Evaluatie Zocherplantsoen
Omwonenden en gebruikers spreken zich uit via online enquête

1.

Aanleiding en opzet

De gemeente Amersfoort stelt een visie op over het Zocherplantsoen. Het park is in Engelse
landschapsstijl opgezet en de gemeente wil dat graag zo houden. Wel is wenselijk om kleine
aanpassingen door te voeren.
Voordat de visie wordt opgesteld, vroeg de gemeente Amersfoort de gebruikers van het park
naar hun mening over de gebruikswaarde van het park. Wat vindt men fijn aan het park, waar
heeft men hinder van en wat zou men anders willen?
Hiervoor is er in de periode van 5 tot 20 juni 2020 een korte enquête gehouden via het
participatieplatform van de gemeente Metamersfoort.nl. Via social media (Facebook en
Instagram) en met posters in het park werden Amersfoorters opgeroepen om te reageren.
Dat leverde 814 respondenten op. Mogelijk zijn de uitkomsten niet helemaal representatief
voor de bezoekers van het park, wat de oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep van 40
tot 65 jaar kan verklaren.
De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in dit rapport met in de bijlage een overzicht
van de antwoorden op de open vragen.

2.
2.1

Resultaten van het onderzoek

Herkomst van de respondenten

Vier op de tien respondenten woont in de binnenstad. Daarnaast heeft 13% werk in of rond de
binnenstad. Ruim de helft van de respondenten bezoekt het park als Amersfoorter en 5% van de
bezoekers komt van buiten de stad.
Tabel 1. Herkomst van de respondenten
bewoner van de binnenstad

40,4%

werkend in of rond de binnenstad

13,0%

bezoeker (inwoner Amersfoort)

51,7%

bezoeker (van buiten Amersfoort)

4,8%

Opmerking: Het totaal van de antwoorden komt uit boven de 100%. Dit komt doordat de werkers in en rond de
binnenstad ook bewoner zijn van de binnenstad of daarbuiten. Overigens geven niet alle werkers in en rond de
binnenstad antwoord op de vraag waar men woont.

2.2

Leeftijd van respondenten

De leeftijd van de respondenten laat in vergelijking met de Amersfoortse bevolking vanaf 15
jaar een oververtegenwoordiging zien van de groep tussen 40 en 65 jaar, terwijl jongeren
duidelijk zijn ondervertegenwoordigd.
Dit kan erop duiden dat mensen van 40 tot 65 jaar zijn oververtegenwoordigd en jongeren zijn
ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van het park, maar mogelijk is de wijze waarop
respondenten mee konden doen aan het onderzoek ook van invloed op deze
leeftijdsverhouding.
Tabel 2. Leeftijd van de respondenten
enquête Amersfoort
tot 25 jaar

3,7%

14,7%

25 tot 40

27,5%

24,6%

40 tot 65

52,7%

42,4%

65 jaar of ouder

16,1%

18,4%

100,0%

100,0%

totaal

Opmerking: De leeftijdsverdeling van Amersfoort is gebaseerd op de totale bevolking in de leeftijd van 15 jaar en
ouder.

2.3

Bezoekers van het park naar gebruik

De 814 respondenten geven aan het park vooral – ruim 90% - te gebruiken om er te wandelen.
Daarnaast komt meer dan een kwart er (ook) om er langs te fietsen of te sporten. Specifiek
noemen zij daarbij vaak hardlopen en soms ook roeien of kanoën in de gracht.
Een kwart heeft er wel eens een evenement bezocht. Daarbij noemt men vaak Lepeltje
Lepeltje. En verder wordt het vooral als ontmoetingsplek of voor het uitlaten van de hond
gebruikt.
Gemiddeld geeft men twee gebruiksdoeleinden aan.
Tabel 3. Hoe gebruik je het park?
wandelen

90,5%

fietsen langs het park

31,3%

sporten

27,1%

bezoek van evenementen

24,7%

als ontmoetingsplek

18,1%

hond uitlaten

12,3%

Opmerking: het totaal van de antwoorden komt boven de 100% uit, omdat men meerdere doelen kan noemen.

Een aantal respondenten noemt nog andere doelen voor het plantsoenbezoek. Zo gebruikt men
het rondje Zocherplantsoen voor een werkbespreking met collega’s, voor meditatie, om er een
boek te lezen of gewoonweg om zich te kunnen ontspannen.

2.4

Frequentie van het parkbezoek

Het merendeel van de respondenten bezoekt het park minstens een keer per week.
De vraag is overigens maar aan een deel van de respondenten gesteld.
Tabel 4. Hoe vaak bezoek je het park? (N=504)
(bijna) dagelijks

26,6%

1-3 per week

31,0%

1-3 x per maand

28,6%

minder dan 1x per maand

12,9%

vrijwel nooit
totaal

0,8%
100,0%

Vooral mensen die in en om de binnenstad werken of er wonen, maken vaker gebruik van het
plantsoen.

2.5

Wat vind je positief aan het park?

In bijlage 1 is een alfabetisch overzicht gegeven van alle antwoorden op de open vraag “Wat
vindt u mooi aan het park?”
Vooral de verschillende soorten bomen en struiken worden daarbij genoemd. Men beschouwt
het plantsoen als een “oase van rust” zo dichtbij de drukke binnenstad, men waardeert de
combinatie van natuur (groen en water) en oude gebouwen, de fraaie zichtlijnen in het park en
naar de historische binnenstad, de bloeiende krokussen in het voorjaar. Kortom men ervaart
het als een heerlijk gebied om te wandelen, te sporten of om even rust te komen.

2.6

Waar heb je hinder van?

In de lijst van antwoorden op de vraag waar men hinder van ondervindt in het plantsoen (zie
bijlage 2) noemt men vooral de hondenpoep en in mindere mate de loslopende honden.
Ook stoort men zich aan (brom)fietsers die van het pad gebruik maken, het zwerfvuil,
hangjongeren en het drukke verkeer over de Stadsring. Vaak vindt men dat de prullenbakken te
vol zijn en betreurt men het feit dat het rondje om de binnenstad onderbroken wordt in de
omgeving van het stadhuis. Sommigen storen zich aan de plastic bankjes die zijn geplaatst.
Ook wijst men op de gevaren van de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop.
Overigens zeggen zo’n 40 respondenten dat ze zich nergens aan storen.
Het overzicht van waar men zich aan stoort levert ruim 800 opmerkingen op. De meest
genoemde woorden zijn:
1. (honden)poep:
2. (brom)fiets(ers):
3. Afval/zwerfvuil/rommel:

136 keer
120 keer
109 keer.

Daarnaast komt het woord ‘lawaai’, ‘herrie’ zo’n 35 keer voor, waarbij de relatie vooral met
de Stadsring wordt gelegd.

2.7

Wat mis je in het park of wat zou je willen veranderen?

Veel respondenten maken van de gelegenheid gebruik om –soms zeer uitvoerig – hun wensen
voor het plantsoen kenbaar te maken.
Over het groen, de verscheidenheid aan bomen, de verhouding tussen bomen en gras etc., is
men in het algemeen zeer tevreden en is men eerder beducht voor grote veranderingen. Het
maakt sommige respondenten ook achterdochtig. “Wat is er eigenlijk mis met het park dat
deze enquête gehouden wordt?”
Als men iets mist ligt dat vaak in het verlengde van de eerdergenoemde problemen. Men wil
meer toezicht of het plaatsen van verbodsborden voor honden(poep)overlast en het gebruik
van het pad door (brom)fietsers. Men wil dat prullenbakken vaker geleegd worden en meer
bankjes worden geplaatst.
Ook ziet men graag meer voorzieningen in het plantsoen, zoals kunstobjecten, sporttoestellen
(pull-ups, trimtoestellen), speelplekken, horeca (een ijscoman of poffertjeskraam) of
evenementen. Maar anderen zijn juist beducht voor het drukker maken van het park.
Wat het groen betreft zou men graag meer bloemen willen en meer variatie in struiken om
meer biodiversiteit te kweken. Vaak noemt men de behoefte aan een betere aansluiting tussen
stadhuis en Arnhemseweg, zodat de groengordel compleet wordt. Ook mist men de beschrijving
van de bomen waarnaar verwezen wordt met nummers in het wegdek (het bomenboekje uit
2009).

Zie bijlage 3 voor een totaaloverzicht.

Bijlage 1.
Wat vind je positief aan het park?
"Mooi aangelegd park met bijzondere bomen, alleen jammer dat je niet weet wat voor soort bomen het zijn.
Ja er staan nummers op de weg ,maar dan weet je nog niets ,voor kinderen bv die willen weten wat voor boom het is toch !!!!"
Afstand is mooi, mooie oude bomen, afwisseling in hoge en lage begroeiing, water
Afwisselend park, veel te zien
Afwisselende begroeiing, je kunt de veranderingen van de natuur in de jaargetijden volgen. Fijn dat wandel- en fietspaden
gescheiden zijn. Mooi in elk seizoen. Je ervaart het als een ruim park, ondanks de smalle strook grond.
Afwisselende soorten groen, slingerend, schoon, honden toegelaten, bankjes en verlichting, poortjes bij de wegoversteek,
seizoenen perken gevuld met bloemen
Afwisseling in de diverse seizoenen, de fraaie bomen, de krokussen in het voorjaar o.a. Maken het aantrekkelijk, open en gesloten
delen grasveldjes en water, en de historische bebouwing. De borden met toelichting over het hier en waarom van dit park. Hoogte
verschillen. Kortom laten. zo.
"Afwisseling. Bomen, planten, stadsgezichten.
Rust, niet altijd."
Al wandelend genieten van de groene omgeving. De prachtige bomen en planten, de manier waarop het park is aangelegd .
Schoon, ruim en dicht bij de stad. In het voorjaar zijn de krokussen fantastisch!
Allereerst de bomen, prachtige grote bomen, veel diversiteit aan soorten. Mooie mix aan bladkleuren, in alle seizoenen. De
bloeiende en bes-dragende struiken waardoor veel verschillende vogels hier hun voedsel en nestgelegenheid vinden. Het water met
de waterlelies, libellen waterjuffers en de watervogels. De vleermuizen. De koelte in de zomer. De doorkijkjes en de klassieke
straatlantaarns. De oevers met voorjaarsbloeiers.
Alles
Alles
Alles is prettig aan dit park. Jammer van de duizendknoop. Hou die in de gaten.
Alles! Gras en bankjes waar je lekker op kan zitten. Het water, de bomen, de oude stadsmuur en Monnikendam. Het is iedere keer
weer een genot om te zijn. Het is een bijzonder fijne ‘achtertuin’.
Alles!!, het groen (mag wel wat meer overigens), de vogels, de geuren, de rust
Alles, het groen, de dynamiek en het ontwerp. Historie
Alles, unieke omgeving en groen. Dit mag nooit verdwijnen
"Als bewoner van de binnenstad is ""groen"" om de hoek zo fijn!
Het geeft rust en ontspanning en wij als gezin genieten daar erg van."
Als bewoners genieten we al ruim 40 jaar van het Zocherplantsoen, zowel om er te wandelen als om er te genieten van de bomen,
de planten, de stilte en de groene ruimte. We hebben er gewandeld met onze kinderen en doen dat nu met onze kleinkinderen. Ze
konden er rennen en ravotten en ze hebben er leren fietsen. Het park heeft een diversiteit aan bomen, je wandelt er langs de
stadsgracht en bij de Monnikkendam heb je een prachtig uitzicht op de binnenstad. Het is het enige stukje openbare groene ruimte
in onze directe omgeving en we zijn er dan ook erg aan gehecht.
Als na de winter de crocussen gaan bloeien, de bomen langzamerhand in blad gaan komen, kijk je je ogen uit: zoveel schoonheid!
En dat geldt voor alle seizoenen: het is altijd bijzonder en realiseer je je dan nog dat dit park ontworpen is in de 19e eeuw door
gerenommeerde tuinarchitecten, dan weet je ' Amersfoort, wees hier zuinig op!'
Als rolstoel gebruiker zijn de paden op de meeste plekken goed toegankelijk. Het park bevindt zich op korte afstand van het
centrum en daardoor is het fijn om eventjes een ommetje te maken
Als we de stad ingaan lopen we er vaak doorheen en dan toch een beetje natuur in het centrum.
Authentiek, mooie bomen, groene oase.
authentiek, groen, sfeervol
Belangrijk groen rondom de binnenstad.
beleving in het groen te verblijven en toch dicht bij de binnenstad. voorts de ronding om de binnenstad heen en
variëteit/afwisseling van delen. Buffer tussen stadsring en binnenstad.
Bomen en planten, voorjaarsbloeiers, veel (jonge) vogels, zoals meerkoet, boomkruiper, scholekster, vink, staartmees, fitis,
tjiftaf, insecten (libellen).
Bomen, natuur
Bomen, water, bloemen, vogels & eenden.
Centraal gelegen
Combinatie groen historie ...en locatie midden in de stad
Combinatie van de oude binnenstad en het romantische groen. Lekker wandelen en genieten van het groen met horeca en cultuur
naastgelegen
Combinatie van groen, verschillende bomen en de oude stadsmuur.
"Cultuurhistorie

De aanleg door van Lunteren en Zocher; Engelse landschapsstijl; keuze beplanting
Bomenwandeling; Catalpa (40) en Plataan (90) bij 10 mooiste bomen prov. Utrecht!
18 Rijksmonumenten worden gepasseerd!
Restanten oude stadsmuur, rondelen, wachtruimtes, kantelen, waterpoort en koppelpoort."
Dat er natuur is in de stad. Dat is nodig!
Dat er vlakbij de binnenstad zoveel groen is en dat je zo via het groen bijna de hele stad kan rondwandelen. Ook vind ik het leuk
dat je veel vogels en watervogels ziet en verschillende boomsoorten en planten/bloemen.
Dat er zo veel verschillende bomen staan, mooi groen, veel water, torentjes, bankjes. Rust
Dat groen is en dichtbij is.
Dat het afwisselend is, er veel verschillende bomen en planten zijn en ik er vaak rust ervaar
Dat het echt een oase van rust en groen is in een steeds drukker wordende stad. De aanleg is speels en elke wandeling is er weer
iets nieuws te ontdekken. Het is fijn dat het groen onderhouden wordt. Ik sprak laatst een meneer die daarmee bezig was in het
park en die kon mij ook van alles vertellen over de bomen en struiken die daar groeien, erg leuk!
Dat het een mooie open plek is waar iedereen mag komen.
Dat het een prachtig park is rondom het centrum. Fijne wandelafstand langs mooie oude delen van de stadsmuur.
Dat het er zo mooi is, de bomen zijn prachtig, je kunt er fijn lopen en de kinderen zoeken er takjes, blaadjes, kastanjes en meer.
Dat het groen is en dat het er heerlijk ruikt
Dat het groen is, rustig, de krokusjes in de lente en de bomenroute
Dat het iets van het verleden uitademt.
Dat het mooi rond de stad ligt!
Dat het rond loopt, en je makkelijk en snel een wandeling kunt maken in een park.
Dat het vlak voor mijn deur ligt en zich altijd leent voor een wandeling. De combinatie van groen en oude stadsmuur. De
hoogteverschillen in het pad.
Dat het zo afwisselend is
Dat het zo groen is, gecombineerd met de historie die er staat. Daarnaast de rust naast de drukke binnenstad
Dat het zo groen is, goed onderhouden, plek van rust in de binnenstad.
Dat het zo mooi geïntegreerd is in de stadse bebouwing, het groen loopt over in de stad waardoor je een algeheel groen gevoel
krijgt, niet alsof je apart van de stad een park inloopt. Ik vind het park heel afwisselend, de kunstwerken zijn mooi, en het is
prachtig met het water en de oevers rondom. Mooie beplanting en goed onderhouden. Ook het gevoel dat het oude bomen zijn op
historische grond is fijn. Het park verrast en heeft prachtige doorkijkjes. Het past heel goed bij de stad.
Dat het zo'n mooi klassiek stukje Amersfoort is.
"Dat ik natuur zie en ruik midden in de stad. Ik werk nog volop en ben blij dat ik na een werkdag waarin ik de hele dag binnen heb
gezeten en niets gemerkt heb van het weer buiten, s'avonds natuur zie en door het park kan wandelen.
Ik vind het fijn dat het groen goed onderhouden wordt en er weinig rommel ligt "
dat is groen is rond de binnenstad en dat dat bijna helemaal om het centrum heel loopt: een oase van rust
"Dat je door het groen kan lopen bijna helemaal om de binnenstad heen. Je loopt ook langs allerlei fantastische plekken, zoals de
muur van Amersfoort, over Monnikendam heen, langs de kei van Amersfoort.
Ik vind ook erg leuk dat er zoveel mensen gebruik van het park maken om te wandelen, hard te lopen, de hond uit te laten of
lekker op het gras te zitten (helemaal nu in coronatijd). Wat ik ook fijn vind is dat er overal 'poepzakjes' aanwezig zijn, zodat dat
netjes opgeruimd kan worden door de mensen die hun hond uitlaten (en ik zie dat de meesten dat ook keurig doen, inclusief
mijzef...)"
Dat je met de muur meeloopt om de stad heen
dat je rond kunt lopen met uitzondering van het stuk stadsring.Het is echt een loop gebied zonder fietsers enz.
Dat je zo rond en op de stadsmuur loopt met zicht op de oude binnenstad. Plus het zicht op het park vanaf de weg.
Dat je zo vanuit de drukke binnenstad lekker in de natuur bent
De (relatieve) rust, het groen in de binnenstad, de historie van de stad en stadsmuren.
"De aanwezigheid van veel (mooie/oude/monumentale) bomen. dit maakt het park erg mooi en een aangename plek op hete
dagen. De ligging bij het centrum maakt de plek ook fijn; in het centrum is erg weinig groen. Tenslotte is de zichtbare
geschiedenis een meerwaarde."
De afwisseling met hoge bomen en lager groeiend groen, de historische elementen, hoogteverschillen en barrière van rust tussen
binnenstad en stadsring
De afwisseling van de vele verschillende bomen en struiken. Het glooiende terrein met de bochtige paden en daardoor verrassende
uitzichten. Het volgen van de seizoenen, zoals de crocussen in de lente bij Monnikendam. Prettig is ook het boekje
Bomenwandeling uit 2009 waarin veel bomen beschreven staan en wanneer ze geplant zijn. Kortom een prachtige wandelroute.
De afwisseling, de rust die van het water uitgaat, de prachtige bomen!
"De beek en de bomen de rust
En de oude stadsmuur. "
"De beschutting van de bomen tegen de zon en hitte. Zeker met de huidige hete zomers is het fijn om in slechts een paar stappen
een stuk in de schaduw te kunnen wandelen."
de bomen
De bomen
De bomen en het groen. Rustige plek in de stad. Foodfestival. Vrienden ontmoeten.
De bomen. Het groen. De natuur. Bankjes het ziet er verzorgd uit.
"De bomensoorten en de uitleg daarover.

