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Inleiding

Voor het maken van het plan voor het nieuwe park Elisabeth Groen zijn in 2013, tijdens verschillende 
openbare bijeenkomsten, Amersfoorters uitgenodigd om input te leveren. Daar is op grote schaal ge-
hoor aan gegeven waardoor we samen met Bureau Haver Droeze een prachtig plan konden maken dat 
in december 2013 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

In het plan zaten echter enkele onderdelen waarvoor op dat moment nog niet voldoende duidelijk-
heid was. Destijds is besloten om bij het maken van het bestek (de aanlegtekening en –planning) de 
stad weer bijeen te roepen om details te bespreken.

Op 19 mei kwamen 40 mensen bij elkaar om hierover verder te praten, we zijn verheugd dat er zoveel 
positieve energie in de stad is en dat we die kunnen gebruiken voor Elisabeth Groen. In dit verslag is 
te lezen en te zien wat  er die avond besproken is. Het bestuur van de Stichting gaat samen met 
Bureau Haver Droeze deze ideeën uitwerken. We roepen de groepen geïnteresseerde mensen op om 
met ons mee te blijven denken en doen.

We nodigen alvast iedereen uit om op 2 juli weer aanwezig te zijn bij Nieuwe Erven, dan zal een sfeer-
beeld gepresenteerd worden van de uitkomst van 19 mei. Op die avond zullen ook andere onderwer-
pen uit het ontwerp worden besproken, zoals het voorgenomen aanplantprincipe.

Verslag Stadsbrede bijeenkomst Elisabeth Groen 19 mei 2015
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Oriëntatietafel

Aanwezig: Henk Bouwmeester; Dorette Gilling, Jaap Haeck, Paul Struijk

Uitgangspunten:
• de in het inrichtingsplan aangegeven plaats tegenover de ingang van het voormalige ziekenhuis.
• gebruikmaken van de aanwezige rotonde-vorm

Functie:
• de combinatie van een oriëntatietafel voor het park leefomgeving met een herdenkingsplek wordt afgewezen;
• de voorkeur gaat uit naar een herdenkings- annex ontmoetingsplek. 
• verwijzing cultuur-historische  gegevens (Elisabethziekenhuis, deel van heerlijkheid Randenbroek, agrarische 

bestemming/boerderij Klaarwater, vroege bewoning)  en de landschapsgeschiedenis (moerasgebied, deel van 
de Eemdelta, belang van de beek voor het ontstaan van de stad, denk aan schoon water, brouwerijen en wasse-
rijen)

• ontmoetingsplek, zoals die in de tijd van het ziekenhuis ook op deze plek bestond en functioneerde.

Voor het inrichtingsplan:
• Een niet gesloten cirkelvormige aarden wal met een muur aan de binnenzijde waaraan zitbanken bevestigd kun-

nen worden. De wal/muur hoeft niet overal de zelfde hoogte te hebben. Oriëntatie op het zuidwesten;
• Binnen de rotonde beplanting met Valse Christusdoorns (dat kan wel een gesloten cirkel zijn)
• Volledig bestraten met de op het terrein aanwezige hardstenen kinderkopjes, met kleine uitsparingen voor de 

bomen.

Voor een later stadium:
• bepalen welke elementen vorm moeten krijgen in een monumentaal werkstuk. Leven en dood (ziekenhuis)? de 

eerste Neolitihische bewoners van het gebied?
• bepalen in wat voor vorm: gebruikmaken van de muur? een piece de milieu?
• bepalen in welk materiaal: gebakken tegels met tekeningen en/of teksten? een mozaïek werkstuk?
• QR codering met doorverwijzing naar site met geschiedenis van de plek?
• Uitvoering, afhankelijk van het ontwerp, in samenwerking tussen ontwerper en bewoners en/of oud-zieken-

huispersoneel
• fundraising o.a. door personeel Meander
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Hondenlosloopgebied

Aanwezig: Joke van Leeuwen, Monica Mulder, Guido van Beek, Yolande Kets, Lia Bouma

De groep constateert dat het terrein ongeveer 60x60 meter is en met een haag omheind is. Er is een gesprek over 
verschillende manieren van hond uitlaten: wandelen met de hond die netjes naast je blijft, hond die wil ravotten 
en rennen tot aan trainingsmogelijkheid voor honden. 
Geconstateerd wordt dat wandelen heel goed in het hele park kan nu er langs de beek aan de andere kant weer 
losgelopen mag worden. Er blijft behoefte aan ravotten en rennen in een omheind gebied; als dat gebied ook 
gebruikt wordt om te trainen dan is dat een mooie bijkomstigheid.
Een hond poept meestal aan het begin van de wandeling; op elk kruispunt van pad een bak met zakjes (zoals nu 
ook in PRXL) fungeert goed hoewel na het weekend de bakken zeer vol zitten.

