeld kleinxhalige

voorzieningen op of rond de erven zoals een theetuin

of yogaschool. 5pecifiek rond het Hammetje zijn

grootschaligere voorzieningen mogelijk aansluitend op

de horecafunctie die hier denkbaar is;

. Gebruik de bestaande ruimte in het bestemmingsplan

- Ruimte voor ruimte en Landgoederenregeling - voor

nieuwe woningen op of bij bestaande erven. Ten

oosten van de Palestinaweg kunnen ook nieuwe erven

ontwikkeld worden. Nieuwe woningen dragen altijd bij

aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en worden

zo veel mogelijk in combinatie met nieuwe re(reatieve

functies ontwikkeld;

. Bied specifiek plaats aan scouting Vathorst/

Hooglanderveen, tuinpark Laakzijde en zorgboerderij

Land in ZichU

Beheer en strategie
. 0ntwikkel een uitvoeringsstrategie die stap voor

stap bouwt aan het nieuwe landschap. Binnen een

landschappelijk kader (met hoge kwaliteit) is ruimte voor

nieuwe ideeën en private en particuliere initiatieven. Een

beeldkwaliteitsplan kan de ruimtelijke kwaliteit borgen;

. (reëer kansen voorfinanciering van aanleg en beheer

door bijvoorbeeld boscompensatie, waterberging of een

'geboortebos';

Organiseer het beheervan het landschap met oog voor

toekomstbestendigheid en de lange termijn. Bied ruimte

a an particul ier in itiatief echter zonder da a r afha n kel ijk

van te zijn. Ook agrarisch beheer kan deel uitmaken van

het beheerplan;

0p basis van deze uitgangspunten en de gebiedsanalyse,

aangevuld met recent onderzoek naar natuurwaarden,

is een ontwikkelingsplan gemaakt voor de gronden van

'0ver de Laak'die in eigendom zijn van de gemeente

Amersfoort.

Bron: lntwikkelingsvisie'1ver de Laok' - 5 juli 201 6

http s / / w ww.am e r sf oo rt.n I / p roj ect / reue ati e g e bi e d- over-

de-laak.htm

Bestoande situatie

Te realiseren op gemeentegronden

Het wensbeeld

TEflRA
¡ncCtf¡ntTA OC
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Context en beleid

ZOEKGEBIED

Het zoekgebied voor 40 hectare boscompensatie van RWS is

0ngeveer 1 1 keer zo gr00t en heeft een oppervlak van 450

hectare (witte stippellijn) en loopt grofweg van de snelweg A1

tot aan de provinciegrens in het noorden. Het zoekgebied sluit

ten zuiden aan op het natuurgebied Bloeidaal.

TEFlFl,\
tncff,Grì¡T,l ffi

NI.lKERI(

428

Amersfoort-vathorst

Hoevelaken

A1

notuUrgeb¡ed

Bloeidool

AMERsFOORT

De groene buffer tussen Amersfoort en Nijkerk (witte stippellijn) ols zoekgebied
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Context en beleid

HtsToRtt

Periode rond 1850

. Ontstaan landgoed Hoevelaken in de 17e eeuw;

. Een afwisseling van open en gesloten;

. Veenontginning creerde een slagenlandschap met

langgerekte kavels;

. Ten westen ontstond een blokverkaveling.

Periode rond 1 870

. 0ntstaan van elzensingels

Periode rond 1910

. 0ntstaan van houtwallen op erven

Periode rond 1950

. 5chaalvergroting en afname landschapselementen zoals

sloten, sin gels geriefhoutbosjes.

ec
SlËtr:nÉûú1, Éñ l-11l{l5C¡¡iPSÁt?rf n l ar: l!urì

Periode rond 1850 Periode rond 1 870

TEFlFlA
tfìcffGfìtTA

Periode rond 1910 Periode rond 1950
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Context en beleid

RECREATIEF NITWERK

Door Amersfoort en Nijkerk loopt een recreatief routenetwerk

van wandel- en fietspaden. ln de kaart hiernaast is het

hoofdfi etsroutenetwerk indusief knooppunten met een

groene lijn aangegeven en de wandelroutes met een rode lijn

TERRAtncof¡ntTAe!)
'TÉÞEN'OUU 

EN LâNOSCHÀF5ÁPCHI!ãCTU!F
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Context en beleid

TANDS(HAPPEI.UKE KERN KWAI.ITEITEN

De kernkwaliteiten van de Gelderse Vallei zijn door de

provincie Gelderland als volgt geformuleerd:

1. Rijk gevarieerde kleinschaligheid

2.Stelsel van beken, griften en kanalen

3. Grebbelinie

4, Overgang van Vallei naar stuwwal (luwe Flank)

