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Tuinparkvereniging Laak-
zijde ziet in het voorjaar 
van 2010 het licht als na 
een bijeenkomst over het 
idee ‘tuinpark’ blijkt dat 
er brede belangstelling is 
voor het initiatief. Het idee 
is simpel: de door de ge-
meente als groen uitloop-
gebied aangewezen grond 
inrichten als wandel- en 
recreatiegebied, waar 
mensen samen bezig kun-
nen zijn en waar ook plek 
is voor individuele tuinen 
en een natuurspeelplaats. 
De vereniging sluit zich 
aan bij het Platform Groen, 
waarna via de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaat-

schappij een rapport wordt 
gemaakt over de plannen 
op de lange termijn. De ver-
eniging zelf werkt ondertus-
sen druk aan korte termijn 
resultaten. Gesprekken met 
Schoonderbeek BV leveren 
in april 2011 een overeen-
komst op over het huren van 
3.000 vierkante meter grond. 
Hiervan is 2.000 vierkante 
meter inmiddels in gebruik 
als moestuinen. De vereni-
ging streeft naar een verdere 
uitbreiding van het aantal 
moestuinen waarmee het 
de wachtlijst kan oplossen. 
Op de langere termijn wil de 
Tuinparkvereniging Laakzijde 
haar grondgebied graag uit-

breiden naar twee hec-
tare. Vooruitgang boeken 
met de gemeente gaat 
erg langzaam. Secretaris 
Erik Verhallen: ,,In tegen-
stelling tot wat sommige 
politieke partijen bewe-
ren, is Vathorst Noord niet 
toegankelijk als groen re-
creatiegebied. Het groene 
recreëren vindt nu plaats 
buiten de grenzen van 
Vathorst. Wij zien juist een 
groeiende behoefte aan 
een groen uitloopgebied. 
We willen niet wachten op 
economisch betere tijden. 
Daarom hebben wij zelf 
het initiatief genomen.’’
www.laakzijde.nl

Tuinparkvereniging Laakzijde wacht niet af

De Gelukkigste Wijk 
wil van Vathorst en 
Hooglanderveen de 
gelukkigste woon- en 
werkomgeving maken. 
Platform Groen streeft naar een kwalitatief hoogwaar-
dig groen Vathorst. Maak gebruik van deze initiatieven! 

Platform Groen en de 
Gelukkigste Wijk

EcoErf trappelt om te starten
Het EcoErf-concept combi-
neert op diverse plekken in 
de regio Amersfoort inves-
teringen in landschap, een 
energieneutraal woonge-
bouw en duurzaam leven. 
Dit kan EcoErf als maat-
schappelijke netwerkon-
derneming bijvoorbeeld 
realiseren door bewoners 
te koppelen aan groenbe-
heer. 

EcoErf streeft voor Vathorst 
naar een duurzame invulling 
van het toekomstige groene 
uitloopgebied: stadsland-
bouw zoals boomgaarden en 
fruittuinen, veeteelt voor het 
kort houden van het gras en 
de productie van biologisch 

vlees en kleinschalige horeca 
zoals een theetuin. Ook is 
EcoErf enthousiast over het 
idee voor een rust- en bezin-
ningscentrum zoals predikant 
Ron van der Spoel dit in het 
verleden al voorstelde. Jus-
tin Pagden van EcoErf: ,,De 
meeste erven op het gebied 
zijn momenteel anti-kraak 
en worden herontwikkeld. 
Maar wordt er een groot huis 
neergezet met een hek er 
omheen? Of komt er een Eco-
Villa met stadslandbouw en 
ruimte voor rust en openbaar 
groen voor heel Vathorst? Dat 
laatste heeft de voorkeur van 
EcoErf.’’ 
Pagden wil graag samen-
werken met de gemeente. 

,,We hebben grote ambities 
en we gaan graag met de 
gemeente in een publiek-pri-
vate samenwerking aan de 
slag. We hopen dat hier in de 
nabije toekomst invulling aan 
wordt gegeven.’’

