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1. Inleiding

Wij zijn op weg naar de Amersfoortse 

Omgevingsvisie, zoals afgesproken in 

het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag 

voor duurzame groei’ 2018 -2022. In de 

Startnotitie Omgevingsvisie (vastgesteld 

door de raad op 28 mei 2019) hebben we 

het proces van de totstandkoming van 

de Omgevingsvisie beschreven. Om een 

goed participatieproces te doorlopen is 

in de startnotitie gekozen voor de Design 

Thinking methode. Deze methode gaat uit 

van een analysefase (die bestaat uit het Foto: De Nieuwe Stad

in beeld brengen van vragen, dilemma’s, 

thema’s, om die vervolgens terug te bren-

gen tot een aantal hoofdvragen) en een 

ontwikkelfase waarin de daadwerkelijke 

visie wordt opgesteld.

Met de voorliggende bouwstenennotitie 

ronden we de analysefase af en brengen 

we de hoofdvragen in beeld waarop de 

Omgevingsvisie straks antwoord moet 
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geven. In de analysefase is er uitgebreid 

gesproken met de stad, deze uitkomsten 

zijn aangevuld met desktop analyses en 

ambtelijke verkenningen van bestaand 

beleid en opgaven. 

1.1 Leidraad voor de Omgevingsvisie
De bestuurlijke opdracht uit de startnoti-

tie geeft, aangevuld met de inzichten en 

opbrengsten uit de analysefase, richting 

voor de Omgevingsvisie. Kort samenge-

vat: de stad Amersfoort wil in de toekomst 

gezond, groen en slim groeien. We investe-

ren in een omgeving die iedereen uitnodigt 

tot een gezonde levensstijl die aanzet tot 

beweging en participatie, die levendigheid 

kent en waar ontmoeting vanzelfsprekend 

is. We investeren in het landschappelijke 

groen dat van oudsher één van de belang-

rijkste pluspunten van de stad en de regio 

is, maar ook investeren in een duurzame 

woon- en werkomgeving en duurzame 

mobiliteit. En we zorgen ervoor dat er voor 

iedereen kansen zijn op een passende op-

leiding, die bij voorkeur ook aansluit op de 

lokale en regionale arbeidsmarkt. Maar we 

Speelplek in De Koppel
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moeten minstens zo slim zijn met het ge-

bruik van onze schaarse ruimte, willen we 

de veranderingen een goede plek kunnen 

geven.

1.2 Doelen
We willen met de Omgevingsvisie struc-

tureel meer invloed geven aan inwoners 

en ondernemers op het omgevingsbeleid 

in Amersfoort, geheel in de geest van de 

nieuwe Omgevingswet. De afgelopen 

maanden zijn we begonnen om gezamen-

lijk met inwoners en stakeholders op zoek 

te gaan naar de identiteit van de stad. Dit 

heeft een plek gekregen in deze bouw-

stenennotitie voor de Omgevingsvisie. 

Maar om de mogelijke toekomst te kunnen 

bereiken hebben we ook doele n nodig. 

Deze zullen we in samenspraak met de be-

woners, ondernemers en andere belang-

hebbenden formuleren. Om het gesprek 

gericht te kunnen voeren zal de gemeente 

daarom, meer dan voorheen, gebieds-

gericht werken. De ene wijk is immers de 

andere niet.

Speeltuinvereniging  
Wagenspeelplaats op de 
Wagenwerkplaats. (Foto Rufus de 
Vries)
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1.3 Strategieën
We moeten er rekening mee houden dat 

de toekomst er heel anders uit zal zien 

dan we op dit moment denken. Misschien 

groeit de bevolking in Nederland nog 

sneller dan nu wordt verondersteld. Maar 

het is ook niet ondenkbaar dat de eco-

nomie binnen enkele jaren in zwaarder 

weer komt. Daarnaast kan op een kleinere 

schaal de ontwikkeling van woningbouw in 

Amsterdam en Utrecht van invloed zijn op 

de ontwikkelingen in Amersfoort en om-

geving. Dit betekent dat wij met de Om-

gevingsvisie mee moeten kunnen blijven 

bewegen met de veranderingen zodat we 

toch onze doelen bereiken. Dit vraagt dus 

om een visie die niet stuurt op een eind-

beeld (zoals vroeger vaak het geval was), 

maar een visie die stuurt op waarden en 

doelen. Een adaptieve visie die klaar staat 

om veranderingen op te kunnen vangen. 

Dit vraagt om de visie regelmatig te eva-

lueren en waar nodig bij te stellen en uit te 

werken in gebiedsgerichte of thematische 

programma’s.

1.4 Leeswijzer
Als eerste gaat deze notitie in op de uit-

gangspunten voor de omgevingsvisie. Aan-

sluitend wordt ingegaan op de identiteit 

van Amersfoort vanuit historisch perspec-

tief, de opgaven die op ons afkomen en 

de eerste contouren van de visie: gezond, 

groen en slim groeien. Vervolgens komen 

de vraagstukken bij de verschillende the-

ma’s aan bod en wordt er een doorkijk 

OMGEVINGSVISIE Bouwstenennotitie

Gezond, 
groen en slim 
groeien, voor 
iedereen.

gegeven naar de kansen voor een gebieds-

gerichte aanpak en adaptieve strategie. De 

notitie sluit af met de vervolgaanpak. 
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2. 
Uitgangspunten 
Omgevingsvisie 
Amersfoort
 

2.1 Startnotitie
Op 28 mei 2019 is de startnotitie van de 

Amersfoortse Omgevingsvisie unaniem 

vastgesteld door de raad. Hierin is het 

doel van de Omgevingsvisie beschre-

ven: “… het op een uitnodigende manier 

richting geven aan de gewenste ontwik-

kelingen van/in de fysieke leefomgeving. 

Beleid op het gebied van allerlei sectoren, 

zoals milieu, mobiliteit, gezondheid en 

veiligheid krijgt in samenhang vorm. Het 

maken van de Omgevingsvisie Amersfoort Foto: de historische binnenstad van Amersfoort

draagt bij aan de noodzakelijke integrale 

aanpak in het fysieke domein; een visie 

op het gebruik, beheer en bescherming 

van de leefomgeving.”  De Omgevingsvi-

sie Amersfoort geeft op hoofdlijnen een 

beschrijving van de huidige staat van de 

stad, welke ontwikkelingen wenselijk en 

niet wenselijk zijn en de manier waarop 

we de gewenste ontwikkelingen uit willen 

voeren. Met de volgende uitgangspunten:
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- We zetten in op drie thema’s afkomstig uit 

het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag 

voor duurzame groei’ 2018-2022’: 

1. de groeiende stad (verdichten, 

versnellen woningbouw, gezonde 

en leefbare stad, onderwijs, sport, 

cultuur, groene ruimte), 

2. de duurzame stad (energieneutraal, 

circulariteit, duurzame mobiliteit, 

schone lucht en klimaatbestendig). 

3. de inclusieve stad (functiemenging, 

toegankelijkheid, werken en jonge-

ren, sociale infrastructuur, gevarieerd 

woningaanbod). 

- Bij het maken van de Omgevingsvisie be-

trekken we de Nationale Omgevingsvisie 

(NOVI) en de Provinciale Omgevingsvisie 

(POVI). 

- We beginnen niet op nul. Met de Omge-

vingsvisie bouwen we voort op bestaan-

de visies (zoals de Structuurvisie Amers-

foort 2030 en de Regionale Ruimtelijke 

Visie) en bestaand beleid. 

- De Omgevingsvisie geeft een integrale 

en gebiedsgedifferentieerde aanzet voor 

de wijze waarop kwaliteiten, ontwikke-

lingen en regels in het Omgevingsplan 

worden geborgd. 

- In de Omgevingsvisie wordt aangegeven 

welke waarden en kwaliteiten in de ver-

schillende gebieden in de stad aanwezig 

zijn en hoe deze beschermd worden. 

- De Omgevingsvisie is dynamisch van aard 

en speelt in op maatschappelijke veran-

deringen. Dit vraagt om regelmatige (in 

ieder geval elke vier jaar) evaluatie en zo 

nodig tussentijdse bijstelling op onderde-

len. Van belang is dat de Omgevingsvisie 

actueel en beheersbaar blijft. 

- De Omgevingsvisie wordt voor Amers-

Vathorst
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Amersfoort streeft naar een compact 
stedelijk leefmilieu in en rondom het 
stadshart met meer woningen en een 
gevarieerder voorzieningenaanbod.

LEVENDIGHEID GEVARIEERD WONINGAANBOD GOED VERBONDEN

RUIMTE VOOR DE FIETS KNOOPPUNTEN AANGENAAM VERPLAATSEN

KENNISECONOMIE FUNCTIEMENGING INNOVATIE

Amersfoort stimuleert diversiteit in de 
wijken gericht op doorstroming en 
levensloopbestendige wijken.

Amersfoort zet in op een aantrekkelijk 
leefklimaat voor mens en dier door een 
goed netwerk van voorzieningen en 
groene verbindingen.

Amersfoort stimuleert duurzame 
mobiliteit en maakt zich op meervoudig 
bereikbare stedelijke plekken sterk voor 
de meest duurzame reiziger: de fietser.

Amersfooort zet in op een keuzevrijheid 
van vervoermiddel en wil aantrekkelijke 
knooppunten om tussen vervoerswijzen 
over te stappen.

Amersfoort verbetert de veiligheid, 
kwaliteit en beleving van (routes in) de 
openbare ruimte door een goede 
inrichting en informatievoorziening.

Amersfoort werkt aan een verdere 
verbreding haar economie, met de 
nadruk op de intensivering van de 
kennisecomie

Amersfoort zet in op passende functie-
menging van wonen, werken. Zowel in 
de woonwijken als op de werklocaties.

Amersfoort vergroot de kansen voor 
kennisuitwisseling en ontmoeting, onder 
andere door de inzet op zakelijk 
toerisme.

INTENSIVEREN MENGEN VERBINDEN

foort opgesteld (dus niet voor de regio). 

- De looptijd is in beginsel tot 2030, met 

een doorkijk naar 2040. 

- We bieden volop ruimte voor participatie 

vanuit de samenleving. 

- De informatie die voor de Omgevingsvisie 

wordt opgesteld of verzameld dient aan 

te sluiten op de informatievoorziening en 

archiveringsplicht van het nieuwe Digita-

le Stelsel Omgevingswet. 

- Het voornemen is om voor de Omge-

vingsvisie de procedure van de milieuef-

fectrapportage te doorlopen.

- Bij de vaststelling van sectoraal beleid 

op het gebied van de fysieke leefom-

geving, dat de komende tijd nog wordt 

opgesteld, wordt aangegeven wat hier-

van door zou moeten werken in de Om-

gevingsvisie (of het omgevingsplan of 

programma). 

2.2 Structuurvisie Amersfoort 2030 en 
beleidsevaluatie
De Structuurvisie Amersfoort 2030 is 

vastgesteld in 2013. In de startnotitie voor 

de omgevingsvisie is aangeven dat in de 

analysefase ook de beleidsevaluatie van 

de Structuurvisie Amersfoort 2030 plaats-

vindt en dat de opbrengst van deze beleid-

sevaluatie een plek krijgt in de volgende 

fase van visievorming. 

In de structuurvisie hebben we de gewens-

te ruimtelijke ontwikkeling van Amersfoort 

geschetst met een kwalitatief en strate-

gisch kader voor toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen. Aanleiding voor de struc-

tuurvisie was dat de rol van de gemeente in 

de ontwikkeling van de stad veranderd was. 

We hadden niet meer de middelen en in-

strumenten om ontwikkelingen volledig op 

eigen kracht te sturen. Bovendien wilde de 

inwoner meer invloed op zijn leefgebied. 

De gemeente was maar één van de partijen 

zijn die bezig waren met de ontwikkeling 

van de stad. De structuurvisie omarmde 

daarmee het begrip uitnodigingsplanolo-

gie, naast de al bekende toelatings- en ont-

wikkelingsplanologie. De structuurvisie is 

opgebouwd uit drie onderdelen, de analy-

se, de visie en de uitvoering.

In de structuurvisie Amersfoort 2030 is 

met een lagenbenadering de kwaliteit van 

Amersfoort beschreven en is gekozen voor 

intensiveren met een stedelijk woonmilieu 

rondom het stadshart en verdunnen met 

een ruime groene woonmilieus in de om-

liggende wijken. 

De negen Amersfoortse principes 
uit de Structuurvisie Amersfoort 
2030.
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 Ruimtelijke Atlas Regio Amersfoort  1

REGIONALE RUIMTELIJKE 
VISIE Regio Amersfoort
Januari 2018

Doel was om de ambities samen met de 

stad waar te maken. Wij faciliteren, stimu-

leren en stellen randvoorwaarden waar 

dat moet, maar ondernemers, inwoners 

en maatschappelijke organisaties kunnen 

Amersfoort een vitale stad laten zijn en 

blijven. Deze structuurvisie was een trend-

breuk. We gingen als gemeente een meer 

bescheiden rol spelen, vaker pakten we 

een faciliterende en stimulerende rol en 

soms een regisserende rol. Minder vaak 

pakten we een actieve rol . Onze ruimtelij-

ke ambitie vertaalden we in Amersfoortse 

Principes. Met deze principes werden ini-

tiatiefnemers uitgedaagd en uitgenodigd 

om een bijdrage te leveren aan de ontwik-

keling van Amersfoort.

Veel thema’s uit de structuurvisie zijn nog 

steeds actueel zoals de keuze voor inten-

siveren (Langs Eem en Spoor) en mengen 

van functies (De Hoef als woon-werk-

gebied met een accent op wonen). Ten 

aanzien van een aantal onderwerpen is de 

opgave wel gewijzigd en zijn in het coalitie-

akkoord andere accenten gelegd. Zo is de 

groeiopgave fors groter geworden en zijn 

er nieuwe opgaven op het gebied van kli-

maat, energie, duurzaamheid en gezond-

heid die vragen om een actualisatie van de 

Structuurvisie.