Als ontmoetingsplek voor honden en hondenbezitters
• Graag zowel zon als schaduwplekken
• Liggende boomstammen om op te zitten is voldoende (zijn altijd droog en er komt geen graffiti op!)
• Hond hoeft niet overal zichtbaar te zijn als de omheining voldoende hoog, breed en 
• ondoordringbaar is
• Ingang graag verplaatsen zoals aangegeven op tekening; dit lijkt een logischer plek

Als speelplek voor honden
• Wit zand
• Heuvelachtig is fijn; ook hoogteverschillen met gebied buiten losloopgebied is mooi
• Rioolbuis
• Banden
• Enkele struikjes midden op het terrein zodat honden ermee kunnen spelen (‘verstoppertje en tikkertje’)
• Fijn en gewenst  dat het terrein natuurlijk oogt
• Takken om op te kauwen
• Stammenstapel  ook leuk voor kinderen

Als losloopgebied voor honden die alleen in een omheind gebied kunnen loslopen
• Zodanig dat hond niet kan weglopen (omheining hoog, breed en ondoordringbaar)
• 1 ingang is voldoende

Als uitlaatplek voor honden
• Honden poepen het liefst beschut
• Daarom graag brede struikenrand als omheining met verschillende struiken; sleedoorn, cornus mas en es staan 

al beschreven in het plan, fijn!
• Yolanda vraagt om bramen want daar komen zangvogels in; deze planten zullen vanzelf komen en hoeven niet 

te worden aangeplant
• Kan het maaipad buiten het veld smaller worden zodat de haag breder gemaakt kan worden?
• Voldoende poepzakjes en een grote bak voor poepafval. 
• Het afvalbak/zakjessysteem zoals nu gebruikt wordt in Park Randenbroek XL fungeert uitstekend: op elk kruis-

punt een bak met zakjes.
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Blotevoetenpad

Aanwezig: Gert Kroes, Anne Akkerboom, Gerard Groenendijk, Huib vd Wal, Margriet vd Heijden

Uitgangspunten:
• Een doorlopende route door het gebied, gebruik makend van bestaande, verschillende paden (liefst min moge-

lijk asfalt, bv maaipaden, boomschorspad, half-verharding, zandstrandje langs de beek)
• De ‘look’ is ruig en natuurlijk, geen aangeharkt bed met grind en split etc
• Leuk voor blote voeten, maar ook om op schoenen af te leggen, meer belevenispad
• Doelgroep: kinderen, maar ook ouderen of stiltezoekers moeten er aan hun trekken komen misschien op ter-

mijn de ene kant uit een uitdagende route voor kids (eindigend in de natuurspeelplaats bv) en een andere route  
meer meditatieve natuurbelevingsroute?

• Onderweg op de route komen verschillende “spelaanleidingen”

Hout: 
boomstammetjes, knuppelpad, vlonderpad, grote boomstammen, een wipachtige constructie, of verende brug 
over het water 
NB! Liefst geen gaas aanbrengen op hout bij bv vlonderpaden tegen gladheid….

Maar ook losse elementen, bv stokken om hutten mee te bouwen, klimbomen
Houten klankstaven die langs de route hangen

Steen: 
stapstenen door water, keitjes, split, grind, grote keien om overheen te klauteren, platte stapstenen door bv een 
“rivier van split”

Water:
Stapstenen door water, een stukje langs de oever door het water waden, modder, een touwbrug over water, een 
mogelijkheid om aan het eind de voeten te wassen

Ondergronden: 
• Bij het gebruik van split, houtsnippers, keien, zand, modder, water,  etc:
• wel degelijk aanleggen
• niet een te cleane look, liever speels, ruig en natuurlijk, bv gebruik maken van relief om keien in een kuil op hun 

plaats te houden
• niet allemaal aangesloten achter elkaar, maar kan een aantal keren op de route voorkomen

Beplanting:
Bv door zompig gras lopen,  bij rietbegroeiing: een route door een doolhof van riet, of door een tunnel van wilgen-
tenen

Touw:
Een touwbrug, slackline, touwen ter ondersteuning van de iets oudere bezoeker
Zintuigen
de zintuigen betrekken, door geurige planten langs de route, of besjes of blaadjes die je kunt snoepen, plantdelen 
waar je bepaalde geluiden mee kunt maken, raspend of fluitend
klankstaven ophangen, kunstwerken onderweg? Een rustpunt?

Rustpunten:
Een plek onderweg om op adem te komen, naar de beek te staren e.d.? (hangplekken vermijden….)



