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0111117(11110 stedelijke ontwikkeling benut de
natuurlijke kenmerken veineengebied zoveel
mogelijk Water vormt daarbij eenordenend vaak zelfs sturend - element. Om deaansluiting
op de natuurlijke omgeving zogroot mogelijk te
maken isinzicht nodig in destructuren ende
processen diedegebiedskeumerken bepalen. Dat
inzicht wordt verkregen dooreen systeemanalyse.In dit artikel wordt voor hetaspect water
aangegeven hoeeen systeemanalyse mede richting kangeven aan (engebruikt wordt voor) het
voorontwerp van hetstedelijk uitbreidingsgebied 'Vathorst' bij Amersfoort.
Degemeenteraad vanAmersfoort heeft in
1996besloten het VINEX-gebiedVathorst te
gaan bebouwen (afb. 1).Basisvoorde invulling
van debouwplannen vormen de realiseringsovereenkomst met deprovincie Utrecht, de
intentieovereenkomst met een consortium van
marktpartijen (Vathorst Beheer b.v.)en het
communicatieplan Vathorst.

ligging van Vathorst

Degemeente Amersfoort en het consortium
hebben zichtot doelgesteld een hoogwaardig
woon-en leefmilieu te realiseren in Vathorst.
Wat betreft natuur en landschap willen zij dit
bereiken door tijdens deplanontwikkeling aan
tesluiten bij de(natuurlijke) variëteit van natte
en groene elementen in het plangebied. Naast
behoud van bestaandeelementen wordt hierbij
het ontwikkelen van nieuwe, gebiedseigen
natuurelementen zekerzobelangrijk geacht.
Gebiedsbeschrijving
Vathorst ligt in het dekzandgebied van de
GelderseVallei.Hetgebied wordt gekenmerkt
dooreen zwakgolvend reliëfmet hoogteverschillen op korteafstand. De hoogteligging
varieert van4meter boven NAPnabij Knooppunt Hoevelaken tot 0,5meter boven NAPin de
noordpunt van het plangebied. Het gebied helt
globaal van zuid naar noord.Door het gebied
lopenenkeledekzandruggen met daartussen
laagten.Het studiegebied wordt beïnvloed door
kwelwater van het Veluwe-massief Dat water is
van goedekwaliteit. In het verleden uitte de
invloed van kwelzichin veenvorming, moerasbosen kwelgevoede schraallanden.Door de
waterpeilbeheersing en debemesting zijn hier
nog maar enkele restanten van over.In het
noordelijk deel worden polderpeilen gehandhaafd; in het zuidelijk gedeelte met de dekzandruggen ishet gebied vrij afwaterend.

Landschapsecologische systeemanalyse
Bijeen landschapsecologische systeemanalyseworden deabiotische en biotische componenten eerstafzonderlijk beschreven: landvorm,
hoogteligging,geohydrologie, bodemopbouw,
waterhuishouding, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, de aanwezigheid van lozingen,
natuurlijke vegetatie, fauna en natuurwaarden
van nabijgelegen natuurgebieden, in verband
met het creëren van stepping-stones en verbindingszones.Vervolgens worden de componenten samenhangend beschreven. Water vormt in
hetNederlandse landschap deverbindende factor tussen decomponenten. Door analyse worden demeest sturende en structurerende aspecten voor het landschap blootgelegd. Op grond
van dezeaspecten kan het onderzoeksgebied
ingedeeld worden ineen aantal landschapsecologischeeenheden. Voorelkvandeze eenheden
kunnen potenties voor natuur en landschap
worden beschreven. Beschrijvingen van historischeofruimtelijke referentiesituaties kunnen
hierbij richtinggevend zijn.
Resultaten systeemanalyse
Debelangrijkste ruimtelijke aspecten van
delandschapsecologische systeembeschrijving
Vathorst zijn (relatieve) hoogtcligging,deaanwezigheid van veenrestanten ende grondwaterstand. Op basis hiervan zijn in het onderzoeksgebied vijflandschapsecologische eenheden
onderscheiden. Debelangrijkste sturende factoren diebepalen watde mogelijkheden voor
natuurlijke ontwikkeling in de verschillende
deelgebieden zijn, zijn deaanwezigheid van
kwelen restanten vanveenlagen,de grondwaterstand en -fluctuatie ten opzichte vande
maaiveldhoogte,deintensiteit van agrarisch
gebruik, de kenmerkendheid van de landschapsstructuur endesituering van houtwallen
en bosjes.
Kansen voor n a t u u r
Binnen derandvoorwaarden vande beoogdestadsontwikkeling (beschikbare ruimte,
gewenstegrondwaterstanden) lijken in Vathorst
kansen voordeontwikkeling van lokaal natte,
aan kwelwater gebonden natuur en voorecologischeverbindingen via natuurvriendelijk ingerichte oeversen houtsingels.Voorde natte

