
Stad met een hart

Het Beekdal
Welkom in

Willemsduintjes

Mede dankzij inspanningen van betrokken burgers besloot de Amersfoortse gemeenteraad  
in 2013 tot een ‘groen bestemmingsplan voor een groen Beekdal’ voor het terrein van het  
voormalig Sint Elisabeth Ziekenhuis. Het terrein, dat grenst aan Park Randenbroek, Vosheuvel 
en Landgoed Lockhorst, wordt hiermee onderdeel van een groen-blauwe long in het zuiden 
van Amersfoort: het Beekdal. Amersfoorters en gemeenteambtenaren hebben een inrichting- 
en beheerplan voor dit nieuwe park ontwikkeld, op basis van ruim 200 ideeën en wensen van 
omwonenden en toekomstige gebruikers. Elisabeth Groen is een park voor en door bewoners 
en wordt actief beheerd door vrijwilligers van de gelijknamige bewonersstichting. Sinds 2020 
is ook het terrein van Willemsduintjes in beheer van Stichting Elisabeth Groen.

COMPLEET BEEKLANDSCHAP  
OP 1,8 HECTARE
Bijzonder aan Willemsduintjes is de diversiteit van 
het gebied. Alle elementen van een natuurlijk 
beeklandschap zijn hier aanwezig. Met rivier
duinen op de plek waar de Heiligenbergerbeek 
vroeger zand heeft afgezet, kwelwater afkomstig 
vanaf de Heuvelrug op lager gelegen delen en 
moeras in de oude beeklopen. 

WIST JE DAT...
• Hier vroeger de helikopterplaats van het  

Elisabeth ziekenhuis was? Na de verhuizing van 
het ziekenhuis was dit de eerste plek waar de 
natuur is teruggebracht. 

• Hier archeologische vondsten gedaan zijn van 
zo’n 4000 jaar geleden? Kijk voor meer  
informatie op de andere kant van dit bord.

• De archeologische vondsten de aanleiding 
waren om het oorspronkelijke ontwerp voor  
dit deel van het park aan te passen en hier de 
natuur meer zijn gang te laten gaan? 

• De Willemsduintjes zijn vernoemd naar de  
landschapsarchitect van de gemeente  
Amersfoort die de aanzet heeft gegeven voor  
de natuurontwikkeling voor dit gebied?

GROTE RIJKDOM AAN  
PLANTEN EN DIEREN
Ieder onderdeel van het beeklandschap biedt 
voor bepaalde planten en dieren precies de  
goede leefomstandigheden. Doordat in dit  
kleine gebied vrijwel alle onderdelen van het 
beeklandschap voorkomen, zijn hier dus  
bijzonder veel verschillende soorten planten, 
insecten, vissen, vogels, reptielen en  
zoogdieren te vinden.  

Bij een inventarisatie in 2019 van de planten 
in Willemsduintjes zijn er wel 184 soorten 
aangetroffen. Daar zijn zeldzame rode lijst 
soorten bij, zoals waterscheerling,  
waterweegbree, bolderik en beemdkroon.

KLEINSCHALIG BEHEER VAN GROOT BELANG
Stichting Elisabeth Groen heeft de Duintjes geadopteerd. Samen met vrijwilligers 
beheert de stichting het terrein, met vele handen en weinig groot materieel.  
Dit kleinschalige beheer levert een belangrijke bijdrage aan het behoud en de 
ontwikkeling van dit bijzondere gebied en de vele soorten die hier voor komen.  
Vroeger ontstond variatie in begroeiing en soortenrijkdom door natuurlijke 
processen zoals overstroming en het afzetten van zand. Dat gebeurt nu niet 
meer, omdat waterstanden worden gereguleerd en de vorm van de beek niet 
meer verandert. Om variatie en soortenrijkdom te behouden, is kleinschalig 
beheer nodig. Als we dat niet doen, ontstaat er op de droge delen een  
berkenbos en in de natte delen een broekbos met els en wilg. 

Voormalige helikopterlandplaats van het Sint Elisabeth ziekenhuis 
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Het beekdalprofiel op deze plaats

Vanaf hier kijk je naar Willemsduintjes. In dit stukje van het Beekdal zijn veel bijzondere  
planten en dieren aanwezig. Daarom is het niet vrij toegankelijk én is het verboden voor  
honden.  Op dit bord lees je meer over het gebied. Vanaf het uitzichtpunt net voor het  
bruggetje aan de noordkant van de duintjes, heb je een goed zicht over het gebied en de  
verschillende onderdelen van het beeklandschap. 