De restanten van de oude stadsmuren.
Het zicht op het water.
De mogelijkheid om voor een deel om rond de oude binnenstad te lopen."
De cirkel om de binnenstad
De combinatie van de mooie natuur, de gracht, de stadsmuur en een rondje wandelen om het “oude” centrum van Amersfoort.
De combinatie van groen en historische gebouwen (Monnickendam, voormalig klooster, huizen) en bouwwerken (stadsmuur). De
diversiteit aan groen in het park en de mooie grote bomen. De locatie. Het diverse gebruik: wandelen, hardlopen, lunchwandeling,
hond uitlaten, picknicken, zitten, relaxen, soms vaart er een kano of een rubber bootje langs. De gemoedelijke sfeer.
De combinatie van groen, water en historische gebouwen. Het plantsoen heeft op de meeste plaatsen een fijn voetpad
De combinatie van natuur en cultuur. Groen afgewisseld met historische gebouwen als de koppelpoort, volmolen enz. Het is ook
goed om te zien dat de gemeente bij het onderhoud van het Zocherplantsoen geen onderscheidt lijkt te maken tussen onkruid en
kruid maar dat alle flora welkom is. Het park krijgt hierdoor een meer natuurlijke uitstraling wat ik zeer waardeer en wat ook goed
is voor de biodiversiteit. Ook de verschillende keien van overal over de wereld mogen er zijn.
De combinatie van oude bomen, water en rust.
"De combinatie van water en groen.
De monumentale bomen.
De diversiteit in begroeiing."
De diversiteit aan bomen en struiken, het uitzicht op de vele monumentale panden en tuinen, het rustgevende van het lopen onder
of langs massieve bomen, het historische besef van hoe de buitenmuur van de stad er uit heeft gezien.
De diversiteit van de begroeiing, de mooie kronkelende wandelpaden, de doorkijkjes, het vele groeneikenprocessierups
"De duiding kilometers
Door het park heb je een mooi rondje om de binnenstad heen
De sneeuwklokjes en krokussen in het voorjaar
Goed om te zien dat het park goed wordt gebruikt door veel mensen"
De evenementen die er plaatsvinden vind ik een hele fijne manier om mijn stadgenoten te ontmoeten. Dat kleine beetje natuur om
de hoek voor een snelle frisse neus.
De flora en fauna. Een rustige plek, weg uit de drukte van het centrum. Ook heerlijk om af en toe op een bankje te zitten of in het
gras te vertoeven.
De frisse lucht, rust, schoonheid van het plantsoen en het trotse gevoel dat ik vlak langs de historische stadsmuur loop.
De genummerde ijzeren driehoekjes in de paden. Ik kocht bij toeval, bij de kringloop een boekje over bomen in het
Zocherplantsoen. Zo heb ik aardig wat geleerd over de bomen die er staan, soort, herkomst, lengte, winterkleed, superleuk.
(Handiger zou zijn als dat middels bordjes er zou staan, want wie heeft er nu zo’n boekje.) Erg educatief. Lijkt me ook leuk om
schoolklassen er door te laten lopen. Een schoolreisje in de eigen stad.
De glooiende paden en de vele bomen
De groene omgeving, de mensen die je tegenkomt, de monumenten
De groene rand om het centrum. Heerlijk om te lopen als je aan de andere kant van het centrum moet zijn en niet door de drukte
wilt lopen. Mooie, oude bomen.
De groene rand rond de binnenstad. Lekker om te wandelen, langs te varen
De historie die het uitstraalt. De diversiteit van de begroeiing. Kunnen wandelen langs het water, zo dichtbij de stad.
De hoeveelheid bomen, dat het bijna een compleet rondje Amersfoort Binnenstad is zonder gestoord te worden door fietsers. Het
is idyllisch. Het geeft mijn tuin, grenzend aan het Plantsoen een mooi uitzicht.
de hoeveelheid groen
De hoeveelheid groen, de oude stadsmuur, de verlichting
De hoogte verschillen, diversiteit en alle mooie bloemen in het voorjaar langs de ring! Ik voel me er op m’n gemak en het past bij
de oude binnenstad. Van mij mag het zo blijven
De krokussen in het voorjaar, de waterlelies, de prachtige bloeiende kastanjes in mei, de herfst, de diversiteit aan bomen (
bomenroute!), het zicht op de oude binnenstad.
De kronkelende paden, monumentale bomen en resten van stadsmuur. Groene long en fraaie begrenzing oude kern. Er staat geen
kunst in, dat vind ik altijd een stoorzender, anders dan bij een museumpark natuurlijk. Het is echt een park met allure groen en
ademend.
De ligging, op sommige plekken het water erlangs, de diversiteit, dat het rondloopt, veel groen en bomen. Prqchtig!
De ligging. Dicht bij de stad en prachtig aangelegd.
De locatie is fijn aan de rand vd stad, het straalt rust uit, heerlijk genieten van het groen in de stad.
De locatie is heerlijk, ik fiets er graag langs en doorheen en pak bij mooi weer een bankje om een ijsje te eten.
De mogelijkheid om in een binnenstad een flink stuk door een park te kunnen lopen is erg prettig.
De mogelijkheid om te wandelen, van het groen en de rust te genieten op een bankje, rondje om de binnenstad te rennen. De
mogelijkheid om samen van een festival te kunnen genieten (Burg. Brouwer plantsoen)
"De mooie bomen en de afwisseling in groen en de verschillende mensen die er zitten/lopen.."
"De mooie bomen
De looproute"
De mooie grote bomen en het afwisselende groen.
De mooiste wandeling in Amersfoort: een rondje om de binnenstad door de prachtige natuur!
De natuur
De natuur afwisselend
De natuur dicht bij huis en bij de binnenstad. Een groene buffer tussen de woningen en de Stadsring

De natuur en de rust die je er vind. Ik vind het belangrijk dat diersoorten hier kunnen profiteren van de diverse planten en bomen.
Ook voor de mens is natuur belangrijk.
De natuur is prachtig, de oude stadsmuren zijn ook supermooi en als je de 3km helemaal omloopt zie je ook een hoop belangrijke
punten van Amersfoort. Nu met Corona is het er wat druk, maar het is heel fijn. Tevens zijn er veel bankjes om even op te zitten.
Ook de aanduiding van het aantal KM dat er gelopen is vind ik leuk en festivals zoals Lepeltje Lepeltje zijn geweldig!
De natuur, die is voor mij primair. Dat het park bijna helemaal rondom de binnenstad loopt met deels ook de Beek erlangs.
De natuur, paden en stadsmuur
De open lijnen om de prachtige binnenstad en het groen in deze buurt wat er voor zorgt dat onze stad ademt
De open sfeer. het voorjaar met de krokussen, de rustieke bomen, de grachten mét waterlelies, een plek op een bankje met een
boterham, de overgang naar binnenstad en buitenstad, de rust.
De opzet, oude grote bomenlanen in combinatie met de gracht. Slingerende paden en hoogteverschillen, inheemse bomen en
planten, parksetting.
De Ouderdom, de Leeftijd. Niet zo'n Jong Parkje.
De plek midden in de stad. Hoe het er uit ziet. Hoe het gebruikt wordt voor evenementen enzo
de prachtige bomen, grachten en de aanleg van de borders
De prachtige combinatie van (binnen)stad en natuur. Oude muren als achtergrond van t groen. De rust, kracht en zuurstof die t
uitstraalt als je haastig onderweg bent. Het thuiskom gevoel als je de ring op rijdt. Het allerbeste stuk van een hardlooprondje!
De prachtige dikke hoge bomen die schaduw en koelte geven in de zomer en een buffer tegen de drukke auto's op de stadsring. Het
is heerlijk om vanuit een drukke binnenstad even het groen in te gaan. De kronkelpaadjes zijn heerlijk voor wandelen. Je kunt
jezelf helemaal alleen wanen, terwijl er toch veel mensen zijn. Ook prachtig vind ik het stuk waar de oude stadsmuur gerenoveerd
is. Wat een mooi stuk geschiedenis is dat.
De prachtige variatie aan bomen, die aan weerszijde van het wandelpad staan. Heel leuk en leerzaam ook het ooit uitgegeven
bomenboekje, waarin via een nummering ( aangebracht op verschillende plaatsen in het voetpad ) beschreven staat over welke
soort boom het gaat! Het biedt verrassende doorkijkjes op de oude stadsmuur, maar ook op het water. Het is een rustgevende soms ' verstild' stukje natuur om het oude stadscentrum.
De relatie binnenstad met het prachtige park en de monumentale bomen
De relatieve rust zo dicht bij de drukte eromheen
De ruime opzet
De ruimte, de frisse lucht
De rust die het uitstraalt
De rust die het uitstraalt ondanks dat je in de binnenstad bent en als je begint bij Marienhof dan loop je een aardig stukje naar de
koppelpoort, heerlijk!
De rust en de fijne licht glooiende wandelpaden, weg van de drukte, heel fijn om een stukje groen te hebben als wandelroute
langs de mooie plekjes van de stad.
De rust en de mooie groene omgeving.
De rust en de oude bouwweken
De rust en de uitstraling van al het groen
De rust en het groen
De rust en het groen midden in de binnenstad zijn voor mij heel belangrijk
De rust en het vele groen
De rust en in verhouding ruime opzet. Verder kun je rustig door het groen om de stad heen wandelen met hier en daar een
aftakking. Een echte "groene omheining" van onze mooie stad.
De rust en wandelen rond de oude stad.
De rust in de stad, mooie hoge bomen. Stadsmuur
De rust tussen een drukke en weg en binnenstad in, mooie groene overzichtelijke ruimtes, goede kwaliteit van wandelpaden, zit
voorzieningen, goede verlichting
De rust, de bomen waar je onder door loopt, langs het water, oude stadsmuur langs de kant. Het is een mooi stuk om te wandelen
De rust, de historie en het groen. Het ontstresst. Het geeft het centrum Amersfoort de broodnodige longen, voor de mens én voor
de natuur.
De rust, de prachtige bomen, de vorm, de ligging, de stadsmuur, het water, de mensen alleen jammer dat een rondje maken niet
kan. (Kan natuurlijk wel maar is geen park)
"De rust, de variatie in natuur, loopafstand van mijn huis, veel prullenbakken dus weinig zwerfafval, altijd aardige mensen tijdens
de wandeling."
De rust, het vele groen en de daarbij horende dieren, de nabijheid van de binnenstad, het zichtbare en beleefbare erfgoed. Je
kunt er erg fijn een wandeling maken, hardlopen of op een bankje zitten. Het park is divers waardoor je er het hele jaar door fijn
gebruik van kunt maken.
"De rust, mooi aangelegd, hele mooie bomen en de beplanting in het algemeen.
Ook de goede verlichting, de slingerende paden, de bankjes en een goede hoeveelheid vuilnisbakken."
De rust, ruimte, het groen, de paden, breed genoeg om ’afstand’ te houden
De rust, veel groen, mooi rondje. En dan vooral het stukje waar je boven langs de stadsmuur loopt.
De rustige sfeer: echt een oase
De schitterende bomen, de beek en het groen eromheen. Ook de resten van de oude Stadsmuur incl.begroeiing en nu de
plantengroei etc. rond de beek zijn gang mag gaan, dus (vrijwel?) gezaaide/geplante planten e.d. is het nog mooier geworden. En
sinds door de uitbraak van Corona het verkeer op de Ringweg is verminderd is het heerlijk rustig. Wordt helaas alweer minder want
er zijn weer meer auto's onderweg!

