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groenvisie Amersfoort

Samenwerkend Amersfoort:
'Groen heeft immers een sociale functie voor de stad, het biedt 
mogelijkheden voor ontmoeting, samen spelen, samen sporten, ontmoeting, samen spelen, samen sporten, 
samen doensamen doen. Dat wordt zichtbaar in buurtmoestuinen, educatieve 
tuinen, zelfbeheer van delen van de openbare ruimte en initiatieven 
rond stadslandbouw. Deze groene activiteiten brengen mensen samen 
en daarmee vergroten ze de sociale cohesiesociale cohesie in buurten en wijken.'

Biodivers Amersfoort:
'Groene linten door de stad werken als een snelweg voor de fauna. 
Naast het vergroten van de groene gebieden is het verbinden van 
groene gebieden essentieel om de natuur robuuster te maken. 
Daarvoor zijn meer groenblauwe verbindingen  meer groenblauwe verbindingen nodig, dwars door de 
stad en naar de stad.'

'Bij gebiedsontwikkeling en herinrichtingsprojecten moeten de 
bestaande natuurwaarden van het groen vroegtijdig in beeld worden 
gebracht, zodat het belang van alle facetten tijdig kan worden 
gewogen. Het bestaande groen zou uitgangspunt moeten zijnHet bestaande groen zou uitgangspunt moeten zijn.'

Recreatief Amersfoort:
'We versterken de gebruikswaarde van het recreatieve groen en we 
maken het recreatief groen ‘uitnodigender’. Met de juiste inrichting Met de juiste inrichting 
nodigen we meer Amersfoorters uit om naar buiten te gaan, te nodigen we meer Amersfoorters uit om naar buiten te gaan, te 
bewegen, tot rust te komen en elkaar te ontmoeten.'bewegen, tot rust te komen en elkaar te ontmoeten.'
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groenvisie Amersfoort
Klimaatbestendig Amersfoort:
We kunnen van Amersfoort een ‘weerbestendige’ ofwel 
‘klimaatbestendige’ stad maken door meer groen te creëren op meer groen te creëren op 
plekken waar nu nog steen ligt, meer groene daken en meer groene plekken waar nu nog steen ligt, meer groene daken en meer groene 
gevels, meer schaduwbomen en meer bewegend watergevels, meer schaduwbomen en meer bewegend water.

Doelen:

- Groenblauwe dooradering

- Meer schaduw en meer stromend water

- Minder verstening en meer waterberging

'We moeten het overtollige water tijdelijk kunnen bergen. Daarom 
loont het de moeite om grote parkeerplaatsen, wegen en pleinen grote parkeerplaatsen, wegen en pleinen 
te voorzien van waterdoorlatende materialente voorzien van waterdoorlatende materialen, zodat het regenwater 
toch naar de bodem kan worden afgevoerd.'

- Handige functiecombinaties zoeken
'Kijk bij nieuwe ontwikkelingen en herinrichtings-maatregelen 
naar de mogelijkheden om maatregelen te combinerenmaatregelen te combineren. Denk 
aan wadi’s, watergordijnen, fonteinen, schaduwtuinen, groene 
daken en gevels, groene parkeerplaatsen met waterdoorlatende 
verhardingen.'



BEELDEN EN TEKSTEN
GROENKAART PER WIJK
Kaarten januari 2020, 
toelichting november 2020

in opdracht van de gemeente Amersfoort
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(concept) groenkaart

Columbusweg wordt hier 

niet benoemd als belangrijke 

lijnbeplanting
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stadsgroen en buurtgroen
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bevolkingskenmerken

conclusie huidige bevolkingskenmerken

• dichtbevolkte wijk

• laag gemiddeld jaarinkomen 

• helft autochtoon / helft migrant

• migranten uit Turkije, Marokko 
en andere niet westerse landen.
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Le Far 
West