2.3 Regionale Ruimtelijke Visie
In de uitgangspunten voor de omgevings-

visie is benoemd dat we voortbouwen 

op de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) 

van de regio Amersfoort. Deze biedt een 

leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling 

van Regio Amersfoort tot 2030, zodat deze 

ook op langere termijn aantrekkelijk en vi-

De visiekaart uit de 
Regionale Ruimtelijke 
Visie voor de Regio 
Amersfoort.

12Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort



taal kan blijven. Meer concreet gaat het om 

een goede balans tussen de ruimtevragers 

in de regio.

De RRV kent twee hoofdprincipes die hel-

pen om de kwaliteiten te borgen, ook als 

de druk op de woningmarkt toeneemt. Het 

eerste principe is dat groei zoveel mogelijk 

wordt opgevangen in bestaand bebouwd 

gebied. Het tweede principe is dat er ruim-

te wordt geboden voor beperkte groei om 

de dorpen vitaal te houden.

In de visie zijn geen woningbouwlocaties 

aangewezen. Bij de vaststelling van de RRV 

is afgesproken dat, zodra uit de periodieke 

(provinciale) monitoring van vraag en aan-

bod van woningen blijkt dat de dan voor-

ziene bouwlocaties ontoereikend zijn om te

voorzien in de dan geraamde woningbe-

hoefte op langere termijn, de Regio het 

initiatief neemt om een gezamenlijk proces 

starten om op zoek te gaan naar nieuwe 

bouwlocaties. 

Dit moment doet zich nu voor; naar ver-

wachting zijn er rond 2030 geen concrete 

bouwlocaties meer beschikbaar. Op het 

gebied van wonen, werken en bereikbaar-

heid zijn er een groot aantal te verwachten 

ruimteclaims, en moet er nu ook ruimte 

geboden worden voor de opwekking van 

duurzame energie. Dit vraagt daarmee 

ook om een bredere en integrale bena-

dering van het vraagstuk. De opgaven die 

op onze regio afkomen en de ambities 

die we hebben zijn groot en complex en 

hebben een samenhangende strategie 

naar de toekomst nodig. Een strategie die 

onze regio ook nadrukkelijker positioneert; 

welke positie nemen we in qua provinciale 

en nationale opgaven? Welke importantie 

heeft de regio m.b.t. de bereikbaarheid van 

de Randstad? Het op te stellen product 

verbreedt daarmee naar een regionaal 

ontwikkelbeeld 2040. In het voorjaar van 

2020 wordt hiermee gestart.

Daarnaast wordt er binnen de samenwer-

king van Regio Amersfoort op dit moment 

een Regionale Energie Strategie (RES) uit-

gewerkt. Er ligt een eerste bod Duurzame 

Opwek 1.0. Hierin wordt meer duidelijkheid 

gegeven over: 

- De regionale bijdrage aan de landelij-

ke opgave van 35 TW in hernieuwbare 

energie op land

- Een overzicht van aanbod en keuzes 

potentiele zoekgebieden

- Een Concept regionale strategie warmte

Er zijn al veel woningen met 
zonnepanelen op het dak in de 
nieuwere wijken, zoals Vathorst.
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Het is van belang dat de RES een vertaling 

krijgt in de Omgevingsvisie voor Amers-

foort. 

2.4 Provinciale Omgevingsvisie
In december 2019 is de concept ontwerp 

provinciale omgevingsvisie van de provin-

cie Utrecht vrijgegeven. Hierin beschrijft 

de provincie hoe zij zich wil voorbereiden 

op de toekomstige ontwikkelingen en 

ruimtevragers die op haar af komen. Uit-

gangspunt is dat de provincie Utrecht het 

groene, gezonde en slimme middelpunt 

van Nederland blijft, ook op de lange ter-

mijn. Daartoe wordt met de POVI ingezet 

op 7 prioritaire thema’s: 

1. Stad en land gezond

2. Klimaatbestendig en water robuust

3. Duurzame energie

4. Vitale steden en dorpen

5. Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar

6. Levend landschap, erfgoed en cultuur

7. Toekomstbestendige natuur en land-

bouw 

De POVI beschrijft de thematische kwali-

teiten en opgaven en de keuzen die ze als 

provincie willen maken. De provincie heeft 

in deze conceptfase gemeenten (en an-

dere stakeholders) de kans gegeven om te 

reageren op de concepten van de provin-

ciale omgevingsvisie en -verordening. Na 

de reactietermijn wordt het ontwerp opge-

steld. Deze wordt van 7 april tot en met 18 

mei ter inzage gelegd in het kader van de 

formele zienswijzeprocedure. Vaststelling 

in Provinciale Staten staat gepland voor 

november 2020.

Uitgangspunten Concept 
Ontwerp Omgevingsvisie 
Provincie Utrecht
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2.5 Nationale Omgevingsvisie
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is 

de Rijksvisie voor een duurzame fysieke 

leefomgeving. De vraagstukken die we met 

elkaar moeten aanpakken spelen nationaal, 

regionaal en lokaal. In de Nationale Om-

gevingsvisie staan de keuzes op nationaal 

niveau. Welke belangen vinden we met 

elkaar zo belangrijk dat ze op nationaal 

niveau geregeld moeten worden of in ieder 

geval een richting mee moeten krijgen? 

Op basis van drie uitgangspunten helpt de 

Nationale Omgevingsvisie bij het wegen 

van belangen en maken van keuzes.

- Slimme combinaties maken waar dat 

mogelijk is

- De kenmerken van het gebied centraal 

stellen

- Niet uitstellen of doorschuiven

De rijksoverheid doet dit niet alleen. In veel 

gevallen ligt de verantwoordelijkheid bij 

gemeenten en/of provincies. De Nationale 

Omgevingsvisie richt zich op vier prioritei-

ten. Deze hebben onderling veel met el-

kaar te maken en op deze prioriteiten geeft 

de NOVI richting aan hoe we onze fysieke 

leefomgeving inrichten.

1. Ruimte maken voor klimaatverandering 

en energietransitie

2. De economie van Nederland verduur-

zamen en ons groeipotentieel behou-

den

3. Onze steden en regio’s sterker en leef-

baarder maken

4. Het landelijk gebied toekomstbesten-

dig ontwikkelen

De ontwerp-NOVI is van 20 augustus t/m 

30 september 2019 ter inzage gelegd. In 

een zienswijze heeft de gemeente Amers-

foort een reactie gegeven. Naast deze 

zienswijze heeft de gemeente Amersfoort 

ook de zienswijze van de provincie Utrecht 

onderschreven. In de NOVI wordt een 

groot deel van de verantwoordelijkheid 

voor het omgevingsbeleid en de opgaven 

bij provincies, gemeenten en waterschap-

pen gelegd. In Amersfoort hebben we een 

aantal grote opgaven op het gebied van 

wonen, werken, bereikbaarheid, leefbaar-

heid, klimaatadaptatie en energietransitie. 

Onze verstedelijkingsopgaven kunnen niet 

los worden gezien van de verwevenheid 

van Amersfoort met de Randstad in het 

algemeen en de regio Utrecht in het bij-

zonder. Regio Utrecht en regio Amersfoort 

kennen een sterke ruimtelijke en econo-

mische samenhang met sterke onderlinge 

Een impressie van alle opgaven 
die een rol van betekenis 
spelen in de Ontwerp Nationale 
Omgevingsvisie
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verwevenheid (ook bestuurlijk) en de geza-

menlijke ambitie om de gezondste stedelij-

ke regio van Europa te vormen.

Net als de provincie Utrecht pleiten wij 

ervoor om de binnenstedelijke transforma-

tiegebieden “Langs Eem en Spoor” en “De 

Hoef-West” toe te voegen aan de lijst van 

NOVI “zoekgebieden voor grootschalige 

ontwikkellocaties” van de metropoolregio 

Utrecht. Toevoeging van deze gebieden 

is noodzakelijk om tot een effectieve en 

integrale aanpak van de verstedelijkings-

opgave op het gebied van wonen, werken 

en bereikbaarheid in de metropoolregio 

Utrecht te komen (zie o.a. de twee woon-

deals voor de metropoolregio Utrecht 

waarin Rijk en regio afspraken maken om 

een versnelling van de woningbouw te re-

aliseren). Het sluit ook aan bij de visie zoals 

verwoord in de Ruimtelijke Economische 

Ontwikkelstrategie (REOS) van de Noor-

delijke Randstad, Zuidelijke Randstad en 

Brainport Eindhoven, waarin deze gebie-

den zijn geïdentificeerd als “grote knoop-

punten in stedelijk gebied” (L-knooppun-

ten). 

De opgaven in de regio zijn groot, zowel 

op het gebied van wonen, werken, bereik-

baarheid, duurzaamheid en alle daarmee 

samenhangende opgaven op bijvoorbeeld 

het gebied van recreatie, biodiversiteit en 

klimaatadaptatie. Wij hebben benadrukt 

dat wij als gemeente steun van het rijk no-

dig hebben om deze opgaven in het beno-

digde tempo en met de gewenste kwaliteit, 

op te kunnen pakken. Naar verwachting 

verschijnt de definitieve NOVI in het voor-

jaar 2020.
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3. Identiteit 
van 
Amersfoort 
vanuit 
historisch 
perspectief

Al van oudsher is Amersfoort een centraal 

knooppunt waar mensen samenkomen, 

ooit ontstaan bij een ‘doorwaadbare 

plaats in de Eem’. 140 jaar geleden werd 

Amersfoort zelfs hét middelpunt van Ne-

derland door vanuit de Onze-Lieve-Vrou-

wetoren de rijksdriehoekmetingen van het 

kadaster uit te zetten. Het is een groene, 

diverse stad met een intiem karakter, zo-

wel sociaal als ruimtelijk. Ruimte voor het 

ontmoeten van bekenden én onbeken-

den wordt belangrijk gevonden, net als Foto: de historische binnenstad van Amersfoort

contact met buren, een prettige sociale 

cohesie en het omkijken naar kwetsbare 

groepen. Het is een prachtige historische 

stad, zowel het centrum als de verschil-

lende wijken en landschappen eromheen 

tellen veel monumenten. 

Amersfoort heeft een fijn formaat: niet te 

groot en niet te klein, je kan eenvoudig van 

noord naar zuid fietsen. Levendigheid en 
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reuring (geen chaos) gaan in Amersfoort 

hand in hand met ruimte om tot rust te 

komen. Amersfoort kenmerkt zich als een 

stad voor iedereen met een relatief groot 

aandeel jonge, hoogopgeleide bevolking. 

Maar hoe is Amersfoort eigenlijk geworden 

tot wat het nu is? En nog belangrijker, biedt 

de ontwikkeling van de stad niet prachtige 

aanknopingspunten om op door te kunnen 

bouwen? In dit hoofdstuk proberen we 

vanuit de historische ontwikkeling van de 

stad het verhaal van Amersfoort kort te be-

schrijven. Want je weet pas waar je naartoe 

kan gaan als je weet waar je vandaan komt.

3.1 Een rijke geschiedenis
De vele historische structuren, landschap-

pelijke elementen en gebouwen zowel 

in de binnenstad als in alle andere wijken 

geven inzicht in de ontwikkelingsgeschie-

denis van Amersfoort. De geschiedenis 

van de plek krijgt – mede door nauwgezet 

onderzoek – een meerwaarde door de ver-

halen die ermee zijn verbonden. 

Boeren

Amersfoort ligt aan de voet van de 

Utrechtse Heuvelrug. Daar waar de heuvel-

rug overgaat in het landschap van de Gel-

derse Vallei aan de oostkant en de Eem-

vallei aan de noordkant komen vele beken 

bij elkaar in de rivier de Eem. Dit landschap 

waar droge hoogtes en natte laagtes elkaar 

snel afwisselden, zoals bij Nieuwland, was 

al aan het eind van de laatste IJstijd in trek 

bij de jagers-verzamelaars. Maar ook vele 

eeuwen later waren de hogere delen van 

het landschap in trek bij boeren. De hoogte 

van de Amersfoortse berg werd door de 

boeren uit de Bronstijd benadrukt door 

grafheuvels op te werpen. De boeren uit de 

IJzertijd woonden en akkerden graag op 

de hogere gronden bij Wieken, Zielhorst 

en in Hoogland.

Vanaf ongeveer de 8ste-9de eeuw na 

Christus werd het hele grondgebied van 

Amersfoort geleidelijk aan ontgonnen en 

bewoond. Weede, Emiclaer, De Hoef en de 

zuidkant van de Leusderweg zijn de eer-

ste plekken die zijn ontgonnen. Vanaf de 

12de eeuw werd het mogelijk het grootste 

gedeelte van de moerasgronden in het 

noorden en het westen droog te leggen en 

ze geschikt te maken voor landbouw. Bij 

Hoogland ontstonden zo de Malehoeves, 

verspreid liggende boerderijen – waarvan 

een groot deel vandaag nog bestaat – die 

De historische locatie van de 
doorwaadbare plek van de Eem op 
de route van Utrecht naar Gelderse 
Vallei.
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gezamenlijk de akkergronden onderhiel-

den. Het lage en natte Laakgebied, waar 

Vathorst tegenwoordig ligt, is een van de 

laatste gebieden waar boeren zich vestig-

den. Ook de hoge en droge Amersfoortse 

Berg bleef nog heel lang een heide- en 

bosgebied. 

Burgers

De stad zelf is ontstaan op de plek waar 

twee doorgaande routes samenkwamen 

bij doorwaardbare plaatsen in de Eem; een 

“voorde in de Amer”. De routes van Wijk bij 

Duurstede naar Zwolle (via de Leusderweg 

en Hoogland) en van Utrecht naar De-

venter (via de Vlasakkers en de Hogeweg) 

bestaan al vanaf de Vroege Middeleeuwen, 

maar zullen zeker ook al in de Prehistorie 

aanwezig zijn geweest. De Eem ten slotte 

verbond De Gelderse Vallei met de Zuider-

zee, Amsterdam en het kustgebied. 

Door deze strategische ligging groeide 

Amersfoort van een agrarische nederzet-

ting via een hof van de Utrechtse bisschop 

uit tot een stad met een regionale functie. 