"De sfeer en de variatie in bomen.
De verhalen die aan de lokatie van de tweede muur vastzitten.
Stadsnatuur en cultuurhistorie."
"De sfeer, als er een festival als Lepeltje Lepeltje is: de hele stad die als een grote familie picknickt in t groen. En dat midden in
het centrum, heerlijk!
Er staan ook van die mooie bomen. "
"de sfeer, de diversiteit aan bijzondere parkbomen, zon en schaduw, wisselende uitzichtjes,
hier groeten we elkaar, de rust in het plantsoen en de drukte van verkeer op Stadsring en Flierbeek- en Scheltussingel
harmoniëren met elkaar.
De sfeer, de mooie Zocher-aanleg, de crocussen.
De sfeer, soort bomen, aanleg paden, de lantaarnpalen. De stadsmuur en de singel.
De strekking van het park rondom de binnenstad, de culturele evenementen die er plaatsvinden, en het open karakter.
De variatie aan bomen en struiken. En de glooiing in combinatie met het slingerende pad.
De variatie aan flora. Ik denk wel dat er nog meer variatie kan komen
De variatie aan vegetatie en de betrekkelijke rust, alsmede de gescheiden fiets- en looproutes. Dat is een bos wel anders... Ook de
mogelijkheden om onderweg 'uit te stappen' d.w.z. de stad in te lopen vind ik erg prettig. Ik krijg telkens weer een 'buiten-gevoel'
vrijwel midden in de stad.
De variëteit aan groen, geniet van planten, vogels, geen verkeer.
De verscheidenheid aan planten en bomen. Het groen. Het is schoon en verzorgd.
De verschijdenheid aan bomen, de leuken doorkijkjes, de plekken waar je even kan zitten en de verschillende paden in het
plantsoen.
De verschijdenheid aan bomen. Groen geeft rust en koelte in de zomer.
De vogels, het is een rustplek als je in de binnenstad woont
De vrijheid om je heen
"De wisseling van de seizoenen waardoor het park altijd anders is.
De grote bomen."
Dicht bij het centrum maar uit de directe drukte. Veel groen. Veel te kijken. Natuur heeft een prominente rol (veel soorten bomen
en planten). Sfeer van de historie van Amersfoort. Lekker buiten zijn dicht bij huis.
Dicht bij huis een beetje natuur. Mooie bomen, planten, oude muur en huizen.
Dichtbij een prettig ingericht.
"Dichtbij het centrum, fijn wat groen om je heen, voert langs mooie plekjes/monumenten in Amersfoort.
Bankjes zijn fijn, lekker om even te zitten."
Dichtbij huis en relatief rustig
Dichtbij huis. Verkoelend door alle bomen. Veel groen. Goede wandelroute, duidelijke paden. Beweeg rondje. Goed voor
wateroverlast, neemt veel water op.
Dichtbij rust
Dichtbij, groen, kunst
dichtbij, hoogteverschillen, mooie en oude bomen
Dichtbij, mooi, rustig, natuur
"Dichtgelegen bij het centrum.
Veel groen
Dit is een park zoals een park hoort te zijn. Past prachtig in de omgeving en maakt die nog mooier. Ik loop liever hier dan op een
stoep.
Dit is nu 1 van die pareltjes van Amersfoort, dit is wat Amersfoort nu Amersfoort maakt stad en groen gaan hand in hand
Divers, rustig, heuvelachtig
diversiteit
"Diversiteit aan bomen en struiken en met vele verschillende vogels, vlinders en andere insecten. Het park leeft met mensen,
groen en dieren. Dit alles met een open karakter wat veiligheid geeft. Het plantsoen is een oase aan natuur in een letterlijk
versteende omgeving.
Het plantsoen wordt goed onderhouden en daardoor blijft het mooi. Voor het opnieuw aanleggen in de oude stijl zoals het nus is,
was het overwoekerd en sociaal onveilig."
"Diversiteit aan flora, indeling van paden, hoogte verschillen, mooie afscheiding tussen de oude binnenstad en rondweg en de rust
die het park uitstraalt ondanks het geluid van het verkeer (dat hoort bij een stad)."
Diversiteit aan mooie monumentale bomen en groen. Uitzicht op de huizen rondom de stad zonder dat je er opzichtig naar binnen
kijkt. Een fijne groene strook om de stad die buiten de stadmuren steeds minder groen is...
Diversitéit van het groen, heel aantrekkelijk aangelegd , zowel voor jong en.oud!!!
"Doorkijkjes naar de binnenstad groendiversiteit van bomen / planten
bootjes / rondvaart"
"Duidelijk gescheiden wandel- en fiets pad.
Bochtige paden.
Open met bomen"
Een groene omgeving waar je lekker door kunt wandelen. Ook woon ik aan de stadsmuur en ik vind het een fijn groen uitzicht.
Een heerlijke oase in de binnenstad. Rust, water, veel groen, de oude stadsmuren, Monnikendam, ik geniet er altijd erg van.
Een lange ronde door Amersfoort, fijne wandeling.
Een mooi aangezicht voor de stad, een groene oase tussen toeterend verkeer

Een mooi stuk natuur rond de oude stad, zier er mooi uit!
Een mooi stukje groen in de binnenstad. Mooie historie en voelt er heerlijk rustig
"Een mooi stukje oud Amersfoort. Vooral in het vroege voorjaar is het erg mooi met al die Krokussen.
Bezoekers van buiten de stad neem ik altijd daar mee naar toe. erna de binnenstad in.
Wel veel verkeer langs het park (soms lawaaiig) maar zelf loop je daar rustig."
Een mooi verstild stukje natuur als buffer tussen drukke stadsring en de volle binnenstad, een rustige binnenkomer en een
weldadige groene sjaal om onze mooie stad. Geeft Amersfoort een mooi aanzien vanaf de stadsring.
"Een mooie plek om ‘s avonds te wandelen.
De diversiteit aan bomen."
"Een overzichtelijk rondje wandelen
Natuurlijke uitstraling"
Een plek met veel rust, veel groen diversiteit, water, Vogels , mooi verbinding met de koppelpoort.
Een prachtig stukje natuur bij de drukke binnenstad
Een prachtige groene long om de binnenstad. Uniek! Afblijven dus
Een rondje plantsoen, is precies een mooie afstand voor een wandeling. Mooie combi tussen groen en water.
Een stuk mooi groen langs het water midden in de stad
Een stukje groen in de drukke stad
Een stukje groen in de stad.
Een stukje natuur in de stad.
Een van de weinige groene plekken in Amersfoort.
En mooi stukje groen in de stad
"Enige groene wandelplek vlakbij waar ik woon (net buiten de binnenstad).
Mooie combinatie van groene ruimte, veel bomen en oude geschiedenis.
Park loopt rond binnenstad in een (helaas onderbroken) cirkel van 3 km."
Er is al zo weinig groen in de stad. Ik wordt er blij van
Erg mooi aangelegd met veel verschillende boomsoorten , erg prettig om daar te wandelen
Even de drukte (verkeer Utrechtseweg) te kunnen ontvluchten van uitlaatgassen naar heerlijke (zuurstof) groene omgeving.
Even een beetje groen, even een beetje buiten alhoewel het er vaak druk is. De bomen zijn mooi en de beplanting soms ook.
Even rust in de drukte. Kleuren in het voorjaar. Afwisselende bomen.
"Evenementen zoals LepeltjeLepeltje. Diversiteit aan groen.
Lekkere plekjes om te zitten."
Fantastisch! De grote bomen, paden langs de oude stadsmuur, de geur, in het voorjaar bloeiende struiken. Is eigenlijk een smalle
strook, langs water, maar voelt heel wijds 👍
Fantastisch, deze groene gordel. Loop er graag doorheen, allen of met de wandelclub. De gedeeltes waar je mag fietsen, neem ik
graag als alternatieve route.
Fijn dat er een lang stuk groen voor het wandelen direct aan het centrum ligt. Het is lommerrijk en vormt samen met het water
een mooi stuk groen in de binnenstad. Jammer dat het groen zich niet helemaal rondom de binnenstad bevindt. Zou leuk zijn als je
helemaal in het groen rondom de oude binnenstad kan wandelen.
Fijn en mooi stukje Amersfoort om te fietsen en te wandelen. Prachtig gelegen langs delen van de muur en langs het water. Mooie
doorkijkjes.
Fijn groen zo in het centrum en het is echt een schitterende plek met de combinatie van geschiedenis en natuur.
Fijn om een wandeling te maken, helemaal nu in coronatijd. Verder gebruik ik het park om te sporten. Een rondje om de stad is
precies goed voor mij.
Fijn om te wandelen
Fijn om te wandelen
Fijn Park.
Fijn wandelen langs het water.
Fijn, vind het een prachtig stukje grond in de binnenstad.
Fijne afstand om te wandelen, rondje om het centrum past precies in een lunchpauze. Her en der wat horeca aan de randen van
het park is fijn. Mooi afwisselend groen en goede wandelpaden, op sommige plekken meerdere routes mogelijk
(bovenlangs/onderlangs, stukjes met twee parallelle paden).
Fijne locatie, lekker groen, prachtige oude details, veel geschiedenis, perfecte hardloop route, altijd gezellig. Hij geeft de
binnenstad een stuk groener gevoel.
Fijne plek om te wandelen .
Fijne ring tussen binnenstad en het verkeer.
Fijne sfeer met mooie bomenen struiken, bijzondere verlichting, rustpunt in het centrum.
Fijne sfeer. En vooral DAT er dit groen is in de stad.
Fijne wandelroute en tijdens festivalletjes geeft het een mooie sfeer doordat je in het stadspark staat, groene omgeving en de
stadse sfeer.
Fijne wandelroute met veel verschillende struiken en bomen
Fijne, groene plek nabij de binnenstad om even te wandelen en tot rust te komen.
Fraai vormgegeven en groen (relatief stil) gebied rond de middeleeuwse binnenstad.
geen auto’s
Geen auto's. Rust

genieten van de natuur in de binnenstad, even opladen in de pauze met een lunchwandeling. In het voorjaar al die mooi krokussen,
de jaargetijden. Jammer dat de waterlijn daar niet langs kan varen.
Gevarieerd en langgestrekt, bijna rond de gehele binnenstad.
Gevarieerde groene beeld, koelte en rust ten opzichte van drukte in de stad/ op werk.
Gevoel van ontspanning in het mooie groen
Geweldig en een groene long en zeer nodig als zuurstof leverancier.
Geweldig mooie wandelstrook die amersfoort als stad compleet maakt. Het aangezicht naar binnen als mensen over de ring rijden,
de perfecte overgang van het centrum naar buiten.
"Geweldige manier om met familie en vrienden een excursie te maken door de groen gordel van Amersfoort. De ene keer met het
bomenboekje in de hand, de andere keer lopend langs de steengoede geschenken, en dan afsluiten in het café, op het terras, of
nog even naar de Markt en wat winkelen.
Het is voor een deel ook een krappe, maar leuke fietsroute. "
Gezellig om door heen te wandelen
Goed aangelegd met behoud van historsche elementen, en vooral in de lente heel mooi met alle krokussen
Goed bereikbaar.
Goede paden, mooi en veel groen. Prachtig stukje Amersfoort!
Groen
Groen
Groen afwisseling bomen
Groen bij de binnenstad
Groen dicht bij de stad en goed onderhouden. Mooie looproute langs t centrum
"Groen dichtbij huis.
Diversiteit van bomen.
Gezelligheid en ontmoeting.
Vogels/ Vogelzang .
Koele plek in de zomer
Bloeiende planten langs het water en deels in de taluuds.
Goed onderhouden."
Groen dichtbij stad, mooi als je even i n de stad bent geweest. Lekker om tot rust te komen, hoofd leegmaken tijdens wandeling
Groen dichtbij, mooi de oude muren, echt fijn om een rondje te lopen en een frisse neus te halen. Ook om op een bankje te
zitten.
Groen en de drukte van de stad
groen en historisch karakter
Groen en rust voor een mooie wandeling, hardloop rondje of even zitten op een bankje. Geeft ook mooi alle bouwstijlen van de
laatste 100 jaar weer.
Groen en rust, de prachtige oude muur, het water en de kunst. Het is zo al prachtig...
Groen en rustig
Groen en water, mooi rondje lopen.
Groen en zicht op oude delen van de stad
Groen in de binnenstad
Groen in de binnenstad, stukje rust in de drukte, vooral niets aan veranderen.
Groen in de binnenstad, veel afwisseling
Groen in de buurt dat niet alleen een afgesloten parkje is, maar daardoor lekker lang en ook ook gebruikt kan worden om in een
looproute naar een andere plek. (Jammer dat deze cirkel rond de binnenstad niet een volledig groene cirkel is maar wordt
onderbroken in de buurt van de Molenstraat (er voor en er na).
Groen in de omgeving van de binnenstad
Groen in de stad
Groen in de stad, grote bomen, veel verschillende soorten gewassen
Groen in de stad. Het park nodigt uit om een stukje om te lopen richting werk.
Groen in de stad. Voelt historisch aan en ademd alles wat Amersfoort is en waar Amersfoort vandaan komt
"Groen in een omgeving vol steen;
Op loopafstand van mijn huis "
Groen in een verder stenige binnenstad, fijne sfeer, water, mooie stadsmuur.
Groen is erg belangrijk in een stad. Prachtige oude bomen. Veel mensen genieten hiervan. Het hoort bij de stadsmuur.
Groen lekker dichtbij huis. Gezellig aantal anderen.
"groen met afwisseling van oude bomen, bloeiende perken, gras, voorjaarsbloemen. Natuurlijke uitstraling. Zicht op het water en
monumenten.
De boombanken."
Groen midden in de stad. Rondje wandelen
Groen midden in het historisch centrum en dicht bij huis.
Groen om de hoek
"Groen om de stad
Beweegrondje"
Groen omgewing en afwisselende paden . Het is een bijzonder plek in het centrum van Amersfoort. Door die pad te volgen kan je
de stad ondekken op een leuk manieer.

Groen rond de binnenstad, logische wandelroute, kunnen zitten en bewegen, fijne sfeer, heuveltjes, historische plekken die
integraal onderdeel zijn, grasvelden geven gevoel van ruimte en ontspanning, vriendelijk beeld als je de stad in komt.
"groen strook in het centrum, rust , krokussen in het voorjaar, haalt de stadsring op (andere zijde is erg lelijk!),
relatief schoon, bankjes , authentiek"
Groen stuk wat prachtig rondom de stadmuren staat. Heeft uitstraling
"Groen
Goed onderhouden
Goed ingericht
Goed verlicht"
"Groen
Water
Goede wandelpaden
Dichtbij huis"
Groen!
Groen! En een geweldige variatie en rijkdom aan bomen. Niets aan veranderen aub!
Groen, autoluw en beschut
Groen, bomen, bloemen, water, kronkelige wandelpaadjes, fietspaden
Groen, diversiteit aan bomen en het water.
Groen, fris, mooie plekjes
Groen, geen fietsers
Groen, gevarieerd, rustig, mooi uitzicht, prachtige bomen en bloemen
Groen, mooie oude stadsmuurdelen, kronkelende paadjes, het water, de poort.
Groen, paden
Groen, ruim, schoon
Groen, rust, combinatie van planten, bomen en oude stadsmuren is erg aantrekkelijk. Als wandelroute fraai.
Groen, rust, sfeer
Groen, rustig, mooi, historisch
Groen, schaduw, koel in de zomer, hoogteverschil tijdens hardlopen, gescheiden van veel verkeer
Groen, schaduw, veel verschillende bomen. Stadsmuur van dichtbij kunnen bekijken.
Groen, schoon, diversiteit aan bomen, water, vogels, niet veel honden, niet druk, vriendelijke mensen, geschiedenis, bloemen,
eetbare planten.
Groen, schoon.
Groen, uitzicht vanaf Monninkendam naar de binnenstad, oude stadsmuren.
groen, veel bomen, een mooie wandeling helemaal rondom de binnenstad.
"Groen, wandelpaden door het groen, langs het water en prachtige monumenten.
Ook als je er langs fietst of met de auto over de ring, geeft het ondanks de drukke weg een rustig en mooi beeld. Het is een
iconisch stuk amersfoort.
In het voorjaar bloeien de bollen altijd prachrig"
Groen, water, afwisseling, dicht bij centrum, doorkijkjes richting centrum, route langs super mooie oude panden
"Groen, water, goede paden, divers.
Als ik in de winter wil hardlopen voel ik mij hier altijd veilig omdat ik op alle stukken wel mensen tegenkom. "
Groen, weinig verkeershinder, mooi, ruimte voor sport
Groen. Goede wandel-/hardlooproute. Fijn alternatief voor lopen langs drukke Stadsring. Historie en natuur.
Groen.. sfeervol..
Groen/veel natuur, dit geeft rust ontspanning en lucht. Perfect gebied voor hardlopen en wandelen. Ook veel leuker om te fietsen
ipv door de stad
Groene gordel in de stad
Groene gordel in verstedelijkt gebied. Mooi aangelegd. Veel bomen en landschappelijke variatie, stadsmuur elementen en
monumenten.
groene gordel met stadsmuur & water: fraaie plek rond de stad
Groene long in de stad met mooie oude bomen...
"Groene long rond het centrum
Vogels, egels, "
"Groene long rond het centrum
Vogels, egels, "
Groene long, mooie bomen, uitzicht op de stad, rust, benadrukt middeleeuwse binnenstad. Mooie wandelpaden.
Groene oase in de binnenstad. Vogels, water
"Groene oase in de stad
je kan mooi rond de stad lopen
Veel dingen te zien onderweg"
groene oase in de steenwoestijn van bebouwing en wegen
Groene oase in de stenen stad, nodigt uit tot even een stapje langzamer. Zeer toegankelijk, ook aangenaam om langs te fietsen als
contrast met de drukke Stadsring.
Groene oase met mooie grote bomen. Rust. Mensen wandelen er. Fijn om een ommetje te maken. Mijn huis kijkt er op uit.
Heerlijk. Jammer dat met droogte het gras geel wordt.