13

opzet wijken jaren 50

Le Far 
West

de bloembladtheorie: 
overgang van stad naar het 
platteland

wijken zijn inmiddels typisch 
Amersfoorts

wijken behoren tot het 'DNA van 
de stad'

bron: beeldkwaliteitsplan, Architectuur en 

stedenbouw 1940-1965 Amersfoort - concept
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uitbreidingsplan De 
Kruiskamp 1952

• echte uitbreidingswijk

• veel openbaar groen

• laanbomen

• openbare sport en 
speellocaties
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de intentie van 
uitbreidingswijken

De kracht van de uitbreidingswijken:
De wijken zijn ruim opgezetruim opgezet en hebben een groen karaktergroen karakter.

Bij de ontwikkeling van de wijken is in de eerste plaats de buitenruimte 
vormgegeven.

Doorlopend groen:
Kenmerkend voor de wijken zijn de doorlopende groenstructurendoorlopende groenstructuren. 
Vanuit de tuin naar de hof en naar de groenstroken langs de wegen. 
De groenstroken sluiten aan op parkstroken, die weer doorlopen tot 
aan het park of het landschap.  

Wijkgedachte:
De opzet van de wijk vormde een kleinschalige structuurkleinschalige structuur, met op 
korte afstand afwisselende bebouwing, voorzieningen, groene ruimte 
en water. De wijk werd gezien als een sociologische en ruimtelijke sociologische en ruimtelijke 
eenheideenheid.

bron

wijkgedachte

Blom, A. (2017). De wijkgedachte als essentie. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.
cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/wederopbouw-een-kansrijke-erfenis-handreiking-bij-
transformatieopgaven

groenverbinding

Verhees, J. & Verhees voor Landschap. (2017). Groenbeheer en Wederopbouwerfgoed over de winst van 
het inzetten van historische kennis. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/
publicaties/publicaties/2017/01/01/wederopbouw-een-kansrijke-erfenis-handreiking-bij-transformatieopgaven

Blom, A., Stegmeijer, E., Buchner, F., Baarveld, M., & Pekaar, R. (2017). Wederopbouw, een kansrijke erfenis 
Handreiking bij transformatieopgaven (digitale uitgave editie, Vol. 2017). Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/wederopbouw-een-kansrijke-
erfenis-handreiking-bij-transformatieopgaven
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her-ontwikkeling van 
uitbreidingswijken 

De waarde van uitbreidingswijken:
“De sleutel zit in het her-ontwikkelen vanuit de bestaande, waardevolle 
kwaliteiten. De verhouding tussen de bebouwing en het groen is van De verhouding tussen de bebouwing en het groen is van 
een niet te onderschatten waarde.een niet te onderschatten waarde. 

Met het transformeren vanuit de kracht van het oorspronkelijke planhet oorspronkelijke plan 
zijn de wijken het meest geholpen.”

Groen netwerk:
“De groene verbinding leent zich uitstekend voor een rondje 
wandelen of hardlopen, binnen de wijk of als prettige route naar het prettige route naar het 
buitengebied.buitengebied. De groenstructuur is zo sterk dat het bestand is tegen 
transformatie, indien de essentieessentie van dit doorlopend groen wordt 
behouden en versterktbehouden en versterkt.”

Hernieuwede wijkgedachte:
In de huidige tijd van globalisering en individualisering zoekt 
men weer naar de geborgenheid van de directe leefomgevinggeborgenheid van de directe leefomgeving. 
Voorzieningen en publieke ruimtes, zoals parken en pleinen zorgen 
ervoor dat verschillende sociale leefwerelden elkaar raken. Een 
investering in groeninvestering in groen en andere recreatie- en sportvoorzieningen, voor 
jong en oud, is dan ook van groot belang voor de leefbaarheid van een de leefbaarheid van een 
wijk.wijk.

