Inrichtingsconcept: ‘Kosten in
controle’
Stichting Het Groene Spoor is een burgerinitiatief die
een samenwerking zoekt met de gemeente
Amersfoort voor het vergroten van (stedelijke)
biodiversiteit door “groene deel-sporen” aan elkaar
te verbinden om zo een groene recreatieve
verbinding te ontwikkelen.
Het inrichtingsconcept ‘Kosten in controle’ richt zich op
ecologische meerwaarde zonder grote uitgaven. De
nadruk wordt gelegd op relatief goedkope inrichting en
beheer. Dit wordt gerealiseerd door graanakkers met
akkerbloemen in de bermen, en een berkenbos omringt
door een vlechthaag. Daarnaast speelt het beheer door
burgerparticipatie een grote rol in de kostenefficiëntie.
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Inrichtingsconcept: ‘Kosten in controle’
Kruidrijke akkers
Door kruidrijke akkers in de bermen te creëren wordt
het voedselaanbod voor stadsfauna vergroot.
Vlechtheggen
Vlechtheggen bieden veel bescherming, voedsel- en
broedmogelijkheden aan verschillende zangvogels.
Berkenbos
Een Berk zorgt voor veel biodiversiteit: van diverse
galsoorten, verschillende insecten, paddenstoelen en
vogels Voor vogels is de berk een grote voedselbron
doordat de boom snel groeit, en snel en veel zaad
produceert.

Figuur 3: Schets inrichtingsconcept ‘Kosten in controle’:
Berkenbos met vlechtheggen

Participatie
Om het beheer kosten efficiënt te maken en om
draagvlak te creëren kunnen burgers en ondernemers
betrokken worden bij het beheer van dit
inrichtingsconcept. Het beheer is eenvoudig, niet
extreem tijdrovend en leuk om te doen, het kan
daardoor volledig uitgevoerd worden door deze
participanten.
Figuur 2: Schets inrichtingsconcept ‘Kosten in controle’:
Kruidenrijke akker in bermen

Inrichtingsconcept: ‘Lekker lopen
voor Lunchers’
Stichting Het Groene Spoor is een burgerinitiatief
die een samenwerking zoekt met de gemeente
Amersfoort voor het vergroten van (stedelijke)
biodiversiteit door “groene deel-sporen” aan elkaar
te verbinden om zo een groene recreatieve
verbinding te ontwikkelen.
Het inrichtingsconcept ‘Lekker lopen voor Lunchers’
richt zich op ecologische meerwaarde in combinatie
met lunch-genot voor mensen die een lunchwandeling
maken in het gebied. De nadruk wordt gelegd op
‘eetbare’ biodiversiteit en zitgelegenheid. Dit wordt
gerealiseerd door een boomgaard met fruitbomen en
moestuinen omringt door een vlechthaag,
bloemenrijke weides, en bankjes.
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Inrichtingsconcept: ‘Lekker lopen voor Lunchers’
Het beeld van dit concept wordt bepaald door de
volgende landschapselementen: boomgaard met
fruitbomen, heggen, moestuinen en bloemrijke
weiden. Voor de luncher geeft deze inrichting
dynamiek en rust in zijn lunchwandeling. Dynamiek
door mensen die druk bezig zijn in hun moestuinen.
Rust door banken te plaatsen. In het seizoen kunnen
de ‘lunchers’ hun eigen fruit plukken in boomgaard en
van de leibomen. Voorafgaand aan het fruitseizoen
staan de fruitbomen schitterend in bloei.

Figuur 3: Schets inrichtingsconcept ‘Lekker lopen voor Lunchers’:
Bloemenrijke weides en bankje

Fruitboomgaarden bieden ‘eetbare’ biodiversiteit.

De moestuinen in dit concept hebben tot doel burgers
te betrekken bij het projectgebied.
Vlechtheggen bieden veel bescherming, voedsel- en
broedmogelijkheden aan verschillende zangvogels.
Onder de bomen van de fruitboomgaard en in de
bermen kunnen bloemrijke weiden gecreëerd worden.
Deze bloemen trekken veel insecten en vogels.
Figuur 2: Schets inrichtingsconcept ‘Lekker lopen voor Lunchers’:
Boomgaard met fruitbomen en moestuinen omringt door een vlechthaag

Uiteraard missen de bankjes niet: dit biedt de luncher
gelegenheid te geven rustig te gaan zitten.

Inrichtingsconcept: ‘Extreem
ecologisch’
Stichting Het Groene Spoor is een burgerinitiatief die
een samenwerking zoekt met de gemeente
Amersfoort voor het vergroten van (stedelijke)
biodiversiteit door “groene deel-sporen” aan elkaar
te verbinden om zo een groene recreatieve
verbinding te ontwikkelen.
Het inrichtingsconcept ‘Extreem ecologisch’ richt zich
op maximalisatie van de ecologische meerwaarde
zonder concessies. De nadruk wordt gelegd op het
vergroten van de biodiversiteit en de groene uitstraling
van de gemeente. Dit wordt gerealiseerd door de keuze
voor beplanting die veel biodiversiteit opbrengt.
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Inrichtingsconcept: ‘Extreem ecologisch’
Het beeld van dit inrichtingsconcept wordt bepaald door
een laan van Winterlindes met daaronder een
schaduwtolerante vegetatie, bloemrijke graslanden met
vruchtdragende heesters, een vleermuizentoren en een
vegetatiedak voor de fietsenstalling. Hiermee wordt alle
beschikbare ruimte in het projectgebied benut om ruimte
te bieden aan flora en fauna.
De Laan van Winterlindes levert op deze standplaats de
meeste biodiversiteit op door bodemverbetering en de
hoge productie van honing.

Figuur 3: Schets inrichtingsconcept ‘Extreem ecologisch’:
Laan met Winterlindes met daaronder een schaduwtolerante vegetatie

De schaduwtolerante vegetatie onder de laanbomen
bestaat uit voorjaars-bloeiers en bloemrijke ruigtes.
De bloemrijk graslanden met vruchtdragende heesters
trekken veel insecten en vogels. De heesters bieden een
rustplaats voor veel vogels.
Een Vleermuizentoren compenseert de achteruitgang in
verblijfplaatsen voor vleermuizen.
Figuur 2: Schets inrichtingsconcept ‘Extreem ecologisch’:
Bloemrijk grasland met vruchtdragende heesters, vleermuizentorens en
fietsenstalling met vegetatiedak

Het Vegetatiedak op de fietsenstalling brengt meer
groen op deze dichtbebouwde plaats.