Groene oase rondom het oude centrum. Mooie oude bomen, kalmerend water en leuk om langs de verschillende keien te lopen.
Groene oase, historische grond, landschapsarchitectuur beleving
Groene omgeving i.c.m. stadswal.
Groene omgeving langs historische plekken
"Groene ruimte in de binnenstad
Mogelijkheid om een mooi rondje te wandelen in/om de binnenstad
Met een veilig gevoel"
Groene wandeling, afwisseling, meestal schone paden
Groene zone in de binnenstad, relatief rustig
Hardlopen, natuur om de hoek in de drukke binnenstad, leuke evenementen met bijvoorbeeld Lepeltje Lepeltje.
"Heel fijne plek Bijzondere plek
Zo'n groenstrook om een stadskern heb ik zelden gezien.
Gasten zijn enthousiast als zij onze stad bezoeken en een fiets - wandel rondleiding van ons krijgen beginnende bij het Zocher park
- het visitekaartje van Amersfoort!"
Heel mooi park en veel te doen! heerlijk om te sporten, en gezellige evenementen.
Heel mooie bomen, water, geluid van vogels, rust, natuur.
Heel prettig dat ontspannen groen tussen de verstening van de bebouwing van de Stadsring .
heel sfeervol en rustgevend. Heerlijke wandelroute
Heerlijk een stukje natuur dicht inde stad waar je lekker tot rust kunt komen en waar ik al flink wat hardloopkilometers heb
afgelegd
Heerlijk groen, rust, mooie bomen, planten en bloemen, leuke historische plaatsen en beschrijvingen.
"Heerlijk hardloop rondje.
Groen in de binnenstad. "
Heerlijk mooi groen park met oude bomen om lekker te ontspannen, te sporten en relaxen. Mooie sfeer.
Heerlijk om even een rondje Amersfoort in het groen, te doen
Heerlijk park.
Heerlijk prachtig groen in de binnenstad. Een welkome, fijne, rustgevende afwisseling tussen al het verkeer en bebouwing.
Heerlijk rondje hardlopen, authentiek, smalle gebogen paden, hoogteverschillen,
Heerlijk rondje om de binnenstad in het groen. Wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden, rangen en standen. Op een
gegeven moment herken je elkaar en maak je af en toe een praatje. Dat gebeurt ook met mensen waar je normalerwijs niet zo
snel mee in contact komt. Het is een vriendelijke, betrekkelijk veilige omgeving.
Heerlijk rustig
Heerlijk wandelgebied, veel groen, veel verschillende bomen inclusief het bomenboek, ieder seizoen verschillende planten en
bloemen, mooie singel
heerlijk wandelrondje, prachtige oude bomen en leuk dat je langs stukjes stadsmuur komt
Heerlijk, fijn om rond te wandelen. Prima lunchwandeling, rondje om de binnenstad
"Heerlijke afscheiding van het verkeer. Het wandelpad is het enige vlakke psrcours van ons stratennet vol kuilen en gaten slecht
bestrate en scheve trottoirs.
Het plantsoen is in het voorjaar een kadootje en de rest van het jaar een refuge voor mens en dier. Onderhoud het daarom
zorgvuldig! Vul de krokusjes elk jaar aan. Hang nestkastjes voor vogels op."
Heerlijke groene oase in de stad. Mooi rondje voor mijn lunchpauze.
Heerlijke groene oase rond de stad
Heerlijke omgeving
Heerlijke plek om te wandelen, te chillen op een bankje en te genieten van het groen.
"heerlijke plek om vanuit huis een leuke en gevarieerde wandeling te maken. Veelzijdig door variatie in aanleg, lichtinval en de
historische waarde door stadsmuren of restanten hiervan.
ook wandeling over de muren geeft weer fantastische uitzichten. De stadsentree bij de Kamp, de gerenoveerde brug, biedt een
prachtig uitzicht op de veelzijdigheid van Amersfoort. Historie, cultuur , kunst en de nieuwere opbouw van Amersfoort wordt hier
prachtig weergeven."
Hele mooie bomen, fijne groene "voortuin" . Lekker wandelrondje
"Het #Zocherplantsoen is eens sieraad voor de stad. Er wordt gewandeld, met of zonder hond. Er rennen sporters doorheen.
Mensen en kinderen in kano’s en op de sup. Senioren op het bankje.
Kinderen zitten op een kleedje met ouders te picknicken.
Er wordt gesprongen op de stadsmuur. Skaters zijn er te vinden. Kortom genieten van het prachtige park. Het park wordt prachtig
onderhouden . Dagelijks genieten er heel veel mensen van het park. Van so morgens vroeg tot ‘savonds laat. Het park is
FANTASTISCH.
Het aanblik geeft een vriendelijk karakteristiek beeld van de stad. Het is prettig wandelen.
Het ademt rust uit en nostalgie
Het benadrukt de historie en het groene karakter van de Amersfoortse binnenstad. Door het groene gras, struiken, bomen en
planten/ bloemen wordt de historische stadsmuur mooi benadrukt en in het zicht geplaatst. Verder mist Amersfoort een stadspark.
Met dit park is er toch een soortgelijke functie.
Het biedt de mogelijkheid om lange wandelingen rondom de gehele binnenstad te maken.
Het feit dat er een stuk groen is on de binnenstad. Het op/neer gaan van de paden zorgt voor diversiteit in het lopen.
Het fraaie ontwerp en de relatie met de middeleeuwse stad. NIETS aan veranderen
Het geeft een gevoel van ontspanning.

"Het gevarieerde park met de vele, grote bomen en water is een oase van rust in de drukke binnenstad.
Een heerlijke groene (koele) verblijfsplaats én voetgangersverbinding (ongestoord, prettig wandelen van de ene naar de andere
plek in de stad). In corona-tijd extra belangrijk.
Iedereen kan er terecht (wat mij betreft ook de 'paradijsvogels van Amersfoort', al dan niet met een biertje/joint)"
Het glooiende landschap, het groen, de oude bebouwing die op sommige plekken staat (muur, Monnikendam, witte huis langs de
Stadsring)
Het groen
Het groen
Het groen (prachtige bomen), de vogels en het water en de rust
Het groen en de bomen, het stromende water. Heerlijk om zo dicht bij huis een wandeling door het groen te kunnen maken en
echt het gevoel te hebben in de natuur te zijn terwijl het eigenlijk zo'n smalle strook is.
"Het groen en de landschapsarchitectuur. Het groeperen van bomen en struiken is zorgvuldig door de ontwerpers overwogen.
De kronkelende paden en de hoogteverschillen en met name de doorkijkjes met lange zichtlijnen maken het spannend. Helaas is
dit zorgvuldige ontwerp aangetast door de bomen die recentelijk zijn aangeplant in het kader van gemeentelijk beleid om 4000
bomen bij te planten ter compensatie van de aanleg van de Westelijke Rondweg."
Het Groen en de Mogelijkheid Tot buiten vertoeven en sporten
het groen en de route.
Het groen en de ruimte, de bloeiperiodes van het groen.
Het groen en de vorm. Eén ronde langs de binnenstad is een fijne afstand voor de dagelijkse beweging.
Het groen en uitzicht op de oude stadswallen.
Het groen en water, wat er verder niet is in binnenstad
HET GROEN IN DE STAD
Het groen in de stad. Het is goed voor de gezondheid van Amersfoorters. Zorgt voor verkoeling en geeft een gevoel van ruimte.
Het groen in de stad. Zo dichtbij een prachtige omgeving. De oudheid van de stadsmuur, de rust en de vogels zijn prachtig.
het groen is divers, er is natuurlijk groen en gekuist groen. gelukkig houden steeds meer mensen het gras vrij van hondenpoep. De
beek is ook een fijne bijkomstigheid, om te varen, schaatsen, vissen en genieten van de watervogels.
Het groen midden in de stad, de diversiteit qua beplanting, de glooiingen, het water, de stadsmuur, de ouderdom; mogelijkheid
om zowel te fietsen als te wandelen.
Het groen, de afwezigheid van verkeer. De leuke stukjes, het zichtt op de oude stadsmuur. Het hoort gewoon bij de stad
Het groen, de bomen, de bloemen, de monumentale gebouwen
Het groen, de rust, dat het pad wat slingert, hoogteverschillen, dat het om de stad heen loopt, het uitzicht op oude gebouwen in
de binnenstad.
Het groen, de rust, de oude gevels/woningen, 'natuur in de stad',
Het groen, de stilte, de nabijheid en het water.
"het groen, gecombineerd met de oude stadsmuren; de bloeiende krokussen in het voorjaar
de rust"
Het groen, het is koel op warme dagen, het heeft historie. Ik lees de informatieborden, ik blijf op vaste plekken even langer staan
Het groen, het water, de rust
"Het groen. Ik gebruik het park elke dag om in hard te lopen, en dat doe ik het liefst door het groen. Ook al ligt de stadsring naast
het plantsoen, hoe meer groen, hoe meer je het gevoel hebt dat het frisse lucht is die je inademt.
Ook vind ik het fijn dat het grotendeels alleen bedoeld is voor voetgangers, zodat je je er als wandelaar of hardloper veilig voelt.
De hoge oude bomen zijn ook indrukwekkend, en brengen veel sfeer.
Geniaal is hoe het park wordt gebruikt om de historie van Amersfoort te accentueren. De monnikendam en de stukjes stadsmuur
komen er heel mooi uit. "
Het groen. Vooral de bloemen die in sommige jaargetijden worden geplant
Het groene karakter
Het groene karakter in een drukke binnenstad. Mooie bomen en de bloembollen in het voorjaar
Het groene karakter mooi begrensd met de vooral oude architectuur van de binnenstad. Heerlijk om er doorheen te wandelen. Of
hard te lopen!
Het groene karakter, de wandelpaden.
Het groene natuurlijke karakter
Het groene stukje vol in de drukte van de stad. De rust die het met zich mee brengt en het ontspannen gevoel
Het historische uitzicht op de tweede stadsmuur, de groene oase bij een wandeling
Het is een 2e grachtengordel om de stad en daarom tamelijk uniek. Nog altijd jammer dat die gordel onderbroken id in de 50 er
jaren van de vorige eeuw. Wanneer komt de gracht tussen Koppelpoort en Monnikendam terug?
Het is een betoverende gordel van groen (i.p.v. smaragd) . Een van onze rijke 'bezittingen' die voor eenieder beschikbaar is.
Het is een fantastisch park met een mooie ligging.
Het is een fijn hardlooprondje. Mooi gelegen naast monumenten van amersfoort
Het is een fijn rondje om te wandelen door de rust en het groen.
Het is een fijn stukje groen tussen de gebouwen, het is een verademing om tussen drukke kantoortijden door even een luchtje te
kunnen scheppen in een stuk natuur.
Het is een fijne afwisseling in het midden van de stad. Vanaf de stadsring park loopt het over in het platsoen wat een fijne stuk is
om een wandeling te maken or gaan sporten

Het is een fijne afwisseling van het drukke ‘stedelijke’ gebied. In het groene park vind ik rust, veel natuurlijke geluiden die de
dagelijkse stress even doen vergeten, daarnaast is de lengte van het park / strook fijn om voor een langere afstand te wandelen,
dichtbij de stad maar gevoelsmatig ver weg van de drukte.
Het is een fijne plek om te genieten van groen en buiten zijn.
"Het is een fijne plek om te wandelen. Bijvoorbeeld in de pauze een rondje door het park. Niet te lang niet te kort.
Het park is mooi groen en heeft prachtige grote bomen. "
Het is een heel mooi rondje om te hardlopen. Vanuit de Atletiek vereniging Altis maken we regelmatig rondjes door het park met
diverse loopgroepen. De paden zijn ook perfect voor hardlopen.
Het is een knusse en centrale plek om mensen te ontmoeten. Het is op loop afstand van het station, wat fijn is als je niet uit
Amersfoort komt ;)
Het is een leuk rondje lopen, wat goed te doen is. In 45 minuten heb je je beweging gemaakt en heb je gewoon een wandeling
gemaakt die nooit saai is. Ik loop het bijna dagelijks.
Het is een mooi aangelegd park, deels met de stadsmuur. Helaas heb ik vaak het idee dat er een groot deel mist door de aanleg
van de stadsring. Gelukkig is het park nu nog een buffer tussen die ring en de binnen stad. Wij wandelen wel eens helemaal rond,
er was ooit een bomenwandeling maar die is wat verwaarloost
Het is een mooi en apart park.
Het is een mooi en gezellig park waar wij graag wandelen. Ik zie ook vaak dat er zomers zitten te picknicken of liggen te zonnen
dat ziet er zo gezellig uit als je er langs rijd. Zonder als het zou verdwijnen.
Het is een mooi en rustig stukje groen dat een welkome verademing is van de versteende binnenstad. Zo ben ik met een blokje om
toch even in de 'natuur'.
"Het is een mooi gevarieert park, maar verdient aandacht wbt zwerfvuil, vooral het gebied vanaf de flint richting klooster. (veel
vuil rond de muren)
Tevens zou er meer “wild” groen mogen zijn, dus niet constant alles maaien, of bloemenvelden inzaaien voor insecten. Ook een
idee, tpv de Eem, op bepaalde stukken de kade weglaten en verdiepen zodat je een mooie overgang krijgt van water naar land.
Wellicht meer zitgelegenheden plaatsen! (plus tafel)
En wat mooi zou zijn, meer geluidsdemping of wal oid, vanaf de Esso/Shell tot aan kruispunt bij de Marienhof, zodat je minder last
hebt van geluid en stank van autos!
(liefst die wegen daar helemaal weg naar ondergronds, en helemaal plantsoen, maar dat zal wat kosten 😂)"
Het is een mooi park
"Het is een mooi park en je kan 'm bijna helemaal rond lopen. Ik geniet van de oude enorme bomen en van de mooie bloemen. Ook
zijn er veel mooie oude huizen en gebouwen langs het park. Het is ook een prima pad om met kinderwagen overheen te gaan, goed
geëffend. Het park wordt (volgens mij, ik heb er niet veel verstand van) goed bijgehouden en er ligt ook niet vaak vuil. Het is ook
leuk dat er een rond veld in zit voor sporten, dat is ook leuk voor de sfeer als je langs spelende kinderen/sportende volwassenen
loopt.
Het kunstwerk met de douchekoppen en kranen is ook erg leuk. Alle kinderen van onze familie spelen al van kleins af aan daar met
veel plezier in en op. "
Het is een mooi park wat typisch hoort bij de stadsmuren van amersfoort. Het is een park wat hystorisch Amersfoort en nieuw
Amersfoort van elkaar scheidt. Dit moet zo blijven.
Het is een mooi rondje om als lunchwandelingroute te gebruiken. Fijn om zo’n lang stuk groen in de binnenstad te hebben.
Het is een mooi rondje, lekker afwisselend en steeds weer andere doorkijkjes en een ander gevoel.
Het is een mooi stuk groen rondom de stad, vaak loop ik vanaf het eemplein het hele rondje van ongeveer een uur. Fijne natuur,
dichtbij, mooie doorkijkjes. En ondanks dat een groot stuk aan de ring ligt, stoort het verkeer niet. Je bent echt even lekker
buiten 'uit' de stad.
Het is een mooi stukje natuur
Het is een mooi stukje natuur in en combinatie met het aanzicht op de stadsmuren geeft het ook een stukje geschiedenis mee
Het is een mooi wandelrondje. Goed onderhouden en in het voorjaar een feestje met alle bloemetjes.
Het is een mooi, groen! park. Ik wandel er elke dag met veel plezier. Langs de historische plekken van Amersfoort.
Het is een mooie groene cirkel om de binnenstad heen. Een erg mooie ronde om hardste lopen met stijgingen en dalingen, mooi
groen, afwisseling. Eigenlijk alles wat het de moeite waard maakt om hem meerdere keren per maand te rennen.
Het is een mooie groene plek op een fijne centrale locatie.
"het is een mooie ontspannen route in mijn dagelijkse wandelingen, zeker door de vele afwisselingen, en vooral niet te vergeten de
krokusjes, als de tijd daar is, maak ook gebruik van de rondvaartboten, pakken we toch ook cultureel Amersfoort mee, daar zijn
we trots op, Amersfoort!
Het is een mooie plek om wel te wandelen maar ook dicht in de binnenstad te blijven. Ik spreek er vooral af om samen met
vriendinnen die buiten de stad wonen een wandelingetje te maken.
Het is een mooie route naar de stad. Het is groen en afwisselend om te wandelen. Ik ben er blij mee
Het is een mooie wandelroute dichtbij de binnenstad. Hierdoor kan ik gemakkelijk 'even de natuur in'.
"Het is een open en veilig park met afwisselend gebruik.
Ik kijk er op uit vanuit mijn huis en ben blij dat het schoongehouden en onderhouden wordt.
"het is een pareltje van de stad, die een mooie overgang biedt tussen het water en de woningen
het laat de mooie historische gebouwen en woningen van de binnenstad goed uitkomen
het is een rustige, groene plek als oase in de binnenstad"
Het is een prachtig park en wordt goed onderhouden. We kijken uit op het park, reden voor ons om deze plek en Amersfoort te
kiezen als woonplaats