Voor een excursie naar  
Willemsduintjes kun je contact  
opnemen via www.elisabethgroen.nl 
of deze QR code.

Wegens de bijzondere 
planten en dieren is dit 
stukje Beekdal verboden 
voor honden.

Vrijwilligers zetten zich in voor beheer 
en onderhoud
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Stad met een hart

Het Beekdal
Archeologische vondsten in

Onder de grond ligt vaak een schat aan informatie over de geschiedenis  
van een plek. Daarom onderzoeken archeologen de bodem voordat er  
wordt gegraven en grote hoeveelheden grond worden verplaatst. Zo ook  
in Elisabeth Groen. En met resultaat! In een deel van het park langs de  
Heiligenbergerweg zijn resten gevonden van de eerste Amersfoortse  
boerennederzettingen. Om dit kostbare bodemarchief te bewaren is besloten 
in een brede strook langs de beek niet dieper dan 15 centimeter te graven.  
Dat vroeg om aanpassing van de plannen voor de inrichting. Ook zijn de  
geplante bomen en struiken in een kunstmatige ophoging gezet, zodat de 
wortels de bodemvondsten niet aantasten.

SPOREN VAN GEREEDSCHAPPEN
In de afgelopen jaren zijn hier in het park verschillende archeologische onderzoeken gedaan. Daarbij 
zijn sporen gevonden en vondsten gedaan uit het Late Neolithicum (28502000 v. Chr.) en de daarop 
volgende periode, de Vroege Bronstijd (20001800 v. Chr.). Door vondsten zoals een fragment van een 
geslepen vuurstenen bijl, een klopsteen waarmee vuursteen is bewerkt en afslag van vuursteen, weten 
we dat er hier vuursteen werd bewerkt. Bovendien zijn er sporen van eergetouwkrassen gevonden.  
Een eergetouw is een soort ploeg waarmee de eerste boeren het land bewerkten. Door deze vondsten 
weten we dus zeker dat er tegen het einde van het Late Neolithicum al mensen in deze omgeving  
hebben gewoond. 

SPOREN VAN DE OUDSTE  
BEWONERS VAN AMERSFOORT
Deze mensen hebben hier niet alleen gewoond, 
maar zijn hier ook begraven. Er zijn namelijk ook 
resten van zogenaamde boomstam/kistgraven 
gevonden. Van de lichamen en de kleren die  
mensen droegen is helaas niets bewaard gebleven. 
Wat nog wel zichtbaar is, is de verkleuring in de 
grond op de plek waar de kist heeft gelegen  
waarin zij begraven zijn.   

De archeologische sporen die hier zijn gevonden 
zijn voor Amersfoort heel bijzonder. Het zijn 
namelijk sporen van de oudste bewoning van 
Amersfoort. Daarom is besloten de vindplaats  
te beschermen en niet verder op te graven. 

OUDSTE SPOREN VAN  
NEDERZETTINGEN
Al zo’n 300.000 jaar leven er mensen op deze  
aarde. Gedurende het grootste deel van die tijd 
leefde de mens als jager en verzamelaar. Een jager 
en verzamelaar had geen vaste verblijfplaats en 
leefde van wat de natuur te bieden had. Zo’n vijf  
à zes duizend jaar geleden kwam er ook in de 
omgeving van Amersfoort langzaam een eind aan 
deze manier van leven. In die tijd vestigen de  
eerste boeren zich hier. In plaats van rondtrekken 
(achter wilde dieren aan), kiezen mensen dan 
steeds vaker voor een bestaan als boer, met een 
vaste verblijfsplaats. Deze periode, waarin mensen 
voor het eerst boer worden, wordt het  
Neolithicum (49002000 v. Chr.) genoemd. 

Voorbeeld van eerste boerennederzettingen aan het water

Een fragment dat van een vuurstenen bijl is afgeknaptEergetouw

Vuursteen

TEKEN
IN

G
: EM

ILE N
O

O
RDELO

O
S, ART ASSO

CIATES

TEKEN
IN

G
: PAU

L STRU
IJK

Vlakgraf met silhouet van een houten kist


