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Amersfoort Vernieuwt. Ook in de wijk 
Randenbroek. Dit stedenbouwkun-
dig plan voor Randenbroek Zuid is 
onderdeel van programma Amersfoort 
Vernieuwt. Amersfoort Vernieuwt is 
een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Amersfoort, de Alliantie en 
Portaal. Een belangrijke doelstelling van 
Amersfoort Vernieuwt is de verbetering 
van de woonkwaliteit in verschillende 
wijken in Amersfoort. In het ontwikke-
lingsplan Randenbroek Zuid / Schui-
lenburg 2007 - 2020 (december 2007) 
is de opgave voor de vernieuwing en 
verbetering van de woonkwaliteit van 
de wijken verkend. Het ontwikke-
lingsplan zet zich in voor vitale wijken, 
waar mensen prettig kunnen leven. 
Dit betekent ook de ontwikkeling van 
gevarieerde wijken, met verschillende 
soorten woningen. Aan de rand van 
Randenbroek doet zich een uitgelezen 
kans voor. Door het weilandje tussen de 
zuidrand van de wijk en de Zwarteweg 
(‘de Driehoek’) te betrekken bij de ver-
nieuwing van de wijk, kan de wijk wor-
den uitgebreid en woningen worden 

toegevoegd. Zo kan er in de toekomst 
één gevarieerde wijk ontstaan waar 
het plezierig wonen is en waar volop 
kansen zijn voor ontwikkeling. 
In het projectplan Herontwikkeling Ran-
denbroek Zuid (oktober 2007) wordt de 
sloop van 247 portieketagewoningen 
aan de rand van de wijk voorgesteld. 
De woningen zijn klein en bouwtech-
nisch van slechte kwaliteit. Het project-
plan stelt voor om één integrale visie te 
maken voor Randenbroek Zuid, waarbij 
zowel de gebieden waar woningen 
gesloopt worden als de bebouwing van 
de Driehoek worden uitgewerkt.
Onder met motto ‘iedereen doet mee’ 
wordt binnen Amersfoort Vernieuwt 
veel aandacht besteed aan de rol van 
de bewoners bij de vernieuwing van 
hun wijk. In Randenbroek Zuid zijn de 
bewoners tijdens drie avonden gecon-
sulteerd over hun wensen, verwachtin-
gen en voorkeuren voor de toekomst 
van hun wijk (zie ook hoofdstuk 3). Dit 
heeft geleid tot een kwalitatief hoog-
waardig en breed gedragen plan waar 
veel wensen en ideeën van bewoners 

en professioneel betrokkenen in zijn 
verwerkt. Het stedenbouwkundig plan 
wordt nader beschreven in hoofdstuk 4. 
Het stedenbouwkundig plan voor 
Randenbroek Zuid zal de basis vormen 
voor het plan voor de inrichting van de 
openbare ruimte en het beeldkwali-
teitsplan die in de komende maanden 
worden uitgewerkt. Na vaststelling van 
dit stedenbouwkundig plan door de 
gemeenteraad zal naar verwachting in 
september 2009 gestart worden met 
de selectie van de architecten.
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Historie

De wijk Randenbroek maakt onderdeel 
uit van de zogenaamde ‘bloembladthe-
orie’ die na de Tweede Wereld Oorlog 
decennia lang de groei van Amersfoort 
heeft bepaald. In het Kernplan en het 
Plan in Hoofdzaak die stadsarchitect 
dhr. Zuiderhoek en stedenbouwkun-
dige dhr. Rooimans in 1949 ontwierpen 
werd een scheefgroei van de stad 
gesignaleerd. Amersfoort was tot die 
tijd sterk naar het zuiden en westen 
uitgebreid waardoor het historische 
stadscentrum niet meer centraal lag. De 
bloembladtheorie ging juist uit van een 
evenwichtige groei van de stad, waarbij 
het historische stadscentrum weer het 
middelpunt van de stad zou worden. 
Zij stelden daarom voor om ook aan de 
noord- en vooral aan de oostzijde van 
de stad nieuwe woonwijken te reali-
seren. Op deze wijze zou het centrum 
weer het hart van de bloem worden 
waaromheen de nieuwe wijken zich als 
bloembladen voegen. Ook de goede 
afwatering via het Valleikanaal maakte 

uitbreiding in (zuid)oostelijke richting 
goed mogelijk. In het uitbreidingsplan 
van 1956 is het stedenbouwkundig 
plan voor Randenbroek opgenomen. 
De wijk wordt ten zuidoosten van het 
toenmalige cavalerieterrein gereali-
seerd. De wijk wordt begrensd door het 
park Randenbroek aan de westzijde en 
door het Valleikanaal aan de oostzijde. 
Een drietal hoofdwegen verbinden 
de nieuwe wijk met de binnenstad; 
de historische uitvalsweg de Heiligen-
bergerweg, de Beethovenweg en de 
Mozartweg. Een ringweg verbond de 
nieuwe wijken met elkaar. Op het kruis-
punt van de Mozartweg, de Ringweg 
Randenbroek en het Valleikanaal werd 
het centrum van de wijk gepland; het 
Euterpeplein. Randenbroek is een typi-
sche wijk uit de jaren ’50. De kenmer-
ken van de wijkgedachte van destijds, 
zoals de opdeling in verschillende 
buurten, gescheiden door brede zones 
openbaar groen met daarin de voor-
zieningen zoals kerken en scholen, zijn 
terug te vinden in de wijk. De Ringweg 
Randenbroek wordt begeleid met een 

reeks van (middel)hoogbouw woon-
complexen. Ook aan de rand van de 
wijk vormt een reeks van middelhoog-
bouw complexen de overgang met het 
buitengebied. De woongebouwen aan 
de Weberstraat en de Haydnstraat / 
Berliozstraat maken onderdeel uit van 
deze zorgvuldig ontworpen stadsrand.

Ligging in de stad

Randenbroek Zuid is gelegen tus-
sen de Ringweg Randenbroek en de 
snelweg A28. Aan de westzijde wordt 
de wijk begrensd door de Heiligenber-
gerweg. Deze historische uitvalsroute 
van Amersfoort zorgt voor een directe 
verbinding met de binnenstad. De weg 
is tevens de grens van het natuur- en 
recreatiegebied van het Heiligenber-
gerbeekdal en Park Randenbroek. Deze 
groenstructuur dringt tot diep in de 
stad door. De toekomstige herontwik-
keling van het Elizabethziekenhuis, 
welke nu in het groengebied is gele-
gen, maakt het mogelijk de recreatieve 

Randenbroek in aanbouw; de eerste gebou-

wen aan de Weberstraat zijn net te zien

< Uitbreidingsplan voor Randenbroek door 

stadsarchitect D. Zuiderhoek uit 1956

Randenbroek na voltooiing
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verbindingen tussen Randenbroek en 
het Heiligenbergerbeekdal sterk te 
verbeteren.
Aan de oostzijde wordt de wijk 
begrensd door het Valleikanaal en 
het park langs het kanaal. Ter hoogte 
van het Euterpeplein buigt de relatief 
drukke Ringweg Randenbroek af van 
het Valleikanaal waardoor het kanaal in 
Randenbroek Zuid als rustige park-
strook langs de wijk loopt. In het park 
zijn diverse voorzieningen gesitueerd, 
zoals een kerk, het buurthuis het Klok-
huis, speelvoorzieningen en een school. 
Het park is echter flink verrommeld en 
mist een heldere structuur. Afgelopen 
jaren is in de ecologische kwaliteit van 
het park geïnvesteerd door het aanleg-
gen van diverse paddenpoelen. Ook de 
komende jaren wordt het park verder 
verbeterd door onder andere de aanleg 
van een Sport, Spel en Ontmoetings-
plek (SSO). Langs het kanaal wordt 
tevens vanaf de Verdiweg een belang-
rijke fietsroute naar het buitengebied 
gerealiseerd door de aanleg van een 
fietstunnel onder de snelweg A28.

De snelweg A28 begrenst de wijk aan 
de zuidoost zijde. De weg ligt hier deels 
op het talud van de afslag naar Leus-
den. Langs de snelweg ligt de Vosheu-
velbeek, een koppeling voor water en 
ecologie tussen de Heiligenbergerbeek 
en het Valleikanaal.
Tussen de zuidrand van de wijk en de 
Zwarteweg ligt een weilandje dat bij de 
stedenbouwkundige planvorming voor 
Randenbroek Zuid wordt betrokken. 
Hier ligt tevens een oude stadskwekerij; 
de boerderij Randijk. Het overige deel 
van het gebied is momenteel in gebruik 
als gemeentewerf en weiland.
Randenbroek Zuid is in de jaren ’50 
en ’60 ontworpen als een definitieve 
rand van de stad Amersfoort. Door de 
verdere groei van de stad, de aanleg 
van de snelwegen rondom de stad en 
de manier waarop bewoners de stad 
tegenwoordig gebruiken is de context 
van de wijk echter drastisch veran-
derd. Niet de kwaliteit van stadsrand is 
hierbij van belang, maar juist de goede 
verbindingen die de wijk heeft met 
zowel de historische binnenstad als het 

aantrekkelijke buitengebied. Randen-
broek is één van de fragmenten van 
het gevarieerd stedelijk landschap van 
Amersfoort.