bron

wijkgedachte

Blom, A. (2017). De wijkgedachte als essentie. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.
cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/wederopbouw-een-kansrijke-erfenis-handreiking-bij-
transformatieopgaven

groenverbinding

Verhees, J. & Verhees voor Landschap. (2017). Groenbeheer en Wederopbouwerfgoed over de winst van 
het inzetten van historische kennis. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/
publicaties/publicaties/2017/01/01/wederopbouw-een-kansrijke-erfenis-handreiking-bij-transformatieopgaven

Blom, A., Stegmeijer, E., Buchner, F., Baarveld, M., & Pekaar, R. (2017). Wederopbouw, een kansrijke erfenis 
Handreiking bij transformatieopgaven (digitale uitgave editie, Vol. 2017). Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/wederopbouw-een-kansrijke-
erfenis-handreiking-bij-transformatieopgaven
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oorspronkelijk groenplan

• straatbomen

• park parkweelde

• voetbalveld 

• groenverbinding door 

parkweelde 
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huidig groen 

• laanbomen op hoofdwegen

• parken en speeltuinen

• veel groenstructuur verloren 

gegaan 
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verdwenen groen

• groenroute minder zichtbaar
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verdwenen groen

• groenroute minder zichtbaar
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wateroverlast (t=100)
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speeltuin 4-8 jr.
speeltuin 8-12 jr.
speeltuin 12-16 jr.
voetbalkooi
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Stad met een hart

Herinrichting 

Uitvoeringsplan speelplekken De Kruiskamp 2019-2023

In 2019
Samen met bewoners is een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwe speelplek. 
Uitvoering in 2019. Doelgroep 0-12 jaar. 

Verwacht in 2019-2023
De buurt rondom de speelplek ondergaat 
een vernieuwing, de speel- en sportplek 
wordt hierin meegenomen. 
Doelgroep 0-18 jaar.

 Cartier- en Carbotstraat

 Vasco da Gamastraat

02 

03 

(Her)inrichting 
speel- en sportplekken 
Wanneer een speelplek (op)nieuw wordt ingericht, wordt de 
buurt uitgenodigd om mee te denken over de inrichting. De 
meeste speelplekken met speeltoestellen worden ingericht 
voor een periode van 10 tot 15 jaar. 
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Periode 2020-2021
De speelplek wordt veel gebruikt, ook door 
naastgelegen scholen. Impuls met natuurlijk 
spelen. Rekening houden met hondenpoep 
probleem. Doelgroep 0-18 jaar. 

Periode 2020-2021
Impuls door de speelplek te vergroenen 
en door er een leuker speelpleintje van te 
maken. Aspect van (verkeers-)veiligheid 
meenemen. Doelgroep 0-12 jaar. 

Periode 2020-2024
Sportimpuls door het veld aan te passen. 
Sporten over de dwarsrichting van het veld 
ook mogelijk maken. Mogelijkheid voor 
tennisvoorziening onderzoeken.

Periode 2019-2020
Impuls door combinatie met spelen op 
de boulevard en op de stoep. Mogelijk 
impuls natuurlijk spelen met groen en een 
klimboom.

  James Cookstraat   De Keyserstraat

  Van Randwijcklaan   Crijnssenstraat

01 06

04 09

Omvorming

Periode 2021-2023
Wanneer de toestellen op zijn, de speelplek 
omvormen naar een natuurlijk spelplekje 
zonder speeltoestellen. Doelgroep 0-6 jaar. 

 Van Nesstraat10

Omvorming groen of speelpleintje
Op deze plekken worden de speeltoestellen op termijn 
verwijderd. Buurtbewoners kunnen een initiatief indienen om de 
plek in te richten als speelpleintje en/of natuurlijke speelplek met 
speelaanleidingen, zonder toestellen. Zie de voorbeelden op de 
volgende pagina. 

herinrichten speelplek

omvormen groen

Legenda uitvoering

omvormen speelpleintje

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

losse impulsen: 

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

nr. Speelplekken met beperkte 
speelwaarde

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorweg

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubs

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:
openbaar schoolplein S

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:

Impuls

Impulsen
Om de speelruimte uitdagender te maken worden op de 
korte termijn impulsen voorgesteld. Deze impulsen staan los 
van de reguliere vervangingen van toestellen/herinrichting, 
maar kunnen ook gelijktijdig worden opgepakt.
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Uitvoeringsplan speelplekken De Kruiskamp 2019-2023

In 2019
Samen met bewoners is een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwe speelplek. 
Uitvoering in 2019. Doelgroep 0-12 jaar. 

