
WELKOM
op de derde bewonersavond 
Randenbroek-Zuid

23.03.2009



AGENDA
>  Welkomstwoord Kees Heerkens
> Introductie Koos Koolstra
>  Terugkoppeling voorgaande   
 avonden
>  Presentatie concept steden-
 bouwkundig plan
>  Vragen, reacties en aanbevelingen
> Planning en fasering
>  Afsluiting



TERUGKOPPELING
REACTIES OP DE DENKRICHTINGEN
> Pieter Jannink (MUST stedebouw)



Bewonersavond 1
03.11.2008



Bewonersavond 2
08.12.2008



Vogelvlucht model WOONPARKVogelvlucht model CENTRAAL PARKVogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

Groot Randenbroek Centraal Park Woonpark

3 DENKRICHTINGEN



Vogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

GROOT RANDENBROEK



Vogelvlucht model CENTRAAL PARK

CENTRAAL PARK



Vogelvlucht model WOONPARK

WOONPARK



Thematafel

SAMENLEVEN EN ONTMOETEN

Groot Randenbroek
> Eén samenhangende wijk
> Goede aansluiting op bestaande  
 buurt
> Al het groen zit aan de randen
> Hoogbouw niet wegstoppen

Centraal Park
> Van alles mogelijk in het park
> Boerderij als buitenkast en   
 ontmoetingsplek
> Gevaar voor scheiding dure en   
 goedkope woningen

Woonpark
> Centrale ligging boerderij, bijvoor- 
 beeld voor horeca
> Geen toren bij de boerderij
> Groen is te versnipperd

Algemeen
> Aandacht voor de menselijke maat
> Aandacht voor de relatie met de
 winkels en scholen



Groot Randenbroek
> Veel aanééngesloten groen
> Goede verdeling groen / bouwen
> Koppeling van boerderij aan de  
 wijk
> Te weinig groen in de wijk
> Groen aan de rand zal minder 
 gebruikt worden

Centraal Park
> Park is groene ontmoetingsplek
> Groene omlijsting van de wijk door 
 groene lanen
> Park verdeelt de wijk in tweeën

> Minder wandelroutes

Woonpark
> Behoud bestaand groen
> Sloot naast boerderij blijft behouden
> Veel versnipperd groen
> Geen hoogbouw achter boerderij

Thematafel

GROEN EN SPELEN



Groot Randenbroek
> 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 
 buurten
> Geen parkeerhofjes op afstand 
 van de woningen

Centraal Park
> Extra aansluiting van de buurt op  
 de Heiligenbergerweg

> Parkeren achter in de tuin
> Te grote belasting van Zwarte Weg

Woonpark
> Extra aansluiting van de buurt op  
 de Heiligenbergerweg, zonder 
 Zwarte weg te belasten

Algemeen
> Kies voor een autoluwe inrichting
>	 Stimuleer	fietsgebruik
> Aandacht voor het bouwverkeer

Thematafel

VERKEER EN PARKEREN



Groot Randenbroek
> Eén gehele wijk
> Pas op voor een nieuwe rand aan  
 de wijk met te weinig verschillende  
 woningen

Centraal Park
> Mooie mix van soorten woningen
> Indien hoogbouw dan aan het 
 Valeipark (pas op voor schaduw- 
 werking)
> Geen gesloten wand aan het 
 Valeipark

Woonpark
> Doorkijkjes tussen de bebouwing  
 naar het Valeipark
> Geen hoogbouw bij de boerderij
> Heel vol

Algemeen
> Mix aan woningtypen

Thematafel

WOONKWALITEIT



Verkeer
> Onderzoek naar belasting wegen 
 van de bestaande buurten
> Onderzoek naar risico’s van 
 sluipverkeer door de wijk
> Onderzoek naar aansluiting 
 Heiligerbergerweg

Advies; geen verbinding voor 
autoverkeer tussen de nieuwe en 
bestaande buurt

Water
> Onderzoek naar relatie met park  
 Randenbroek en de Vosheuvelbeek
> Onderzoek naar kansen behoud  
 bestaande waterloop Berliozstraat
> Terugbrengen van water in de wijk

Advies; reconstructie van de 
‘Moddersloot’

Financiën
> Nader onderzoek naar de haalbaar- 
 heid van het plan

AANVULLEND ONDERZOEK



CONCEPT 
STEDENBOUWKUNDIG PLAN
> Pieter Jannink (MUST stedebouw)



MAQUETTEFOTO



MAQUETTEFOTO
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PLANKAART



SAMENLEVEN

Ontmoeten  - park, boerderij, speellint, 
scholen, SSO en Klokhuis

Eén wijk - drie buurten rondom 
gemeenschappelijk park



GROEN EN SPELEN

Natuur langs Valeikanaal en Vosheuvel-
beek - wandelingen vanuit de wijk

Ruimte voor groen en spelen in 
wijk; van speellint tot buurtpark



GROEN EN SPELEN

Boerderij centraal in de wijk, bij de 
entree Heiligerbergerweg, aan het 
park en aan de wandelroutes



VERKEER EN PARKEREN

Parkeren onder tuindek, op binnen-
terreinen en op straat

Auto’s via de Heiligerbergerweg
Fietsers en voetgangers ver-
bonden met gehele wijk



WOONKWALITEIT

Appartementen, rijtjeswoningen met dek 
aan het park, rijtjeswoningen aan woon-
straten, twee-onder-één-kap en 
vrijstaande woningen

Hoogbouwaccenten langs de 
Weberstraat  (6 lagen) en bij het 
Haydnpark (8 lagen)



PLANKAART / WEBERSTRAAT



WEBERSTRAAT / doorsnede



WEBERSTRAAT / impressie



PLANKAART / HAYDNPARK



HAYDNPARK / doorsnede



HAYDNPARK / impressie



PLANKAART / WOONBUURT



WOONSTRAAT / doorsnede



WOONSTRAAT / impressie



SPEELLINT / doorsnede



SPEELLINT / impressie



VOSHEUVELBEEK / doorsnede



VOSHEUVELBEEK / impressie



ZWARTEWEG / doorsnede



MAQUETTEFOTO



PLANNING

> Afronding stedenbouwkundig plan tot de zomer
> Vaststelling plan in de Raad rond de zomervakantie
 (inspraak mogelijk)
> Start woningontwerp en maken van inrichtingsplan voor het 
 openbaar gebied
> Start bestemmingsplan procedure eind 2009, proceduretijd minimaal 1 jaar
 (formele inspraak wordt aangegeven via de Stadsberichten en Amersfoort 
 Vernieuwt nieuwsbrieven)



FASERING

> Sloop woningen eind 2010 
> Start bouw 1e fase begin 2011
> Start bouw 2e fase 1,5 - 2 jaar later

1

2



EVALUATIE

> Suggestieformulier, aandachtspunten en aanbevelingen op het plan
>  Enquetteformulier over participatietraject





PLANKAART / WEBERSTRAAT



PLANKAART / HAYDNPARK



PLANKAART / WOONBUURT