Vanuit deze hof werd de omgeving be-

stuurd en werden ontginningswerkzaam-

heden geregeld. De strategische locatie 

dicht bij het vijandelijke Gelre was voor de 

bisschop de reden om Amersfoort in 1259 

stadsrechten te verlenen. De Laak is nog 

steeds herkenbaar als een harde grens 

tussen het gebied van de bisschop van 

Utrecht en de hertog van Gelre. Amers-

foort kreeg hierdoor zelfbestuur, eigen 

rechtspraak en een eigen parochiekerk (de 

Sint Joriskerk) voor de Amersfoorters in ruil 

voor trouw aan de bisschop. Kasteel Stou-

tenburg werd bewoond door de beheerder 

van de hof in Amersfoort en zijn leenheer 
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de bisschop van Utrecht. Het ging de stad 

voor de wind en er werd veel geld verdiend 

met bier, textiel en de ossenhandel. Kort na 

elkaar werden twee stadsmuren gebouwd. 

De Eemhaven lag in eerste instantie binnen 

de muren, maar vanaf halverwege de 15de 

eeuw kwam die buiten de Koppelpoort te 

liggen. Na de middeleeuwse bloeiperiode 

stagneerde de groei. De middeleeuwse 

vesting bood tot diep in de 19de eeuw 

voldoende ruimte aan alle stedelijke ont-

wikkelingen. Dit betekent ook dat veel van 

de historische objecten en hun onderlinge 

samenhang bewaard zijn gebleven. Dit 

maakt dat het schilderachtige stadsbeeld 

in de thans nog zeer gave historische kern 

als rijksbeschermd stadsgezicht is aange-

wezen. De stagnatie betekende echter niet 

dat de stad geen rol meer had in de regio. 

Amersfoort profiteerde in de periferie van 

de Republiek Holland in de 17de eeuw wel 

degelijk van de gunstige economische 

omstandigheden. Amersfoort werd een 

belangrijke producent van bombazijn, een 

geweven stof waar katoen (uit de haven 

van Amsterdam) en linnen (uit Duitsland) 

voor nodig was. Ook bleek de landbouw-

grond die in eerste instantie gebruikt werd 

om granen voor onder andere de bierbrou-

wers te verbouwen ook zeer geschikt voor 

houtplantages (vooral ten zuiden van de 

stad) en de tabaksteelt (vooral ten oosten 

van de stad).

Buitenlui

De overgang van de hoge berg naar de 

lagere reliëfrijke delen in het zuiden van de 

stad en het uitgestrekte land langs de Eem 

in het noorden werden geliefde locaties 

voor buitenverblijven van rijke stedelingen 
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zoals Jacob van Campen die o.a. de ver-

maarde ‘Wegh de Weegen’ ontwierp en 

Everard Meyster die de Amersfoorters de 

bijnaam keientrekkers bezorgde. Parken als 

Randenbroek, Nimmerdor, Coelhorst en 

Schothorst zijn overblijfselen van dit soort 

buitenplaatsen.

Arbeiders

In de 19de eeuw was Amersfoort niet 

langer het centrum van de tabak- en tex-

tielhandel. De komst van de spoorlijnen 

naar Zwolle, Apeldoorn en Kesteren (de 

PON-lijn) in de tweede helft van die eeuw 

maakte de stad tot een knooppunt van 

spoorwegen. De Wagenwerkplaats die 

net ten noorden van het centrale station 

werd aangelegd maakte dat de Spoor-

wegen vanaf 1930 de grootste werkgever 

van Amersfoort was en de aanjager van 

stedelijke groei. Ten noorden van het spoor 

werden in het Soesterkwartier goedkope 

huurwoningen voor het personeel van het 

spoor en industrie gebouwd. Langs de 

spoorlijnen en langs de Eem werden fa-

brieken gebouwd. Dit industriële erfgoed 

geeft de Wagenwerkplaats en De Nieuwe 

Stad hun unieke karakter.

Een aanjager van de stedelijke groei in de 

19de en 20ste eeuw is de aanwijzing van 

Amersfoort als garnizoensstad. De centrale 

ligging bij het spoorknooppunt, de goed-

kope grond en ruimte voor grote oefenter-

reinen en de ligging bij de Grebbelinie (die 

vanuit Leusden langs het huidige Vallei-

kanaal en de Eem richting Spakenburg 

liep) gaf de doorslag voor de bouw van de 

kazernes. De beschikbare ruimte was ook 

een goede locatie voor de opvang van 
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19.000 gevluchte Belgen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 

De groei van de stad maakte dat er be-

hoefte was aan woningbouw buiten de bin-

nenstad. De eerste uitbreidingswijken voor 

arbeiders verrezen bij de Koppel, in het 

Soesterkwartier en het Leusderkwartier. 

Op de Berg werd op particulier initiatief 

door befaamde tuinarchitecten een villa-

wijk gepland, die eveneens door het rijk als 

beschermd stadsgezicht is aangewezen. 

Forensen

Na de Tweede Wereldoorlog kampte ook 

Amersfoort met woningtekort. Volgens de 

modernistische bloembladtheorie waarbij 

de Onze-Lieve-Vrouwetoren het middel-

punt vormde, werd een plan gemaakt om 

de stad ook richting het noorden en oosten 

uit te breiden. Dit was mogelijk door de 

aanleg van het Valleikanaal en de afsluiting 

van de Zuiderzee, waardoor het risico voor 

overstromingen een stuk was ingeperkt. 

Amersfoort kon groeien tot aan het Vallei-

kanaal. Uit deze tijd dateren ook de wijken 

de Koppel, Kruiskamp en Randenbroek.

In de jaren zestig voorzag men een enorme 

bevolkingsgroei en vreesde men voor een 

snelle toename van woningnood. Amers-

foort stelde samen met de buurgemeenten 

Soest, Hoogland, Hoevelaken, Stouten-

burg en Leusden een regionale structuur-

visie op.  In deze jaren werd een nieuwe 

halve ring van wijken aangelegd aan de 

oostzijde van de stad, buiten het Valleika-

naal, met de wijken Liendert, Schuilenburg, 

Rustenburg en Schothorst Zuid.
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Vanaf 1984 was de behoefte aan nieu-

we wijken in het kader van de Groeistad 

groot, Amersfoort breidde uit. Er werd een 

plan gemaakt voor de vier woongebieden 

Hoogland, Schothorst Noord, Zielhorst en 

Kattenbroek. Demonstranten  trokken met 

bussen naar Den Haag om te protesteren 

tegen het opheffen van hun gemeente 

Hoogland. Eén van de meest vernieuwen-

de wijken was Kattenbroek, met uitgespro-

ken woningen en buurten. Al tijdens de 

bouw werd deze wijk door architectuurlief-

hebbers bezocht. 

Met de Vinex werden de laatste uitbreiding 

aan de stad toegevoegd, Nieuwland en 

Vathorst. Ook het agrarische dorp Hoog-

landerveen viel ten prooi aan de verste-

delijking. In de laatste uitbreiding Vathorst 

zijn verschillende karakteristieke buurten 

met als thema ‘een wereld van verschil’ te 

vinden, maar ook oude dorpsstructuren 

zijn bewaard gebleven.

Naast de grote stadsuitbreidingen kwam 

er vanaf de jaren negentig ook aandacht 

voor de economische concurrentiekracht 

en de ontwikkeling van het Stationsgebied. 

Met het structuurplan Centraal Stadsge-

bied  werd de groei van het gebied tussen 

het station en de Eem gestuurd. Er werden 

grote kantoren, winkelruimten en appar-

tementen gebouwd, waaronder het Eem-

plein en Puntenburg. 

3.2 De prachtige omgeving 
De ligging in het landschap vormde het 

startpunt voor de ontwikkeling van Amers-

foort. Bij de ontwikkeling van de stad waren 

de ruimtelijke uitgangspunten en keuzes 

veelal gebaseerd op de aanwezige cultuur-

historische en landschappelijke waarden. 

En ook in deze tijd is de kwaliteit, diversiteit 

en nabijheid van het landschap een van 

de belangrijkste redenen voor mensen en 

bedrijven om zich in Amersfoort te vesti-

gen. Oorspronkelijke routes, waterlopen, 

zichtlijnen en overige landschappelijke 

elementen zijn betekenisvolle dragers. De 

ligging op de rand van de Utrechtse Heu-

velrug en de lagergelegen Eemvallei en 

Gelderse Vallei is tot in het hart van de stad 

voelbaar. Uit de hoger gelegen stuwwallen 

stroomt het water via een fijn vertakt stelsel 

van kleine en grote beken naar de rivier de 

Eem. Direct naast de Koppelpoort is dui-

delijk zichtbaar dat het om forse hoeveel-

heden water gaat met een, voor Neder-

landse begrippen, grote stroomsnelheid.

Stuwwallen, beken en de vallei van 
rivier de Eem vormen de basis voor 
een prachtige omgeving (bron: 
RRV 2017)
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Het landschap verbindt de stad met de 

omliggende regio. Gezien vanuit Amers-

foort zijn er drie landschappen die ertoe 

doen en stuk voor stuk ook een eigen 

verschijningsvorm, identiteit en gebruiks-

waarde hebben:

1. Eemland en Arkemheen

Arkemheen-Eemland is een van de meest 

indrukwekkende open polderlandschap-

pen van Nederland. Wie middenin het 

landschap staat kan kilometers ver kijken 

en ziet aan de horizon de stuwwallen van 

de Utrechtse Heuvelrug, de windmolen-

parken in Flevoland, de karakteristieke 

kerktorens van de dorpen en de markante 

stadsranden van de nieuwbouwwijken van 

Amersfoort. Het landschap zelf ligt gro-

tendeels ten noorden van de A1 en is een 

waardevol veenweidegebied waar de Eem 

doorheen stroomt, met zowel hoge recre-

atieve- als ecologische waarden. Vooral 

langs de voormalige Zuiderzeekust liggen 

stiltegbieden en worden delen van het 

landschap beschermd als Natura 2000 

gebied. 

Het open landschapsbeeld tussen Rand-

meer en Stuwwal is bijzonder kwetsbaar. 

Ieder boerenerf, bedrijvencomplex of 

windmolen is van veraf zichtbaar. Vathorst 

grenst direct aan Arkemheen-Eemland. 

Voor de rest van Amersfoort zijn de routes 

langs de Eem, de Slaagsedijk en de Bun-

schoterstraat de belangrijkste verbindin-

gen tussen de stad en dit landschap. Ter 

hoogte van Hoogland West gaat de Eem-

land over in het landschap van de Gelderse 

Vallei.

De fietsboot op de 
Eem, ten noorden van 
Amersfoort..
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2. Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei kent een gevarieerd 

aantrekkelijk landschap met afwisselend 

landbouwgebieden, boscomplexen, land-

goederen en heel veel kleine beken. Door 

het gevarieerde coulissenlandschap is 

de Gelderse Vallei ook een alleskunner, 

de ruimtelijke impact van afzonderlijke 

ontwikkelingen blijft meestal beperkt tot 

een klein gebied. Tegelijkertijd kampt dit 

landschap door het vrijkomend agrarisch 

vastgoed met een ontzettend grote opga-

ve. Een leegstaande boerderij is in dit land-

schap geen probleem, maar de geprogno-

tiseerde leegstand van meer dan 700.000 

m2 agrarisch vastgoed in de regio vormt 

een enorme bedreiging voor dit gevarieer-

de en kleinschalige landschap. 

Ook in de toekomst zal de agrarische sec-

tor een belangrijk stempel blijven drukken 

op de verschijningsvorm van het land-

schap. Door de transitie in de landbouw zal 

er echter ook steeds meer ruimte ontstaan 

voor wonen, werken, energieopwekking en 

recreëren. Met de landschappelijke ont-

wikkeling van Bloeidaal heeft de gemeente 

Amersfoort de laatste jaren ook bijgedra-

gen aan de verbetering van het landschap. 

Daarbij is het telkens een belangrijke op-

gave hoe het landschap ook via recreatieve 

netwerken wordt verbonden met de stad. 

De fietsroutes langs de beken vormen be-

langrijke dragers, maar door de snelwegen 

zijn er ook nog veel barrières. 

3. Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is niet alleen erg 

belangrijk voor de kwaliteit van de regio 

Amersfoort, maar speelt ook een be-

langrijke rol als recreatielandschap voor 

De Heiligenbergerbeek, 
in Park Randenbroek, 
stroomt vanuit de 
Gelderse Vallei naar 
Amersfoort.
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de Randstad. Plekken als Lage Vuursche 

en vliegveld Soesterberg worden steeds 

drukker, vooral in het weekeinde. Gelukkig 

heeft het landschap door de uitgestrekte 

boscomplexen een grote opname capa-

citeit. Rust en drukte kunnen dicht naast 

elkaar bestaan. Ook een aantal grotere 

publiekstrekkers van Amersfoort liggen in 

dit landschap. Denk aan het Dierenpark, de 

Bokkeduinen en (net buiten de gemeente-

grens) Nationaal Monument Kamp Amers-

foort.

De belangrijkste ontsluiting van het 

landschap is de Utrechtseweg, waar ook 

verschillende landgoederen, conferen-

tiecentra, onderwijsinstellingen en zorg-

complexen liggen. Dat de Heuvelrug echt 

hoger ligt dan het omliggende landschap is 

ook in de stad duidelijk voelbaar. In de wijk 

De Berg zijn de hoogteverschillen fors en 

ook rondom het stationscomplex is goed te 

zien dat het sporenemplacement lager ligt. 

Hier is Heuvelrug letterlijk afgegraven om 

het spoor zonder hoogteverschil van west 

naar oost te leiden. 

De Soesterduinen, net ten westen 
van Dieren Park Amersfoort
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3.3 De strategische ligging 
In 2018 heeft de Rijksbouwmeester een 

ander perspectief op de bestaande ver-

stedelijking van Nederland laten zien door 

de kaart van Nederland enigszins te draai-

en en vervolgens het nieuwe midden van 

Nederland uit te knippen. Hierdoor is het 

opvallende beeld ontstaan dat de Rand-

stad, de Brabantse Stedenrij, Arnhem, 

Nijmegen, Apeldoorn en Zwolle tezamen 

een duidelijk samenhangend stedelijk 

systeem vormen, waar verreweg de mees-

te mensen van Nederland wonen, werken 

en studeren. Utrecht is onveranderd het 

middelpunt in dit stedelijk netwerk. Maar 

Amersfoort ligt daar dicht tegenaan. Daar-

bij is Amersfoort nadrukkelijk de schakel 

tussen de meer landelijke regio’s in het 

noorden en oosten van Nederland en de 

Randstad; vanuit het noorden en oosten 

gezien begint de Randstad bij Knooppunt 

Hoevelaken of Station Amersfoort.