Het is een prachtig park vol met afwisselende bomen en planten. Prettig rondje rondom het centrum om te wandelen of hard te
lopen. Er zijn altijd veel vogels te horen en het is heerlijk om aan het park te wonen. Leuk om mensen te ontmoeten, het uitzicht
is afwisselend.
Het is een prachtige groen strook rond de stad. Heel divers kwam bomen en struiken
Het is een relaxed wandelpark.
Het is een rust plek in de stad
Het is een rustgevend stukje amersfoort tussen de stad (winkelstraat) en rondweg. Je kunt regelmatig op een bankje zitten.
Aantrekkelijk om te wandelen en recreëren. Als ik op de rondweg met mijn auto rij, dan geeft het park de stad een vriendelijke en
aantrekkelijke aanblik.
Het is een rustige oase
Het is een soort groene oase in de drukker wordende stad. Een rust- en oplaadpunt. Heerlijke natuur. Mooie bomen, water,
vogeltjes. Dit hoort echt bij een oude stad met stadsmuren. Heeft aantrekkingskracht. Bovendien levert het extra zuurstof. Dit
MOET behouden blijven en dit verdient het goed verzorgt te worden. Dat zijn wij min of meer verplicht aan onze voorouders!
Het is een stukje groen 'midden in'het centrum. Geeft de mogelijkheid om even te wandelen, een praktische route om hard te
lopen, aangelijnd de hond uit te laten, te spelen in het gras etc.
Het is een van de mooiste stukjes groen en historie van Amersfoort. Toen ik nog in de binnenstad van Amersfoort woonde kwam ik
er elke dag voor een wandeling, om te hardlopen of ik liet iemand van buiten Amersfoort zien hoe mooi de natuur in combinatie
met de stad hier is. Ook genoot ik er wel eens van koffie to go en/of lunch. Tegenwoordig woon ik in Utrecht en kom ik minder
vaak in Amersfoort, maar ik bezoek altijd wel het Zocherplantsoen.
Het is een van de weinige groene plekken in de asfalt- en betonwoestijn die de binnenstad is. Frisse lucht en zuurstof.
Het is er groen, mooie grote bomen, het water, mooi wandelrondje.
Het is er meestal rustig. Er ligt redelijk egaal asfalt, fijn met de rolstoel.
Het is erg mooi
Het is fijn dat er open en gesloten delen zijn met bankjes en/of ruimte om op het gras te zitten. Ik wandel er erg graag,
alleen/met partner/met de hond/of met een vriendin. Het is fijn om zo een groene plek te hebben welke zo dicht is bij de
binnenstad zodat je toch even 'uit de drukte' kunt ontsnappen. Het is er eigenlijk altijd netjes en opgeruimd en 's avonds goed
verlicht.
Het is fijn dat je daar een mooi groen rondje kan lopen om even pauze te nemen op een dag. In tijden van corona is het juist deze
plek waar ik soms vrienden ontmoet. Ook gebruik ik het rondje om soms hard te lopen. Ik weet niet of het park achter het
stadhuis er nog bij hoort maar daar zijn lepeltje lepeltje en kannen en kruiken te vinden gedurende 2 weekenden in het jaar en
dat is magisch. Voor jong en oud midden in zo'n sfeervolle stad vol in het groen, vooral als alle lichtjes aangaan. Het eemplein
daarentegen is zo sfeerloos als het maar kan. Dus dat het zo mooi daar tussen het groen is en zo centraal zorgt er voor dat mijn
vrienden uit andere steden ook graag op bezoek komen tijdens zo'n festival. Zelfs alle oud Amersfoorters komen speciaal hiervoor
terug (iig mijn generatie 33) Het is echt een trekpleister en visitekaartje van Amersfoort geworden. Ik geloof niet dat je dat ergens
anders kunt bereiken.
Het is fijn om een groen rondje te kunnen lopen in de stad
Het is fijn om een stukje groen in de binnenstad te hebben om doorheen te lopen. Even een andere omgeving dat de mooie stenen
van de stad. Elk seizoen ziet het park er weer anders uit en je treft er verschillenden dingen aan. Zoals een deel van de stadsmuur,
maar ook de bankjes en een speeltoestel.
Het is fraai ontworpen en precies lang genoeg voor een wandelingetje rond de binnenstad.
Het is gewoon een fijne plek om te wandelen met mooi groen om je heen.
Het is gewoon een heerlijk plekje langs de stadsring.
Het is groen, er staan mooie bomen, je kunt er even tot rust komen. Het moet vooral zo groen en mooi blijven. En de bomen laten
staan.
Het is groot en voor iedereen
Het is heel mooi
Het is heerlijk dat er zo'n groene strook is midden in de stad, zo net om het centrum heen. Naast de ring waar zoveel auto's rijden,
toch wat groen.
Het is heerlijk om hier de oude binnenstad te ervaren en te bewonderen
Het is heerlijke om er te wandelen en een prachtig stukje Amersfoort. ALs ik bezoek heb uit andere steden laat ik vol trots dit
mooie stukje Amersfoort zien.
Het is in elk seizoen mooi, de combi natuur (met vlinders, bijen, vogels) en delen oude stadsmuur. De mooie bloemen. De route
uitlopen is een prachtige wandeling
Het is mooi en groen en heel dichtbij en de er zijn geweldige mooie oude bomen!
Het is mooi en groen en het burgemeester Brouwerplantsoen is makkelijk te bereiken vanaf het station en de binnenstad
Het is mooi groen en je loopt langs water en de oude stadsmuren. Een mooie wandeling
Het is mooi idyllisch.
Het is mooi, een stuk groen in de binnenstad, leuk rondje om te hardlopen of te wandelen met onze dochter. De krokussen in de
lente.
Het is mooi, groen, historisch.
Het is natuur dat moet je koesteren, trots op zijn, buiten de heuvelrug omgeving Schiphol omstreken zie je dat amper.
Het is prachtig en groen.
Het is prachtig. De afwisseling zo aan de rand van de Amersfoortse binnenstad. Je waant je buiten de stad. De gevarieerdheid van
de bomen.

Het is prettig om in een stad te wonen met veel groen. Het park is multifunctioneel. Een lekker ommetje maken, kinderen kunnen
er spelen, sporten. Een ander element, meer algemeen is de hoeveelheid historie die tot nu toe behouden is in Amersfoort en het
Zocherplantsoen is een onmisbaar onderdeel daarvan, inclusief al het groen!
Het is rustig en toegankelijk. Mooie samenstelling qua natuur
Het is rustig, groen en dichtbij
Het is zeer mooi park op een bijzonder, mooi, nostalgisch plekje. Het ademt de sfeer van het oude Amersfoort en daarbij ook hoe
het aangelegd is. Bijna sprookjesachtig, ala Efteling. Wanneer het druk is in de stad kun je rust vinden in het park. Je voelt je er
gelijk welkom en heeft aantrekkingskracht van vooral dagjesmensen.
Het is zo fijn! Toen ik nog op De Kamp woonde, rende ik er altijd mijn hardlooprondje. De bomen die er staan zijn ook zo prachtig!
Het is zo prachtig. Nu met corona wel vaak druk op het smalle pad. Maar langs de stadsmuur lopen met de mooie oude bomen en
de gracht dat is puur genieten. Ik laat ook graag Amersfoort op deze manier zien aan vrienden.
Het maakt dat de binnenstad een groene gordel heeft. Ziet er mooi uit, uitnodigend om te wandelen als je in stad woont, goed
voor klein wild, vogels insecten etc.
Het meanderende pad, het groen, de grote oude bomen
Het mooie groen
"Het mooie groen direct naast de historische stad en stadsgracht.
De krokussen in het voorjaar.
De keien van jaren keistadfeesten."
Het mooie groen en de Scheltussingel die er aan grenst. En ik maak vaak foto's daar voor de site Je bent Amersfoorter als.... vooral
de stadsmuren zijn prachtig en de Eembrug
Het mooie kronkelende pad!
Het overweldigende groen, de rust (overdag) en dat het goed onderhouden wordt.
Het pad, de bomen, het water.
"Het park achter het stadshuis is prachtig. Verder loop ik wel eens rondjes.
Vooral met de evenementen is het erg gezellig en de locatie leent zich daar ook prima voor. "
Het park biedt rust en stilte in de drukke stad, het is mooi en heeft karakter. Een Perfecte plek voor een picknick!
Het park duid voor mij Amersfoort een beetje; de stadsmuur, de evenementen in het burgermeesterbrouwersplantsoen, Flint en
een hele fijne plek om hard te lopen en mensen te ontmoeten. Je kan op de mooiste plekjes zitten en dat op de ring van
Amersfoort.
Het park geeft een rustgevend gevoel. Een plek waar je de drukke binnenstad een beetje kan ontsnappen. De diversiteit aan veel
groen vind ik ook fijn.
Het park heeft veel verschillende uitstralingen. Elk stukje park is net eventjes anders.
Het park hoort gewoon bij aangezicht van Amersfoort. Voor het hardlopen zijn er afwisselingen in hoogte. Leuke route. Altijd een
feestje als we daar langs gaan
Het park is een mooie groengordel rond de oude binnenstad. Goed voor een wandeling om de stad heen, bijv. op zondagmiddag.
Het geeft zo gelegenheid tot ontmoeting.
"Het park is fijn om in en door te wandelen.
Het geeft ook een rustmoment als je met de fiets erdoor of met de auto erlangs rijdt."
Het park is heel afwisselend. Je ziet steeds iets anders. Er is veel groen maar er zijn ook mooie oude gebouwen, stadsmuur enz. Ik
vind ook de info op borden en de app leuk.
Het prachtige oude groen en de soms meerdere paadjes en de vele bankjes (helemaal nu weer, met de leuke boombankjes.
"Het rondje om het centrum is precies goed voor het hardlopen. Fijn dat je dan een goede afstand hebt van het drukke verkeer.
Daarnaast is het plantsoen een unieke plek voor festivals, fijn tegen de binnenstad aan en toch intiem.
En een rondje wandelen, in deze coronatijd, is zoveel fijner door het groen dan door het drukke verkeer."
Het rustgevende karakter voordat je een drukke binnenstad ingaat. Een prachtige toevoeging aan delen waar de stadsmuur te zien
is en de Monnickendam. Waar de Heiligerbergerbeek binnenstroomt is een weldaad
"Het vele en afwisselende groen
Geeft rust, ondanks sommige drukke gedeelten door het verkeer
Mooi aangelegd
Fijn voor een ommetje in deveschillende jaargetijden
Daardoor ernaar je jaargetijden het verkeer
Het vele groen (bomen, struiken, gras). En er zijn voornamelijk wandelaars (en soms wat fietsers), waardoor je echt ontspannen
kan wandelen.
Het wandelen langs de oude stadsmuur met alle mooie oude panden. Je begeeft je even in een heel mooi stuk groen. En dat in de
stad.
Het water, de mooie bomen en de vele vogels. Een mooi stuk natuur in het centrum. En veel bankjes om even uit te rusten en van
het uitzicht genieten.
Het zicht op de mooie bomen werkt rustgevend
Het ziet er prachtig uit, echt iets wat een onderdeel is van Amersfoort
Historie en natuur mooi gecombineerd. Mooie bomen en perken. Fijn om te wandelen zonder veel onderbrekingen.
Historische sfeer
Ideale rustige route om het grootste deel van het centrum van Amersfoort.
Ik heb heimwee als ik daar fiets of loop aan de gedempte grachten zoals Plantsoen zuid en het Beukenlaantje de grootste fout
die ze ooit hebben genomen.Maak van de Stadsring een fiets of wandelpromonade of water weer terug zoals architekten Zocher
en van Lunteren het bedoelt hadden. Weg met al die auto,s op die veel te drukke Stadsring.

ik heb zelf geen tuin en vind het fijn om dichtbij wat groen te kunnen beleven
"Ik kom er helemaal bij! Het is prachtig aangelegd. Idd mooie doorkijkjes, je voelt er contact met de natuur. Hier hoor, zie en ruik
je de seizoenen.
Ik leer er veel mensen kennen, vooral bewoners (met, maar ook wel zonder hond). Die gaan ook voelen als buren. ´Wij´ in een
grotere straal dan je eigen straatje.
In het park zijn mensen minder gehaast dan op straat. Er is meer oog en aandacht voor elkaar."
Ik kwam er een keer per ongeluk terecht en vond het park prachtig en zeer verrassend met prachtige doorkijkjes op de stad en
huizen. Gemeente Amersfoort ik hoop dat u heel zuinig op zo iets moois zal zijn en blijven!!
Ik ontspan daar helemaal en vind daar de rust .heerlijk gebied om te recreëren
Ik vind de oude mooie grote bomen erg mooi. Ook is het overzichtelijk en ben ik s avonds niet bang om er te lopen. Ik hoop niet
dat de bomen weg gaan.
Ik vind het een fantastische plek om mensen te ontmoeten op festivals als Lepeltje Lepeltje, Kannen & Kruiken.
Ik vind het een gezellige en bevrijdende sfeer geven. Ik zou het zeker missen als het weg is. Wat mij betreft is het een essentieel
deel van de stad!
Ik vind het een mooi park. Goed onderhouden. Zit er netjes uit.
Ik vind het een mooi stukje groen zo midden in de stad en vind het heerlijk om er een rondje te wandelen of hard te lopen. Ook
vind ik het een mooie wandeling als wij mensen buiten Amersfoort op bezoek hebben en ze dit te laten zien.
Ik vind het fijn dat er zo veel verschillende bomen en struiken staan. Veel plekjes om in de schaduw te zitten in de zomer. Door de
hoogteverschillen en de stadsmuur en het water ben je echt even afgesloten van de stad.
Ik vind het fijn dat het er is. Het heeft zowel historie als toekomst en is als wandelroute een genot om de oude stad te bekijken en
ondertussen in en parkachtige omgeving te zijn. Het plantsoen is ook veelzijdig genoeg om op andere manieren te recreëren. Het
heeft echt een waardevolle functie en is daar gelukkig ook steeds op ingericht gebleven.
Ik vind het fijn dat het groen is en goed onderhouden. Groen in een drukke binnenstad. Plek waar een verbinding aan kan gaan met
de natuur. En aan de andere kant dat evenementen in die natuur in de binnenstad. Denk aan lepeltje lepeltje en de meerwaarde
daarvan!
Ik vind het fijn dat ik op het plantsoen uitkijk, ik woon aan de overkant en dat ik door het groen kan fietsen als ik boodschappen
wil doen of iets anders. Ook wandelen langs de stadsmuur is leuk.
"Ik vind het fijn dat ik, vaak ‘s avonds, even een rondje kan (hard)lopen in het groen.
Verder ga ik in de lente en zomertijd graag naar evenementen die er plaats vinden. "
Ik vind het geen 'park', maar meer een groenstrook aan het water. Fijn vind ik de mooie bomen, de waterkant, de heesters, de
vogels.
Ik vind het heerlijk dat het een stukje groen is middenin de stad. Ook fijn: je kunt bijna altijd wel van A naar B in de stad via dit
park.
Ik vind het heerlijk om een bijna geheel 'groen' rondje om de stad te kunnen maken. Ik geniet van de 'gecreëerde' natuur, in de
lente van de grote velden krokussen, van de grote verscheidenheid aan bomen en planten, van de al dan niet gereconstrueerde
stadsmuren, van de zeer passende, elegante bruggetjes, van het goede groenonderhoud. Kortom, ik ben dol op het plantsoen
Ik vind het mooi
Ik vind het park een mooie uitstraling hebben en voel me er over het algemeen veilig
Ik vind het park passen bij de historische architectuur van de binnenstad en dit is een belangrijke groene band tussen binnenstad
en de aangrenzende wijken
Ik vind t n fijn park met prachtige grote bomen (mn het stuk tussen de stier en koppelpoort). Heel erg fijn om elk seizoen mee te
maken en de veranderingen in t park te zien.
Ik wandel graag rond de stad, soms alleen, soms met vrienden. Het deel aan de kant van Monnickendam is dan m’n favoriet,
prachtig wanneer het bollentijd is. Naar het open deel, het Brouwersplantsoenen, is vooral mijn favoriete deel als ik een paar keer
per jaar naar een evenement ga. Ik ga altijd vaste prik naar Lepeltje Lepeltje en Kannen & Kruiken, erg sfeervol opgezet. Helaas is
dat dit jaar niet mogelijk, maar hopelijk volgend jaar wel weer!
Ik woon net aan de andere kant van de stadsring en kijk uit op het Zocherpark. Het uitzicht op het park is één van de redenenen
dat ik daar ben gaan wonen. Het is een bomenmuseum. Het is een prachtige nalatenschap rond de oude stadskern en leidt je langs
mooiste plekjes van Amersfoort
Ik woon om de hoek. Binnen een minuut ben ik in een groene oase. Ik vind het fijn dat er mooie grote bomen in staan,
cultuurhistorie goed te beleven is en dat je eenvoudig kunt wandelen. Het is een mooie wandelronde met een prima voetpad dat
zeker behouden moet blijven. Het is er over het algemeen rustig doordat het met name gebruikt wordt door voetgangers. En er
zijn geen grote evenementen.
Ik woon zelf in de binnenstad en voor mij is het eigenlijk een soort van tuin geworden, ik wandel er graag en als het heet is in de
zomer kan je er goed de schaduw op zoeken.
In de drukke binnenstad een oase van rust en groen. Geeft ontspanning.
Is een prachtige groenstrook in de stad die past bij de oude binnenstad.
Is sterk verouderd en hunkerd naar een opknap beurt naar 2030. Wat goed is handhaven en de rest aanpassen naar het nieuwe
klimaat
Is te klein voor een echt park.
Je kan er even op adem komen en je ogen rust geven. Klein maar fijn!
Je kan vanuit de drukke stad, zo in alles rust om de stad heen wandelen
Je kunt er heerlijk wandelen en ik geniet van de enorme variëteit aan bomen en struiken.
"je kunt helemaal rond het centrum heen lopen, m.u.v. klein stukje
je loopt langs het water

