
De kansen voor de Wagenwerkplaats in
Amersfoort op een rij. Het groene Spoor op 
de wagenwerkplaats biedt ruimte voor:

> Landschap, cultuurhistorie en natuur in 
samenhang de stad binnenhalen 

> Recreatief toeristische verbinding 
buitengebied, dierentuin, NS met Eemcentrum 

> Ecologische verbindingszone 

> Een natuurlijk speellint

> Kruidentuin met ‘spoorberm’planten

> Huttenbouwspeeltuin

> Wandelroute / ommetje

Wilt u meer informatie of meewerken aan 
dit initiatief neemt u dan contact op met: 

Magda Bannink 
telefoon (033) 462 24 90 
mobiel 06 24 42 18 93 
e-mail  magda.bannink@casema.nl

Joke Sickmann
telefoon (033) 461 14 74
e-mail  j.sickmann@planet.nl

Ontdek het groene spoor
Vanuit de stad > over de Wagenwerkplaats
> naar de Bokkeduinen

Ontdek het groene spoor
Vanuit de stad Amersfoort > over de 
Wagenwerkplaats > naar de Bokkeduinen
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Bewonersbetrokkenheid
De werkgroep Groene Ruimte Wagenwerkplaats bestaat uit

ongeveer tien deelnemers; zowel bewoners uit de wijk

Soesterkwartier en andere betrokkenen uit de stad en uit

het land. De deskundigheid ligt op het vlak van speelruimte,

natuur, groen, huttenbouw, kruiden, educatie en onderwijs. 

De werkgroep werkt enthousiasmerend in de richting van

uiteenlopende doelgroepen zoals ouderen, jongeren en

tieners, kinderen en hun ouders en streeft er naar deze

groepen te laten meewerken in het proces van visievorming,

ontwerpen, inrichten en beheren.

Samenwerking
Er is een goede samenwerking en afstemming met andere

werkgroepen van de Wagenwerkplaats, het regieteam

aangestuurd door NS Poort en met Stichting Nederlands

Kindermuseum.

De werkgroep Groene ruimte zoekt verder samenwerking

met groene en speelse organisaties zoals het Centrum voor

Natuur en Milieu in Park Schothorst, het Vindselmuseum,

ontwerpers van natuurspeelruimten en de scouting.

Achtergrond
Uit onderzoek blijkt dat vooral in verstedelijkte gebieden

kinderen steeds minder buiten spelen. Kinderen ver-

liezen terrein waarop ze vrij kunnen bewegen, kunnen

oefenen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en leren van

en met elkaar. Ook in Amersfoort is onvoldoende ruimte

te vinden voor vrij en avontuurlijk spelen. De wagen-

werkplaats biedt veel groene ruimte waar avontuurlijk

spel nog mogelijk is.

De wagenwerkplaats met het industriële erfgoed biedt

de kans een stukje typerend landschap van Amersfoort

de stad in te halen. Dit bijzondere stukje Amersfoort

heeft tot voordeel dat bewoners vanuit de voordeur wan-

delend of fietsend op een laagdrempelige wijze in con-

tact kunnen komen met de natuur, het landschap en hun

eigen historie. 

Een grote groene ruimte in de stad met veel bomen is

bovendien waardevol voor de gezondheid vanwege de

zuiverende werking op de vervuilde stadslucht. Bomen

leggen koolstofdioxide (CO2) vast, de veroorzaker van

het wereldwijde klimaatprobleem. 

Aansporen tot buitenspelen & bewegen
Was u als kind ook altijd nieuwsgierig en op zoek naar het
onverwachte en onbekende? Zocht u ook naar (onbedoelde)
klimmogelijkheden en naar verstopplekken, het spannende
avontuur? De werkgroep Groene Ruimte heeft het realiseren
van een Groen Spoor voor ogen. Een avontuurlijke route
verweven in de groene ruimtes van de Wagenwerkplaats.
Waar kinderen (en hun ouders) worden uitgedaagd om op
verschillende manieren te spelen en te ontdekken. 

Open plekken en dichtere begroeiing kunnen elkaar afwisselen
waardoor verschillende sferen ontstaan, bijvoorbeeld een
natuurlijk speellint met wilgentenenhutten, heuveltjes en
tunneltjes, klim- en klauterplekken, een water- en zandspeel-
plek, een kruidentuin en bloemenweide en een permanente
huttenbouwspeelplaats.

De speelaanleidingen worden gecombineerd met cultuur-
historische elementen op het terrein, zoals bijvoorbeeld de
rolbaan. Een centraal gelegen picknickplaats kan gecombi-
neerd worden met een amphitheater voor het geven van
openlucht voorstellingen en bijvoorbeeld workshops Kunst uit
de Natuur of techniek- en natuureducatie voor schoolklassen. 

Het Groene Spoor leent zich naast spelen tevens uitstekend
voor een wandeling; een ommetje vanuit de wijk of een
wandeling van de binnenstad of het nieuwe Eemcentrum naar
het Bos Birkhoven met o.a. de dierentuin. Een combinatie
met een trimbaan stimuleert de bewoners van de stad nog
meer tot sporten en bewegen.
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