Dit betekent dat de provincie haar ambitie met betrekking

tot de kernkwaliteiten van de Gelderse Vallei toespitst op drie

zaken:

1. Venterken van de gebiedsidentiteit in de drie deelgebieden

2. Het behouden van de verborgen structuren

3. Bijzondere aandacht voor 3 gebieden
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Bron: Kwaliteßgids Utrechße Londschappen, Kotern 1elderse Vollei, juli 201'l
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Context en heleid

tANDS(HAPPE¡.UKE KERNKWATITEITEN

ln de Streekplanuitwerking van de provincie Utrecht zijn de

volgende zes kernkwaliteiten voor het Nationale Landschap

Arkemheen-Eemland benoemd:

1. Extreme openheid;

2. Slagenverkaveling;

3. Veenweidekarakter.

4. Historie van de Zuiderzee

5. Grebbelinie

6. 0vergangsgebieden
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Context en beleid TEteR,ì
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PROVINC¡E UTRECHT EN GEI.DERTAND

1. Cultuurhistorie en bodem

2. Energie en klimaat

3. Wonen,werken,verkeerenvervoer

4. Landbouw

5. Kernrandzone + recreatiezone

2I

3

Bron: website ruimtelijke plannen

54
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Context en beleid

PR()VINCIE tTRE(HT EN GETDERTAND

Kernkwoliteiten Gelders Notuur Netwerk (GNN) en 6roene

ontwikkelingszone (G0)

. kernkwaliteiten natuur en landschap;

. kleinschaligveenontginningslandschapmethoge

bebouwingsgraad;

. leefgebied kamsalamander en ringslang;

. Hoevelakense Bos: vochtig bos met waterpartijen en

graslandjes;

. alle door de Flora- en faunawet of

Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun

leefgebieden in dit deelgebied;

. waardevol open gebied ofverkaveling;

. aanwezigheid van natte landnatuur

1ntwikkelinqsdoelen natuur en londschop binnen 6NN,

omvormen en transformeren van

. bosranden;

. houtwallen en *ingels;

. schrale graslanden;

. moeraszones in het 0verbos Hoevelaken

1ntwikkelingsdoelen natuur en landschop binnen G0,

omvormen en transformeren von

. houtwallen en *ingels

. schrale graslanden en moeraszones

. verminderen barrièrewerking 428 en A1 en spoorlijn

Zwolle - Amersfoort

. ecologische verbindingen met evz-model
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Context en beleid

6EMEENTE NUKERK

lntwikkeling 1roene Buffer

. druk op groen door stedelijke ontwikkeling;

. voorkomen dat Nijkerk en Amersfoort aan elkaar groeien;

. kern eeuwenoud landgoed Hoevelaken (aflruisseling bos,

grasland, en enkele akkers);

. ecologie en landschap verbinding Arkemheen*Eemland

en Bloeidaal-5cha mmer;

. behoud en ontwikkeling natuur / landschap waarden met

oog voor cultuurhistorie;

. recreatiefmedegebruik

. hoogste natuurwaarden op landgoed Hoevelaken

(variatie biotopen door afwisseling flora), toch ook

achteruitgan g natuurkwaliteit door verdroging;

. nieuwe natuurten oosten van landgoed;

. landbouw percelen is natuurwaarde laag (monotoon

gras);

. landschappelijke kwaliteit hoog op landgoed Hoevelaken,

afrrvisseling natte elzenhakhoutbosjes en droge zwarte

eikenbeukenbossen met graslanden en akkers;

. kwaliteit elders laag door ontbreken elzensingels, sloten

en bloemrijke slootkanten (soms rommelig);
. fiets- en wandelnetwerk met nadruk op landgoed.

TERRA
tncclf¡ntTAe!)
ETËÞEñÉOUU êN LANNCCHAPSAÉC}IT€CÎI!'¡

0ntwikkelen

. ten oosten overgangslandschap naar dorpen;

. landgoed Hoevelaken in westelijke richtíng versterken

Doelen

. veiligstellen groene leefomgeving (nieuwe natuur en

verhogen landschappelijke kwaliteit);
. ontwikkelennatuurwaarden (kleinschalige

natuurontwikkeling en verbindingsfunctie);

. versterken landschappelijke kwaliteit (herontwikkelen

historische landschappelijk cultuurhistorische waarden);

. vergroten recreatiefgebruik (medegebruik capaciteit),

Vßie

ten zuiden van de Laak: ontwikkeling besloten

landgoederenlandschap met bos, bloerijkgrasland en

singels met wandelpaden, Bosbuffer (41), bosrand (west)

en kleine bojes Weldammerbeek;

ten noorden van de Laak: ontwikkelíng kleinschalig

slagenlandschap- singels sloten en kleinschalige natuur.