Stedenbouwkundige 

structuur

De wijk Randenbroek is opgebouwd uit 
verschillende laagbouwbuurten die van 
elkaar gescheiden worden door groen-
stroken waarin de voorzieningen, zoals 
de scholen, liggen. Belangrijke dragers 
van de wijk zijn de Beethovenweg, 
de Mozartweg en de Weberstraat. 
De laatste twee dringen tot diep in 
Randenbroek Zuid door. De Mozartweg 
eindigt in een aantrekkelijk open gras-
veldje waar ook het kunstwerk met de 
vis in de boom hangt. De Weberstraat 
vormt de overgang naar het Vallei-
kanaalpark en loopt door tot aan de 
zuidelijke stadsrand van de Haydnstraat 
en Berliozstraat. Langs het Valleikanaal-
park staat de bebouwing haaks op de 
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Themakaart plangebied

schaal 1:4000

Haydnstraat / Berliozstraat Weberstraat

Plangebied

Sloop bebouwing
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Weberstraat waardoor er tussen de wijk 
en het park verschillende wandelroutes 
en doorzichten mogelijk zijn.
De Ringweg Randenbroek legt de ver-
binding tussen de verschillende wijken 
rondom het centrum van Amersfoort. 
In Randenbroek wordt de weg begeleid 
door enkele appartementencomplexen 
die in de vorm van een waaier de bocht 
in de weg begeleiden. De ringweg 
vormt echter wel een barrière tussen 
het zuidelijke deel van Randenbroek en 
het noordelijke deel, waar ook het win-
kelcentrum is gevestigd. Een voetgan-
gers oversteekplek in het verlengde van 
de Wagnerstraat verbetert de relatie 
tussen het noordelijke en zuidelijke 
deel van de wijk. Ook de Weberstraat 
zorgt voor een goede verbinding van 
het zuidelijke deel van de wijk met het 
Euterpeplein. Direct ten zuiden van de 
Ringweg Randenbroek ligt een groen-
strook met diverse scholen en een kerk.
Het aangrenzende laagbouwbuurtje 
tussen de Rossinistaat en de We-
berstraat is opgebouwd uit enkele 
woonstraten in noordzuid richting. Het 

buurtje wordt doorsneden door de 
Verdistraat, die tevens de verbinding 
legt tussen de Mozartweg, de We-
berstraat en de wijk Schuilenburg aan 
de oostzijde van het Valleikanaal. De 
woonstraten van het laagbouwbuurtje 
kenmerken zich door een opvallende 
spiegeling van de woningen in de 
straat. Op de kop van de straatjes staan 
een viertal relatief lage appartementen 
complexen richting de Haydnstraat. Het 
complex op de hoek van de Rossini-
straat en Haydnstraat heeft op de be-
gane grond ruimte voor voorzieningen.
Langs de rand van de wijk zijn por-
tieketagecomplexen van vijf lagen hoog 
in een afwisselend ritme geplaatst 
waardoor er bijzondere en onverwachte 
doorzichten ontstaan. Bij het ontwerp 
is zorgvuldig gekeken naar bijvoor-
beeld de beëindiging van zichtlijnen 
(van bijvoorbeeld de Rossinistraat, de 
Weberstraat en de Haydnstraat) om zo 
duidelijk te maken dat hier tevens de 
stad eindigt.
Aan de Heiligenbergerweg wordt de 
rand van de stad duidelijk gemaakt 

door de twee vooruitgeschoven 
appartementencomplexen aan de 
Haydnstraat. Deze wooncomplexen 
vallen buiten het plangebied en blijven 
behouden.

Vernieuwingsopgave

Randenbroek Zuid is na vijftig jaar toe 
aan een grondige opknapbeurt zodat 
de wijk ook weer vijftig jaar vooruit 
kan. Een belangrijke opgave bij de ver-
nieuwing van Randenbroek Zuid is de 
verbetering van de woonkwaliteit in de 
wijk en het vergroten van een gevari-
eerd woningaanbod. Dit laatste maakt 
het mogelijk dat (bestaande) bewoners 
meer te kiezen hebben en bijvoorbeeld 
kunnen doorstromen naar een andere 
woning in hun eigen wijk.
Om deze vernieuwing mogelijk te 
maken worden de portieketagewonin-
gen aan de Weberstraat (78) en aan de 
Haydn- en Berliozstraat (169) gesloopt. 
Deze woningen zijn relatief klein en 
voldoen niet meer aan de bouwtechni-
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sche- en woonkwaliteiten van van-
daag. Daarnaast is een hoogwaardige 
renovatie van deze woningen moeilijk 
te realiseren. De ruimte die beschikbaar 
komt door de sloop van de woningen 
kan worden gebruikt om de kwaliteit 
van de wijk te verbeteren en nieuwe 
woningen terug te bouwen.
De vernieuwing van de Randenbroek 
Zuid maakt het mogelijk om in de toe-
komst een aantrekkelijke, gevarieerde 
en samenhangende wijk te creëren 
waar alle inwoners van Randenbroek 
graag wonen en trots op zullen zijn.

Randvoorwaarden

De vernieuwing van Randenbroek 
Zuid zal moeten voldoen aan verschil-
lende randvoorwaarden. De gemeente 
Amersfoort en de Alliantie hebben een 
aantal voorwaarden en wensen voor 
het gebied opgesteld waaraan het 
plan moet voldoen. Deze zijn vastge-
legd in projectplan Herontwikkeling 
Randenbroek Zuid (oktober 2007). Ten 

behoeve van de participatie zijn de 
randvoorwaarden samengevat in een 
staalkaart die tevens aan alle deelne-
mers is uitgedeeld.

Voorwaarden voor het stedenbouw-
kundig plan:
•	 Ideeën	moeten	betaalbaar	zijn	(de		

gemeente streeft naar een grondop-
brengst van 2 tot 3 miljoen euro).

•	 Zoveel	mogelijk	rekening	houden	
met de wensen van bewoners.

•	 Er	worden	circa	300	nieuwe	wonin-
gen gebouwd. Ongeveer 180 wo-
ningen laagbouw en 120 woningen 
hoogbouw. Hiervan zijn ongeveer 
90 goedkopere woningen en 210 
duurdere woningen.

•	 Goede	verbindingen	tussen	oud	en	
nieuw, zodat het één wijk blijft.

•	 De	sport/spel-	en	ontmoetingsplek	
aan de Verdistraat loopt via een 
ander ‘meedoen’ traject.

•	 Er	moet	ruimte	zijn	om	op	buurtni-
veau een speelplek met toestellen en 
een klein trapveld voor de jeugd tot 
12 jaar te maken.

•	 De	buitenkast	blijft	in	de	buurt,	maar	
wordt verplaatst want de huidige 
wordt gesloopt.

•	 Een	logische	opzet	(qua	opbouw)	van	
de wijk.

•	 Langs	het	Valleikanaal	en	Vosheuvel-
beek blijft een strook vrij voor natuur.

•	 De	Anne	Annemaschool	krijgt	een	
betere mogelijkheid om het halen en 
brengen van leerlingen op een veilige 
manier te laten gebeuren.

•	 Verlenging	van	de	geluidswal	langs	
de A28.

•	 Aantal	parkeerplaatsen	volgens	de	
parkeernorm.

•	 Plannen	moeten	voldoen	aan	vastge-
stelde gemeentebeleid en geldende 
wet- en regelgeving.

Naast de voorwaarden voor het steden-
bouwkundig plan zijn er ook wensen 
van de Alliantie en de gemeente 
Amersfoort:
•	 Behouden	van	boerderij	Randijk	aan	

de Heiligerbergerweg en met welke 
functie moet nog worden bepaald.

•	 De	kwaliteit	van	het	groen	dient	in	
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de nieuwe situatie gelijkwaardig te 
zijn aan de oude situatie.

•	 Zo	min	mogelijk	geparkeerde	auto’s	
in het zicht.

•	 Het	huidige	karakter	van	de	Heili-
genbergerweg blijft zoveel mogelijk 
gehandhaafd.