Samenvatting
Duurzame stedelijke ontwikkeling moet zogoed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van een gebied. Alsbouwsteen voor het voorontwerp van deVINEX-locatie Vathorst
bijAmersfoort iseen systeemanalyse uitgevoerd. In dit artikel wordt beschreven hoedoor deze
systeemanalyse in een vroeg stadium van het planproces inzicht isverkregen in de structuren
en processen diede gebiedskenmerken bepalen en welke kansen er bestaan voor natuur binnen de stedelijke ontwikkeling. Vanuit dit inzicht kan bij de verdere uitwerking van de bouwplannen een doelbewuste afweging plaatsvinden ofdeze kansen benut worden.
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natuurontwikkelingzijn tweedeelgebiedenals
kansrijk uitdesysteemanalysenaarvorengekomen,vooraldoordecombinatievankwelwaterinvloednabijhetmaaiveldendeaanwezigheid
vanveenrestanten.Devootkeurgaatuitnaar
hetdeelgebiedwaarbij naarverwachtingde
minsteinspanningwordtgevraagdomdekansentebenutten,doordatditgebiedeenbetere
uitgangssituatie heeft(minderintensieflandgebtuikmeteenondiepereontwatering).
Daarnaastisdelandschapstructuur hier
kenmerkenderdaninhetanderedeelgebied.
VoorhetbevorderenvanecologischeverbindingentussenVathorstendeomgevingisbehoud
van(eendeelvan)debestaandehoutwallen-en
singelstructuur,verdereontwikkelingvaneen
aaneengesloten structuur vannatuurvriendelijkeoevers,houtwallen en-singelsbinnen het
gebiedenaansluitingopbestaandeennieuwe
bos-ennatuurgebieden noodzakelijk.
Natuur binnen de stedelijke ontwikkeling
Uitdelandschapsecologischesysteemanalyseblijktdatinhetgebiedkansenvoornatuur
aanwezigzijn.Dezekansenkunnenalleen
benutworden,alsderandvoorwaardenvan
natuurenstedelijkeontwikkelingverenigbaar
zijn.Daarommoetenderesultatenvandesysteemanalysevertaaldwordeninbouwstenen
vanuitnatuurenlandschapwarbetreft ruimtelijkeinpassing,waterhuishouding,emissiebeleid,beheerenonderhoud.
Ruimtelijke iupassincj
Hetmeestkansrijkedeelgebiedzougereserveerdmoetenwordenalsblauwgroenhartin
hetstedelijkegebied.Nattenatuurontwikkelingishierhetdevies: halfopen waterindekern
vanhetgebied,omgevendoorbrockbosen
schraallanden waareducatiefentecreatief
medegebruikmogelijk wordtgemaakt.Inde
daaromheengesitueerdebebouwingkaneen
aantal'groenewiggen'wordenaangebrachtom
zachteovergangentussennatuurenwonente
krijgen. Eenalternatiefhiervoorvormteen
ommuufderinggrachtomhetnatuurgebied:
daarmeewordenjuistdetegenstellingen tussen
natuurencultuurgeïllustreerd.
Debestaandehoutwallenensingelstructuur moetenzoveelmogelijk wordenontzien.
Nabijdezeelementenpastgeenintensiefwegverkeer.Uitbreidingvandesingelstructuuten
dehoutwallen richtinghetoostenisgewenst
omdeecologischestructuur teversterken.Toepassingvanzogenaamdeecoductenonderen/of
overdeautosnelwegen kunnende functionaliteitvandebeoogdeecologischeverbindingen
(vooramfibieè'n,reprielcnenzoogdieren)vergroten;hetrendement hiervanzou voorafin
eenaanvullendecologischonderzoekvastgesteldmoetenworden.