ELISABE TH GROEN 7 WORKSHOPAVOND 19 MEI

Veiligheid:
De route daagt uit, maar er is niet constant toezicht. Kinderen zonder ouders zouden kunnen verdrinken. Hoe hier 
mee om te gaan? 
Veiligheid voor ouderen: bv opa’s en oma’s willen met hun kleinkinderen meedoen, maar hebben steun aan een 
touw om zich aan vast te houden bij bep. onderdelen 
De onderdelen moeten degelijk zijn,  hufterproof 

Samenwerking:
Samenwerken met gemeente etc. wat voor materialen zijn er voor handen om her te gebruiken?
Samenwerking met “Springzaad” (natuurlijk spelen) waar oa Edgar v Groningen in zit
Samenwerking met gebruikers van het ketelhuis, Land in zicht, Nieuwe Erven, Emmaschool, Vosheuvel Groen voor 
onderhoud door mensen met een beperking.
Samenwerking met de parkwacht, voor enig toezicht voor kinderen. 
Toezicht op evt. hufters s avonds?
Samenwerking met Matchpoint voor klusdagen door bedrijven
Samenwerking met andere blotevoetenpaden voor tips en tricks
Met natuurspeelplaats? Scholen? Kinderopvangorganisaties? Scouting? Waterlijn? Kinderboerderij? Nieuwe Er-
ven? 
Mag een club er survivalactiviteiten organiseren (tijdelijke hindernissen aanbrengen als bv slackline?) 
Hoe druk willen we dat het gaat worden…..?

Aanleg:
Het hoeft niet in een keer af, slechts een basis. Het kan in de loop der jaren ontstaan, adhv een verlanglijstje. Leuk 
om met crowdfunding te gaan werken en vrijwilligersorganisaties

Beheer:
Wat kunnen we verwachten? Maaien? Troep opruimen, hangplek voorkomen met bierflesjes e.d. wat kunnen 
vrijwilligers doen, wat mensen met een arbeidshandicap? Wat de aannemer?

‘Bewegwijzering’:
Bordjes met houten voetjes, QR code? App met uitleg en mogelijke opdrachten?

Natuur:
Verstoren we niet de natuur, of is er een luwe route te verzinnen waar de meditatieve rustzoeker op blote voeten 
kan verpozen?

Elkaar versterken:
Een uitdagende route kan mensen trekken uit de stad, die bv met Waterlijn aankomen, een kopje koffie drinken of 
picknickmand bestellen bij Nieuwe Erven, Vosheuvel bezoeken, een kijkje nemen bij de nutstuinen etc.

Blotevoetenpad
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Nutstuinen

Ruud stelt voor een voedselbos aan te leggen. Ideaal is een halve cirkelvorm met de opening naar het zuiden met 
opbouw van 6 hoogtelagen. De nutstuinen zouden dan de laagste aanzet daarvan kunnen zijn met bv. bessenstrui-
ken en kruidachtigen.

Wendy is voorstander van een herinnering aan de vroegere bewoner en stichter van Randenbroek: Jacob van 
Campen, door:
• Druiventeelt, gecombineerd met wijnproductie
• Oude fruitbomenrassen
• Andere oude boomrassen
Ze wil zelf helpen met het snoeien van fruitbomen, ze kan bemiddelen voor medewerking van een wijnboer (aan 
de Brede Beek), die kan helpen met aanplanten en onderhoud.

Jeanette wil graag een nutstuin voor iedereen met plukfruit.

Durk ziet graag een aanplant van inheemse planten en fruitbomen en ondersteunt het idee van een aandenken 
aan Jacob van Campen, evenals Michiel. Hij kan helpen met het snoeien van fruitbomen.

David (Nieuwe Erven) stelt voor te streven naar een maximale opbrengst en deze dan te verwerken in de keuken 
van Nieuwe Erven. Elke voegt hieraan toe dat NE cursussen wil geven in de tuinen en Hannah wil zoveel mogelijk 
bezoekers trekken in de vorm van cursisten of vrijwilligers die meehelpen met het onderhoud of die gewoon uit 
belangstelling komen. 

Yvonne vind het belangrijk dat de tuinen een educatieve functie krijgen. Daartoe zou met basisscholen samenge-
werkt moeten worden. Verder wil ze er graag tot rust kunnen komen.

Kinke legt een verband met het ketelhuis. Van daaruit zou men kunnen komen tot de aanleg en onderhoud van 
“maatschappelijk groen”, in samenwerking met 033Groen.

Marlies ziet wel wat in een supermarkt voor vogels. Geen netten om fruitbomen. Laat ze er maar lekker van eten.

Jette wil zich inzetten voor een modeltuin, een streek-eigen voorbeeld van een sier- en een moestuin. Ze wil het 
ontwerp leveren en er cursussen geven.

Kees ondersteunt het idee voor een maximale opbrengst. Maak er geen vrije tuin van , want dan gaat het lang-
zaam versloffen en is er geen continuïteit.

De discussie na deze rondgang ging vooral over twee tegenovergestelde opvattingen.

De ene is dat je het zoveel mogelijk onderhoudsarm moet maken, zonder afscheiding, zonder productiedwang of 
coördinatie. De natuur zijn gang laten gaan en geen afrastering maken. De nadruk valt dan op hoogstammige fruit- 
en notenbomen. 

De andere visie is dat je het juist moet afschermen om gemakkelijke diefstal door dieren of mensen te bemoei-
lijken en het onderhoud van sier-, moes- en fruittuinen te laten coördineren door een vaste groep vrijwilligers 
die zich er verantwoordelijk voor voelen. Een samenwerking met de Nieuwe Erven moet mogelijk zijn, naast de 
verwezenlijking van andere ideeën.
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