De strategische ligging is deels terug te 

leiden naar de landschappelijke structuren, 

maar is vooral te danken aan de aanleg van 

Nederland als samenhangend 
stedelijk systeem. (bron: Atelier 
Rijksbouwmeester 2016)
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de spoorwegen en snelwegen. Voor beide 

netwerken is Amersfoort een knooppunt 

geworden van waaruit alle windrichtingen 

goed bereikbaar zijn via een directe verbin-

ding. 

En tenslotte is de strategische ligging 

volledig afhankelijk van de stedelijke ont-

wikkeling op in aangrenzende regio’s. Het 

succes van Amersfoort is direct gerela-

teerd aan het succes van de Amsterdamse 

en Utrechtse regio. Als die er niet waren 

geweest dan was het in Amersfoort waar-

schijnlijk ook niet zo hard gegaan. De stad 

profileert zich al heel lang als de slimme 

keus; relatief lage woonkosten en een 

veel gezonder leefklimaat. De Reclame 

Commissie van de Gemeente Amersfoort 

maakte er in 1914 al reclame voor. Geen 

wonder dus dat nog steeds veel mensen de 

strategische keuze maken om in deze regio 

te komen wonen. Zeker voor tweeverdie-

ners is de regio Amersfoort de ideale plek 

om te wonen, met zowel de arbeidsmarkt 

van Amsterdam als Utrecht binnen hand-

bereik; een uitvalsbasis voor de carrière. 

En omgekeerd is het voor veel bedrijven is 

Amersfoort een aantrekkelijke stad omdat 

het goed bereikbaar is voor werknemers 

uit alle windrichtingen en omdat een groot 

deel van de bevolking hoogopgeleid is

Maar de nabijheid van de Amsterdam en 

Utrecht heeft meer voordelen. De meeste 

toplocaties van Nederland zijn binnen een 

uur bereikbaar. De beste universiteiten van 

Nederland, een van de grootste luchtha-

vens van Europa, de wereldtop aan musea, 

prachtige historische binnensteden, goede 

restaurants en populaire attractieparken 

en recreatiegebieden zijn snel bereikbaar 

met de auto of de trein. Dit is erg belang-

rijk want Amersfoort heeft veel te bieden, 

maar zeker niet alles. Dit is ook tegelijker-

tijd het belangrijkste nadeel van de nabij-

heid van zoveel hoogwaardige voorzie-

ningen. De stad zelf heeft, gemeten naar 

het aantal inwoners, relatief weinig hogere 

onderwijsinstellingen, horeca, bioscopen 

en culturele instellingen zoals musea, thea-

ters en concertzalen.

Prentbriefkaart van de 
Gemeentelijke Reclame-
Commissie Amersfoort, 1914.

28Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort



4. Verandering 
op komst

Als het in Amsterdam en Utrecht re-

gent druppelt het in Amersfoort. De 

grote groeiopgaven waar de twee snelst 

groeiende steden van Nederland op dit 

moment mee kampen zijn ook steeds 

duidelijker voelbaar in Amersfoort en de 

omliggende regio. De bevolking groeit, 

velen zijn op zoek naar een passende 

woning. Ook het bedrijfsleven is weer 

hard op zoek naar goed gelegen vesti-

gingslocaties met een passende balans 

tussen bereikbaarheid, betaalbaarheid en 

arbeidspotentieel. En door de regionale 

en bovenregionale groei neemt de recrea-

tieve druk op het landschap snel toe. Ook 

in de stad wordt de druk op de openbare 

ruimte groter door de verdichting van 

woningen.

Tegelijkertijd spelen er een aantal grote 

maatschappelijke opgaven. De stad moet 

zich opmaken voor een flinke klimaatver-

Foto: op het centrale plein van de Nieuwe Stad mogen alleen 
electrische auto’s parkeren (en opladen).
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andering met meer droge periodes en 

periodes met veel meer regenval. Daar-

naast zal de hele energiehuishouding van 

Nederland, en dus ook Amersfoort, moe-

ten veranderen. Overal wordt hard gewerkt 

aan systemen om duurzame energie op 

te wekken, op te slaan en te distribueren. 

En dan is er nog de noodzaak om te trans-

formeren naar een circulaire economie, 

aangezien de ruwe grondstoffen heel snel 

op raken over de hele wereld. Dit heeft 

allemaal veel gevolgen voor de wijze waar-

op wij ons leven organiseren en de ruimte 

hebben ingericht. Denk aan de overstap 

naar elektrisch rijden, zowel voor auto’s, 

openbaar vervoer en zelfs fietsen, waar 

op dit moment een hele nieuwe laadinfra-

structuur voor gerealiseerd moet worden. 

Op basis van de (inter)nationale trends 

en specifieke regionale en Amersfoortse 

vraagstukken komen wij tot de navolgende 

vier belangrijkste veranderingen waar we 

rekening mee moeten houden:

4.1 Groei en de stad in opkomst
Vergrijzing is een van de belangrijkste 

Groei en krimp van de bevolking in 
Nederland per gemeente tussen 
2018 en 2050 (bron: PBLCBS 2019)

Amersfoort
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demografische ontwikkelingen in Neder-

land. Nu is één op de zes Nederlanders 

ouder dan 65 jaar; in 2050 geldt dat voor 

één op de vier. Hierdoor neemt de vraag 

naar (zorg)voorzieningen toe. Als de bevol-

king van Nederland nog toeneemt, komt 

dat vooral doordat er meer migranten 

binnenkomen. Het migratiesaldo is echter 

een zeer onzekere factor. In hogere groeis-

cenario’s van verschillende onderzoeken 

zal de bevolking tot 2050 met ruim 2 

miljoen mensen groeien. In lagere groeis-

cenario’s zal de bevolking na 2030 krim-

pen. De verschillen worden echter steeds 

groter in Nederland. Ongeacht het hoge 

of lage scenario zijn er regio’s waar krimp 

onvermijdelijk zal zijn. En er zijn steden en 

regio’s die altijd zullen groeien. Amersfoort 

behoort volgens de meest recente prog-

noses tot de laatste categorie. De verwach-

ting is dat de trek naar de stad doorzet. De 

groei wordt versterkt omdat de bevolking 

in de steden relatief jong is en kinderen 

krijgt. De nationale migratie van jongeren 

speelt daarbij een belangrijke rol. Jongeren 

verhuizen voor hun studie naar de grotere 

steden en verhuizen voor de meeste kan-

sen op een goede baan naar de Randstad. 

De eerstvolgende stad in de woon carrière 

is vaak een woning in de nabijheid van deze 

steden. Voor deze groep biedt Amersfoort 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Voor de omgevingsvisie zijn de navolgende 

aandachtspunten van belang:

- De demografische groei versterkt het 

draagvlak voor voorzieningen, vergroot 

de druk op de woningmarkt en ver-

groot het dilemma van de verdeling van 

schaarse en betaalbare ruimte in de re-

Amersfoort groeit tot 
2050 altijd, zowel in het 
hoge scenario wordt een 
groei van meer dan 10% 
verwacht. In het lage 
scenario 2,5% tot 10%. 

Amersfoort
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gio. En vergroot explosief de vraag naar 

nieuwe grondstoffen.

- De groeiende groep senioren creëert 

nieuwe werkgelegenheid in cultuur, 

recreatie, dienstverlening en zorg. Door 

de groeiende groep kinderen en jonge-

ren stijgt de behoefte aan onderwijs en 

ruimte voor sport en spel.

- De vraag naar woningruimte groeit door 

de groeiende groep starters en senioren.  

Ook neemt de vraag naar zelfstandige 

huisvesting voor kwetsbare doelgroe-

pen toe. Starters en senioren zijn vaker 

eenpersoonshuishoudens die eerder 

geneigd zijn om te huren in plaats van te 

kopen. Betaalbaarheid speelt vaak een 

belangrijke rol en de woonwensen zijn 

diverser. Denk aan het delen van facilitei-

ten en/of woonruimte, de integratie van 

zorg en/of domotica, en de behoefte aan 

meer flexibiliteit en kwaliteit in plaats van 

kwantiteit.

- De Amersfoortse wijken verschillen sterk 

in leeftijdsopbouw en bevolkingsont-

wikkeling. Dit betekent dat vergrijzing, 

vergroening of ontgroening niet in alle 

wijken in dezelfde mate speelt. Deze 

verschillen per wijk zijn voor het ge-

meentelijk beleid en de behoefte aan 

voorzieningen net zo belangrijk als de 

bevolkingsontwikkeling op stedelijk 

niveau.

- In wijken met veel sociale huurwoningen 

wonen relatief veel kwetsbare groepen 

zoals mensen met een licht verstande-

lijke beperking, mensen zonder baan, 

statushouders of mensen met psychi-

atrische problemen. Aandacht voor 

het welzijn, de zelfredzaamheid en het 

versterken van de sociale samenhang  in 

De ontwikkeling van de 
Wagenwerkplaats is op 
gang gekomen, direct 
gelegen achter het station.
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deze wijken en buurten is nodig om een 

verslechtering van de leefomgeving in de 

stad te voorkomen. 

- Gemengde stedelijke milieus zijn voor 

steeds meer mensen en bedrijven in 

trek. Monofunctionele kantorenlocaties 

hebben het moeilijk, terwijl gemengde 

stedelijke milieus erg gewilde plekken 

zijn. Levendigheid en identiteit lijken 

steeds belangrijker te worden als vesti-

gingsvoorwaarde. 

- Door de druk op het stedelijk gebied is 

er steeds minder ruimte voor extensieve 

bedrijven zoals grote industriële com-

plexen en logistieke bedrijven. 

- Behoud en versterking van ruimte voor 

kleinschalige bedrijvigheid in de wijk en 

op binnenstedelijke bedrijventerreinen 

is niet alleen van economisch maar ook 

maatschappelijk belang. Zowel vanwege 

de werkgelegenheid als de bijdrage die 

deze bedrijven leveren aan het functio-

neren van de stad. 

- Er blijft behoefte aan reguliere bedrij-

venterreinen voor bedrijven die vanuit 

milieuoogpunt niet gemengd kunnen 

worden met wonen. Ruimte is nodig om 

de groei van bedrijven mogelijk te maken 

en om ruimte te kunnen bieden aan uit 

te plaatsen bedrijven (bijvoorbeeld van 

te transformeren bedrijventerreinen). 

Hierbij komt dat ontwikkelingen zoals 

een circulaire economie, duurzaamheid 

en energietransitie ook om meer ruimte-

gebruik vragen.  

4.2. Toenemende mobiliteit
Nederlanders leggen steeds meer kilome-

ters af. In de auto, maar ook met het open-

baar vervoer en op de fiets. Het autobezit 

onder de ouderen neemt toe, bij jongeren 

is sprake van (lichte) daling. De verwach-

ting is dat mensen in de toekomst minder 

waarde hechten aan autobezit, het gaat 

vooral om het hebben van flexibele toe-

gang tot vervoer. Ook het vrachtvervoer 

groeit, met name het internationale trans-

port profiteert van de groei van de (we-

reld)handel. Bovendien zal onder invloed 

van wereldwijde groei van bevolking en 

economie de vraag naar luchtvaart snel 

toenemen. Dit betekent dat het belang 

van Schiphol als internationaal knooppunt 

steeds groter wordt en ook uitstraling zal 

hebben naar de regio Amersfoort. Ook de 

fiets wordt steeds belangrijker als trans-

portmiddel, enerzijds door de technische 

ontwikkeling van de elektrische fiets, an-

derzijds door de toenemende ruimtedruk 

in de binnensteden waardoor het autopar-

Door de groei van het OV en 
het aantal fietsers staat het 
stationsplein tegenwoordig 
grotendeels vol met fietsen.
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keren steeds duurder wordt. 

Voor de omgevingsvisie zijn de navolgende 

aandachtspunten van belang:

- De groei van het aantal auto’s in de stad 

is aan zijn grenzen gekomen. In steeds 

meer steden neemt de plek voor auto’s 

inmiddels af, omdat er meer behoefte is 

aan aantrekkelijke openbare ruimte en 

groen. Verkeersruimte wordt verblijfs-

ruimte.

- Door het online winkelen is er explosieve 

groei van directe levering van goederen 

bij mensen thuis. Dit betekent dat de 

detailhandel genoodzaakt is om nieuwe 

stedelijke distributienetwerken op te zet-

ten met nieuwe logistieke knooppunten. 

De ontwikkeling van de internetsuper-

markt Picnic, die in Amersfoort is begon-

nen, is daarvan een mooi voorbeeld. 

- Er is een groeiende ruimtebehoefte om 

de internationale goederenstromen via 

de A1 op te vangen, zowel op de rijksweg 

als op de aangrenzende logistieke cen-

tra.

- Het spoorwegennet biedt kansen om 

de groei op te vangen, maar dan moet 

er wel ruimte zijn om frequentie en/of 

capaciteit te verhogen, zowel binnen de 

regio als erbuiten.

- Meer fietsers en nieuwe soorten fietsen 

(elektrisch, pedelecs, bakfietsen) leiden 

tot nieuwe ruimteclaims voor fietspaden 

en -stallingen, zowel in de openbare 

ruimte als in woningen en gebouwen.

4.3. Verandering in de landbouw
De landbouw blijft de grootste grondge-

bruiker in Nederland, ook in de Amers-

foortse regio. Door Europese en nationale 

milieuregels zal de milieudruk van de 

landbouw dalen. Denk aan minder emissies 

van ammoniak, lachgas, fijnstof en stiksto-

foxide. In hogere scenario’s (met meer wel-

vaart) zal de consument vaker bereid zijn te 

betalen voor andere productiewijzen, het-

geen leidt tot een iets extensievere land-

bouw. Dit kan lokaal positief uitwerken voor 

de natuurwaarde en de waterkwaliteit. Het 

agrarisch gebied in de gemeente Amers-

foort is beperkt, maar de verandering zal 

wel veel invloed hebben op de landbouw in 

de omliggende regio, met directe gevolgen 

voor bijvoorbeeld ecologische en recrea-

tieve netwerken. 

