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Beste betrokkenen bij het Groene Spoor,

Feest!
NNaattuuuurr eenn mmiilliieeuupprriijjss UUttrreecchhtt

Wij zijn er trots op
De NATUUR EN MI-
LIEUPRIJS UTRECHT
gewonnen te hebben
in de categorie ver-
nieuwende projec-
ten. Het uitzetten
van de wandelroute
met kinderen uit de
wijk Soesterkwartier
en hun ouders was
als actie genomi-
neerd en kreeg afgelopen vrijdag 14 november een cheque
van 500 euro, een informatiepakket en een prachtig bloemen-
boeket overhandigd door de onafhankelijke jury. 
Hieronder het juryrapport met een korte toelichting op Het
Groene Spoor:

UUiittzzeetttteenn vvaann eeeenn ggrrooeennee wwaannddeellrroouuttee

De week van de wagenwerkplaats startte op donderdag 29
mei 2008 met de startmanifestatie van de werkgroep Groene
Ruimte. Hoogtepunt was de opening van de proefroute van
Het Groene Spoor. Dit moet een avontuurlijke route worden,
verweven in de groene ruimtes van de Wagenwerkplaats. Het
Groene Spoor vormt straks een verbinding tussen het buiten-
gebied, de dierentuin, NS en het Eemcentrum. In dit Unieke
project werken de publieke, private en particuliere sector
samen aan een invulling voor de groene buitenruimte van de
Wagenwerkplaats in aansluiting op de openbare ruimte van
de gemeente Amersfoort. Lokale wensen van bewonersgroe-
pen komen samen met grotere ambities op het niveau van
de stad, de regio of zelfs het hele land.

Voor de paaltjesroute van het
Groene Spoor is het reizen als
uitgangspunt genomen. Het zich
verplaatsen van de oude Amers-
foortse binnenstad, via het
woon-werkgebied van het Soes-
terkwartier en de Wagenwerk-
plaats naar de rustige natuur
van Bos Birkhoven Bokkedui-
nen. Maar ook in mentale zin
zijn mensen voortdurend op
reis. De hersenen staan nooit
stil en zijn voortdurend bezig
met het verleden en de toe-
komst, maar de hersenen staan
weinig stil bij het heden.

Gebieden in de stad, zoals Het Groene Spoor die wil ontwik-
kelen, vormen een tegenwicht aan de jachtige effectieve sa-
menleving. In deze gebieden kunnen mensen elkaar
ontmoeten, met elkaar spelen of ontspannen in een omge-
ving met natuurlijke elementen en stilstaan bij wat er gaande
is. De wandelroute is 21 mei 2008 uitgezet met 70 bewoners
van het Soesterkwartier.” 

De kracht van dit project vond de jury de enorme verbin-
dende waarde met allerlei andere culturele, natuur en milieu
aspecten. Het feit dat het om binnenstedelijk groen gaat en
nieuwe natuur sprak de jury enorm aan. Het gaat in dit geval
niet om behouden van bestaande natuur, maar het maken
van nieuwe natuur. En daarnaast richt men zich op een brede
groep. Het project getuigt van visie, creativiteit en lef en gaat
de grenzen van bevlogenheid voorbij.

NNiieeuuwwss

U ziet het niet maar er is toch veel gebeurd. De kerngroep
van Het Groene Spoor is druk bezig met overleggen en lob-
byen om delen van Het Groene Spoor gerealiseerd te krijgen. 

Ondanks dat de wil bij alle partijen zeker goed aanwezig is
en de plezierige samenwerking (onze uitganspunten zijn in
de plannen en fasering van NS Poort en gemeente opgeno-
men), wil het nog niet echt vlotten met de realisatie van con-
crete onderdelen zoals informatiepanelen, een of meerdere
natuurspeelplek(ken) en dergelijke.

De oorzaak is hoofdzakelijk dat het hele gebied waarin Het
Groene Spoor vorm moet krijgen, zeer dynamisch is en er
veel partijen betrokken zijn.

EEeemmpplleeiinn eenn GGrrooeennee SSppoooorr

Aan de kant van de Eem, omgeving Eemplein, zijn we afhan-
kelijk van de plannen van de gemeente voor het Eemplein en
zoals u ongetwijfeld heeft gelezen in de krant is de realisatie
van dit plein wederom vertraagd. In een bouwput met aan en
afvoer van materialen kunnen we niet zo gemakkelijk speel-
plekken of andere zaken laten realiseren.