Verwacht in 2019-2023
De buurt rondom de speelplek ondergaat 
een vernieuwing, de speel- en sportplek 
wordt hierin meegenomen. 
Doelgroep 0-18 jaar.

 Cartier- en Carbotstraat

 Vasco da Gamastraat

02 

03 

(Her)inrichting 
speel- en sportplekken 
Wanneer een speelplek (op)nieuw wordt ingericht, wordt de 
buurt uitgenodigd om mee te denken over de inrichting. De 
meeste speelplekken met speeltoestellen worden ingericht 
voor een periode van 10 tot 15 jaar. 
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Periode 2020-2021
De speelplek wordt veel gebruikt, ook door 
naastgelegen scholen. Impuls met natuurlijk 
spelen. Rekening houden met hondenpoep 
probleem. Doelgroep 0-18 jaar. 

Periode 2020-2021
Impuls door de speelplek te vergroenen 
en door er een leuker speelpleintje van te 
maken. Aspect van (verkeers-)veiligheid 
meenemen. Doelgroep 0-12 jaar. 

Periode 2020-2024
Sportimpuls door het veld aan te passen. 
Sporten over de dwarsrichting van het veld 
ook mogelijk maken. Mogelijkheid voor 
tennisvoorziening onderzoeken.

Periode 2019-2020
Impuls door combinatie met spelen op 
de boulevard en op de stoep. Mogelijk 
impuls natuurlijk spelen met groen en een 
klimboom.

  James Cookstraat   De Keyserstraat

  Van Randwijcklaan   Crijnssenstraat

01 06

04 09

Omvorming

Periode 2021-2023
Wanneer de toestellen op zijn, de speelplek 
omvormen naar een natuurlijk spelplekje 
zonder speeltoestellen. Doelgroep 0-6 jaar. 

 Van Nesstraat10

Omvorming groen of speelpleintje
Op deze plekken worden de speeltoestellen op termijn 
verwijderd. Buurtbewoners kunnen een initiatief indienen om de 
plek in te richten als speelpleintje en/of natuurlijke speelplek met 
speelaanleidingen, zonder toestellen. Zie de voorbeelden op de 
volgende pagina. 

herinrichten speelplek

omvormen groen

Legenda uitvoering

omvormen speelpleintje

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

losse impulsen: 

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

nr. Speelplekken met beperkte 
speelwaarde

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorweg

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubs

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:
openbaar schoolplein S

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:

Impuls

Impulsen
Om de speelruimte uitdagender te maken worden op de 
korte termijn impulsen voorgesteld. Deze impulsen staan los 
van de reguliere vervangingen van toestellen/herinrichting, 
maar kunnen ook gelijktijdig worden opgepakt.

3
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speelbeleid in 
Parkweelde 3

• een herinrichtingsplan waarin 

de speel- en sportplek wordt 

meegenomen

• bij een herinrichting wordt de 

buurt uitgenodigd om mee te 

denken over de inrichting 

• doelgroep: 0-18 jaar



1.

2. 3.
4.