EcoErf wacht actie vanuit de 
kant van de gemeente niet af, 
maar zoekt ook samenwer-
king met inwoners van Va-
thorst. Sinds kort denken zo’n 
dertig bewoners actief mee 
over de plannen van EcoErf. 
‘Het is goed om te merken 
dat er enthousiasme is onder 
bewoners van Vathorst voor 
onze plannen’, aldus Pagden.
Meer weten? Kijk op www.
ecoerf.nl
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Eerste moestuinen in Vathorst in gebruik genomen
Het eerste groene succes is 
een feit! Tijdens de viering 
met de toepasselijke titel 
‘Moestuinenfeest’ werd 
onlangs de ingebruikname 
van de eerste moestui-
nen in De Laak in Vathorst 
gevierd. De moestuinen 
zijn van de grond geko-
men dankzij het Platform 
Groen in samenwerking 
met de Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschap-
pij (KNHM) die in Vathorst 
hard werken aan meer en 
kwalitatief beter groen. 

Door Susanne ter Wal 
De gemeente ontwikkelde ja-
ren geleden in samenspraak 
met de inwoners een ambi-
tieus plan voor een groen 
uitloopgebied in Vathorst. 
Amersfoort Noord moest de 
landschappelijke overgang 
worden naar Nationaal Land-
schap Arkemheen Eemland. 
De aangewezen plek hiervoor 

ligt ten noorden van de Laak. 
De provincie stelde 2,1 mil-
joen euro subsidie beschik-
baar, dat voor 2013 moet zijn 
besteed. Onder meer door te-
ruglopende verkoop van wo-
ningen in Vathorst, beland-
den de plannen in de ijskast 
en kwamen gemeentelijke 
initiatieven op een laag pitje 
te staan.

Dit deed niets af aan de di-
verse wensen die leefden 
voor een groene invulling van 
het gebied. Maatschappelijke 
netwerkonderneming EcoErf, 
Tuinparkvereniging Laakzijde 
en Horeca ’t Hammetje gin-
gen zelfstandig aan de slag. 
EcoErf streeft naar een mul-
tifunctionele plattelandson-
derneming voor Amersfoort 
Noord. Hierbij valt bijvoor-
beeld naast aandacht voor 
landschap en recreatie te 
denken aan dagbesteding 
voor zorgcliënten, kleinscha-
lige horeca zoals een theetuin 

en een stiltetuin. Het doel van 
Tuinparkvereniging Laakzijde 
is het uitbreiden van de 2000 
vierkante meter moestuin 
naar twee hectare tuinpark 
met onder meer wandelge-
bied, een natuurspeelplaats 
en individuele tuinen. Parallel 
aan deze burgerinitiatieven 
loopt ook het idee om horeca 
te bedrijven bij ’t Hammetje, 
de oude zandwinplas van de 
A28.

Bemiddeling van De Geluk-
kigste Wijk bracht de partijen 
in contact met de Koninklijke 

Nederlandse Heidemaat-
schappij (KNHM). Die onder-
steunt en begeleidt bewoners 
bij het verbeteren van hun 
wijk of buurt. Zij nodigden de 
diverse partijen uit voor een 
informatiebijeenkomst. ,,Tij-
dens de eerste bijeenkomst 
bleken de partijen in verschil-
lende fases van ontwikkeling 
te verkeren. Ook heeft Ho-
reca ’t Hammetje gezien het 
commerciële karakter van 
het initiatief een bijzondere 
status’’, vertelt Pieter Rozema 
van de KNHM. ,,Daarom werd 
besloten om op individuele 

basis de plannen verder uit 
te werken en gezamenlijk als 
‘Platform Groen’ op te trek-
ken richting de gemeente.’’

De KNHM liet de ideeën van 
de tuinparkvereniging uit-
werken tot een goed onder-
bouwd plan voor de lange 
termijn, dat in mei 2011 aan 
de tuinparkvereniging werd 
gepresenteerd. Rozema: ‘Het 
uitgangspunt van het plan 
is de historische verkaveling 
van het gebied. Hierbin-
nen hebben de ideeën van 
de tuinparkvereniging een 

plaats gekregen. Ook wor-
den de mogelijkheden tot 
samenwerking met EcoErf 
beschreven’, aldus Rozema. 
,,De eerste stap is nu dat de 
tuinparkvereniging en EcoErf 
samen kijken waar samen-
werking mogelijk is. Beiden 
gaan ze uit van een groen 
uitloopgebied in Amersfoort 
Noord, maar daar houdt het 
vergelijk wel zo’n beetje op. 
Elkaar vinden in overeenkom-
sten, dat is waar de kracht 
van de samenwerking van de 
partijen in relatie tot de ge-
meente kan liggen.’’