Voor de omgevingsvisie zijn de navolgende 

aandachtspunten van belang:

- Voortgaande schaalvergroting van de 

Zon en wind in het buitengebied. 
(bron: Feddes Olthof)
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landbouw door de mondiale economie 

waardoor ook steeds meer agrarisch 

vastgoed leeg komt te staan.

- Tegelijkertijd schaalverkleining van 

landbouw door oriëntatie op regionale 

markten (korte voedselketens). Meer 

bewustzijn van en trots op het gebied 

waar je woont waardoor de behoefte aan 

versterking van het regionaal profiel en 

de vraag naar streekproducten groeit. 

Denk aan de herintroductie van de 

Soesterknol die sinds 2004 weer geteeld 

worden op de Soester Eng.

- Kansen voor meer gemengde agrarische 

bedrijven die ook een rol spelen voor de 

recreatiebehoefte van de bewoners van 

de stad. 

4.4. Klimaat en energie
Nederland (en Europa) staan aan de voor-

avond van een trendbreuk in het energie-

gebruik en de daarbij behorende energie-

productie. Die trendbreuk is het gevolg 

van bindende Europese afspraken om 

de emissieruimte voor broeikasgassen in 

2030 met 40 procent te verlagen ten op-

Het Valleikanaal
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zichte van 1990. Amersfoort streeft ernaar 

om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het aan-

deel hernieuwbare energie neemt snel toe. 

Toch zal de energievoorziening nog lang 

sterk blijven leunen op fossiele energie. 

Specifieke aandachtspunten voor de om-

gevingsvisie:

- Steeds meer collectieven melden zich 

met een ruimteclaim in de stad of de 

regio voor het benutten van hernieuw-

bare energiebronnen zoals zon, wind en 

bodemenergie.

- Zonnepanelen en windturbines hebben 

grote invloed op het ruimtelijk beeld van 

gebouwen, de stad en de regio.

- Energiebesparing is een grote opgave 

die directe gevolgen heeft voor de ge-

bouwde omgeving, productieprocessen 

en transport en is net zo’n belangrijke 

opgave als energieopwekking uit her-

nieuwbare bronnen.

- Het verwerken van circulaire produc-

tiestromen, waterberging en energie-

transitie vraagt ook om ruimte op be-

drijventerreinen voor opslag, verwerking 

en distributie van goederen, water en 

energie.

- De energietransitie legt ook een claim op 

de (schaarse) ondergrondse ruimte. De 

vraag naar warmtenetten, verzwaarde 

elektriciteitsnetten en WKO-systemen 

neemt toe. Om alle gewenste functies 

een plek te geven, moet er nagedacht 

worden over hoe alle functies een plek 

kunnen krijgen. 

- Circulaire economie biedt kansen om 

zorgvuldiger met grondstoffen en ener-

gie om te gaan en een basis te leggen 

voor nieuwe verdienmodellen.
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Het brede vooronderzoek heeft geleid 

tot een eerste richting voor de visie. De 

kracht van Amersfoort is het stedelijk ka-

rakter in een groene setting, goed verbon-

den met de economische kerngebieden 

van Nederland. Door deze kwaliteiten 

heeft de stad van nature een grote aan-

trekkingskracht op mensen en bedrijven, 

zowel in het verleden als in de toekomst. 

Amersfoort blijft dus een stad die groeit. 

De vraag is hoe deze groei plaats kan 

vinden met behoud van de kwaliteiten 

5.
Gezond, 
groen & slim 
groeien

Foto: speelplek en woningbouw in een vernieuwd deel van de buurt 
Randenbroek-Zuid.

van de stad en waar mogelijk verbetering. 

We kiezen daarom als hoofdrichting voor  

de Omgevingsvisie gezond, groen en slim 

groeien. Op weg naar een duurzame toe-

komst voor iedereen. 

We willen investeren in een veilige omge-

ving die iedereen uitnodigt tot een gezon-

de levensstijl die aanzet tot beweging en 

participatie, die levendigheid kent en waar 
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ontmoeting vanzelfsprekend is. Amers-

foort wil investeren in het landschappelijke 

groen en klimaatbestendigheid, maar ook 

investeren in een duurzame woon- en wer-

komgeving en duurzame mobiliteit. En we 

willen ervoor zorgen dat er voor iedereen 

kansen zijn op een opleiding, die bij voor-

keur ook aansluit op de lokale en regionale 

arbeidsmarkt. En tegelijkertijd moeten we 

minstens zo slim zijn met het gebruik van 

onze schaarse ruimte, willen we de grote 

veranderingen een goede plek kunnen 

geven.

De keuze voor gezond, groen en slim groei-

en is niet uniek. Een groot aantal gemeen-

ten op en langs de Utrechtse Heuvelrug 

kiezen voor dezelfde thema’s. Dat komt 

omdat ze allemaal profiteren van de lig-

ging aan of op de Utrechtse Heuvelrug, de 

goede bereikbaarheid en de strategische 

ligging in de noordvleugel van de Rand-

stad. Zowel de Economic Board Utrecht als 

de gemeenten in de regio Utrecht (de U16) 

zetten in op een gezonde leefomgeving in 

een stedelijke regio. En ook in de concept 

ontwerp Provinciale Omgevingsvisie van 

de Provincie Utrecht speelt de gezonde, 

groene leefomgeving een prominente rol. 

Allemaal zijn ze op zoek naar een mooie 

balans tussen hoogwaardige stedelijke mi-

lieus, goede voorzieningen, aantrekkelijke 

woonmilieus, culturele rijkdom, landschap-

pelijke ligging en een vitale en duurzame 

economische structuur. 

Voor Amersfoort is het vooral de vraag hoe 

de stad ruimte kan bieden voor groei én 

nog verder kan ontwikkelen als een aan-

trekkelijke stad met alle ruimte voor een 

gezond stedelijk leven. Tijdens de verschil-

lende gesprekken met de stad werd het 

meest gesproken over een gezonde, groe-

ne, duurzame en vitale stad. Met daarbij 

de vraag of de stad kan doorgroeien naar 

een duurzame toekomst waar de leefkwa-

liteit verbetert terwijl deze tegelijkertijd 

toegankelijk blijft voor jong en oud en alle 

inkomensgroepen. Niet voor niets stelt het 

Coalitieakkoord 2018-2022 dat “Inclusi-

viteit, verduurzaming en de groei van de 

stad” de grootste opgaven zijn. De keuze 

voor gezond, groen en slim groeien geeft 

hier houvast:

5.1 Gezonde groei
- levert voor iedereen de basis om een 

gezond leven te kunnen leiden; een wo-

ning, een veilige en gezonde leefomge-

OMGEVINGSVISIE Bouwstenennotitie

Een stad die 
iedereen 
uitnodigt tot 
een gezonde 
levensstijl.
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Kwaliteit van leven in de regio

Gemeente Amersfoort in vergelijking met Nederland

Inkomen &
Arbeid

Gezondheid &
Leefomgeving

Samenleving &
Subjectief

welzijn

Economie

Inkomen

Arbeid

Onderwijs

Gezondheid

Milieu
Veiligheid

Wonen

Toegang
voorzieningen

Samenleving

Subjectief
welzijn

Geen data Veel slechter Slechter Gemiddeld Beter Veel beter

ving, bescherming tegen gezondheids- 

en veiligheidsrisico’s, passend onderwijs 

en passend werk

- maakt het mogelijk dat iedereen zich kan 

aanpassen en eigen regie kan voeren op 

het leven, ongeacht de sociale, fysieke 

en emotionele uitdagingen daarvan

- zorgt ervoor dat iedereen meetelt en 

zoveel mogelijk meedoet

- biedt een leefomgeving voor rust en ont-

spanning  die uitnodigt tot ontmoeten, 

sporten en bewegen

- versterkt de economische clusters waar 

gezondheid en zorgverlening een steeds 

belangrijkere rol spelen

- legt goede verbindingen tussen de stad 

en de voedselproductie in het buitenge-

bied.

5.2 Groene groei
- behoud en ontwikkelt de biodiversi-

teit en zet in op een toename van voor 

Amersfoort kenmerkende planten- en 

diersoorten.

- is duurzame herontwikkeling van het 

stedelijk gebied met oog voor de waarde 

die groen toevoegt aan de (be)leefbaar-

heid en klimaatbestendigheid van de 

stad 

- versnelt de transitie naar een duurzaam 

mobiliteitssysteem zonder uitstoot

- versterkt de beleefbaarheid van land-

schappen en de kwaliteit van de groene 

leefomgeving

- benut historische landschappelijke ele-

menten en structuren als waardevolle 

dragers

Brede Welvaart in de 
Gemeente Amersfoort 
in vergelijking met 
Nederland. Bron: Kwaliteit 
van leven PBL, 2019
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5.3 Slimme groei
- leidt tot zuinig gebruik van de beschik-

bare schaarse ruimte, zowel boven- als 

ondergronds

- door gebruik te maken van de sociale 

netwerken en de kennis in de wijken om 

gebiedsgericht te kunnen ontwikkelen

- combineert het ordenen van de onder-

grond met maatschappelijke opgaven 

voor klimaatadaptatie, energietransitie, 

duurzame mobiliteit en ondergrondse 

afvalvoorzieningen

- zet in op ‘Mobility as a Service’: efficiën-

tere inzet van mobiliteitsmiddelen met 

een lagere parkeerbehoefte.

- zet in op het versterken van de koppeling 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt

- versnelt de infra- en informatiestructuren

- verbindt groen en gezond met de sterk 

ontwikkelde clusters van zakelijke 

dienstverlening en ICT

- benut research & development op het 

gebied van circulaire economie en ener-

gietransitie

- versterkt het erfgoed voor profilering van 

de stedelijke en landschappelijke identi-

teit 

- door samen te zoeken op verschillen-

de schaalniveaus en met verschillende 

partijen
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Amersfoort groeit en we willen de iden-

titeit en kwaliteit van Amersfoort behou-

den. Is dit mogelijk als we tegelijkertijd 

voor iedereen een woning beschikbaar 

hebben die ook betaalbaar is? Kan groei 

gepaard gaan met verbetering van de 

6. 
Vraagstukken

Foto: industrie langs de Eem
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groene kwaliteiten in en om de stad? 

Levert groei kansen op om het voorzienin-

genniveau te versterken? Allemaal vragen 

die een terugkomen als we de belangrijk-

ste omgevingsthema’s nader beschouwen. 

6.1 Wonen
Wonen in Amersfoort is wonen op een 

centraal gelegen plek in het groen én in 

een stad. Dat is voor veel mensen aan-

trekkelijk. Er is behoefte aan betaalbare 

en passende woningen voor alle groepen: 

jongeren, studenten, starters, ouderen, 

gezinnen, stellen en alleenstaanden, bij 

voorkeur in divers samengestelde wijken: 

van arm tot rijk en van jong tot oud en van 

kwetsbaar/ minder zelfredzaam tot volledig 

gezond en zelfstandig. Een groot deel van 

de huidige woningvoorraad in de stad is 

gericht op gezinnen. In 2035 zal ongeveer 

25% van de Amersfoortse bevolking echter 

vergrijsd zijn. Tegelijkertijd groeit het aantal 

jonge starters en ook blijven er nieuwe 

jonge gezinnen bijkomen die op zoek zijn 

naar passende woonruimte. Er is daarom 

een groeiende behoefte aan meer wonin-

gen en aan een diverser aanbod, zodat alle 

doelgroepen een plek kunnen vinden in de 

stad. Ook binnen de wijken is behoefte aan 

diversiteit in type woningen, woonmilieu, 

architectuur en prijsklasse.

Opgave wonen 

De druk op de woningmarkt is groot en de 

verwachtingen zijn dat deze blijft groei-

en – ook na 2030. Om te voorzien in de 

woningvraag worden de komende 10 jaar 

1.000 woningen per jaar gebouwd, bij-

voorbeeld in Langs Eem en Spoor, De Hoef 

West, Vathorst en op verschillende andere 

Huidige verdeling 
woningvoorraad 
per wijk. Bron: Atlas 
Omgevingsvisie 
Amersfoort
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plekken verspreid in de stad. In Vathorst 

worden met name eengezinswoningen 

gebouwd, terwijl in de plannen en ontwik-

kelkaders voor andere gebieden vooral 

appartementen staan. Er wordt ingezet 

op wijkgericht bouwen, sociale huur en 

middenhuur, doorstroming om woningen 

vrij te maken voor starters en gezinnen 

en het bouwen van eengezinswoningen. 

Onderdeel van de opgave is om alle nieu-

we woningen duurzaam te bouwen. Een 

goede verdeling van goedkope sociale 

huurwoningen over wijken is belangrijk om 

te voorkomen dat er bovenmatig veel men-

sen met één of andere vorm van kwets-

baarheid in een buurt bij elkaar wonen.

Vraagstukken wonen

Hoe kunnen we een stad zijn voor ieder-

een waarin de mensen die er al wonen 

hun woongenot behouden en waarin we 

voldoende, betaalbare en passende wonin-

gen bouwen voor mensen die een woning 

zoeken?

Hoe zorgen we ervoor dat woningen en 

gebouwen en de omgeving dusdanig flexi-

bel ontworpen worden dat ze afhankelijk 

van toekomstige wensen aangepast kun-

nen worden?

Hoe kunnen we wijkgericht voorzien in 

woonconcepten die aansluiten bij de 

woonwensen van ouderen zodat er een-

gezinswoningen beschikbaar komen voor 

starters en gezinnen? 

Hoe zorgen we voor gespreide huisvesting 

van kwetsbare groepen, rekening houdend 

met voorzieningen, leefbaarheid en draag-

kracht van een wijk?  

Langs het spoor en bij knooppunten vindt 

intensivering van woningbouw plaats. Hoe 

kan extra woningbouw in deze gebieden 

gecombineerd worden met een gezonde 

leefomgeving (o.a. op het gebied van ge-

luid, geur en externe veiligheid en rekening 

houdend met de WHO normen)?