1. Amsfort College (middelbare school)
2. Mavo Muurhuizen (middelbare school)
3. Plevier (speciaal onderwijs)
4. Pro33 College (praktijk school)
5. Van der Hoeveschool (speciaal onderwijs)
6. Van der Hoeveschool (basisschool)
7. De Werf (Christlijk speciaal onderwijs)
8. Kindcentrum Vlinderslag (basisschool)
9. De Baander (praktijkschool)
10. Sporthal Midland
11. Sporthal van Mavo Muurhuizen
12.  Basic-Fit
13.  Buurttuin Groentjes uit de Kruiskamp
14.  Buurthuis De Witte Vlinder

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

25
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omgeving

• schoolplein Amsfort College (1) 

biedt kansen voor groen of speelplek 



looproute

fietsroute

autoroute
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verbindingen huidig



looproute

fietsroute

autoroute
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verbindingen toekomst



looproute

fietsroute

autoroute
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routingrouting toekomst
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VP +3.10

VP
 +

3.
10

VP +3.10

VP +2.50

VP
 +

2.
50

VP +2.50

VP +2.80

VP +2.80

VP +2.50

VP +2.50

+2.38

+2
.3

8

+2.08

80. 2+

+2.38

83. 2+

+2.08

+2
.0

8

+1.95

+2.85

+2.00
+1.58

+1
.5

8

+2.20

+2.80

+2.50

+2.30

+2.38

+2.39
+2.28

+2.40

+2.50

+2.62

+2.82

+2.99

+2.97

+2.15

+2.10

+2.20

+1.95

+2.20

+2.20

+2.50

+2.50

+2.15

+2.35

+2.35

+2.10

+2.35

+2.32

+2.38

+2.08

+2.08

+2
.2

8

+1
.5

8

+1.58

+1.95

+2.60

+2.00 Le Far 
West
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hoogte
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legenda
 
 grofvuil container
 papier container

Le Far 
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afvalcontainers huidig

Le Far 
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A

B

tuin hof buurt park richting landschaprichting binnenstad

Parkweelde
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tuin hof

buurt park

Le Far 
West

A

B

route richting Schuilenburg langs 
het water



A

B

tuinhofbuurtparkrichting binnenstad richting landschap

Parkweelde
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tuin hof buurt

park

Le Far 
West

A

B

route richting binnenstad



A
B

tuin hof buurt park richting landschaprichting binnenstad

Parkweelde
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tuin hof buurt

park

Le Far 
West

A

B

route richting Natuurspeelplaats 
Lageweg



A

B

tuin hof buurt park richting landschaprichting binnenstad

Parkweelde
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tuin hof buurt

park

Le Far 
West

A

B

route richting Skatepark Liendert



1

2

3

knelpunten
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verbinding park Parkweelde

(1) verbinding tussen wijk en park ingangen is onlogisch.

Le Far 
West

(2) kruispunt is ingericht op de auto, 
er zijn geen zebrapaden richting het 
park.

(3) druk kruispunt met veel 
autoverkeer. 



knelpunten
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fietspad Ringweg Kruiskamp

Ringweg Kruiskamp is een eenrichtingsweg om woonblok Parkweelde 3 
heen. De weg aan de oostkant is ingericht op de auto terwijl de fietser 
hoofdgebruiker is.

Le Far 
West

deze weg is ingericht voor de auto deze weg is beter ingericht voor de 
fietser



knelpunten
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wijkuitgang Hogeweg

De wijkverbindingen zijn niet uitnodigend. Als fietser weet je niet waar je heen 
gaat als je de fietspaden volgt.

Le Far 
West

stoep wordt gebruikt als fietspad

noord-zuid fietsnetwerk, van park 
Parkweelde tot park Randenbroek



knelpunten
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Schoolplein Amersfort College

verhard en afgesloten schoolplein

Le Far 
West

hoge hekken zodat buurtkinderen niet op het terrein komen.
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concept



40

Le Far 
West

uitgangspunt #01
• sterke verbindende 
doorgang



p a r k

l a a n
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uitgangspunt #02
• onderdeel van de 
doorlopende route