hondvriendelijk, voldoende afvalbakken
redelijk schoon, weinig zwerfvuil"
"Je loopt in een bijzonder stukje natuur. Vooral de afwisseling in bomen vind ik mooi. En in het voorjaar de crocussen, narcissen.
"Kijk naar de.foto's
.Ik.vind.de nieuwe bankjes afschuwelijk en niet erg passen bij de rest"
Klein maar fijn.
Kom er al mijn hele leven. Ik hecht erg veel waarde aan de locatie, het uiterlijk en de evenementen die er plaatsvinden.
Laat het park gewoon. het is prima zo!
Laatste groene stukje Amersfoort bij de binnenstad
Langs de gracht, groen. Ondanks dat het plantsoen midden in de stad ligt, vlak naast een drukke doorgaande weg, rustige mooie
omgeving.
Lekker dichtbij groene wandelroute, rondje stad, mag wel meer doorgetrokken
Lekker dichtbij huis. Rustgevende plek. Veel groen. Bankjes.
Lekker groen
Lekker groen
Lekker groen , Vlakbij de binnenstad. heerlijk om te hardlopen, precies 3 km rondje, en je weet precies hoever je bent.
Lekker groen en mooie beplanting. Er is elk seizoen wel wat te zien. En het is een mooi rondje voor lunchwandeling (niet te kort en
niet te lang).
Lekker groen, afwisselend, lekker doorlopen en een rondje bijna zonder stoplichten.
Lekker groen, de oude panden, de keien en oude stadsmuur
Lekker groen, dichtbij de stad.
Lekker groen, een mooie zicht op de stad
"Lekker groen, ook aan de overkant van het water.
Op sommige plekken kun je goed de rust opzoeken (noordelijk deel).
Duidelijk fietspad naast voetpad bij de Flint en Koppelpoort.
Kijk op historisch Amersfoort.
De krokussen bij Monnickendam."
Lekker rustig. Mooi groen en gevarieerd beplant en goed ontworpen. Het is heerlijk dat het in ieder seizoen mooi is. De oude
bomen zijn het mooist. Maar ook de voorjaarsbloemen. Als het bloeit in het park is voor mij de lente begonnen. Leuk ook de jeugd
die op het gras picknicken en genieten van de natuur. Een praatje met een buurtbewoner die z'n hond uitlaat en de vriendelijke
groet van een oude man op een bankje.
Lekker rustig/rustgevend en niet zo'n groot rondje wat een kleine wandeling fijn maakt
Lekker stukje groen.
Lekker wandelen in het groen.
Lekker wandelen of hardlopen door het groen en langs het water
Lepeltje lepeltje is altijd erg gezellig met mijn schoonfamilie!
leuk van opzet, zo'n 3/4 cirkel rond de stad.
Leuk, divers voor mijn dagelijkse wandeling
Leuk. Goed verlicht. Langs mooie gebouwen / muur van amersfoort
Leuke wandelroute, goede plek om te recreëren, leuke evenementen.
"Locatie, Historie Natuur"
loopt om de binnenstad - in erg afwisselende omgeving (zowel natuur als historie). Interessante bomenwandeling.
Lopen door het groen
Lopend in een rondje om de stad kan ik genieten van rust, het water, waterplanten, mooie oude bomen, planten, bloemen en
stukken van onze ommuring. De verschillende uitzichtplekken en doorkijkjes zijn afwisselend en verrassend. Het laat me elke keer
weer genieten van een prachtig stukje Amersfoortse natuur met bijbehorende (seizoenen)sfeer. Het is er meestal niet zo druk.
Lopend in een rondje om de stad kan ik genieten van rust, het water, waterplanten, mooie oude bomen, planten, bloemen en
stukken van onze ommuring. De verschillende uitzichtplekken en doorkijkjes zijn afwisselend en verrassend. Het laat me elke keer
weer genieten van een prachtig stukje Amersfoortse natuur met bijbehorende (seizoenen)sfeer. Het is er meestal niet zo druk.
Meestal rustig en lekker dicht bij de binnenstad. Onmisbaar zo’n stuk groen om de binnenstad.
Met bezoekers is wandelen door de oude stad niet af zonder een bezoek aan deze schaduwrijke plekken
Meteen in de natuur.
mooi
Mooi
Mooi
Mooi - schoon
Mooi aangelegd, afwisseling, de rust die het uitstraalt (ondanks de stadsgeluidrn/het stadslawaai
Mooi afgebakend rondje om (hard) te lopen.
Mooi buiten de stad binnen de stad
Mooi dichtbij, prachtige bomen
Mooi en aantrekkelijk aangelegd,
Mooi en afwisselend gebied
Mooi en heel belangrijk om voldoende groen in de stad te hebben. Aantal jaren in Amersfoort gewoond op Piet Mondriaanlaan,
waar te veel bebouwing op de loer ligt en het een betonnen massa dreigt te worden. Het park geeft rust en ruimte en dempt
geluid. Daarnaast is het bij warm weer een fijne plek om af te koelen. Ik woon nu in Amsterdam West en verbaas me hier over hoe

goed de balans tussen bebouwing en groen is. Voorbeeld van hoe het niet moet is het centrum van Apeldoorn. Dat is een grote
betonmassa met vrijwel geen groen en bomen.
Mooi en rustig. Fijn wandelrondje.
Mooi fiets en loop padden
Mooi gebied, rustgevend er valt veel te zien.
Mooi groen en afwisselende beplanting
"Mooi groen en dat heeft de mens nodig !!!"
Mooi groen en fijne korte wandelroute
Mooi groen en lekker rustig
Mooi groen en rustig
Mooi groen gecombineerd met historisch amersfoort
"mooi groen
voldoende bankjes"
Mooi groen, bankjes gezelligheid rustgevend natuur hardlopen
Mooi groen, door de niet rechte paden krijg je iedere keer een ander beeld, rustig.
Mooi groen, en mooie verschillende oude bomen. Ook de slingerende paden vind ik erg mooi
Mooi groen, heel divers qua planten, honden moeten aan de lijn
Mooi groen, onontbeerlijk voor de stad
Mooi groen, oude bomen, uitzicht op historische gebouwen/ stadsmuur, waterkant
Mooi groen, sfeervol ondanks de stadsring. Een wandelingetje geeft door het plantsoen geeft een rustmoment in een drukke
werkdag.
Mooi groen, water, beestjes. Aanzienlijke verhoging leefbaarheid. Ook leuk zijn gezellige evenementen zoals lepeltje lepeltje.
Maakt mij blij in Amersfoort te wonen.
"Mooi ingericht.
Bijzonder groen langs de ring
Aantrekkelijk uiterlijk voor bezoekers buiten Amersfoort"
Mooi ommetje om te wandelen, divers groen, water, uitstraling, type meubilair
Mooi park en ik bezoek jaarlijks het evenement ‘Lepeltje Lepeltje’ met veel plezier.
"Mooi park en zoveel verschillende bomen.
Echt een aanrader"
mooi park met veel diversiteit aan bomen. goed om een stukje te rennen onafhankelijk van de weersomstandigheden. bij regen
redelijk droog en bij zon lekker schaduw.
Mooi park. Echt een stukje Amersfoort
Mooi ruimtelijk, prachtige plek voor Lepeltje lepeltje
mooi stadspark
Mooi stuk groen (strook) dicht bij het centrum....
Mooi stukje Amersfoort, groen, historisch. Fijn voor een wandeling (rondje stadswallen)
Mooi stukje groen in de binnenstad
Mooi stukje groen in de stad
Mooi stukje groen in de stad
Mooi stukje groen waar je lekker kunt recreëren dicht bij de binnenstad.
Mooi uitzicht
Mooi verzorgd, hoogteverschillenn
Mooi wandelen in de stad.
Mooi wandelgebied.
Mooi zo groen in de binnenstad
Mooi zo langs de gracht. Oude bomen, mooie oude muur. Leuk dat je rondje kan maken.
Mooi, historisch park. Centraal gelegen en voor iedereen.
mooi, rustgevend, diversiteit van bomen en schaduw op warme dagen
Mooi, vooral zo bijzonder door al die grote oude bomen.
Mooie bomen en grasveld om heerlijk te liggen of zitten als je in een flat woont. Ik noem het mijn tuin!
Mooie bomen en groene uitstraling
"Mooie bomen, en fijn dat je een beschrijving kan downloaden zodat je weet bij welk nummer welke boom hoort. De paden zijn
fijn en overzichtelijk aangelegd, je hebt weinig last van de ringweg.
In de lente als het park bloeit is het prachtig."
"Mooie bomen, groen
Mooi historisch stukje met de stadsmuur.
Mooie bomen, meanderend, leuk voor kinderen, historisch, verkeersluw
mooie combinatie van groen en de oude muur. los van de auto's en weg
Mooie combinatie van groen, ruimte, cultuur-historisch en water
Mooie gevarieerde beplanting. Zeker in de herfst op z’n mooist.
Mooie groen entree van de stad, prachtige wandeling langs de historische plekken
Mooie groene oase met water, rustig en goed te combineren met de binnenstad
Mooie groene plek rondom de binnenstad. Dichtbij huis. Langs mooie momumenten. Ik hou ervan!!!
Mooie groene rand om de binnenstad. En de prachtige oude stadsmuren. Een mooie historische en groene band.

Mooie groene ring rond de binnenstad.
Mooie groene strook bij het centrum. Mooie route richting kantoor om te fietsen
Mooie groene strook in de binnenstad
Mooie groene strook om het Centrum, waar de verschillende seizoenen duidelijk beleefd worden.
mooie groene strook rondom de binnenstad. Fijne hardloopronde.
Mooie groengordel in/nabij de binnenstad. Fijn om 's avonds een rondje te lopen.
Mooie natuur in de stad
Mooie natuur, goed onderhouden.
Mooie natuur, heerlijke schaduw plek voor in de hete zomers. Rust vlakbij de binnenstad.
Mooie natuur. Mooi antiek(achtige) lantaarnpalen. Met de Singel ernaast is zo fijn om te lopen.
Mooie oase in een stenen binnenstad. Zonder dit park is er nauwelijks groen in de binnenstad en wordt het een bakoven in de
zomer
Mooie omgeving van oud Amersfoort.
Mooie ring groen om de prachtige binnenstad fijn dat er in het burgemeester brouwerplantsoen elk jaar het gezelligste foodtruck
festival lepeltje lepeltje plaatsvind heerlijk met de kids genieten
mooie ring, mooie bomen met cultuurhistorie dichtbij
Mooie ronde langs oa drukke Stadsring en binnenstad; grote bomen
Mooie route!
Mooie ruime opzet en prachtige bomen.
Mooie ruimtes en glooiingen.
Mooie rustige natuurlijke route om naar een ander deel van de binnenstad te lopen waarbij je drukte kunt voorkomen.
mooie slingerende paden, mooie bloemen (bollen), goede scheiding fiets en wandelaar
Mooie strook groen, fijne wandelroute, sfeervol en authentiek Amersfoort.
Mooie uitstraling. Voldoende hondenpoepzakjes voorradig.
Mooie wandelingen en leuke evenementen
Mooie wandelroute, handige locatie, de combinatie van de oude geschiedenis van de binnenstad met een bijpassend plantsoen, de
mooie bomen en planten die over het water hangen.
Mooie, rustieke omgeving. Veel groen en daardoor ook fauna. Vanaf de paden mooie inkijkjes in de oude binnenstad.
Mooiste stuk tussen Beestenmarkt en achter de Kamp: groene oase door veel bomen en bossages (deels) in middenzone. Ook fijn
dat daar 2 parallelle paden hebt.
Nabij het centrum het gevoel van een park. Lekker kunnen wandelen met het gevoel toch een beetje in de natuur te zijn. Fijn
rondje om te wandelen of hard te lopen.
Natuur dicht bij de stad
Natuur in de stad
Natuur, bomen informatie, dichtbij, mooi rondje rond de stad, de rust, de struiken en kunst.
Natuur, bomen, rivier, gras.
"Natuur, rust, mooie plekjes.
Mooi rondje voor in de pauze.
Oase van rust en groen.
Oase van rust in de stad. Unieke wandellocatie. Koelte, groen,
Oase van rust naast hectiek stadsring en binnenstad. Mooi, groen. Afwisseling veldjes en bomen. Historie Monnickendam en resten
stadswal.
Oase. Open. Groen. Koel.
Ok. Wel idioot geplaatste hekjes..iig thv Bloemendaalsestraat.
Omdat het ondanks dat het midden in de stad ligt, rust geeft, dat het mooi is en dat het duidelijk bij Amersfoort hoort. Zeker in
het voorjaar als de crocussen en de bomen bloeien en ja het park moet behouden worden.
omgeving, uitzicht op historische binnenstad
"Ongestoord kunnen wandelen.
Hoogte verschillen.
Oude bomen.
Groen en vogels
Ontspanning en het geeft het gevoel even buiten de stad te zijn. Gezelligheid.
Op een klein stukje na loop je om de hele stad in het groen. Je kunt er kennis over bomen opdoen als je de gids voor de nummers
nog hebt. Die mag best weer eens geactualiseerd opnieuw uitgegeven worden.
Open karakter, mogelijkheden tot evenementen organiseren
Open ruimte met statige diverse soorten bomen .
"Over het algemeen vind ik het plezierig maar soms ligt er veel rommel en ik erger me daar aan. Ook zijn er laatst een aantal
zitbanken weggehaald wat ik niet begrijp. Waarom?
Ze waren niet stuk. Mensen vinden het plezierig om te kunnen zitten."
Overzichtelijk, niet te dichte begroeiing van bomen en struiken. Op sommige delen lopen meerdere paden parallel aan elkaar, dus
betere spreiding wandelaars. Bankjes aanwezig, afvalbakjes en hondenpoep afvalbakken. Variatie bomen en struiken is groot en
keien geven apart karakter aan het park.
Perfect voor een rondwandeling rond de stad
Perfecte lengte om een rondje te wandelen
Prachtig aangelegd, door en langs historisch Amersfoort . Snel door naar -oude- binnenstad