•	 De	fiets-	en	voetpaden	in	de	wijk	
sluiten aan op de hoofdroutes.

•	 Beleving	van	water	in	de	wijk	verster-
ken.

•	 Één	locatie	voor	kinderdagverblijf	en	
Buiten Schoolse Opvang (BSO) in de 
wijk.



Bebouwing aan de Berliozstraat
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Boerderij Randijk
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Vlaggetjesparade

Het stedenbouwkundig plan voor 
Randenbroek Zuid zou niet tot stand 
gekomen zijn zonder de betrokken-
heid van bewoners van de wijk en 
overige belanghebbenden. Tijdens 
drie inspirerende en goed bezochte 
avonden in buurthuis het Klokhuis 
hebben de deelnemers en degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het plan met 
elkaar van gedachten gewisseld over 
de opgave, mogelijke denkrichtingen 
en het concept vernieuwingsplan. Per 
avond waren er circa tachtig deelne-
mers, waarvan een groot deel op alle 
avonden aanwezig was.
In het ontwikkelingsplan Randenbroek-
Schuilenburg is gekozen om de 
participatie voor Randenbroek Zuid te 
laten verlopen via het model consulta-
tie. Hierbij ontwikkelen de gemeente 
en de Alliantie het stedenbouwkundig 
vernieuwingsplan in samenspraak met 
bewoners en andere belanghebbenden. 
Deelnemers kunnen meespreken en 
meedoen tijdens het maken van het 
stedenbouwkundig plan, maar zijn niet 
beslissingsbevoegd. 

De opzet van de participatie voor Ran-
denbroek Zuid heeft zich erop gericht 
met alle deelnemers de stappen te 
doorlopen die nodig zijn om te komen 
tot een kwalitatief hoogwaardig, afge-
wogen en gedragen plan. In drie avon-
den is dit proces doorlopen. Telkens gaf 
de inbreng van de deelnemers richting 
aan de vervolgstappen en konden de 
verschillende afwegingen met elkaar 
worden besproken. Waarom kunnen 
dingen wel of niet en niet alles kan 
tegelijkertijd. Het maken van keuzes is 
altijd noodzakelijk.

Kwaliteiten en verbe-

terpunten

Tijdens de eerste avond (3 november 
2008) lag de aandacht vooral op het 
specificeren van de exacte opgave. Wat 
vinden de bewoners van Randenbroek 
Zuid dat er moet gebeuren in hun 
wijk. Tijdens de ontvangst konden de 
deelnemers door rode en groene vlag-

getjes	op	een	maquette	te	plaatsen	hun	
favoriete plek in de wijk aangeven en 
de plek waar de vernieuwing het meest 
noodzakelijk is. Na een hartelijk ont-
vangstwoord van de dhr. Jelle Hekman 
(wethouder stedelijke vernieuwing) en 
een korte introductie van de dagvoor-
zitter zijn de spelregels van de partici-
patie en de randvoorwaarden voor het 
stedenbouwkundig plan uitgelegd. De 
stedenbouwkundige heeft de bewo-
ners vervolgens aan de hand van foto’s 
meegenomen door de wijk. Hierbij 
gaf hij steeds aan wat in zijn ogen 
kwaliteiten van de wijk zijn en welke 
vernieuwingsopgaven er in de wijk zijn 
te vinden. Na deze presentaties hebben 
de deelnemers aan vier gesprekstafels 
hun mening gegeven over de kwali-
teiten en vernieuwingsopgaven voor 
Randenbroek Zuid. De tafels waren 
thematisch ingedeeld; groen, verkeer, 
wonen en samenleven. De resultaten 
van deze gesprekken zijn in het vervolg 
van de planvorming meegenomen als 
aanbevelingen en adviezen voor het 
ontwerp.
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Groen
•	 ‘Aandacht	voor	de	toekomstmoge-

lijkheden	voor	de	boerderij	-	Nieuwe	
Erven’.

•	 ‘Behoud	zoveel	mogelijk	bestaand	
groen	(houtwallen	/	waterlopen	/	
bomen)’.

•	 ‘Verdeel	het	groen	over	de	wijk,	in	
iedere	straat	bomen’.

•	 ‘Aandacht	voor	het	groene	ommetje	
en	de	wandeling	door	de	wijk’.

•	 ‘Zorg	voor	speelplekken	voor	alle	
leeftijden	in	de	buurt	(niet	alleen	
SSO)’.

•	 ‘Hoogbouw;	waardoor	veel	ruimte	
voor	groen	overblijft’.

•	 ‘Maak	het	parkeren	verborgen	(on-
dergronds	of	in	het	groen)’.

Verkeer
•	 ‘Maak	een	aparte	ontsluiting	voor	de	

nieuwe	buurt’.
•	 ‘Behoud	de	Zwarteweg	als	rustige	

straat’.
•	 ‘De	kruising	Mozartweg	en	Ringweg	

Randenbroek	is	erg	druk	geworden’.
•	 ‘Beter	onderhoud	van	wandelroute	

langs	de	Vosheuvelbeek’.
•	 ‘Door	lage	bomen	is	het	zicht	voor	

fietsers	slecht	op	de	Heiligenberger-
weg’.

•	 ‘Er	is	parkeeroverlast	bij	de	Haydn-
straat	en	bij	het	Klokhuis’.

•	 ‘Zorg	voor	goede	oplossingen	van	
het	parkeren’.

•	 ‘Creëer	een	groene	inrichting	van	de	
parkeerplaatsen’.
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Wonen
•	 ‘Voorkeur	voor	een	huis	met	tuin	(be-

ter	grote	achtertuin	dan	voortuin)’.
•	 ‘Bouw	niet	hoger	dan	de	bestaande	

flats	aan	de	Haydnstraat’.
•	 ‘Maak	niet	alleen	in	de	hoeken	van	

het	plangebied	hoogbouw’.
•	 ‘Bouw	betaalbare	woningen	terug’.
•	 ‘Mixen	-	door	elkaar	bouwen	van	

verschillende	soorten	woningen’.
•	 ‘Architectuur	passend	bij	bestaande	

woningen’
•	 ‘Geleidelijke	overgang	naar	Zwarte-

weg’.
•	‘Doortrekken	van	bestaande	straten’.
•	 ‘Parkeren	in	zicht	van	de	woning	of	

in	een	parkeergarage	alleen	voor	
bewoners’.

Samenleven
•	 ‘Trots	op	de	buurt!	Culturele	mix,	

dichtbij	de	stad	en	dichtbij	het	
groen’.

•	 ‘Ontmoeten	is	belangrijk,	creëer	een	
extra	plek	bijvoorbeeld	bij	de	boerde-
rij’.

•	 ‘Slechte	bereikbaarheid	van	boerderij	
vanuit	de	wijk’.

•	 ‘Zorg	voor	een	mix	van	bewoners	-	
koop	en	huur’.

•	 ‘Nu	is	er	weinig	contact	met	de	bu-
ren	–	dit	kan	beter	door	bijvoorbeeld	
grotere	balkons’.

•	 ‘Maak	een	plek	voor	jongeren	van	12	
tot	18	jaar’.

•	 ‘Zorg	voor	een	goede	oplossing	voor	
de	afvalcontainers’.
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Drie denkmodellen

De tweede avond (8 december 2008) 
stond in het teken van het verkennen 
van mogelijke oplossingsrichtingen ten 
aanzien van de vernieuwingsopgave 
voor Randenbroek Zuid. Op basis van 
de meegegeven randvoorwaarden 
en de adviezen en aanbevelingen die 
het resultaat waren van de eerste 
avond zijn door de stedenbouwkun-
dige mogelijke oplossingsrichtingen 
nader verkend. Aan de hand van drie 
denkmodellen zijn mogelijke toekomst-
beelden geschetst. Geen van de drie 
denkmodellen schetst een compleet en 
volwaardig toekomstbeeld, maar ver-
kennen mogelijke denkrichtingen. Juist 
de discussie over de verschillende on-
derdelen per denkmodel (hoe wordt er 
geparkeerd?, hoe wordt er gewoond?, 
etc.) vormen de ingrediënten voor het 
te maken vernieuwingsplan. In het 
denkmodel Groot Randenbroek worden 
de noord-zuid straten verlengd waar-
door een sterke samenhang met de 
bestaande wijk ontstaat. Het groen be-

vindt zich voornamelijk aan de randen 
van de wijk. Het denkmodel Centraal 
Park verkend juist de mogelijkheden 
om de samenhang tussen de bestaande 
en nieuwe delen van de wijk te creëren 
door een centraal gelegen groenge-
bied, terwijl het denkmodel Woonpark 
inzet op het behoud van bestaande 
structuren zoals bestaand groen en de 
vervanging van de bestaande bebou-
wing. Ook tijdens de tweede avond 
zijn de deelnemers vervolgens aan ver-
schillende tafels met elkaar in gesprek 
gegaan over de verschillende thema’s 
die in de denkmodellen zijn terug te 
vinden; groen, verkeer, wonen en sa-
menleven. Hierbij was niet de vraag aan 
de orde welk denkmodel de voorkeur 
heeft, maar welke ingrediënten uit 
de modellen zouden moeten worden 
samengebracht in het uiteindelijke 
plan. Opvallend was dat er ook niet één 
duidelijke voorkeur aanwezig was voor 
een denkmodel. Wel was duidelijk dat 
er geen draagvlak was voor sommige 
ingrediënten, zoals bijvoorbeeld een 
hoge woontoren direct achter de boer-

derij. De resultaten van deze gesprek-
ken zijn als het ware als het programma 
van eisen voor het stedenbouwkundig 
plan meegenomen in de volgende 
ontwerpstap.
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Vogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