r. r.l I ¡¡Hi:1.1 !,ts
I

Bron : 1ntwikkelin g groene buffer Nijkerk- Amersfoort-

Hoeveloken, oktober 2009
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Context en beleid

GEMEENTE NIJKERK

Structuurvßie Nijkerk / Hoevelaken 2030

Groene buffer als harde grens tussen stad en land

Het gemeentebestuur streeft naar de realisatie van een groene

buffer, een natuurlijke buffer tussen Amersfoort, Hoevelaken,

Nijkerkerveen en Nijkerk. Dit gebied vormt de ecologische

schakel tusen het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

en de gebieden Bloeidaal in Amersfoort en de Schammer in

Leusden en is tevens geschikt als recreatief uitloopgebied.

Door de verstedelijking van Amersfoort en Nijkerk neemt de

druk op het buitengebied sterk toe en de buffer zorgt ervoor

dat de aanwezige flora en fauna beschermd wordt en de grens

tussen stad en land helder is gedefinieerd

Algemene opgaven voor de structuurvisie

. landschappen inzetten als identiteitsdragers en

visitekaartjes;

. landbouw, landschap, natuur en recreatie in het

buitengebied met elkaar in balans brengen;

. ruimte bieden aan de recreatieve potenties van het

buitengebied;

. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de

overgangsgebieden tussen de drie woonplaatsen in de

gemeente;

. tegengaan verrommeling in het buitengebied;

. mogelijkheden benutten v00r wonen in het buitengebied

(in en om de buurtschappen);
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de gemeente is voorbereid op mogelijke wateroverlast als

gevolg van klimaatverandering. Door meer open water en

robuustere verbindingen zal de doorspoeling verbeteren

en daarmee de waterkwaliteit

I nte g ra I e toeko mstv isi e ka a r t

Groene Buffer

. Bufferzone tussen nieuwbouw Amersfoort, gemeente

Nijkerk en het buitengebied;

. Onderzoek naar mogelijkheid van realisatie Nieuwe

landgoederen: recreatie mogelijk, vrijkomende agrarische

bebouwing kan wonen worden, ambitie uitplaatsen

storende functies tbv natuurversterking
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Bron: lntegrale toekomstvisiekoort Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030
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Context en beleid TEFlFlA
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GEMTENTE AMERSTOORT

Vß ie'G ro en Bl a uwe Str u ctu u (

U itg an gspu nten B u iten geb ied Vothorst

. Er moet een groene buffer komen tussen Vathorst en de

polder Arkemheen, 0m de recreatieve druk van Vathorst

afte leiden van de polder Arkemheen. Het gebied

moet v00r het grootste deel een openbaar toegankelijk

groengebied worden.

. Bij de ontwikkeling van een groene buffer moeten de

potenties voor natuurontwikkeling worden benut.

. De stort als landmark object met een sterke identiteit

ontwikkelen.
. (reëren van een goede stadsrand aan de wefzijde van

Vathorst (met het oog op de minimale maat tussen

Vathorst en Bunschoten)

. Gestreefd wordt naar het ontwikkelen van de Laak en

oevers als recreatíeve verbinding naar het Eemmeer.
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Bron: Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur, Gemeente Amersfoort, moart 2004
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Context en beleid TEFl¡eAtf.lclffifttTA c!)

GEMEENTT AMERSTOORT

Str u ct u u r visi e Am ersfoort 20 3 0'

Lon d e lijk g ebi ed en recre oti ezo nes

De groengebieden tussen Amersfoort en de omliggende

gemeenten Leusden, 5oest, Nijkerk en Bunschoten zorgen

ervoor dat de kernen niet aan elkaar groeien. Daarnaast

vormen ze de recreatieve en ecologische schakels tussen de

grote steden en de kernen daaromheen met het buitengebied.

Deze gebieden vervullen een functie als tegenhanger van de

meest verstedelijkte gebieden. Ze herbergen een mix aan

gebruiksvormen met als belangrijkste landbouw, natuur,

recreatie, verspreid w0nen en kleine bedrijvigheid, Voorts

liggen er tal van doorgaande structuren op het vlak van

natuur, water, landschap, cultuurhistorie, varen, wandelen

en fietsen. De recreatievoorzieningen in deze gebieden wil de

provincie behouden en verder stimuleren. ln deze

zone zijn de langzaam verkeerverbindingen tussen stad en

land, maar ook de verbindingen tussen de recreatieve

gebieden van belang. Samen met onze partners zet de

provincie zich in om daar waar zich kansen voordoen deze

stad-landverbindin gen te verbeteren, bijvoorbeeld bij

Knooppunt Hoevelaken.