Prachtig en dit moet zeker zo blijven!
Prachtig en vooral groen
Prachtig groen, mooi aan het water. Is rustgevend, zeker naast de drukkere binnenstad.
Prachtig park
Prachtig park. Mooie architectuur. Lekker groen. Veel schaduwplekken door geweldige bomen. Moet behouden blijven.
Onderhoud, óók daarna van belang
Prachtig stuk natuur groen, water en dat in combinatie met de historische binnenstad en de stadsmuur
Prachtig stukje natuur welke uitstekend past in de mooie oude binnenstad
Prachtig!
Prachtige bomen
Koele wandelplek op hete dagen
Historische uitstraling"
Prachtige bomen, groene aanblik, rustig om te wandelen, gevoel van historie, goed gedocumenteerd, het water, mooi in alle
seizoenen, koelte in de zomer.
Prachtige bomen, rustig, allure
Prachtige groene plek en mooi wandelen langs de ommuurde oude binnenstad.
Prachtige groene strook, midden in de stad
Prachtige groene zoom om de historische kern; mooie oude bomen, stinzenplanten. Rondwandeling zonder onderbreking mogelijk.
Fraaie aanblik vanaf stadsring etc.
Prachtige groenstrook rondom het historische centrum
Prachtige hoge bomen, afwisselend en mooi aangelegd. Belangrijk en verstandig om zo’n mooi stuk groen in de stad te behouden.
Prachtige kijk op oud Amersfoort, de muren, monnikendam etc
"Prachtige plek die bij Amersfoort hoort. Mooi om te zien dat er laatste paar jaar nieuwe bomen zijn gepland en veel mensen door
de park wandelen of sporten.
Prachtige plek en dat zo in de binnenstad
Prachtige plek om te zijn, lekker verkoelend in de zomer en minder heet dan in de stad, mooie plek om ook op 1,5m bij elkaar te
kunnen zijn
"Prachtige ring rond het centrum.
Mooi groen
gezond rondje wanxelen"
Prettig en redelijk afwisselend ingericht. Het zou mooi zijn als het aaneengesloten kan worden, misschien niet fysiek maar wel
visueel.
Prettig stukje groen
Prettige groene strook tussen de binnenstad en de buitenwijken. Ideaal om de hond even uit te laten zonder de fiets te hoeven
pakken.
Privacy, groene Oase.
Recreatie in het park is mooi! Daarnaast is een groene strook ter ontspanning fijn.
Relatief rustig, mooie bomen. Prettig wandelgebied. Beplanting verbeterd door aanplant van bloembollen, waterkant heeft mooie
begroeiing van wilde bloemen, zoals gele lissen en fluitekruid.
Relatieve rust
Rondje lopen om de binnenstad via de plantsoenen
route van 3 km is mooi voor een lunchwandeling; combinatie van natuur en stad(smuren)
Ruimte en groen
Ruimte, groen, architectuur
Rust
Rust
Rust
Rust aan de rand van de stad
Rust, fijn groen, ondanks midden in de stad straalt het heel veel rust uit.
Rust, gevarieerde begroeiing, mooi verstilde rand rond de gezellig drukke binnenstad
Rust, groen, historisch
rust, inspiratie, gezonde buffer
Rust, mooi, historie, kunst
Rust, mooie natuur, rondom de stadskern, oude vibe
Rust, schaduw
Rust, schaduw, groen, en toch onze mooie stad
"Rust, vogels,
Koelte tijdens hete dagen
Soort ringweg zodat je niet steeds door centrum heen hoeft te lopen"
Rust. Mooi pad. Mooie omgeving.
"Rust;
Afwisseling gras, bomen, struiken, water;
Afstemming groen op de oude stadsmuur;
Kunst/Keien."
Rustig

Rustig ondanks dat stadsring voorbijraasd
Rustig ontsnappen aan de hectiek
Rustig stuk groen vlakbij drukkere binnenstad.
"Rustig wandelen
Zon en schaduw
Gras, mogelijkheid tot zitten, bankjes en gras
Nieuwe verlichting"
Rustig, groen, de muur, geen fietsers
Rustig, groen, langs het water, mooie oude stadsmuur, fantastisch
Rustig, groen, prachtige bomen en planten. Enige stukje groen
Rustige groene plek
Rustige plek naast de drukke stad, heerlijk om te ontspannen
Rustige route door/ langs de stad.
Rustpunt in de stad en geeft het gevoel van buiten wonen!
Rustpunt rondom de binnenstad.
"Schaduwrijk, bankjes er is veel groen.
En als honden wandelaar er zijn poepzakbakken.
Bij elk bankje prullenbakken.
Natuurrijk door de watersingel.
Historie door stadsmuur en Monnikedam."
Sfeer
Sfeer groen seizoen
Sfeer, afwisselend groen, romantische delen stadsmuur, lekker ommetje
Slingerende paadjes, het is mooi qua bomen en struiken.
Stuk natuur in de binnenstad. Rust. Groen. Mooie monumenten.
Stukje groen in de binnenstad, rust en ruimte
Stukje groen in de stad.
stukje groen tussen veel bebouwing en verkeer
Stukje rust. Ook stukje oud-amersfoort wat moet blijven in de huidige vorm
super fijn om een rondje door te lopen! in Coronatijd zeker, maar ook daarvoor een van mijn favoriete rondjes
Super gezellig. Lepeltje lepeltje is een visitekaartje voor Amersfoort gezien de ligging van het park en de pracht van het
evenement
Super mooi park
"Te veel om op te noemen, ik kwam er vroeger als kind al toen ik nog bij mijn ouders in de binnenstad woonde. Nu woon ik er net
buiten. Een aantal dingen die ik fijn vind:
Dat het bijna rond de hele stad loopt.
Dat het verschillende leuke elementen heeft zoals oude stadsmuren.
Dat je verschillende paden kan kiezen, zodat je eventueel heen een andere route kan nemen dan terug.
Dat het mooi groen is met daarnaast water"
Ter voorbereiding op de 4daagse Nijmegen wandel ik twee keer per week (rondje Amersfoort van 5 km) in het Zocherplantsoen en
vind het een hele mooie wandel omgeving met veel groen.
Terug te vinden gedeeltes van de stadsmuur
Tis een mooi stukje Amersfoort zo laten als het is
Toch wel vrij uniek. De hoogteverschillen, authentiek materiaalgebruik (bankjes en verlichting) verschillende uitzichten (zowel aan
gracht als op 90'-kantoorbouw en overig)., en momenten van rust.
Toen ik in binnenstad woonde wandelde ik er dagelijks. Het leuke vond ik de aanwijzingen van de bomen met een nummer in het
wandelpad. Het is zonde dat gem. Amersfoort dat boekje niet meer uitgeeft.
Uit de drukte van de stad toch in de stad zijn. Veel groen tussen de bebouwing.
Uniek
Vaak wel rust en niet te druk
vanaf de Monnickendam kijken naar de tuin van het oude klooster
Variatie aan groen in combinatie met Aanwezige dieren (water) vogels en bijzondere monumenten of restanten van de oude muur
"Variëteit van bomen
planten en heesters
Groen naast de versteende binnenstad, het enige stadsgroen in de buurt waar ik ook met kleinkinderen wandel"
Veel groen
Veel groen
Veel groen en dicht bij de binnenstad. Ook fijn dat het helemaal rond loopt zodat je mooie wandeling kan maken. Verder is de
locatie naast het gemeente huis een mooie locatie voor kleinschalige evenementen, die dan alsnog dicht bij het centrum liggen.
Veel groen en prachtige verscheidenheid aan bomen. Beetje glooiende paden en ruimte om te zitten en ontspannen.
Veel groen en velden, makkelijk te bereuken op vele manieren.
veel groen in de stad en je kunt bijna helemaal rond lopen
Veel groen maar te weinig variatie in beplanting excl de bomen. Mooie klassieke bankjes en lantaarnpalen
Veel groen, fijn pad, langs het water, veel vogels etc
Veel groen, fijne plek om te wandelen

Veel groen, mooie oude bomen, rustig in de delen die niet aan de rondweg liggen
Veel groen, ruimte, bankjes en fijne wandelroute
Veel groen, veel overzicht over het water, duidelijke paden door het park heen.
Veel groen. Leuke kunst. Mooie begraafplaats & Maria-plek, muur. Heiligenbergerbeek.
"Veel mooie bomen en ander groen
Rustige plek in een kleine, hectische stad
Longen van de stad"
Veel verschillende aanplant, heerlijk rondje wandelen rond het centrum. Mooi zicht op de singel.
Vele groen en ook het water
Verscheidenheid aan bomen en groen in de binnenstad.
Verscheidenheid in flora
Vind het mooi aangelegd en prachtig om te lopen met verschillende,karakteristieke gebouwen en mooie planten/natuur.
Vooral de natuurlijke begroeiing en oude stadsmuren zijn interessant.
vooral nu in coronatijd heelrijk rondje om de stad.
Vormgeving, bijzondere bomen, historische bebouwing, heuvels, water, krokussen, padenstructuur.
Vrijwel rondom, mooi park, groen, monumenten aan de route, dicht bij huis
Wandelen en genieten van het groen.
Wandelen met de hond zonder fietsers. De kinderen kunnen spelen in het sportveldje. Gevarieerde soorten bomen en groen. In de
herfst kastanjes rapen.
"Water in combinatie met groen en rust. Mooie en diverse soorten bomen.
Je kunt er heerlijk in het gras zitten of met een bootje erlangs varen!"
"Wij reageren als leden van het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite.
Tuinarchitecten Van Lunteren en Zocher legden rond 1830 de plantsoen aan, in de Engelse Landschap Stijl, op de in onbruik
geraakte stadswallen van de tweede verdedigingsmuur uit 1450. Dus dit is een bijzonder historisch en kwetsbaar stuk van
Amersfoort waar niet lichtvoetig mee kan worden omgegaan. Dit vereist een deskundigheid met besef voor deze grote historische
waarde."
zeer mooi en natuurlijk moet zeker goed onder houden blijven
Zie eerder antwoord, de combinatie met de stadsmuur
Ziet leuk uit en veel groen
Zo’n mooie wandeling! En altijd leuk op Lepeltje Lepeltje!
Zoals het park eruit ziet. Het groen, het water, de statige oude bomen en dat dit doorloopt rondom de oude stadsmuren. Maak dit
niet kapot!!! Het moet met respect worden behandeld.

Bijlage 2.
Waar heb je hinder van?
Er lijken bankjes te verdwijnen. De bankjes aan de bomen lijken zelden te worden gebruikt.
Geen hinder ondervonden .
"
Discontinuiteit in de wandelervaring; onderbrekingen: Stadsring; bij Coninckstraat en Kamp
nette karakter, geen ruig groen, teveel gras, te weinig oorspronkelijke beplanting"
(Brom)fietsers; wel veel minder dan in sommige andere groengebieden
(Dronken) hang jongeten/mensen.
Aan de kant van de Waltoren / Binnen de veste, zitten vaak groepen jongeren te blowen.
Aan de zuidkant heb je last van verkeersherrie van de Stadsring (wel afhankelijk van het tijdstip van de dag). En aan de noordkant
- voor Bloemendalsestraat tot de Flint is het voetpad direct naast het fietsgedeelte wat smal.
Aangrenzend verkeersherrie, te smal, meer natuur, bomen.
Achtergelaten rommel
Af en toe daklozen. In de Corona-tijd ook wel groepjes mannen die gingen ‘zuipen’
Af en toe moet er een drukke weg over gestoken worden, dit kan gevaarlijk zijn
Af en toe onfrisse types die er rond hangen, rond slingert afval en hondenpoep
Af en toe overlast, met name in de buurt van de daklozenopvang.
"Af en toe zijn de Pasen wat smal, maar dat heeft eigenlijk wel zijn charme (dus niets aan wijzigen);
Dat sommige gedeeltes toegankelijk zijn voor fietsers waardoor fietsers denken dat het overal mag;
De ongelijke Pasen door omhoogkomende boomwortels, ideale enkelverzwikkers"
Afval
Afval
Afval / hondenpoep
afval / hondenpoep
Afval dat blijft liggen bij de bankjes, bijv. sigarettenpeuken, bierblikjes. Dit is slechts sporadisch. Afvalbakken worden goed
geleegd.
Afval en fietsers.
Afval en rond hangende jongeren/ junks en hondenpoep
"Afval van de jeugd, op de muur, bij het basketbalveldje, achter Flint.
Af en toe een onguur persoon uit de bosjes (achter Flint)
Fietsers over het voetpad.
Op sommige bankjes zitten een groep alcoholisten. Ze zijn altijd vriendelijk, maar het is niet altijd prettig. "
Afval vooral van recreanten, en het openbaar drankgebruik van (sommige) daklozen
Afval wat mensen laten liggen, met name nu het mooi weer is en mensen daar gaan picknicken. Niets mis mee, maar neem je zooi
mee
Afval, enkele lelijke nieuwe gebouwen (bij de stadsring), zicht en geluid van de stadsring. En het feit dat de ring ophoudt bij het
gemeentehuis
Afval, hangjongeren, alcoholisten.
Afval, hondendrollen, veel mensen
"Afval, prullenbakken mogen vaker geleegd worden.
In de avond soms een hang plek "
"Afval, vuilnisbakken vaak overvol.
Groepjes zwervers / alcoholisten / daklozen"
"afval, zwervers/ hangplekken, vieze paden, niet goed bijgehouden groen en achterstallig onderhoud"
Afval. Smalle wandelpaden in deze corona tijd. Hondenpoep
Afval. Volle afvalbakken.
Agressive kauwen, die m'n hond aanvallen. Alleen in deze periode van het jaar.
Al die zijwegen die er hinderlijk doorheen lopen
Alcoholisten
Alcoholisten, hondenpoep
Als de prullenbakken uitpuilen.
Als 'ie er is, de eikenprocessierups. Verder heb ik nergens last van.
Als je een heel rondje loopt moet je door de vieze vetlucht van KFC, ziet er daar ook altijd viezig uit.
Asociale hondenbezitters. Loslopende honden. Zodra je het pad verlaat sta je tot je enkels in de hondenpoep. Leuk picknicken of
op het gazon zitten is er niet bij. Altijd zit je op of naast een drol.
Auto verkeer en herrie van motoren
auto's die de binnenstad in of uit rijden, met name bij de Kamp
"Autos op bepaalde plekken, vuilnisbakken die niet altijd geleegd worden.
En soms maar steeds minder, irritante hangjeugd."
Avonds/ vroeg in de ochtend zijn soms alle lichten uit, aangezien er ook vaak mensen (mannen) hangen loop ik dan beetje onveilig
voor mijn gevoel.

Bang soms voor de honden. Honden aan de lijn!
Bankjes mogen wat worden opgeknapt, evenals paaltjes
"Bankjes vaak bezet door junks, met overvolle vuilnisbakken en vuilnis eromheen
Gras vol hondendrollen
Veel afval"
Beetje jammer dat er nogal veel hondenpoep ligt, ook dicht langs het pad.
Beplanting is op en jaren niet vakkundig bij gehouden
"Boomwortels door het wegdek
Er staat een hek voor het fietspad op de kruising bloemendaalsestraat/plantsoen noord?"
"bromfietsers
Volle prullenbakken "
Brommer sluipverkeer
Brommers door het park.
Brommers en loslopende honden?
"Brommers en scooters die langsrijden of op het voetpad de weg blokkeren omdat ze daar geparkeerd staan.
Daarnaast mag het pad iets breder ivm afstand houden COVID-19. Je moet nu of het fietspad op of in de hondenpoep groen gaan
lopen als je afstand wilt houden."
Dak en thuisloze en hangjongeren, en de rotzooi die ze daarna achter laten
Dakloze/verslaafde/hangende/drinkende/blowende mensen.
Daklozen bij het burgemeester brouwerplantsoen
Daklozen en drugsgebruikers in de avonden
Daklozen en mensen die hondenpoep niet opruimen
Daklozen, durf nu savonds daar niet meer te lopen ben een keer door een boze dakloze uitgescholden.
Daklozen/drinkers op bankjes
Dat de hond de niet Los mag
Dat de hondenpoep bakken soms te vol zitten en dat mensen hun zakjes er dan maar op of naast leggen. Echt smerig.
Dat de verlichting beter kan. Vaak verlichting kapot. Fietsers en groepjes zwervers
Dat dingen gesloopt of gekapt moeten worden!
Dat er niet gehandhaafd wordt tegen mensen die hun hond los laten lopen en niet opruimen na de behoefte van hun hond. Ik loop
er graag met mijn hond, alleen doe ik dat expres in de ochtend of wat laat in de avond omdat baasjes helaas geen rekening houden
met elkaar hierin.
Dat er op het pad langs de "muur" bij Binnen de Veste geen verlichting is.
Dat er van dingen die mooi en goed zij elke keer "nieuwe" plannen gemaakt moeten worden. Dit plantsoen is een mooi deel van
Amersfoort, hier hoeft niks aan veranderd worden, alleen maar onderhouden worden. In ere blijven, want er is al veel weggehaald
wat mooi was.
Dat er weinig festivals plaatsvinden
Dat er weinig ruimte is voor wandelen. Er de vele hondenpoep
Dat er wordt gehangen op bankjes, dat je de stadsring ziet, dat het voetpad smal is
Dat het niet een volledig rondje is?
"dat het niet helemaal rond loopt met name bij de koopgoot is de toegankelijkheid slecht.
oversteekbaarheid wegen laat soms te wensen over"
dat het niet rondloopt, onderbroken tussen stadhuis en arnhemsestraat. Af en toe zwervers die het een wat onveilig gevoel geven 's
ochtends vroeg of 's avonds laat. Zwerfafval af en toe.
"dat het niet rondloopt. Vanaf het stadhuis tot de Plus is alleen maar stenen. Nauwelijks bomen, nauwelijks schaduw"
Dat het park niet helemaal doorloopt.
Dat het park niet helemaal rond loopt. Vanaf winkelpromenade Amacitia is het park helaas verdwenen tot aan de gemeente.
Dat het park ook gebruikt wordt door louche types. In het donker / schemer loop ik niet alleen door het park.
"Dat het plantsoen nabij Marienburg ophoudt. Helaas is vanaf Marienburg tot aan het gemeentehuis geen enkele verwijzing naar de
oude stadsmuur zichtbaar.
Niets herinnert je er meer aan de stadsmuur door de Stadsring en al het verkeer. Het zou immers een prachtige wandeling zijn:
een wandeling langs de oude stadsmuur over de gehele lengte van de oude binnenstad!"
Dat het te stilstaand is, de Sfeer in deze Groen-Stukken.
"Dat ik net geen rondje kan lopen omdat je op een gegeven moment tegen de stadsring botst.
Soms toch de hondenpoep omdat baasjes niet opruimen. "
"Dat je niet (meer) de volledige ronde kunt maken, deel voorbij Arnhemse weg is niet aantrekkelijk.
Afval dat blijft slingeren. Dit beter handhaven en fors beboeten!"
dat je niet door mag fietsen na De Flint tot aan de Kamp
"Dat je niet overal kan fietsen.
Niet voldoende rustplekken/bankjes.
Hier en daar moet je met oversteken goed opletten omdat snelverkeer voorrang heeft boven wandelen.
Kentucky fried chicken. Bah wat vies op je rondje."
Dat men er troep achterlaat van blikjes, papieren en bakjes van eten etc
Dat mensen hun hondenpoep niet opruimen; te kort gemaaid gras waardoor kale stukken ontstaan; loslopende honden.
Dat mensen rommel achterlaten.