6.2 Werken
Amersfoort wil een inclusieve en vitale stad 

zijn waar je goed kunt wonen en goed kunt 

werken, een stad in balans. Amersfoort 

heeft veel bedrijven in de kenniseconomie. 

Dit vraagt om ruimte waar innovatie en ver-

nieuwing kan plaatsvinden. Tegelijkertijd is 

er behoefte aan meer ruimte voor grotere 

bedrijven in de maakindustrie, handel, en 
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onder voorwaarden voor vervoer en op-

slag. Bovendien is er behoefte aan ruimte 

voor verschillende soorten bedrijven; grote 

bedrijven, ZZP-ers, lokale ondernemers en 

de creatieve sector. Want een vitale stad 

is gebaat bij innovatie, diversiteit, vernieu-

wing en levendigheid.

Opgave werken

Het aanbod van werkgelegenheid moet 

gelijk opgaan met de groei van de stad. 

Door de bevolkingsgroei neemt de werk-

gelegenheid in sectoren als de zorg en 

detailhandel toe. Dit geldt niet direct voor 

andere praktische beroepen en andere 

sectoren zoals de ICT en de creatieve sec-

tor, waar meer bedrijvigheid nodig is. We 

willen de inwoners van Amersfoort zoveel 

mogelijk in Amersfoort en de regio laten 

werken om de pendel in woon-werkver-

keer te verminderen. Amersfoort investeert 

daarom in nieuwe, gemengde interactiemi-

lieus, waar ambacht, creativiteit en innova-

tie kunnen bloeien. Daarnaast is flexibiliteit 

in kantorenprogrammering nodig om op 

de markt te kunnen inspelen, zodat leeg-

Spreiding van arbeidsplaatsen en 
werklocaties in Amersfoort. Bron: 
Atlas Omgevingsvisie Amersfoort

Aantal werknemers 

 20/100

 100/500

 500/1000

 1000+

Werklocaties 

 Werkgebieden

44Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort



stand voorkomen wordt en de ruimte past 

bij de vraag die er op dat moment is.

Het gedeeltelijk opknappen en transfor-

meren van bedrijventerreinen dichtbij de 

binnenstad biedt kansen voor vergroening 

en het verbeteren van de verbinding tus-

sen woonwijken onderling en met het bui-

tengebied. Menging met wonen en voor-

zieningen biedt kansen om  voor nieuwe, 

kleinschaliger vormen van maakindustrie 

en flexibele werkconcepten gecombineerd 

met mogelijkheden voor ontmoeting. 

Een deel van de bedrijvigheid kan ge-

mengd worden met andere functies, maar 

voor veel nieuwe circulaire bedrijven en 

grootschaligere bedrijven in de maak-

industrie, handel, logistiek en zakelijke 

dienstverlening blijft ruimte op bedrijven-

terreinen nodig. In de buurt van de OV-sta-

tions is ruimte voor nieuwe kantoren. Er 

wordt gestreefd naar goed ontsloten (langs 

verbindingswegen), toekomstbestendige 

en duurzame (CO2-neutraal en circulair) 

werklocaties. Ook moet er gezocht worden 

naar samenwerking met het onderwijs, o.a. 

MBO. 

Vraagstukken werken

Hoe kan de groei van de werkgelegenheid 

hand in hand gaan met groei van de bevol-

king?

Hoe zorgen we in de verdichtende stad 

voor voldoende passend werk voor de 

praktisch opgeleiden, met bijzondere 

aandacht voor de jonge, snelgroeiende 

beroepsbevolking van Amersfoort? 

Hoe kunnen we de positie van Amersfoort 

als hoogwaardig knooppunt voor bedrijven 

binnen de regio en de Randstad verster-

ken? 

Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende 

ruimte blijft voor het midden- en kleinbe-

drijf (stadsverzorgende bedrijven) in de 

stad?

Willen we ruimte bieden voor grootscha-

lige bedrijven, op een plek waar dit geen 

overlast veroorzaakt en die goed en be-

taalbaar te bereiken is? 

Onder welke voorwaarden kunnen we 

grootschalige bedrijven die niet op de hui-

dige locaties kunnen blijven in Amersfoort 

opvangen? Welke rol kan de regio spelen 

bij het opvangen van deze bedrijven?
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6.3 Samenleven: welzijn, vrije tijd en 
onderwijs
Amersfoort is een stad met een rijke histo-

rie - van binnenstad tot buitengebied – wat 

het een aantrekkelijke stad maakt. Het is 

een levendige stad waar men wil ontmoe-

ten, ontdekken, ontspannen, bewegen, 

leren en vieren. Voor alle voorzieningen 

(klein of groot) geldt dat ze op de juiste 

plek gevestigd moeten zijn, evenals toe-

gankelijk, bereikbaar en aansluitend bij 

de gebruikers. In de directe leefomge-

ving willen we dat jong en oud voldoende 

voorzieningen hebben die het dagelijks 

leven ondersteunen of verrijken, zoals 

groen, speelruimte, vrijetijds- en maat-

schappelijke voorzieningen, winkels, etc. 

Daarnaast is een breed aanbod van onder-

wijs, (voorschoolse) opvang, zorg, sport en 

cultuur(historie) belangrijke voorwaardes 

voor een levendige en aantrekkelijke stad. 

Immers, de juiste voorzieningen op de 

juiste plek kunnen een positieve invloed op 

de leefbaarheid, zelfredzaamheid, gezond-

heid en woongenot hebben.

Opgave Samenleven

In verschillende wijken wordt op dit mo-

ment nog een tekort aan speelruimte en 

groen ervaren, evenals bereikbare voorzie-

ningen voor ouderen en meer plekken voor 

ontmoeting. Er wordt daarom gestreefd 

naar de aanwezigheid van zorg/welzijns-

voorzieningen op wijkniveau (ook voor de 

binnenstad), bij voorkeur bij elkaar. Daar-

naast is het van belang dat het voorzie-

ningenniveau in de wijken op peil blijft en 

dat inwoners op aanvaardbare afstand hun 

(dagelijkse) boodschappen kunnen blijven 

doen. Grotere voorzieningen als voetbal-

velden, bioscoop, theater of zwembad 

hebben ook een regionale functie en hoe-

ven niet direct in de wijk te staan, zolang ze 

goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 

Bij een groeiende stad hoort ook een 

passende groei van de voorzieningen en 

het culturele aanbod. Dit vraagt om ruimte. 

Het is hierbij belangrijk om de juiste balans 

te houden tussen het aanbod en de be-

hoefte in de regio, de aantallen mensen en 

goede inrichting, waardoor levendigheid 

en reuring geen hinder en overlast bezor-

gen. Ook het koesteren van de rijke historie 

van de stad is belangrijk. Niet alleen omdat 

het verleden mede onze identiteit bepaalt, 

maar ook omdat het kansen biedt voor de 

toekomst. 
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Vraagstukken Samenleven Hoe zorgen 

we voor aantrekkelijke culturele, sport- en 

leisure voorzieningen met een stedelijke en 

(boven)regionale uitstraling en functie en 

voor voldoende maatschappelijke voorzie-

ningen in de directe leefomgeving/ in de 

wijk?

Hoe kunnen we de verschillende voorzie-

ningen zo inrichten dat ze toegankelijk en 

bereikbaar zijn voor de doelgroepen, uitno-

digen tot ontmoeten en zo weinig mogelijk 

overlast veroorzaken voor de omgeving?

Welke voorzieningen passen in het gebied 

langs Eem en Spoor die aanvullend zijn 

op de voorzieningen in de binnenstad en 

voldoende aantrekkingskracht hebben om 

Langs Eem en Spoor als ‘kamer en suite’ 

van de binnenstad te ontwikkelen.  

Waar kunnen we ruimte vinden om broed-

plaatsen voor cultuur voor talentontwikke-

ling te creëren? 

6.4 Verkeer en vervoer
Amersfoort heeft een ideale centrale 

Spreiding voorzieningen recreatie 
en sport in 2019. Bron: Atlas 
Omgevingsvisie Amersfoort
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ligging, met de Randstad enerzijds en het 

groene landschap anderzijds. Met de fiets, 

bus of trein zit je zo in de regio of ver daar-

buiten en ook de uitvalswegen zijn gunstig 

gelegen. We willen goed openbaar vervoer 

in de stad en streven naar goede HOV ver-

bindingen in de regio en richting Utrecht 

en Amsterdam. Amersfoort wil een duur-

zame en gezonde stad zijn met een goede 

luchtkwaliteit, zo min mogelijk geluidshin-

der, met veilige wegen en kruispunten en 

een goede bereikbaarheid.

Opgave verkeer en vervoer

Amersfoort groeit en dat zorgt voor meer 

verkeersbewegingen. Maar er is ook een 

toename van de mobiliteit van de huidige 

inwoners van de stad. Dit zorgt voor een 

grotere druk op het verkeerssysteem van 

de stad waarbij vooral het gebruik van de 

auto zorgt voor meer uitstoot van lucht-

vervuiling, meer druk op de doorstroming 

en de bereikbaarheid en meer druk op de 

openbare ruimte om te parkeren. De opga-

ve is om ondanks de groei van de stad en 

een toename van de mobiliteit Amersfoort 

De grootste pendelstromen van en 
naar Amersfoort in de ochtendspits in 
verhouding tot de pendel tussen de andere 
gemeenten. Bron: Atlas Omgevingsvisie 
Amersfoort
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leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te 

houden. 

De inzet is een gezonde stad waar iedereen 

kan komen waar hij/ zij heen wil. Hierbij 

moet worden gezocht naar andere manie-

ren van autogebruik en nieuwe en innova-

tieve mobiliteitsoplossingen. Denk daarbij 

aan systemen zoals deelauto’s, parkeren 

op afstand, Mobility as a Service (MaaS) 

en maatwerkoplossingen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de behoeften van de 

inwoners van de stad. Om de luchtkwaliteit 

verder te verbeteren moet tevens ingezet 

worden op verduurzaming van het vervoer 

in de stad, zoals auto’s, vrachtwagens en 

bussen zonder uitstoot. 

Een gezonde en duurzame stad betekent 

ook het stimuleren van het gebruik van 

fiets en openbaar vervoer. We geven meer 

ruimte aan de voetganger en de fietser. 

Dit betekent allereerst inzetten op goed 

onderhouden en veilige voetpaden die 

toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast 

betekent dit verbetering van de fietspaden. 

Deze moeten comfortabel, veilig en goed 

verlicht zijn, met goede bewegwijzering 

en meer snelfietspaden voor elektrische 

fietsen. Bovendien betekent dit dat er 

voldoende fietsenstallingen moeten zijn op 

korte afstand van de bestemming en voor-

zieningen die goed met de fiets te bereiken 

zijn. 

Wanneer het gaat over het OV moet er ge-

zocht worden naar toegankelijk, betrouw-

baar, betaalbaar en voldoende frequent 

openbaar vervoer oplossingen. Hierbij 

moeten busverbindingen meer stadsge-

richt en regionaal zijn. Er mag geen gebrek 

aan OV in wijken ontstaan. De treinverbin-

dingen moeten verbeterd worden met di-

recte aanhaking op het nationaal netwerk. 

We moeten de openbaar vervoer knoop-

punten versterken door in die omgeving 

meer ruimte te bieden voor de overstap 

van vervoermiddelen van fietsers en auto’s 

naar OV.

Vraagstukken verkeer en vervoer

Hoe kan de stad de groei van de mobiliteit 

opvangen zonder dat dit ten koste gaat 

van de leefbaarheid (o.a. luchtkwaliteit, 

geluidsklimaat en parkeren in de openbare 

ruimte), de verkeersveiligheid en de bereik-

baarheid? 

 

Verkeer en mobiliteit houdt niet bij de ge-
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meentegrenzen op. Hoe zorgen we ervoor 

dat het verkeerssysteem voor alle modali-

teiten (auto/OV/fiets) goed aansluit op het 

regionale en nationale netwerk. 

Kunnen we de groei van de stad opvangen 

door ruim in te zetten op goede fietsinfra-

structuur, met aantrekkelijke fietspaden en 

comfortabele fietsenstallingen? 

Hoe geven we de voetganger voldoende 

ruimte en regelen we de toegankelijkheid 

van de openbare ruimte? 

Kunnen we het openbaar vervoer meer 

ruimte geven en zorgen voor snellere ver-

bindingen en frequentere diensten waar-

door de bus en de trein een aantrekkelijk 

alternatief worden voor de auto? 

Of zetten we in op schonere auto’s en 

deelmobiliteitsconcepten (bijv. MaaS of 

On-demand vervoer) om het autogebruik 

en autobezit tegen te gaan maar waarbij 

iedereen nog wel de vrije keuze heeft om 

een passende wijze van vervoer te kiezen?

Hoe gaan we duurzame mobiliteit facilite-

ren met een laadinfrastructuur (elektrisch, 

groen gas) op strategische locaties?  

En hoe gaan we om met transport van 

goederen, van bouwmaterialen – de be-

voorrading van ondernemingen en win-

kels – tot pakketjes op een privéadres, in 

Amersfoort?

Is de groei van de mobiliteit en de nadelige 

effecten die dat met zich meebrengt alleen 

op te vangen door alternatieven aan te bie-

den, het gebruik van de fiets en het OV te 

stimuleren of wordt ook ingezet op flanke-

rende maatregelen om minder gebruik van 

de auto of ‘vervuilende’ vervoersmiddelen 

af te dwingen?

6.5 Groen en openbare ruimte
Amersfoort wil een groene stad zijn met 

een openbare ruimte die uitnodigt tot 

ontmoeten en bewegen. Groen in de 

openbare ruimte kan veel doen voor een 

stad: het zorgt voor klimaat-bestendigheid 

(waterberging, schaduw, verkoeling), lucht-

zuivering, geluidsopvang, biodiversiteit en 

fysieke en mentale gezondheid. Er is dan 

ook veel behoefte aan groen, zowel in de 

straat, in de wijk als op fietsafstand.

Groen in de straat is fijn om op uit te kijken, 

draagt bij aan een aangename uitstra-

ling van de woonomgeving en biedt een 

OMGEVINGSVISIE Vraagstukken

Groen is 
noodzakelijk 
voor een 
leefbare stad.

50Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort



gevoel van rust en privacy. Voor iedere 

Amersfoorter moet er bruikbaar buurt-

groen zijn waar je eenvoudig naar toe kunt 

lopen. Hier moet ruimte zijn voor ontmoe-

ting (bankjes) en hondenuitlaatplekken, 

veilige speelplekken, dieren (bloemen, 

vlindertuin, bijenplanten, kleine vogels), 

het maken van een ommetje, een veldje 

voor sportbeoefening, hardlooprondje en 

een rustpunt in de wijk. Overal binnen ca. 

tien minuten fietsen moet je in stadsgroen 

kunnen zijn, waar je kunt wandelen, spor-

ten, spelen en ontdekken, mooie uitzichten 

(mooie instafoto’s), natuurbeleving en aan 

stadslandbouw en moestuinen. Hier moe-

ten voldoende bankjes zijn, ruimte voor 

horeca, werken of een openbaar toilet. 

Het groen moet veilig zijn en gevarieerd. 

Daarnaast is groen noodzakelijk voor een 

leefbare stad in een toekomstig klimaat. 

Groen is erg belangrijk om hittestress in de 

stad te voorkomen en voor het infiltreren 

en vasthouden van regenwater . Op warme 

dagen moeten mensen schaduwplekken 

en koelere plekken kunnen opzoeken. 

Opgave groen en openbare ruimte

Amersfoort heeft veel groen, maar de druk 

Klimaatopgaven in de openbare 
ruimte. Bron: Atlas Omgevingsvisie 
Amersfoort
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op de openbare ruimte neemt toe. Er ko-

men meer mensen die het gebruiken, die 

een woning nodig hebben en die ruimte 

willen om te werken en te verplaatsen. 

Behoud van biodiversiteit en voldoende 

groen per Amersfoorter is een lastige puz-

zel, als er meer ruimte moet komen voor 

wonen en werken. Tegelijkertijd biedt deze 

puzzel kansen, zoals voor het creëren van 

ruimte voor ontmoeting, het vergroten van 

de leefbaarheid, woongenot, duurzaam-

heid en gezondheid. 

Vraagstukken groen en openbare ruimte

Kijkend naar de ruimtevraag voor wonen, 

werken en verkeer binnen de bebouw-

de kom: hoe zorgen we voor voldoende 

straat-, wijk- en stadsgroen?  En hoe zor-

gen we ervoor dat groen meegroeit met 

de groei van de stad zowel kwantitatief als 

kwalitatief?

Hoe zorgen we voor voldoende en goed 

bereikbaar straat-, wijk- en stadsgroen op 

korte afstand van de woningen waarvan 

bewoners kunnen genieten? 

Hoe zorgen we voor (behoud van) vol-

doende stille plekken? 

Hoe kunnen we in de openbare ruimte 

functies slim combineren, bijvoorbeeld 

ecologisch groen en groen voor waterop-

vang, of groen om te bewegen, ontmoeten, 

spelen en te recreëren? 

Hoe kunnen we de openbare ruimte slim 

inrichten ten behoeve van maatschappe-

lijke opgaven op het gebied van klimaat en 

energie? 

Hoe kunnen we de stad verder vergroenen, 

energiezuinig en klimaatadaptief maken? 

En kunnen we particuliere eigenaren 

stimuleren hier aan mee te doen? (bij-

voorbeeld met verticale groene gevels en 

groene daken)

Hoe behouden we in samenwerking met 

de regio voldoende robuuste groengebie-

den om onze stad?

Hoe ontwikkelen we een goede groen 

blauwe structuur in en om de stad?

6.6 Duurzame stad
Amersfoort wil een duurzame stad zijn 

die met een gerust hart doorgegeven kan 

worden aan volgende generaties. Er wordt 

gestreefd naar een stad met goede lucht-

kwaliteit en een stad die CO2-neutraal, 

OMGEVINGSVISIE Vraagstukken

Zet in op het 
stimuleren 
van duurzaam 
gedrag en 
keuzes.

52Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort



klimaatbestendig, circulair en afvalloos is. 

Opgave duurzame stad 

Verbetering van de luchtkwaliteit betekent 

vermindering van uitlaatgassen en het te-

rugbrengen van de CO2 uitstoot. Innovatie 

en schone vormen van persoons- en goe-

derenvervoer in Amersfoort moet daarom 

voorrang krijgen. Dat betekent inzetten op 

zero-emissie openbaar vervoer, fiets en 

elektrisch vervoer en de inzet van water-

stof voor vervoer en transport. Ook moet 

er gezocht worden naar alternatieven voor 

het individuele autobezit: zoals autodelen, 

en on-demand vervoer. 

Om CO2 reductie te realiseren moet er 

veel ingezet worden op energie besparen 

en in de regio duurzaam energie opwek-

ken. Oplossingen kunnen grotendeels in 

de bebouwde omgeving, maar ook in het 

landelijk gebied. Wijken moeten aardgas-

vrij worden door duurzame warmtebron-

nen te gebruiken. Om energieneutraal te 

worden, moet er naast warmte ook meer 

elektriciteit duurzaam worden opgewekt. 

Voor het gebruiken van extra elektriciteit 

in de stad en het verwarmen via een warm-

tenet is er een uitgebreider netwerk en 

infrastructuur onder de grond nodig. Ook 

moeten er nieuwe oplossingen komen om 

energie op te slaan en is er ruimte in en 

boven de grond nodig om energie op te 

wekken en op te slaan. Betaalbaarheid en 

het voorkomen van energie-armoede zijn 

hierbij van groot belang.

Om de stad meer klimaatbestendig te 

maken moet er klimaatbestendig gebouwd 

worden en ruimte worden gecreëerd voor 

Energiemix Amersfoort
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wateropvang om wateroverlast tegen te 

gaan. Ook moet er voldoende groen zijn 

voor opname van regenwater, het vermin-

deren van hittestress en voor geluidsdem-

ping. Grondstoffen worden schaars en de 

hoeveelheid afval neemt enorm toe. Daar-

om moeten er slimme oplossingen komen 

voor het verminderen, scheiden en herge-

bruiken van grondstoffen en het afval. 

Inwoners en ondernemers in Amersfoort 

kunnen met hun gedrag en keuzes een 

grote bijdrage leveren aan het verduurza-

men van de stad. Daarom moet ook inge-

zet worden op het stimuleren van duur-

zaam gedrag en duurzame keuzes. 

Vraagstukken duurzame stad

Hoe  maken we de groeiende stad een 

duurzame stad? 

Waar kunnen we ruimte vinden die nodig 

is voor de maatregelen voor een duurza-

me stad, waarbij we ook rekening houden 

met (en gebruik maken van) de natuur, de 

cultuurhistorie, het landschap en woonge-

not en de opbrengst bij voorkeur binnen 

de stad blijft?  

Hoe kunnen we duurzame energie zo com-

bineren met andere functies en ruimtelijk 

goed inpassen zowel op niveau van straat, 

wijk of landschap? 

Hoe zorgen we dat het nemen van duur-

zaamheidsmaatregelen aan de buitenkant 

van woningen samengaat met het behou-

den of verbeteren van de beeldkwaliteit 

van een straat, wijk of landschap? 

Hoe kunnen we de bodem en ondergrond 

Druk op het landelijk 
gebied. Bron: Atlas 
Omgevingsvisie 
Amersfoort

          Bestaande structuren

 Bebouwd gebied

 Bouwland

 Grasland

 Braakland

         Druk op landelijk gebied

 Fietsnetwerk

 Aantal boeren

 Agrarische Natuur 

 Groene contouren  

 Nog te ontwikkelen
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op een verantwoorde manier benutten 

voor het realiseren van onze klimaat- en 

energieambities? 

Hoe kunnen we in een groeiende stad 

grondstofkringlopen sluiten en materialen 

die vrijkomen (bijv. bij de sloop van gebou-

wen) een nieuwe bestemming geven bij 

het bouwen van nieuwe gebouwen?

6.7 Landelijk gebied
De druk van uit de stad op de omgeving 

rondom Amersfoort neemt toe. De land-

bouw verandert. Het aantal boeren in het 

landelijk gebied neemt fors af, er zijn nog 

circa 35 volwaardige agrarische bedrij-

ven in het buitengebied van Amersfoort 

(Hoogland West en Stoutenburg). De 

afstand tussen het platteland en de stad 

wordt steeds groter; boeren produceren 

voornamelijk voor de export en voelen 

minder als ‘onze boeren’. Niet alleen boe-

ren maar ook particulieren en terreinbehe-

rende organisaties als Natuurmonumenten 

en Het Utrechts Landschap hebben gron-

den in bezit. Naast de recreatiedruk neemt 

ook de druk vanuit de woningmarkt toe op 

het landelijk gebied. Her en der verschijnen 

nieuwe landgoederen en landhuizen waar 

boeren zijn gestopt met hun agrarische 

bedrijf. Ook zijn er diverse aanvragen voor 

zonnevelden in het agrarisch landschap en 

windmolens aan de rand van de stad. 

Opgave landelijk gebied

Enerzijds hebben we de ambitie om meer 

verbindingen te krijgen tussen de stad en 

het landelijk gebied, met paden en routes, 

streekproducten, recreatie, beleving en 

bezinning.

Anderzijds is er de roep om behoud van 

het agrarisch buitengebied en de natuur. 

‘De recreant te gast’ , in plaats van ‘boeren 

in een recreatiegebied’.  Door toenemen-

de recreatie uit de groeiende stad  komen 

zowel de boerenbedrijven als de natuur 

onder druk te staan. De wegen in het bui-

tengebied zijn te smal voor de grote land-

bouwmachines waardoor er onveilige situ-

aties ontstaan tussen boerenen recreanten 

die daar fietsen en wandelen. Al met al 

wordt de ruimte voor de boeren  beperkter. 

En met alle andere ontwikkelingen rondom 

de agrarische sector maakt dit de toekomst 

onzekerder  en opvolging  moeilijker.   

Tegelijkertijd  liggen er ook kansen voor 

de agrarische sector en terreinbeherende 

OMGEVINGSVISIE Vraagstukken

Hoe verbinden 
we mensen in 
de stad met de 
mensen in het 
buitengebied?
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organisaties voor een nieuw aanbod Zo is 

er is de vraag naar meer stadslandbouw en 

streekproducten, met korte lijnen naar de 

Amersfoortse consument. Nieuwe bewo-

ners in het buitengebied ervaren overlast 

van de agrarischebedrijven en zorgen er 

mede voor dat de boerenbedrijven niet 

kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd bieden de 

nieuwe landgoederen weinig ruimte voor 

openbare recreatie en natuurontwikkeling.

Er is een opgave vanuit de duurzame ener-

gietransitie van Amersfoort voor zonnevel-

den en windmolens in het buitengebied. 

We willen goede overgangen tussen het 

stedelijk gebied en het landelijk gebied 

en daarbij samen met boeren, burgers en 

terreinbeherende organisaties de kwalitei-

ten van het landelijk gebied versterken. De 

groei van Amersfoort en de veranderingen 

in het landelijk gebied vragen om keuzes.

Vraagstukken landelijk gebied

Hoe kunnen we ruimte behouden voor 

de boeren (als één van de beheerders van 

het landelijk gebied) en tegelijkertijd meer 

ruimte bieden voor recreanten, natuur, 

klimaatadaptatie en energietransitie? 

Hoe kan meer begrip tussen mensen uit de 

stad en het landelijke gebied bijdragen aan 

een beter meervoudig ruimtegebruik van 

het landelijke gebied?

Hoe kunnen we als stad de boeren helpen 

bij de transities die in de landbouw gaan 

plaatsvinden? 

Hoe kan recreatie, natuur en energie 

kansen bieden voor agrarische bedrijven 

(nevenactiviteiten en –inkomsten)?

Hoe kunnen we de recreatiedruk in het 

buitengebied en de natuurgebieden beter 

geleiden ten behoeve van het behoud en 

de versterking van de biodiversiteit?  
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7. 
Van gebieds-
gericht tot 
nationaal

Amersfoort kent veel verschillende ge-

zichten, culturen, landschappen, ge-

meenschappen, economische clusters en 

gebruikspatronen. Tijdens de gesprekken 

die in het afgelopen half jaar zijn gevoerd 

aan de keukentafel van inwoners, met 

Foto: De Koppelpoort, een plek in de stad waar veel verschillende 
schaalniveaus en tijdperken bij elkaar komen.
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stakeholders en in de wijken is duide-

lijk gebleken dat niet ieder vraagstuk in 

iedere wijk speelt. Daarom nemen we 

in de Omgevingsvisie ook een gebieds-

gerichte benadering op waarbij per wijk 

nader wordt verkend op welke wijze welke 

opgave een plek kan krijgen. 

Op basis van de gesprekken met de stad 

en de analyses is het wel al mogelijk om 

een eerste aanzet te geven voor de opga-

ven die in de verschillende wijken en ge-

bieden spelen. Tegelijkertijd zijn er diverse 

opgaven die op stedelijk niveau spelen of 

zelfs de grenzen van de stad overschrijden. 

Daarom is het belangrijk om af te wegen 

welke opgaven door de stad zelf opgepakt 

moeten worden en welke opgaven ge-

adresseerd moeten worden op het niveau 

van de regio, de provincie en het Rijk. Daar-

om stellen wij voor om in de Omgevings-

visie een helder onderscheid te maken 

tussen vier verschillende schaalniveaus 

waarop gestuurd moet worden.

7.1 Integraal ontwikkelen en beheren 
op gebiedsniveau
Dit is het belangrijkste schaalniveau waar 

veel opgaven uit de Omgevingsvisie ge-

realiseerd moeten worden. Daarbij willen 

wij zoveel mogelijk gebiedsgericht werken 

en waar mogelijk en wenselijk de regie bij 

de burger leggen. Deze is immers eigenaar 

van het eigen leven en het meest betrok-

ken bij de eigen leefomgeving. Door ons 

te richten op de burgers en ondernemers 

in de wijken is het mogelijk om het groot-

ste kapitaal van de stad te benutten en te 

versterken: het sociaal kapitaal. 