Recreatieve groengebieden in de regio Amersfoort zijn de

afgelopen jaren in het kader van de Groenblauwe structuur

Amersfoort ontwikkeld of worden nog ontwikkeld. Ook de

aanleg van deze gebieden streeft de provincie nog

feeds na.
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Context en beleid

I,ANDGOEDEREN REGETING

Nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren boscomplex

met maatschappelijke meerwaarde.

Provincie Gelderlond

Minimum oppervlak

Bebouwing

5ha

1 woongebouw = mðx.3

wooneenheden

Provinde Utrecht

5 ha + sloop alle schuren (min. 1.000 m? = 1.500 m3

woonbebouwing.

Min. 10 ha = 2 x 1 .500 m3 woonbebouwing

TEFl;eA
trICOGfIITA e!)
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Context en beleid

RUIMTE VOOR RUIMTE REGETING

Doel van deze regeling is de ontstening van het buitengebied

door de sloop van bedrijfsgebouwen en hetterugbouwen van

1 woning op het erf.

Voorwaarde is alle schuren slopen met uitzondering van

waardevolle bebouwing, met een minimum van 1000m2.

Daarvoor mag een huis van 600mi gebouwd worden van

0ngeveer 150m'].0p de erven staan over het algemeen

voldoende schuren om ruimte voor ruimte 0p toe te passen.

1ntwikkelprincipes Gelderse Vallei voor wonen en werken

De dynamiek in dit gebied is groot. Het landschap van

de Gelderse Vallei vraagt om: gebiedsontwikkeling met

combinatie van uiteenlopende functies, met versterking van

het landschappelijk raamwerk door:

ac(entueren van a grarische perceelsgrenzen met

la ndscha pselementen

oude wegen voorzien van bomen;

meer afwisseling tussen weilanden, akkers en

bospercelen;

ontwikkeling van nieuwe landgoederen,

intact houden van de verkaveling;

open linten langs wegen
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(ontext en beleid

ROOD VO()R RECREATIEGROEN

0m de realisatie van recreatieve voorzieningen te stimuleren

kan het ontwikkelingsinstrument rood voor recreatiegroen in

de recreatiezones worden ingezet. Hierbij valt te denken aan

nieuwe w00nerven met recreatief medegebruik, bijdragen

aan de recreatieve structuur, recreatieve groengebieden, open

(zwem)waterlocaties en doorgaande routestructuren v00r

langzaam verkeer. De realisatie van rode ontwikkelingen vindt

op zodanige wijze plaats, dat het landschap zoveel mogelijk

wordt versterkt en rood en recreatie in samenhang worden

ontwikkeld.

Rode ontwikkelingen versterken landschap

. Woonerf met recreatief medegebruik

. Recreatieve groengebieden

. Open (zwem)waterlocaties

. Doorgaanderoutestructurenlangzaamverkeer

TEFlFlA
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Context en beleid

ROOD VOOR RECREATIEGROEN

1ntwerp Provinciole Ruimtelijke Verordening 201 3

Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels

ter bescherming van de instandhouding en de

bereikbaarheid van bestaande recreatieve voorzieningen.

Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels

bevatten die voorzíen in nieuwe bovenlokale recreatieve

voorzieningen.
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?verlap tussen de kernrondzone Arou), recreotiezone (georceerd) en bovenlokole dogrecreotieterreinen (poorse cirkeß)

bron: website ruimtelijke plannen
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Context en beleid

KERNRANDZONE

U it P RS : Kw a I ite ißontw i kke Ii n g (ro o d-vo or- gro en)

ln delen van het londelijk gebied ß sproke von een kwalitatieve

opgave woar bijvoorbeeld omzettÌng van londbouwgrond

noar groene fundies gewenst is en waar daarom soms ook

de vestiging van stedelijke funrties aønvaardbaar is. Het gaat

doorbijom:

- kernrandzones (zie paragroaf 6.2 Wonen), waorbij ruimte

moet zijn voor rtedelijke functies en een verbetering van de

r u i mte I ij ke kwa I ite it wordt n a g estreefd;

. recreatiezones (zie parogroaf 7.4.1 Recreotiezone), waor

sproke ß vsn een retreatieve opqave die ook door rood-

v00r- grlenc0nstructies moet kunnen worden gereoliseerd;

. gebieden binnen en direct grenzend aan de groene contour

þie parograaf 5.4.2 Gebiedsbescherming Groene hntour),

woar nieuwe notuurgebieden met behulp van alternatieve

fr n a n ti e r i n gsm oge I ij kh ed en ku n n en w ord en gere al iseerd.
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1verlop tussen de kernrandzone (groene blokarcering) en de recreotiezone (blouwe streep orcering), bron: website ruimtelijke plannen
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