Groot Randenbroek

Groen
+	 ‘Veel	aanééngesloten	groen’.
+	 ‘Goede	verdeling	groen	/	bebou-

wing’.
+	 ‘Koppeling	boerderij	aan	de	wijk’.
-	 ‘Te	weinig	groen	in	de	wijk’.	
-	 ‘Groen	aan	de	rand	zal	minder	ge-

bruikt	worden’.
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1 wijk ontmoeten in de straat het park ligt rondom de 

wijk

het Valleikanaalpark heeft 

drie delen

de boerderij krijgt een 

nieuw adres

Samenleven Groen

Verkeer Woonkwaliteit

aansluiten op de be-

staande straten

parkeren op parkeerpleintjes 

en langs de straat

4 hoogbouwaccenten (5 

lagen) aan de stadsrand

rijwoningen, 2.1 kap en appartementen

Verkeer
+	 ‘Goede	binding	tussen	oude	en	

nieuwe	buurten’.
+	 ‘Meerdere	mogelijkheden	om	de	wijk	

in	en	uit	te	gaan’.
-	 ‘Doortrekken	bestaande	straten	leidt	

tot	extra	verkeer	in	bestaande	buur-
ten’.

-	 ‘Geen	parkeerhofjes	op	afstand	van	
de	woningen’.

Wonen
+	 ‘Één	gehele	wijk’.
-	 ‘Pas	op	voor	een	nieuwe	rand	aan	

de	wijk	met	te	weinig	verschillende	
woningen’.

Samenleven
+	 ‘Één	samenhangende	wijk’.
+	 ‘Goede	aansluiting	op	bestaande	

buurt’.
-	 ‘Al	het	groen	zit	aan	de	randen’.
-	 ‘Hoogbouw	niet	wegstoppen’.
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Vogelvlucht model CENTRAAL PARK

Centraal park

Groen
+	 ‘Park	is	groene	ontmoetingsplek’.
+	 ‘Groene	omlijsting	van	de	wijk	door	

groene	lanen’.
-	 ‘Park	kan	de	wijk	in	tweeën	delen’.
-	 ‘Minder	wandelroutes’.
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3 buurten ontmoeten in het centrale 

park

2 lanen leiden naar het 

centrale park

rustig Valleikanaalpark ver-

scholen achter bomen

boerderij opgenomen in reeks 

langs Heiligenbergerweg

Samenleven Groen

Verkeer Woonkwaliteit

nieuwe buurt ontsloten 

via de Zwarteweg

parkeren achter in de tuin 

dwars in de straat

2 hoogbouwaccenten (6 / 10 

lagen) aan het Valleikanaal

rijwoningen, 2.1 kap, laanwoningen, vrij-

staande woningen en appartementen

Verkeer
+	 ‘Extra	aansluiting	van	de	buurt	op	de	

Heiligenbergerweg’.
+	 ‘Parkeren	achter	in	de	tuin’.
-	 ‘Te	grote	belasting	van	Zwarteweg’.

Wonen
+	 ‘Mooie	mix	van	soorten	woningen’.
+	‘Indien	hoogbouw	dan	aan	het	Vallei-

park	(pas	op	voor	schaduwwerking)’.
-	 ‘Geen	gesloten	wand	aan	het	Val-

leipark’.

Samenleven
+	 ‘Van	alles	mogelijk	in	het	park’.
+	 ‘Boerderij	als	buitenkast	en	ontmoe-

tingsplek’.
-	 ‘Gevaar	voor	scheiding	dure	en	

goedkope	woningen’.
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Vogelvlucht model WOONPARK

Woonpark

Groen
+	‘Behoud	bestaand	groen’.
+	‘Sloot	naast	boerderij	blijft	behou-

den’.
-	 ‘Veel	versnipperd	groen’.
-	 ‘Geen	hoogbouw	achter	boerderij’.
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Samenleven Groen

Verkeer Woonkwaliteit

terugbouwen + een 

nieuwe buurt

ontmoeten in verspreide 

parkjes en bij boerderij

behoud van bestaand 

groen

veel groene routes naar het 

Valleikanaalpark

boerderij is de nieuwe cen-

trale plek met woontoren

nieuwe buurt ontsloten 

via de Heiligenbergerweg

parkeren achter in de tuin en 

onder de appartementen

middelhoogbouw op be-

staande plekken en 1 accent 

(10 lagen)

rijwoningen, 2.1 kap, beneden/bovenwoningen, 

patiowoningen, vrijstaande woningen en apparte-

menten

Verkeer
+	 ‘Extra	aansluiting	van	de	buurt	op	de	

Heiligenbergerweg,	zonder	Zwarte-
weg	te	belasten’.

Wonen
+	 ‘Doorkijkjes	tussen	de	bebouwing	

naar	het	Valleipark’.
-	 ‘Geen	hoogbouw	bij	de	boerderij’.
-	 ‘Heel	vol’.

Samenleven
+	 ‘Centrale	ligging	boerderij,	bijvoor-

beeld	voor	horeca’.
-	 ‘Geen	toren	bij	de	boerderij’.
-	 ‘Groen	is	te	versnipperd’.
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Concept plan

De derde avond (23 maart 2009) werd 
geopend met een welkomstwoord door 
dhr. Koos Koolstra (directeur Alliantie 
Eemvallei). Tijdens deze avond is het 
concept stedenbouwkundig plan toe-
gelicht. Dit plan is tot stand gekomen 
op basis van de ingrediënten voor 
het ontwerp die in de tweede avond 
zijn aangedragen. Er is hierbij zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de 
wensen van de deelnemers, binnen de 
meegegeven randvoorwaarden. Enkele 
ingrediënten die de voorkeur van de 
deelnemers hadden en terugkomen 
in het conceptplan zijn bijvoorbeeld; 
het beter betrekken van de boerderij 
Randijk bij de wijk, zorgen dat het 
groen niet te versnipperd wordt en niet 
alleen aan de rand van de wijk wordt 
gerealiseerd en het parkeren van de 
auto’s dichtbij de woning, bij voorkeur 
achter de woning. Natuurlijk zijn niet 
alle wensen gerealiseerd, soms omdat 
verschillende wensen elkaar tegen-
spraken, soms omdat het binnen de 
randvoorwaarden niet mogelijk bleek. 

Voordat het concept plan echter 
gemaakt kon worden waren er een 
tweetal cruciale onderzoeksvragen die 
beantwoord moesten worden. Zo is er 
extra onderzoek gedaan naar de ver-
keerssituatie van de toekomstige wijk. 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat 
een extra aansluiting voor autoverkeer 
op de Heiligenbergerweg noodzakelijk 
is om verkeershinder in de bestaande 
wijk te voorkomen. In dezelfde studie 
werd duidelijk dat een autoverbinding 
tussen het nieuwe, zuidelijk deel van de 
wijk en de bestaande delen van de wijk 
tot ongewenst sluipverkeer door de 
wijk zou leiden. Daarnaast was nader 
onderzoek nodig naar het benodigd 
wateroppervlak in de nieuwe wijk. In 
samenspraak met onder ander het 
Waterschap is het voorstel gedaan om 
de historische waterloop ‘de Modder-
beek’ ten zuiden van de Berliozstraat 
te reconstrueren. Hierbij blijven de 
hoogwaardige delen van de bestaande 
waterloop bij de boerderij Randijk ge-
handhaafd en krijgt de waterloop door 
de wijk een nieuwe ligging waardoor 
deze beter te ervaren is.