Waterhuishouding
Hetwillenbenutten vanvoedselarmkwelwatetinhetblauwgroenhartkanopgespannen
voetkomentestaanmetgrondwaterovetlast,
droogleggingonderdebebouwingendewarerkwaliteitvandoorspoelwatcrvanbuitenhet
gebied.Ineennaderonderzoekmoetdaarom
zorgvuldiggekekenwordennaardewaterhuishoudkundigcinrichting.Gedachtkanworden
aandeselectieveophogingmetzand,hetbenuttenvandenatuurlijkedekzandruggen,vergrotenvandedrainagedichtheid enhetvanhet
fioolafkoppelen eninfiltreren vanregenwater
vanschonedakoppervlakken.Uitbalansberekeningenmoetblijkenofwaterinlaatvanbuiten
hetgebiedgeheelachterwegekanblijvenofdat
ereen(nood)-voorzieningvoorwaterinlaat
moetworden getroffen.
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Beheerenonderhoud
Doordeinrichtingvanhetstedelijkegebied
telatenaansluitenophetgebiedseigenkarakter
endooremissiestoteenminimum tebeperken,
wordthetbeheereenvoudiger.Denatte natuurontwikkelinginhetblauwgroenhartvergtweinigbeheer.Alleeneventueelgewensteschraallandenzulleneenuirgekiend(enineerste
instantieintensief) maaibeheervergen.Watergangenzullen,geziendelagegehalrenaan
meststoffen, waarschijnlijk nietgebuktgaan
ondermassalealgenontwikkcling.Groeivan
ondergedoken waterplanten ispositiefvoorhet
ecologischfunctioneren. Omproblemenmetde
afwatering doordewaterplantengroei tevoorkomen,wordtlievergemiktophetoverdimen-
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Emissiebeleid
Uitgegaanwordtvaneenverbeterdgescheidenrioolstelsel.Datstelselkanrelatiefcompact
wordengehoudenomdathetdakwaterselectief
afgekoppeld kanworden.Uithetstelselzouden
geenoversrortenophetoppervlaktewatermoetenplaatsvinden(behoudenscalamiteiten).
Bedrijfsafvalwater wordtviahetrioolstelselnaareenrwzigetransporteerd.Erwordenemissiearmebouwmaterialen toegepast.Zowordthet
gebruikvanverzinktstraatmeubilair beperkten
krijgenzinkvrijedakgotendevoorkeur.Ookbij
deaanlegvanwegenwordtgeletoptoepassing
vanschonematetialen.
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sionerenvandewatergangen,danopeenintensiefmaaibeheerDevisstandzou(opeen
natuurlijkewijze)beheerstmoetenwordenin
diezindateenovermatigebodemomwoelende
visstand(witvis)vermedenmoetworden. Deze
natuurlijke beheersingkanbereiktwordendoor
dewatergangenoverwegend tevoorzienvan
flauweoevers,begroeid metnatuurlijkeoevervegetatie,waardoorgoede leefomstandigheden
aanwezigzijnvooreengezonde roofvisstand.
Hetpeilbeheerisgerichtophetbenuttenvande
invloedvankwelwaterenhet voorkomenvan
wateroverlast.
Vervolg
Hettraject vandesysteemanalyse heeft
voordesituatieinVathorst,parallelgelopen
methetvervaardigenvandestedelijkeschetsontwerpenvoordeVINEX-locatie.Momenteel
vindtafstemmingplaatstussendewensenvanuitdeverschillendebelangen.Opdezewijze
kunnendekanseninhetgebiedbenutworden
endeafwegingen bewusrergemaaktworden.
Daarnakunnendewaterhuishoudkundigeen
natuurvriendelijke aspectenverderwordenuitgewerktineenduurzaam,opecologiegestoelde,
waterhuishoudkundige inrichring.*

Summary
Forsustainableurban development,theurban ecologyneedstofit inascloselyaspossible
with thenaturalabioricandbioticconditions.As abuildingstonefor thepre-assignmentof
theurban development 'Vathorst'nearAmersfoort (TheNetherlands) ananalysisofthecurrentnaturalsystemofthislocationwasmade.Thisresulted ininsight intowhich structures
and characteristics aredeterminants fot theecologicalpotential within theurbandevelopment.With thisinsightavailableinanearlypre-developmentstage,theinitiatorscanmakea
purposeful decision whether rousethisecologicalpotentialinthenewurban structure.
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