• plek voor 
samenkomst en 
ontmoeting
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uitgangspunt #03
• groene uitnodigende 
plek voor bewoners
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uitgangspunt #04
• klimaatadaptief en 
zichtbaar water 
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schetsontwerp
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schetsen
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voorkeurschets
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voorlopig ontwerp
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• ondergrondse afvalcontainers: 1 set van 4 st. en 1 set van 5 st.
• trafo (MSR), nieuw te plaatsen
• toegankelijkheid voor de brandweer
• autoparkeren (incl. invalide en laadplekken) -> parkeerbalans benodigd -> parkeerbalans benodigd
• fietsparkeren wordt niet gefaciliteerd
• waterbergingsopgave (berekening BOOT) -> wordt gecontroleerd in ontwerp door Drong -> wordt gecontroleerd in ontwerp door Drong

ARCHITECTUUR
• ingangen voor voetganger, fiets en auto
• hoogteverschil van het gebouw en terrein

OBJECTEN
• 'kunsttafel' terugbrengen -> tafel zit nog niet verwerkt in de plankaart, tafelblad heeft namelijk geen onderstel-> tafel zit nog niet verwerkt in de plankaart, tafelblad heeft namelijk geen onderstel

BOMEN
• bestaande bomen inpassen (35 st.)
• aantal gekapte bomen terugbrengen als nieuwe bomen (59 st.), waarvan 24 bomen in fase 1. 
• in huidige plankaart verdeling nieuwe bomen: 18 st. in plangebied, 8 st. Bartholomeus Diasstraat, 18 st. 18 st. in plangebied, 8 st. Bartholomeus Diasstraat, 18 st. 

Magelhaenstraat. Totaal: 44 nieuwe bomen. Overige bomen (15 st.) kunnen terug komen op binnenterreinen.Magelhaenstraat. Totaal: 44 nieuwe bomen. Overige bomen (15 st.) kunnen terug komen op binnenterreinen.
• (deel van) het hout van de gekapte bomen als speelobject terugbrengen

ONDERGRONDS
• warmteleidingen (zonder putten)
• nutsleidingen

programma van eisen

‘kunsttafel’ in zijn huidige vorm: tafelblad op de 
ventilatieruimte



Le Far 
West

49



1

2a

2b
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1. aansluiting in vormgeving bij Parkweelde 2, 
noord-zuidelijke zone heeft stedelijke invulling

2a. hoofdpad, aansluiten in vormgeving 
en materialen (rode paden en betonnen 
zitranden)

2b. combineren van rode klinkers met rood 
asfalt, passend bij de snelheid



4a
4b

5

5
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4a. hoofdpad kruist de wadi, diepste punt van 
de wadi ligt onder het pad. zowel het pad als 
de speelplek blijven op hetzelfde niveau.

4b. groene invulling van de west-oostelijke 
zone, wadi met natuurlijk spelen gecombineerd

5. struinpaden liggen in west-oostelijke 
richting. Een informeel pad van halfverharding
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spelen
- noord-zuid routing is 

'traditioneel' spelen op een 
gladde ondergrond, aan het pad
- oost-west gelegen wadi wordt 
ingericht voor natuurlijk spelen



3
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3. aan het hoofdpad liggen speelplekken, in 
gericht als ‘traditionele’ speelplek. ondergrond 
van groen rubber.

3. type speeltoestellen



6
7

8 9
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6. een aantal gekapte bomen, als speelobject.

7. klimboom: sterke, laag vertakte boom

8. houten speelpad over de wadi

9. voetbalveld in de wadi (formaat pannaveld)
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waterinfiltratie
- wadi's

- watertuinen
- open verharding 

parkeerplaatsen 



10

10

11

11

12

12
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10. watertuin aan de gevel, als afstandshouder

11. watertuin met pad naar de woning

12. beplantte wadi met pad naar de entree



13

14
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13. hergebruikte trap, tegen de blinde muur 
als speelboject

14.  grondheuvel tegen de blinde muur
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ondergrondse afvalcontainers
trafo (MSR)
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brandweerrouting