Het concept stedenbouwkundig plan 
voor Randenbroek combineert de beste 
ingrediënten uit de verschillende denk-
modellen tot één samenhangend plan. 
Het plan gaat uit van de realisatie van 
een nieuwe laagbouwbuurt ten zuiden 
van de bestaande wijk. In het mid-
den komt een aantrekkelijk buurtpark 
waar de buurten samenkomen. Aan 
dit buurtparkje is ook boerderij Randijk 
gesitueerd. Aan de Weberstraat wordt 
de rand met het Valleikanaalpark op-
nieuw vormgegeven met afwisselende 
bebouwing. De relatie tussen de wijk 
en het park wordt verbeterd.
Na de presentatie van het concept plan 
was er ruim de tijd om vragen te beant-
woorden en konden de deelnemers van 
de avonden hun reactie geven op het 
plan. Het concept stedenbouwkundig 
plan werd enthousiast ontvangen. Veel 
deelnemers zagen eigen ideeën over de 
toekomst van de wijk terug in het plan. 
En uiteraard werden er enkele sug-
gesties gedaan om het plan nog beter 
te maken. Met het stedenbouwkundig 
plan voor Randenbroek Zuid wordt de 
wijk weer een plek om trots op te zijn!

Impressie ‘Haydnpark’ Impressie woonstraat
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‘Veel van de ideeën van bewoners 
komen terug in het plan’.

‘Boerderij	Randijk	wordt	met	een	maat-
schappelijke	functie	zoals	de	buitenkast		
een	belangrijke	spil	in	de	wijk’.

‘Het	nieuwe	buurtparkje	kan	een	echte	
ontmoetingsplek	in	de	wijk	worden’.
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‘Door	de	nieuwe	auto-aansluiting	op	de	
Heiligenbergerweg	wordt	de	bestaande	
wijk	niet	met	extra	autoverkeer	van	de	
nieuwe	buurt	belast.	Zorg	wel	voor	een	
extra	toegang	van	de	nieuwe	buurt	in	
geval	van	calamiteiten’.

‘Er	wordt	een	goede	mix	aan	verschil-
lende	woningen	gerealisseerd’.

‘De	bewonersavonden	waren	goed	
georganiseerd	en	een	fijne	manier	om	
mee	te	denken’.
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Als vervolg op de bewonersavonden 
zal dit Stedenbouwkundig Plan via de 
nieuwsbrief worden teruggekoppeld 
aan de bewoners. Ook zullen bewoners 
benaderd worden om mee te denken 
over specifieke onderwerpen bij de 
nadere uitwerking van de plannen. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
de inrichting van de speelvoorzieningen 
in de wijk.



Visie
Groen
Verkeer
Wonen
Samenleven
Fasering

Inhoud

Stedenbouwkundig Plan
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Visie

Het stedenbouwkundig plan voor de 
vernieuwing van Randenbroek Zuid zet 
in op de verbetering van de woonkwa-
liteit van de gehele wijk. Door een nieu-
we woonbuurt toe te voegen aan de 
rand van de wijk wordt het woningaan-
bod gevarieerder en wordt een nieuw 
groen hart van de wijk gecreëerd. Het 
nieuwe buurtje wordt gerealiseerd in 
de geest van de bestaande wijk die is 
opgebouwd uit verschillende woon-
buurtjes die van elkaar gescheiden zijn 
door groenstroken. De woonbuurtjes 
hebben ieder een eigen karakter, maar 
maken onmiskenbaar deel uit van de-
zelfde wijk. Ook het nieuwe woonbuur-
tje tussen de bestaande Berliozstraat en 
de Zwarteweg krijgt zijn eigen identiteit 
maar maakt integraal onderdeel uit van 
de gehele wijk. De bestaande groen-
stroken tussen de woonbuurten zijn in 
Randenbroek echte ontmoetingsplek-
ken. Ze bieden plek aan bijvoorbeeld 
scholen en speelvoorzieningen. Tussen 
de bestaande buurten en de nieuwe 

woonbuurt wordt ook een aantrekkelijk 
groengebied gemaakt die de buurten 
samensmelt tot één samenhangende 
wijk. Hier komt bestaand en nieuw 
samen. Ook de historische boerderij 
Randijk aan de Heiligenbergerweg is 
verbonden met dit groengebied en zal 
in de toekomst een belangrijke verbin-
dende schakel zijn. 
Naast het nieuwe woonbuurtje aan 
de zuidzijde van Randenbroek wordt 
de relatie met het Valleikanaalpark 
sterk verbeterd. De Weberstraat wordt 
een sterke drager die de wijk voor het 
langzaam verkeer verbindt met het 
Euterpeplein en de binnenstad. Het 
profiel van de straat wordt verbreed 
waardoor er meer ruimte komt voor 
bomen. De Weberstraat wordt afwisse-
lend begeleid door laagbouwwoningen 
aan de straat en middelhoge apparte-
mentencomplexen in het park. Op deze 
wijze ontstaat er een afwisselende en 
transparante straatwand waarbij het 
Valleikanaalpark al voelbaar is vanaf de 
straat.
 

Met de vernieuwing van Randenbroek 
Zuid krijgt de gehele wijk een nieuwe 
impuls. De diversiteit aan woningen 
neemt sterk toe waardoor het makke-
lijk wordt binnen de wijk te verhuizen. 
Door tevens in te zetten op een aan-
trekkelijke inrichting van de openbare 
ruimte en de verbetering van de relatie 
met de omliggende groengebieden 
verbetert de woonkwaliteit voor alle 
Randenbroekers! 

Plankaart Randenbroek Zuid

schaal 1:4000

bestaande woningen

nieuwe woningen

tuinen

wegen

trottoir

parkeerplaatsen

park / groen

bomen

water

overloop gebied water

poelen

struinpad

speelplekken

boerderij

ecologische zone

geluidsscherm

winkelcentrum

haal- en brenglus
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Groen

Het groene karakter van Randenbroek 
Zuid is een belangrijke kwaliteit van de 
bestaande wijk. Het vernieuwingsplan 
zet enerzijds in op een betere relatie 
tussen de omliggende groengebieden 
en de wijk. Anderzijds biedt het ruimte 
voor een nieuwe groenstructuur binnen 
de wijk die de bestaande en nieuwe 
delen van de wijk met elkaar verbindt. 
De wateropgave wordt in het vernieu-
wingsplan ingezet om een historische 
waterloop nieuw leven in te blazen.

Groen rondom de wijk
De relatie met de omliggende groen-
gebieden wordt sterk verbeterd. Vanuit 
de wijk wordt het zo veel gemakkelijker 
een wandelingtje door het groen te 
maken. Ten eerste wordt het Vallei-
kanaalpark goed aangesloten op de 
wijk. Ter hoogte van de Rameaustraat 
en de Verdistraat dringt het Valleika-
naalpark diep door in de wijk tot aan 
de Weberstraat. Het Valleikanaalpark 
wordt daardoor een onlosmakelijk 

onderdeel van de wijk. Ook de al in 
gang gezette verbeteringen in het park, 
zoals de net aangelegde paddenpoe-
len en de toekomstige ‘Sport, Spel 
en Ontmoetingsplek’, krijgen zo een 
logische verbinding met de rest van de 
wijk. In het stedenbouwkundig plan 
transformeert het Valleikanaalpark van 
rommelige achterkant tot aantrekkelijke 
voorkant en wordt het visitekaartje van 
Randenbroek Zuid. 
Ook de Vosheuvelbeek ten zuidoosten 
van Randenbroek Zuid wordt beter 
betrokken bij de wijk. De ecologische 
waarde van dit gebied wordt gewaar-
borgd door een natuurlijke zone van 
minimaal 20 meter langs de waterkant 
te handhaven. Langs de beek biedt een 
informeel struinpad de mogelijkheid 
om een ommetje te maken en je vanuit 
de wijk binnen een minuut midden in 
de natuur te wanen. Een belangrijke 
schakel tussen de natuurlijke kwalitei-
ten van de Vosheuvelbeek en de wijk 
ligt aan de kop van het buurtparkje in 
het verlengde van de Haydnstraat.

Aan de westzijde wordt de wijk 
begrensd door de Heiligenbergerweg. 
Deze oude uitvalsweg van de stad is 
aangezet met oude laanbeplanting. 
Langs de weg staan enkele (voorma-
lige) boerderijen. Het groene karakter 
van de weg wordt in het vernieuwings-
plan behouden. Het erf voor boerderij 
Randijk blijft groen van karakter. De 
laanbeplanting langs de Heiligenber-
gerweg zal worden vervangen om de 
nieuwe wegaansluiting op de Heiligen-
bergerweg te kunnen realiseren. In de 
toekomst zal ook de relatie met het 
Heiligenbergerbeekdal sterk verbeterd 
kunnen worden. Niet alleen de route 
via de Zwarteweg zal deze verbinding 
leggen, maar het vernieuwingsplan 
voor Randenbroek Zuid biedt op 
meerdere plekken de kans om logi-
sche verbindingen te maken met het 
beekdal. Bij de herontwikkeling van de 
Ziekenhuislocatie zullen deze nieuwe 
verbindingen gerealiseerd kunnen 
worden.