De 21 wijken van 
Amersfoort. Bron: 
Atlas Omgevingsvisie 
Amersfoort
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Voor de Omgevingsvisie onderscheiden wij 

verschillende wijken met een eigen identi-

teit. De indeling sluit aan op de gebruikte 

wijkindelingen en de (ruimtelijke) karak-

teristiek van de verschillende gebieden. 

Door aan te sluiten bij de indeling is het 

goed mogelijk om de huidige kwaliteiten te 

meten en in de toekomst de ontwikkeling 

van de wijken te monitoren, in relatie tot de 

doelen die vanuit de Omgevingsvisie zijn 

geformuleerd.

In de Omgevingsvisie willen wij voor iede-

re wijk een kwalitatieve en kwantitatieve 

beschrijving opnemen en een inventari-

satie van lopende plannen en projecten. 

Vervolgens zal per wijk benoemd worden 

welke opgaven een plek moeten krijgen 

in de wijk. Daarbij zal vanuit de gemeente 

de ‘lagenbenadering’ gehanteerd worden 

om ervoor te zorgen dat de juiste opgaven 

op de juiste plek vallen. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met de samenstelling 

van de ondergrond (zand, klei, veen), de 

ligging in het netwerk, de groenstructuren 

en het gebruik. Zo kan je gebiedsgericht 

De verschillende ruimtelijke 
identiteiten van Amersfoort 
hangen nauw samen met 
de wijkindeling. Bron: Atlas 
Omgevingsvisie Amersfoort
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afwegen wat passend en wenselijk is per 

wijk.

7.2 Regie op stedelijk niveau
Er zullen altijd opgaven en projecten zijn 

die zo’n groot belang hebben voor de stad 

en samenleving dat ze het belang van de 

burgers en ondernemers van de afzonder-

lijke wijken overstijgen (bijv. op het gebied 

van infrastructuur en energietransitie). Hier 

is het voor de gemeente noodzakelijk om 

volledige regie te nemen, in het belang van 

de ontwikkeling van de hele stad. Met de 

ontwikkeling van de Omgevingsvisie zal 

de gemeente zorgvuldig verkennen welke 

projecten zo’n groot belang hebben dat 

het gelegitimeerd is om aan te wijzen als 

stedelijk sleutelproject. Denk bijvoorbeeld 

aan de realisatie van de laatste fase van 

Vathorst, de ontwikkeling van Langs Eem 

en Spoor, de herontwikkeling van De Hoef 

en de transformatie van de Binnenstad.

7.3 Samenwerking op regionaal niveau
De stedelijke, sociale, economische, eco-

logische en recreatieve netwerken hou-

den niet op bij grenzen van de stad. Een 

goed verbonden aantrekkelijke stad in 

een groene setting is sterk afhankelijk van 

de samenwerking op regionaal niveau. 

Afstemming op het gebied van mobiliteit, 

woningbouw (wat en waar), werkgebieden, 

energieopwekking, klimaatadaptatie en 

natuurontwikkeling is van cruciaal belang. 

In de Omgevingsvisie moet benoemd 

worden wat de gemeente zelf gaat doen, 

op welke onderdelen moet worden samen-

gewerkt met de buren en de regio en welke 

opgaven geen plek in de stad kunnen krij-

gen maar wel regionaal opgelost moeten 

Regionale samenhang 
aan weerszijden 
van de Utrechtse 
Heuvelrug. Bron: 
Atlas Omgevingsvisie 
Amersfoort
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worden. De Regio Amersfoort is in principe 

het aangewezen samenwerkingsverband 

om deze vraagstukken te adresseren, maar 

opgavegericht zijn andere verbanden voor 

samenwerking ook goed mogelijk. De 

gemeenteraad heeft in 2018 de Regionale 

Ruimtelijke Visie (RRV), die samen met de 

regiogemeenten is ontwikkeld, vastge-

steld. Binnenkort wordt gestart met een 

uitwerking hiervan door deze gemeenten 

samen met de provincie. Daarbij zal ook 

meer nadruk komen te liggen op de ruim-

telijke en economische samenhang met de 

regio Utrecht. Met de Omgevingsvisie kan 

de gemeente een bijdrage leveren aan het 

concretiseren van het regionaal ontwikkel-

beeld 2040.

7.4 Positioneren op nationale schaal
Door de ligging van Amersfoort in de 

Ruimtelijke Economische Structuur van 

Nederland (REOS) heeft de stad er ook 

belang bij dat de stedelijke en regionale 

ontwikkelagenda goed geborgd wordt 

in het provinciale en nationale beleid. De 

lokale slagkracht bij grote opgaven op het 

De strategische plek van Amersfoort 
ten opzichte van de grote steden van de 
Randstad, Brabant en Veluwezoom. Bron: 
Atlas Omgevingsvisie Amersfoort
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gebied van energietransitie, klimaatadap-

tatie, mobiliteit, transitie van de landbouw 

en natuurontwikkeling is enorm gebaat bij 

ondersteuning vanuit het Rijk en de Pro-

vincie. In de Omgevingsvisie zal nagedacht 

moeten worden welke specifieke opga-

ven geadresseerd moeten worden in het 

Provinciehuis en Den Haag. Daarom is het 

belangrijk dat de gemeente goed aanhaakt 

op de visievorming van de regio Utrecht 

(o.a. U-ned en REP U16) en de Metropool-

regio Amsterdam. Door bijvoorbeeld te 

werken aan een gezamenlijke positionering 

als vitale motor voor de brede welvaart in 

Nederland en in beeld brengen welke bij-

drage Amersfoort hieraan kan leveren.
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8. 
Vervolg

Het proces om te komen tot een Omge-

vingsvisie voor Amersfoort bestaat uit 5 

stappen. Stap 1 (Startnotitie en bestuur-

lijke opdracht) en Stap 2 (Analysefase) 

zijn afgerond. De voorgestelde aanpak is 

weergegeven in dit hoofdstuk.
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8.1 Stap 3 Visievorming 
Via design thinking met elkaar (in- en 

extern) verkennen in meerdere bijeenkom-

sten aangevuld met wijkgesprekken en 

inzet van digitale middelen, wat mogelijke 

oplossingsrichtingen voor de toekomst zijn.

De analysefase heeft bouwstenen voor de 

Omgevingsvisie opgeleverd. De in 2019 

gehouden gesprekken aangevuld met 

een analyse van de bestaande situatie en 

bestaand beleid vormen de leidraad en 

hoofdthema’s van de omgevingsvisie. Ten 

aanzien van de thema’s zijn verschillende 

vraagstukken naar voren gekomen (zie 

Hoofdstuk 6 Vraagstukken). Deze vraag-

stukken worden in de stap Visievorming 

beantwoord.

In stap 3 Visievorming willen wij in twee 

fasen met inwoners en overige belang-

hebbenden in gesprek. De expertise en 

inhoudelijke kennis van de (interne) Pro-

jectgroep wordt in deze fase gebruikt in 

de gesprekken en bij het opstellen van de 

visie. 

Als invulling van de beleidsevaluatie Ruim-

telijke Ontwikkeling gaan wij in deze fase 

ook met de gemeenteraad in gesprek over 

de verschillende sturingsmogelijkheden 

die de gemeente heeft om de beleidsdoe-

len uit de Omgevingsvisie te realiseren. 

Wat zijn onze ervaringen tot nu toe met de 

wijze van sturing op basis van de sturings-

principes uit de Structuurvisie en hieraan 

gerelateerde beleidsnota’s (bijv. hoog-

bouwvisie en deltaplan wonen, afwegings-

kader kantoortransformaties)? En hoe 

kunnen we de instrumenten uit de Omge-

vingswet (omgevingsvisie, -programma en 

- plan) gebruiken om de gewenste ontwik-

kelingen op een goede manier te stimule-

Planning start, onderzoek, 
ontwerp en vaststelling 
Omgevingsvisie

Stap 1 - Startnotitie (bestuurlijke opdracht) Januari 2019 - Mei 2019

Stap 2 - Analyse     Mei 2019 - April 2020

Stap 3 - Visievorming    Mei 2020 - November 2020

Stap 4 - Concept-ontwerp Omgevingsvisie December 2020 - Januari 2021

Stap 5 - Wettelijke procedure   Februari 2021 - Mei 2021
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Het voorstel voor het gesprek is om drie 

parallelle sporen te volgen: één gericht op 

inwoners, één gericht op de thematisch 

georganiseerde belanghebbenden en een 

spoor gericht op de andere overheden. In 

de eerste fase (divergerende fase) willen 

we graag in gesprek over de mogelijke 

oplossingen voor de vraagstukken. Na de 

eerste fase willen we de opbrengst en een 

voorstel voor oplossingsrichtingen bespre-

ken met de gemeenteraad. De tweede fase 

(convergerende fase) richt zich vervolgens 

op het ophalen van reacties op de voorge-

stelde (oplossings)richtingen en het ma-

ken/afwegen van keuzes daarbinnen. 

Het resultaat van deze stap is:

- Een aanzet voor de integrale visie op het 

grondgebied van Amersfoort inclusief 

een concept plan m.e.r.,

- Een procesvoorstel voor het actueel en 

integraal houden van beleid (voor de 

fysieke leefomgeving),

- Duidelijkheid over welke kaders opge-

nomen worden in de Omgevingsvisie, 

het omgevingsprogramma en het omge-

vingsplan,

- Een keuze voor de vorm van de Omge-

vingsvisie.

8.2 Hoe willen we ‘de stad’ bevragen?
Inwoners / de stad en bezoekers

In totaal willen we twee stadsbrede ge-

sprekken organiseren vooraf gegaan met 

online inventarisaties en wijkgerichte ge-

sprekken (korte gesprekken op markten en 

bij supermarkten).

Schematische weergave 
fase 3. (afbeelding Design 
Innovation Group)
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Fase 1

We nodigen inwoners uit om oplossingen 

online aan te dragen, bij voorkeur zo dat 

mensen ook op elkaar kunnen reageren.

In het eerste stadsbrede gesprek vragen 

we mensen oplossingen aan te dragen 

voor de vraagstukken en/of te reageren op 

online aangedragen oplossingen (diver-

gerende fase, voor de zomervakantie). De 

vragen bij de vraagstukken uit Hoofdstuk 

6 van de bouwstenennotitie zijn input voor 

het gesprek. Iedereen is welkom. Naast 

een algemene uitnodiging, nodigen we 

ook alle eerder geïnterviewde inwoners 

(van nummer 33), eerdere deelnemers aan 

gebiedsbijeenkomsten en stadsgesprek, 

mensen die online hebben gereageerd en 

anderen die hebben aangegeven op de 

hoogte te willen blijven van het project uit. 

Fase 2

In gesprek op de markt/ in winkelcentra 

over de voorgestelde uitwerkingsrichting 

per gebied: ‘Dit vinden wij belangrijk voor 

uw wijk, wat vindt u?’ (convergerend). In de 

Binnenstad spreken we daarbij ook bezoe-

kers van de stad. Doel van de gesprekken: 

reactie ophalen en uitnodigen voor tweede 

stadsbrede gesprek. 

Tweede stadsbrede gesprek: in gesprek 

over de voorgestelde keuzes.

Overige belanghebbenden

Fase 1 

Met belanghebbenden gaan we per thema 

in gesprek over mogelijke oplossingen op 

de vraagstukken. Het gaat dan om de the-

ma’s wonen, werken, voorzieningen, ver-

keer en vervoer, groen en openbare ruimte, 

duurzame stad en landelijk gebied.

Fase 2

In de tweede, convergerende fase, willen 

we met belanghebbenden in één bij-

eenkomst rond verschillende thema’s in 

in de analysefase 
zijn verschillende 
belanghebbenden 
geïnterviewd
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gesprek over de voorgestelde oplossings-

richtingen en de te maken keuzes daarin. 

Daarin wordt de verbinding tussen de ver-

schillende thema’s gelegd en worden de 

dilemma’s besproken (convergerende fase, 

na de zomervakantie voor stadsgesprek). 

Belanghebbenden – andere overheden

Over de richting voor de omgevingsvisie, 

thema’s en vraagstukken willen wij ook in 

gesprek met onze partners in de regio. Het 

gaat dan onder andere over de regioge-

meenten, het waterschap, de Omgevings-

dienst (RUD) en de provincie.

Met het ambtelijk en bestuurlijk overleg 

van de Regio Amersfoort gaan wij twee 

keer in gesprek over de omgevingsvisie: 

voor de zomervakantie over de bouwste-

nennotitie en na de zomervakantie over de 

voorgestelde richting voor de omgevings-

visie. Met de verschillende beleidscollega’s 

van de provincie Utrecht gaan we na de 

zomervakantie in gesprek over de voor-

gestelde richting voor de Amersfoortse 

omgevingsvisie. 

Rol van de gemeenteraad

Naast de rol die de gemeenteraad krijgt 

bij het vormgeven van de sturingsfilosofie, 

wordt de gemeenteraad uitgenodigd om 

aanwezig te zijn bij de stadsgesprekken. 

Voorafgaand aan het tweede stadsgesprek 

willen wij met de raad in gesprek over de 

oplossingsrichtingen waarmee we fase 2 in 

gaan. 

8.3 Stap 4 Concept ontwerp Omge-
vingsvisie
De opbrengst uit stap 3 wordt verwerkt 

in een concept ontwerp Omgevingsvisie. 

Deze wordt – ter voorbereiding op de wet-

telijke procedure uit stap 5 – voor een reac-

tie voorgelegd aan stakeholders en daarna 

ter besluitvorming aan college en raad, met 

de vraag of de wettelijke procedure gestart 

kan worden.

8.4 Stap 5 Wettelijke procedure: vast-
stelling Omgevingsvisie Amersfoort
In deze stap vindt de wettelijke proce-

dure plaats. De ontwerp Omgevingsvisie 

Amersfoort inclusief plan m.e.r. worden 6 

weken ter inzage gelegd. Hierbij is gele-

genheid om zienswijzen in te dienen. Daar-

na volgt besluitvorming door de gemeen-

teraad over de vaststelling.

OMGEVINGSVISIE Vervolgaanpak

In Stap 3 
Visievorming 
willen we 
drie parallele 
sporen volgen

67Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Amersfoort