Aan de kant van de Wagenwerkplaats wordt veel voorberei-
dend werk verricht binnen NS Poort ten behoeve van de sa-
nering van de grond. Ook hier geldt dat we rekening moeten
houden met de veiligheidseisen tav speelaanleidingen en
met grote machines en werkmateriaal straks als men er gaat
saneren.

Voor een zichtbaar resultaat bij het Eemplein hebben we met
Gemeente Amersfoort afgesproken dat we in het voorjaar van
2009 vanuit de achterban van Het Groene Spoor een wensen-
en ideeÎnlijst aanleveren voor natuurlijke speelaanleidingen
passend in het ontwerp van het Eemplein. Interesse in   het
meedenken, zelf inspiratie? Deel het met ons in een hersen-
waaisessie op donderdagavond 26 februari 2009, bel of mail
naar Magda Bannink 06 24421893, magda.bannink@orange.nl



WWaaggeennwweerrkkppllaaaattss eenn GGrrooeennee SSppoooorr

Voor we echt aan de slag kunnen op de Wagenwerkplaats
wachten we dus nog op een geschikte plek. De globale ont-
werpschetsen liggen klaar en zijn gemaakt op basis van wen-
sen die tijdens de Week van de Wagenwerkplaats door
inwoners uit de stad en het Soesterkwartier zijn ingebracht.
De meeste kansen liggen in het centrale gebied waar het cul-
turele ontmoetingsgebied is gepland (Masterplan NS Poort).
We zijn in overleg met NS en Gemeente en kijken naar kan-
sen voor een tijdelijke en verplaatsbare natuurspeelplek. Ook
gaan we werken aan Het Groene Spoorboekje waarin de wan-
delroute beschreven gaat worden. Heeft u een idee voor een
natuurspeelplek op de WWP of input voor Het Groene Spoor-
boekje mail deze dan aan: magda.bannink@orange.nl 
(het liefst met inspirerende foto's of beeldmateriaal)

DDee WWeebbssiittee

Niet alleen de prijs is een reden tot een feestje. Al enige tijd
is de eenvoudige maar zeer praktische website van Het
Groene Spoor in de lucht: www.hetgroenespoor.nl 
Met dank aan de inzet van Jan Kees Helms.

KKiinnddeerrppeerrssbbuurreeaauu SSooeesstteerrkkwwaarrttiieerr

Jonge journalisten van het Kinderpersbureau Soesterkwartier
hebben een swingend filmpje gemaakt van de aanleg van de
paaltjesroute. 
Meer informatie op: www.kinderpersbureausoesterkwartier.nl 

WWiisstt UU ddaatt HHeett GGrrooeennee SSppoooorr vvoollggeenndd jjaaaarr ......

1.
Naar de Nieuwjaarsreceptie gaat op maandag 5 januari 2009
vanaf 20.00 uur. Georganiseerd door de gemeente Amersfoort.
Locatie: Herik Rail hal, Piet Mondriaanplein 61 op de Wagen-
werkplaats. Kom ook en ontmoet mede-betrokkenen van 
Het Groene Spoor, de Wagenwerkplaats, Soesterkwartier en
Amersfoort. Aanmelden via nieuwjaarsreceptie@amersfoort.nl

2. 

Een manifestatie “Trekken aan het Groene Spoor” gaat orga-
niseren in het najaar

3. 
Het Groene Spoorboekje gaat maken

4.
een financieel sterke man of vrouw zoekt die 1 - 4 keer per
jaar de Stichting Het Groene Spoor wil helpen met de boek-
houding en rapportage

5.
Een ontwerpatelier organiseert voor de betrokkenen van het
Groene Spoor op 26 februari, donderdagavond. Meld u aan en
reserveer deze avond in uw agenda. 

6. 
Minimaal 1 natuurspeelplek of natuurspeelaanleiding op de
route voor elkaar gaat krijgen

CCoonnttaacctt

Vindt u het leuk en interessant om bij
een van de bovenstaande acties mee te
helpen of heeft u goede tips neem dan
contact met ons op.

Magda Bannink 
06 24421893 
magda.bannink@orange.nl

tekst: Magda Bannink
fotografie/opmaak: Jan Kees Helms