Themakaart groen

schaal 1:4000

Valleikanaalpark

ecologische zone Vosheuvelbeek

buurtpark (Haydnpark)

Heiligenbergerwegzone

speellint

Zwarteweg
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Groen in de wijk
Centraal in de wijk vormt het nieuwe 
buurtparkje de schakel tussen de 
bestaande buurten en de nieuwe zuide-
lijke woonbuurt. Het buurtparkje sluit 
aan bij de parkstrook tussen de Mozart-
weg en de Rossinistraat en het groen-
gebiedje rondom de te handhaven 
appartementen aan de Haydnstraat. 
Samen vormen ze een centrale groene 
knoop in de wijk waar ruimte is voor 
ontmoeting en speelvoorzieningen. 
Ook de boerderij Randijk is door middel 
van een nieuwe verbinding voor fietsers 
en voetgangers gekoppeld aan deze 
groene ruimte. De wegen in de wijk 
worden op verschillende wijze beplant 
met bomen. De Weberstraat wordt bre-
der ten opzichte van de huidige maat 
waardoor er ruimte is voor eenzijdige 
laanbeplanting. Deze eenzijdige laanbe-
planting wordt ook voorgesteld bij de 
verlengde Mozartweg en de weg langs 
de Vosheuvelbeek in het nieuwe woon-
buurtje. In de oost-west woonstraatjes 
in de nieuwe woonbuurt is ruimte voor 
kleine bomen tussen de parkeervakken. 

De Zwarteweg blijft groen van karakter, 
de bestaande houtwal wordt zoveel 
mogelijk intact gelaten.

Water
Tussen de bestaande wijk en de nieuwe 
uitbreiding (ten zuiden van de huidige 
Berliozstraat) ligt een bestaande water-
loop. Bij de boerderij heeft de water-
loop voldoende maat, meer naar het 
oosten wordt de waterloop erg smal en 
slibt deze dicht. Het vermoeden bestaat 
dat deze waterloop de restanten zijn 
van de zogenaamde ‘Modderbeek’, die 
het achterliggende gebied met het Park 
Randenbroek verbond. In de historie 
heeft de Modderbeek echter op ver-
schillende plekken gelegen waardoor 
de exacte ligging moeilijk te bepalen is.
In de toekomstige wijk moet voldoende 
ruimte voor water gerealiseerd worden 
om het regenwater op te kunnen van-
gen. Dit betekent dat ongeveer 10% 
van het nieuwe verharde oppervlak 
zal moeten worden gecompenseerd 
met ruimte voor water. In het vernieu-
wingsplan wordt voorgesteld om de 

oude Modderbeek te reconstrueren om 
deze ruimte te maken. Daar waar de 
bestaande waterloop voldoende kwali-
teit en maat heeft wordt deze gehand-
haafd. Vanaf de boerderij Randwijk 
naar het oosten zal de nieuwe Modder-
beek echter een nieuwe ligging krijgen 
langs het buurtparkje. Verbreding van 
de bestaande waterloop zou een grote 
impact hebben op het omliggende 
groen en een te grote barrière zijn tus-
sen de bestaande en nieuwe buurten. 
Door de Modderbeek een nieuwe 
ligging te geven kan deze goed worden 
vormgegeven in het buurtparkje en 
beleefbaar worden gemaakt voor de 
bewoners van Randenbroek Zuid.  
De nieuwe Modderbeek kan zo een 
nieuwe verbinding worden tussen de 
Vosheuvelbeek en het Park Randen-
broek. De exacte afmeting van de 
nieuwe Modderbeek zal in de uit-
werkingsfase nader worden verkend. 
Mogelijk biedt een combinatie van 
waterberging langs de Vosheuvelbeek 
en de reconstructie van de  Modder-
beek een optimale oplossing.
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Haydnpark

Groene saldoregeling
Voor het stedenbouwkundig plan voor 
Randenbroek Zuid is in het kader van 
de groene saldoregeling een analyse 
gemaakt van het bestaande groen in 
de wijk en het toekomstige groen in 
het plan. De conclusie is hieronder 
samengevat.
De herontwikkeling in Randenbroek 
Zuid gaat uit van de doelstelling dat 
bestaande groene kwaliteiten ge-
handhaafd dan wel gecompenseerd 
moeten worden (groene saldo) in een 
evenwichtig pakket. Er gaan zeker 
kwaliteiten verloren, met name door de 
veranderingen aan de Heiligenberger-
weg. Daarbij moet wel bedacht worden 
dat ook zonder plan het oude boom-
bestand langs deze weg geen lange 
toekomst meer heeft. Ook het verlies 
van de open ruimte aan de Zwarteweg 
is als onderdeel van de belevingskwali-
teit van de wijk enigszins als een verlies 
aan te merken. Compensatie hiervan is 
binnen het gebied niet mogelijk. 
Wel wordt er op korte termijn nabij 
het Valleikanaal een voet- en fietstun-

nel onder de A28 naar het gebied de 
Schammer gerealiseerd. Hiermee krijgt 
de wijk een hoogwaardige uitloop-
mogelijkheid naar een buitenstedelijk 
groen- en recreatiegebied.
Binnen het gebied zelf leidt de nieuwe 
stedenbouwkundige opzet tot een be-
langrijke winst, met name door het in-
troduceren van een centrale parkstrook 
waarin spelen en ontmoeten volop 
kansen kunnen krijgen. De kwantita-
tieve afname van het openbare groen 
wordt gecompenseerd door de andere 
verkavelingstypologie, waarbinnen wo-
ningen voor het merendeel een eigen 
tuin of buitenruimte hebben. Door een 
strategische locatie van hoogbouwele-
menten aan groenstructuren wordt aan 
de noodzakelijkheid van ruimte en zicht 
rondom voldaan met minder verkave-
lingsgroen.
Voor de uitwerking van het steden-
bouwkundige plan volgen uit deze 
‘groene saldo-analyse’ een aantal aan-
dachtspunten en aanbevelingen. Deze 
aandachtspunten betreffen de inrich-
ting van de zone langs de Vosheuvel-

beek, de inrichting van de Zwarteweg, 
de inrichting van de centrale parkzone, 
de inrichting van de Weberstraat en 
behoud van het karakter van de Heili-
genbergerweg.

Referentie

Modderbeek

Referentie

Buurtpark / Modderbeek
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Verkeer

De nieuwe verkeersstructuur van 
Randenbroek Zuid zit voor auto’s en 
langzaam verkeer verschillend in elkaar. 
Terwijl de bestaande straten (Mozart-
weg, Wagnerstraat en Weberstraat) 
voor voetgangers en/of fietsers worden 
doorgetrokken naar het nieuwe woon-
buurtje is er voor gekozen om het au-
toverkeer via een nieuwe aansluiting op 
de Heiligenbergerweg af te wikkelen.
 
Auto-ontsluiting
De bestaande wegenstructuur van 
Randenbroek Zuid blijft vrijwel onge-
wijzigd. Wel krijgt de Weberstraat een 
breder profiel, waardoor er meer ruimte 
is om te parkeren en om bomen te 
planten. Door het profiel van de We-
berstraat zoveel mogelijk in zuidelijke 
richting te continueren wordt hiermee 
de samenhang in de wijk versterkt. Het 
speelplein van de Anne Annemaschool 
zal worden gekoppeld aan dit profiel 
door hier een goede haal- en brenglus 
voor auto’s en bussen te realiseren. 

De zuidelijke woonbuurt krijgt ten zui-
den van boerderij Randijk een nieuwe 
aansluiting op de Heiligenbergerweg. 
In het profiel van de Heiligenbergerweg 
zal hiervoor een extra voorsorteervak 
moeten worden opgenomen. Het 
buurtje wordt ontsloten met twee 
oost-west woonstraatjes die met elkaar 
worden gekoppeld via een weg in het 
verlengde van de Mozartweg en langs 
de Vosheuvelbeek. Ook de bestaande 
Zwarteweg wordt op deze wijze gekop-
peld aan het woonbuurtje. Langs het 
noordelijk gelegen buurtparkje (ter 
hoogte van de huidige Berliozstraat) 
komt geen weg te liggen die geschikt 
is voor auto’s. Het nieuwe woonbuur-
tje wordt voor auto’s niet verbon-
den met de bestaande buurten van 
Randenbroek Zuid. Hiervoor zijn twee 
belangrijke redenen. Ten eerste wordt 
hierdoor extra verkeersdruk op de 
wegen in de bestaande buurten voor-
komen. Met name het relatief drukke 
kruispunt tussen de Mozartweg en de 
Ringweg Randenbroek wordt zo ont-
last. Ten tweede wordt zo sluipverkeer 

geen kans geboden om door de wijk 
een alternatieve route te zoeken. Nader 
verkeersonderzoek heeft aangetoond 
dat een koppeling van beide delen van 
de wijk een onacceptabele hoeveelheid 
auto-sluipverkeer door de wijk heen 
zou betekenen. Een bijkomend effect 
van het ontbreken van een koppeling 
voor auto’s is dat hierdoor het dagelijks 
fietsgebruik wordt gestimuleerd. Wel 
is het van belang om in het geval van 
calamiteiten een extra ontsluiting van 
het woonbuurtje te hebben. In situaties 
waarbij de hoofd auto-ontsluiting tijde-
lijk niet te gebruiken is kan het fietspad 
tussen de Mozartweg en de boerderij 
Randijk door hulpdiensten (en zonodig 
autoverkeer) als alternatieve route 
worden gebruikt. Daarnaast zal ook de 
aansluiting van de Zwarteweg op de 
Heiligenbergerweg voorzien worden 
van een beweegbare afzetting. Deze 
ontsluiting maakt het tevens mogelijk 
de bevoorrading van de antiekhan-
delaar aan de Zwarteweg via deze 
aansluiting te laten verlopen.

Themakaart verkeer

schaal 1:4000

nieuwe autoverbindingen

fietsverbindingen

wandelroutes

Referentie

Parkeerstraat
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Fiets- en voetgangers
De doorgaande verbindingen voor fiet-
sers en voetgangers zijn een belangrijke 
schakel om de verschillende delen van 
Randenbroek Zuid samen te smelten tot 
één wijk. Zo wordt de Mozartweg als 
voet- en fietsverbinding naar het zuiden 
doorgetrokken langs de boerderij Ran-
dijk. Op deze wijze wordt een belang-
rijke drager van het zuidelijke woon-
buurtje verbonden met de bestaande 
wegenstructuur van Randenbroek Zuid. 
Ook de Weberstraat krijgt een koppe-
ling voor voetgangers en fietsers met 
de weg langs de Vosheuvelbeek in het 
zuidelijke woonbuurtje. De Weberstraat 
is hiermee een belangrijke koppeling 
voor het langzaam verkeer tussen de 
nieuwe woonbuurt en de winkelvoor-
zieningen op het Euterpeplein. In het 
verlengde van de Wagnerstraat wordt 
een voetgangersroute gerealiseerd die 
als het ware dwars door het nieuwe 
woonbuurtje heen snijdt en een verbin-
ding legt met de Zwarteweg. Naast de 
verbindende (fiets)routes zijn rondom 
de wijk een tal van wandelroutes mo-
gelijk. Op verschillende plekken staat 
de wijk met wandelpaden in contact 

met het Valleikanaalpark en de ecologi-
sche zone langs de Vosheuvelbeek. Bin-
nen een minuut vanaf de eigen woning 
kan de Randenbroeker zich midden in 
de natuur wanen.

Parkeren
Het parkeren in het stedenbouw-
kundig plan gebeurt zoveel mogelijk 
dicht bij de woning. Om de beno-
digde parkeercapaciteit te bepalen 
zijn de gemeentelijke parkeernormen 
gehanteerd (zie tabel blz. 52). Langs de 
Weberstraat is gekozen om een deel 
van de parkeerplaatsen te realiseren 
achter de laagbouwwoningen. De 
parkeerplaatsen worden met een dek 
overkapt waardoor hier de tuinen/
terrassen van de woningen kunnen 
worden gesitueerd. Ook de bewoners 
van de appartementencomplexen in het 
park parkeren onder dit dek. Hierdoor 
is het mogelijk het park zoveel mogelijk 
te ontzien van parkeerplaatsen. Langs 
de Weberstraat is er ruimte voor 
onder andere bezoekersparkeren. Hier 
wordt haaks geparkeerd afgewisseld 
door bomen. In de woonbuurt wordt 
geparkeerd binnen de bouwblok-

ken en langs de straten. Binnen ieder 
bouwblok is ruimte voor in ieder geval 
één parkeerplaats per woning. Deze 
parkeerplaatsen dienen zo te worden 
ontworpen dat deze ook daadwerkelijk 
gebruikt gaan worden als parkeerplaats 
en bijvoorbeeld niet als bergruimte. 
Bij de nadere uitwerking van het plan 
zal hiervoor speciale aandacht zijn. In 
de twee oost-west woonstraten wordt 
enkelzijdig langs geparkeerd, waar-
door hier een aantrekkelijke en rustige 
woonstraat kan worden gerealiseerd. 
In de twee noordzuid straten wordt 
haaks geparkeerd. Ten behoeve van 
de bestaande appartementen aan 
de Haydnstraat zullen circa 45 extra 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Dit zal bij de nadere uitwerking van de 
plannen worden meegenomen.
Ook de benodigde parkeerruimte ten 
behoeve van de toekomstige functie 
van boerderij Randijk zal in de nadere 
uitwerking van het plan worden mee-
genomen.

Themakaart parkeren

schaal 1:4000

Parkeren in de openbare ruimte

Parkeren in binnenstraten

Garage met oprit

Parkeren onder een dek

Referentie

Parkeerdek

Referentie

Parkeerdek
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Wonen

Het stedenbouwkundig plan voor 
Randenbroek zet in op een gevarieerd 
aanbod aan woningen binnen de 
wijk. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld 
makkelijk binnen de wijk een nieuwe 
woning te vinden die past bij de le-
vensfase waarin mensen zich bevinden. 
Binnen Amersfoort Vernieuwt is vooral 
ook veel behoefte aan grondgebonden 
laagbouwwoningen. Het accent van de 
woningbouw in Randenbroek Zuid ligt 
dan ook op deze categorie. Ongeveer 
driekwart van de nieuwe woningen valt 
hieronder.
Door de sloop van een eenzijdig 
woningaanbod van kleine sociale huur-
woningen is het mogelijk het nieuwe 
aanbod gevarieerder te maken. Zo zal 
er in iedere categorie nieuwe wonin-
gen worden gerealiseerd. Toch is het 
van belang om ook voldoende nieuwe 
sociale huurwoningen te realiseren om 
bijvoorbeeld de bestaande bewoners 
de kans te geven om te blijven wonen 
in hun wijk. In het stedenbouwkundig 

plan wordt circa dertig procent van 
de nieuwbouw gerealiseerd als sociale 
huurwoningen, deels grondgebonden 
en deels als appartementen.

Weberstraat
Langs de Weberstraat staan grond-
gebonden woningen die allen een 
tuinterras hebben op het parkeer-
dek. De woningen zijn twee tot drie 
lagen hoog. Aan de noordzijde van 
het parkeerdek staan zogenaamde 
beneden/bovenwoningen van in totaal 
vier lagen hoog. Aan de zuidzijde van 
de woningen rondom het parkeerdek 
staat een woontoren van zes lagen 
hoog. Dit ritme van woningen rondom 
een parkeerdek en een vrijstaande 
toren in het park wordt in totaal drie 
keer herhaald langs de Weberstraat. 
Bij het Klokhuis sluit de nieuwbouw 
aan bij het bestaande Klokhuis en 
de achterliggende speelplaats. Bij de 
Verdistraat staat de nieuwbouw tussen 
de bestaande wijk en de nieuwe Sport, 
Spel en Ontmoetingsplek. Ten zuiden 
van de Anne Annemaschool wordt het 

complex voor de derde keer herhaald. 
Wel is hier ruimte voor extra woningen 
aan de parkzijde en zal de woontoren 
acht lagen hoog zijn. 
Mocht de locatie van de Anne An-
nemaschool na de afschrijvingster-
mijn van het gebouw in de toekomst 
worden herontwikkeld zal het profiel 
en de straatwand van de Weberstraat 
ook ter plaatse van de school gelijk 
getrokken kunnen worden. Hierdoor is 
het mogelijk de Weberstraat verder te 
versterken als drager van de wijk en de 
robuustheid van het Valleikanaalpark te 
versterken.

Woonbuurt
De nieuwe zuidelijke woonbuurt zal 
bestaan uit zeven bouwblokken en 
voornamelijk opgebouwd zijn uit 
grondgebonden woningen. Alleen 
achter de boerderij Randijk is er ruimte 
voor	appartementen	die	qua	hoogte	
zich niet onderscheiden van de rest van 
het bouwblok (3 lagen). De bouwblok-
ken zijn zo opgebouwd dat er een 
zachte overgang naar de Zwarteweg 

Themakaart; wonen

schaal 1:4000
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Referentie

Woonstraat
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Concept programma wonen en parkeren (aantallen zijn indicatief)

categorie
aantal 

woningen parkeernorm
benodigde par-
keerplaatsen**

op eigen 
terrein

in de openbare 
ruimte parkeersaldo

Sociale huur 44 1,7 74,8

Koop klein 90 1,7 153

Koop groot 46 2 92

Koop 2 onder 1 kap 24 2* 48

Koop vrijstaand 17 2* 34

Sociale huur appartementen 40 1,7 68

Vrije sector appartementen 38 1,7 64,6

Totaal 299 534,4 341 203 + 9,6

Percentage sociaal +/- 30%

Percentage appartementen +/- 25%

* reductiefactor van 0,5 bij een garage met enkele oprit
** exclusief parkeerbehoefte toekomstige functie boerderij Randijk

Referentie

Parkrand

Referentie

Speellint

Referentie

Parkbebouwing
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wordt gerealiseerd. Hier staan de 
meeste vrijstaande woningen terwijl 
aan de noordzijde van de buurt, aan 
het nieuwe parkje, de meeste rijtjes 
woningen staan. De nieuwe vrijstaande 
bebouwing aan de Heiligenbergerweg 
past in het historische karakter van de 
weg. De open ruimte voor de boer-
derij Randijk wordt gehandhaafd. Het 
woonbuurtje wordt doorsneden door 
een speelstraat.
De exacte verkaveling van de bouw-
blokken en de precieze categorie 
waarbinnen de verschillende woningen 
vallen worden nader uitgewerkt in de 
volgende fase. Hierbij zal onder an-
dere ook bijzondere aandacht worden 
besteed aan de vormgeving van de 
overgangen tussen privé en openbare 
ruimte.

Duurzaamheid
De ontwikkeling van een duurzame 
wijk is een vanzelfsprekend uitgangs-
punt binnen Amersfoort Vernieuwt. 
Binnen Randenbroek Zuid willen we 
hier extra aandacht aan besteden door 

een voorbeeldproject ten aanzien van 
duurzaamheid te realiseren. Aan de 
hand van een open prijsvraag zullen 
architecten en ontwerpers worden 
gevraagd een deel van het plan volgens 
de principes van ‘cradle to cradle’ nader 
uit te werken. Een kansrijke locatie voor 
deze uitwerking is het meest zuidelijk 
gelegen bouwblok aan de Weberstraat, 
als schakel tussen de wijk en de ecolo-
gische zone langs de Vosheuvelbeek.

Referentie

Parkrand

Referentie

2 onder 1 kap

Referentie

Appartementen in het park
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Samenleven

Met het stedenbouwkundig plan voor 
Randenbroek Zuid verschuift het zwaar-
tepunt van de wijk naar het zuiden. 
Door de toevoeging van een extra 
woonbuurt transformeert de voorma-
lige stadsrand in een centraal gelegen 
buurtpark. De combinatie met boerderij 
Randijk maakt de bindende kracht 
van het groengebiedje nog sterker. 
Uiteindelijk zal er één samenhangende 
wijk ontstaan waar tal van plekken zijn 
waar de bestaande en de nieuwe be-
woners elkaar zullen ontmoeten. Ook 
een goede relatie met de bestaande 
voorzieningen en winkels, zoals op het 
Euterpeplein (1), is hierbij van essentieel 
belang.

Buurtpark / Haydnpark
Het centraal gelegen buurtparkje 
(hier voor het gemak het Haydnpark 
genoemd) bindt oud en nieuw samen 
(5). Het parkje is gekoppeld aan het 
bestaande plantsoen aan de Mozart-
weg. Hierdoor ontstaat als het ware 

een groene strik tussen de verschillende 
buurten in de wijk. Het Haydnpark ligt 
tussen de bestaande Haydnstraat en 
Berliozstraat, waar de huidige appar-
tementencomplexen zullen worden 
gesloopt. Het bestaande, reeds volwas-
sen groen, zal zoveel mogelijk gespaard 
blijven, waardoor er bij aanvang al 
een volgroeid parkje zal zijn. Door 
het parkje lopen een drietal langzaam 
verkeersroutes. Twee fietsroutes in 
het verlengde van de Mozartweg en 
de Weberstraat en een wandelpad in 
het verlengde van de Wagnerstraat. In 
het parkje zal ruimte zijn voor diverse 
speelvoozieningen. Ook de geplande 
reconstructie van de Modderbeek zal 
bijdragen aan de belevingswaarde van 
het parkje. 

Boerderij Randijk
Boerderij Randijk (6) is één van de 
voormalige stadskwekerijen van Amers-
foort. Het is een beeldbepalend pand 
vanaf de Heiligenbergerweg. De boer-
derij zal worden gehandhaafd en er zal 
een sociaal maatschappelijke functie 

in gehuisvest worden. Hierbij valt te 
denken aan bijvoorbeeld de Buitenkast. 
Deze is nu gesitueerd op de begane 
grond van een te slopen wooncomplex 
aan de Haydnstraat. De exacte functie 
van de boerderij zal in de vervolgfase 
nader verkend worden. Door de boer-
derij met wandel- en fietsroutes goed 
te verbinden met de omgeving komt 
deze centraal in de wijk te liggen.

Speellint
Midden in de nieuwe woonbuurt is 
een intieme ruimte uitgespaard (7)
waar plek is voor speelvoorzieningen 
voor de allerjongsten. Het speellint is 
onderverdeeld in drie delen die allen 
hun eigen specifieke inrichting kunnen 
krijgen. Door het speellint verbindt een 
wandelpad de Wagnerstraat met de 
Zwarteweg.

Anne Annemaschool
De Anne Annemaschool (4) ligt aan 
de rand van de wijk in het Valleika-
naalpark. Alhoewel het hier niet gaat 
om een buurtgebonden school is 

Themakaart samenleven
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Referentie

Ontmoeten in het park
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Speellint
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de inbedding van de school en het 
schoolplein van groot belang voor de 
ruimtelijk samenhang van de wijk. Het 
schoolplein van de school wordt in het 
stedenbouwkundig plan doorgetrokken 
tot aan de Weberstraat. Onderdeel van 
het nieuwe schoolplein is een nieuwe 
haal- en brengvoorziening voor auto’s 
en bussen. 

Valleikanaalpark
Het Valleikanaalpark herbergt diverse 
voorzieningen die de wijk samenbren-
gen. Het buurthuis het Klokhuis (2) met 
de bijbehorende speelvoorzieningen 
ligt aan de noordzijde in het park. 
De nieuwbouw rondom het Klokhuis 
dient zorgvuldig te worden afgestemd 
met het bestaande gebouw. Ook de 
begrenzing van de bestaande speelplek 
naar de wijk en naar het park zal in het 
vervolg nauwkeurig moeten worden 
uitgewerkt om een betere relatie tussen 
de wijk en het Valleikanaalpark te kun-
nen realiseren.
Aan de Verdistraat ligt de locatie voor 
de toekomstige Sport, spel en ont-

moetingsplek (3). Ten aanzien van de 
inrichting van deze plek is afgelopen 
periode een speciaal participatietra-
ject gevolgd waarbij de inzet was om 
gezamenlijk met alle betrokken partijen 
te komen tot een plan. Inmiddels ligt er 
een inrichtingsplan waarop het steden-
bouwkundig plan voor Randenbroek 
Zuid aansluit.



1

2

Fasering

Het stedenbouwkundig plan voor Ran-
denbroek Zuid zal in twee fasen wor-
den gerealiseerd. Als eerste zal worden 
gestart met de bouw van de zuidelijke 
woonbuurt. Hierdoor wordt zoveel mo-
gelijk voldaan aan de doelstelling om 
eerst te bouwen en dan te slopen. Het 
eerste kwartaal van 2011 zal worden 
gestart met de sloop en bouw van fase 
1. De eerste woningen zullen naar ver-
wachting worden opgeleverd in 2012. 
De sloop, bouw en oplevering van fase 
2 volgt op fase 1.

AMERSFOORT VERNIEUWT 57



Randenbroek Zuid 58



Doorsneden
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Weberstraat
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Buurtpark / Haydnpark



Woonstraat
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Speellint
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Ecologische zone Vosheuvelbeek
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Zwarteweg
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