Dat park niet helemaal rondom loopt. Park wordt onderbroken bij stadsring waar Kentukey Fried Chicken zit. Jammer. Zou mooi
zijn als park ononderbroken om stad zou liggen.
"Dat sommige mensen de boel laten vervuilen. Vooral de daar zittende zwervers hebben er een handje van om de troep, zoals
bierblikjes of flessen, op de grond te gooien. Terwijl er voldoende prullenbakken staan.
Als je ze rustig aanspreekt , niet al te agressief , willen ze wel naar je luisteren heb k gemerkt."
"De afschuwelijke lelijke Stadsring , een 4 baans snelweg door de stad en langs het historische park .
Onbegrijpelijk en onnodig"
De auto's die er langs rijden.
De auto's van de ring.
De banken mogen wel wat verder in t groen komen te staan
De bankjes zijn vaak langdurig bezet met mooi weer.
De combinatie fietsen/wandelen bij de Flint en Boldershof is soms wat lastig
De drukke stadsring daarnaast is te vol met auto's en vrachtverkeer dus te druk en geeft daardoor ongelofelijk veel herrie en stank.
De drukke stadsring er naast
De festivals (super leuk hoor!) die de natuur aan tasten met de vele bezoekers.
"De festivals in plantsoen Noord, geluid, drukte, overlast algemeen. Maar vooral dat de grasmat weer kapot is getrapt en opnieuw
ingezaaid moet worden en vermoeden dat de grond te hard wordt om water door te laten voor de bomen.
Afval dat met name in mooi weer weekends niet wordt opgehaald en overvolle prullenbakken.
Geen controle op opruimplicht hondenpoep.
Verkeerslawaai van de stadsring in het park.
De fietsers op het stuk bijv bij de flint. Ook ga je niet lekker in het gras zitten ivm honden poep. Dus geen picknick. Ook erger ik
mij aan zwerf afval.
De grootste hinder is honden POEP!!!! Je kan geen stap in de gras zetten zonder dat je niet in de poep trapt. Zakjes die er paar
jaar hangen worden nauwelijks gebruikt. Meeste mensen die hun hond uitlaten hebben letterlijk scheit aan om op te ruimen.
Kinderen kunnen geen stap in gras zetten of lekker in gras spelen. Dit geldt niet alleen voor de park maar ook de plekken waar je
langs de muur kan wandelen zoals Sint Annastraat. Afgelopen jaren komen steeds meer kraaien op de poep af en worden andere
vogels weggejaagd. Dit jaar nauwelijks merels in de park gezien. Ook groeit de gras door de poep minder goed en ontstaan buiten
de droogte om door de poep brandplekken in de gras. Er zijn speedster mensen die hun rust in de park zoeken om even een boekje
te lezen maar je kan door de poep nergens normaal zitten.
De hekjes aan het begin van sommige paden
De hekjes. En vage te schuine randen.
De honden poep die er af en toe ligt.
"De hondendrollen, zwerfvuil, verkeersgeluid vooral bij waar het park langs de stadsring loopt.
Op delen ook fietspad naast voetpad."
de hondenpoep!
De japanse duizendknoop. Algemeen voorkomend probleem in Nederland. Omdat hij langs het water staat geen gemische
bestreidingsmiddelen gebruiken.
De ligging, vlak naast een grote weg waardoor je er niet echt tot rust kan komen. Er zijn daarnaast ook veel zwervers e.d. die je
lastig vallen.
De los lopende honden
De onderbreking van het park vanaf het gemeentehuis tot aan de kei, dat is jammer
De overgangen bij de straten
De oversteekplaatsen zijn voor voetgangers niet veilig. Mij lijkt dit met name voor invalide personen een probleem. Daar waar de
stadsring langs het plantsoen loopt is geluidshinder en stankoverlast van de auto's een probleem.
De overvolle vuilnisbakken!! Deze dienen vaker geleegd te worden.
De paadjes zijn soms smal, en veel boomwortels steken uit. Mensen die er doorheen fietsen
De paden zijn veel te smal. Gedeeld fiets/voetpad van de Flint tot de koppelpoort is erg hinderlijk
De paden zijn vrij klein en er ligt her en der hondenpoep. In de avond zitten er veel hangjongeren te blowen
De paden zijn wel vrij smal.
De prullenbakken zijn vaak overvol. Er is groen dat het niet goed doet. Aanpassen op droogte! En wat blijvende vaste bloeiers
uitbreiden
De ringweg (lawaai)
De ringweg ernaast, herrie en stank van brommers en auto's. Troep die overal ligt
"De ringweg is soms wel heel aanwezig, dat maakt het wat minder idyllisch. Ook is het wel erg druk soms, maar dat is ook wel een
goed teken haha.
Hondenpoep is ook wel vaak een probleem, zeker als mij zoontje van 3 door het gras loopt."
De rondweg
De rondweg die de stad in tweeen deelt.
De Stadsring
De stadsring erachter en sommige weggebruikers die hard optrekken tot hobby hebben gemaakt (motor en auto)
De stukken van het plantsoen waarbij een fietspad naast het voetpad loopt. Onnodig om daar fietspad te hebben aangezien er
voldoende mogelijkheden zijn om met de fiets andere route te nemen. Nu wordt je bijna overhoop gereden op sommige plekken.
Gezien de anderhalve meter maatschappij zou het ideaal zijn als het fietspad ook bestempeld zou worden als wandelpad, dan kan
je makkelijk afstand houden van tegemoet komende wandelaars.
De vele ‘rondhangers’ en het afval als gevolg daarvan

DE VELE GEBRUIKERS DIE ZO NODIG MET HUN FIETS OVER DE WANDELPADEN MOETEN GAAN. Soms zelfs met een bromfiets! Ook bij
's avonds gebruik zijn geregeld de straat verlichting defect of werken niet.
De vele stadsbussen en hard rijdend verkeer. Mensen die picknicken en hun troep niet opruimen
De voetgangersoversteek van de Koppelpoort naar het plantsoen is een beetje gevaarlijk omdat je niet goed om de hoek kunt
kijken of er verkeer aankomt
De zwervers en hun vuil. Ook zijn de looppaden niet altijd van kwaliteit.
Dealen rondom parkeergarage Flint in het struikgewas aldaar.
Deze vragen
Dronken mensen, honden en fietsers
Drugsgebruik
Drukke stadsring
Drukke verkeer om het park heen
Drukte en lawaai van auto’s en vooral motoren! De paden zijn soms te smal voor het aantal gebruikers. Onveilige
oversteekplaatsen.
Drukte verkeer
Een groot deel van het park loopt parrallel aan de stadsring.
Eenzijdigheid qua kleur van de beplanting en kale vlakken grasland.
Eigenlijk hebben we nergens hinder van. Niet van wandelaars, sporters, fietsers, bankzitters, lopers, enz.
Eigenlijk nergens van. Misschien dat er soms wat troep ligt dat mensen achterlaten, maar vaak valt dat wel mee.
Eigenlijk nergens.
Eigenlijk niet zoveel. Geluidshinder van de Stadsring kan soms overheersen en zwerfvuil hier en daar. Maar zwerfvuil zie je
onderhand overal helaas.
Eikenprocessierups
Eikenprocessierups en hondenpoep.
Eikenprocessierups vorig jaar, verder niks
Enkele overvolle prullenbakken en rondslingeren vuil
Er hangen regelmatig vage lieden in het park rond, die er ook hun behoefte doen of samenscholen op de bankjes. Ik loop er niet
graag alleen maar fiets het liefst langs de buitenrand met zicht op alle bomen. Zwerfvuil is doorn in t oog. En eeuwig zonde van die
vervelende doorgaande verkeersader, de stadsring, echt doodzonde zoveel verkeer er daar langs raast.
Er is vaak wel veel hondenpoep en soms wat zwervers
Er is vorig jaar een hekje geplaatst waar je de Bloemendaalsestraat kruist. Superirritant als je aan het hardlopen bent.
Er is wel vaak overal hondenpoep, ik en mijn vrienden gaan daardoor niet zo snel in het gras zitten. Rondhangende alcoholisten,
zwervers en hangjeugd. Zwerfafval. De drukke stadsring is ook niet fijn.
Er ligt ontzettend veel hondenpoep waardoor even zitten nooit zo'n goed idee is. En er zitten vaak veel alcoholisten en
drugsverslaafden zeker sinds corona daardoor loop ik iets minder graag alleen
Er rijden te veel zware voertuigen naast het pad en ze vernielen het gras en beplanting.
Er wordt drugs en alcohol gebruikt en er wordt troep achter gelaten.
Er wordt soms nog wel eens gefietst waar het niet mag.
"er zijn nog steeds hondenuitlaters die de poep van hun huisdier niet opruimen.
Bij een aantal plaatsen, zoals langs de St. Andriesstraat, maar mogelijk meerdere plekken, is er geen fiets barrière. terwijl het
een wandelgebied is."
Evenementen hoeven van mij niet in dit park. Daarna is t gras dood en je kunt er tijdelijk geen ronde maken. Verder heb je als
inwoner toch ook last van de muziek.
Fietsen op de wandelpaden.
Fietsers
Fietsers
Fietsers
Fietsers
Fietsers
Fietsers
Fietsers
"Fietsers
Té enthousiaste loslopende honden"
Fietsers en bromfietsers kunnen beter op de daarvoor gemaakte fietsroutes aan de andere kant van het water. van de voetpaden
wordt veelvuldig door hen gebruik gemaakt ook als er fietspad naast ligt.
Fietsers en geregeld ook scooters.
Fietsers en groepen harlopers. Vooral doordat het een smal pad is.
Fietsers en hondenpoep
Fietsers en hondenpoep.
Fietsers en scooters die gebruik maken van de paden
Fietsers en step-toeristen
Fietsers in het park
Fietsers in het park. Loslopende honden. Hondenpoep. Steeds meer daklozen, die ook wildplassen.
"Fietsers op de voetpaden. Overvolle prullenbakken. "
Fietsers op de wandelpaden

Fietsers op de wandelpaden.
Fietsers op het voetpad, loslopende honden, uitwerpselen op de grasveldjes waar je zou willen pick-nicken.
"fietsers op het voetpad. hondenpoep in het gras.
Die grote witte cijfers op het voetpad die de afstand aangeven voor hardlopers zijn erg lelijk en totaal overbodig."
Fietsers op het wandeldeel, muggen, honden
Fietsers op Plantsoen Noord
"Fietsers op plekken waar niet gefietst mag worden.
Honden eigenaren die niet de poep van hun hond opruimen "
Fietsers waar ze niet mogen fietsen
"fietsers, vuiligheid, blikjes/patat zakjes"
"FIETSERS!!!! En Steppers die langs je racen.
Ja er staat en bord “voetpad” maar daar hebben ze lak aan.
Hardlopers, maar die kunnen er niks aan doen er is geen uitwijk mogelijkheid (er is maar één wandelpad).
Het is dan schrikken als ze vlak langs je rennen (vaak moet ik dan zelf op het gras uitwijken waar veel hondenpoep liggen)
Veel hondepoep in grasveld. ( Terwijl hondenpoepzakjes-bak in het park zijn)"
Fietsers, hondenpoep
Fietsers. Los van coronamaatregelen, vraagt het gezamenlijk gebruik van fietsers en voetgangers van een relatief smal pad veel
oplettendheid van vooral voetgangers, hetgeen het ontspannen gebruik van dit groen niet ten goede komt. Dit geld vooral voor
Plantsoen Noord
Fietspad vanaf koppelpoort richting Boldershof is niet oké. Veel gleuven in het pas en het is ook erg smal
Geen hondenspeelplek. Weinig speeltuintjes voor kinderen. Weinig speels. Hangjongeren.
Geen hooguit wat verkeerslawaai
Geen naam bordjes bij de bomen, en er staan jonge bomen geplant onder volwassen bomen --wie plant er nu een boom onder een
boom !!!!!!!!!
Geen. Natuurlijk wel veel autoverkeer rondom, maar dat is logisch op deze plek.
geluid stadsring.uitbreiding
geluid van auto's
Geluid van de auto' stank van de brommers.
Geluid van de Stadsring
Geluid van de stadsring
"Geluid van de Stadsring en erg zicht op deze weg m.n. in het zuidoostelijke stuk, waar weinig bomen en struiken aan de overkant
van het water staan.
Hondenuitlaters die op het fietspad lopen.
Het plantsoen loopt niet helemaal rond door.
geluid van verkeer op de stadsring
Geluidsoverlast stadsring
Geluidsoverlast van motoren.
gras is wel erg dor, veel viezigheid op de grond
Grasvelden stinkend naar hondenpoep
Groepen mensen die op de bankjes zitten te drinken, soms zelfs overdag. Waardoor het voor een vrouw in het donker niet altijd
helemaal veilig voelt in de winter.
Groepjes die bij de stadsmuur rondhangen lawaai maken en wildplassen. Fietsers op het wandelpad.
"groepjes rondhangende alcoholisten
afval bij de bankjes, met name blikjes
fietsers over de voetpaden"
Gure types, daklozen e.d. op de bankjes
Had liever geen honden gezien, vanwege angst voor honden. Maar daar is niet veel aan te doen denk ik.
Hangende jongeren en of daklozen, drukke wegverkeer van de ring.
Hangjeugd
Hangjeugd, gebrek aan oversteekplaatsen bij sommige wegen
Hangjongeren
Hangjongeren
Hangjongeren
Hangjongeren
Hangjongeren die in de rande dealen en met lachgas ballonnen bezig zijn.
hangjongeren, daklozen op de bankjes
Hardlopers en loslopende honden. En in deze coronatijd van heel veel afval rondom de afvalbakken.
hardlopers. Die verstoren de rust. Je schrikt er toch steeds weer van als iemand je opeens van achteren passeert. Hardlopers
verschrikken ook de vogels, merk ik. Wandelen is rustiger. Overla moet maar hard gelopen worden (hobby van de wethouder van
sport...).
Hardrijdende brommers, schreeuwers 's nachts veel mensen laten hun hond daar uit, in d3len die daar niet voor zijn.
Hardrijdende scootertjes, en het daar bij behorende geluid.
Heb geen hinder
"heel jammer dat het stadspark niet doorloopt aan de kant van de kfc/action!

Soms wat grimmig, met daklozen en drugsgebruikers waardoor ik me s avonds niet helemaal veilig voel.. Sommige stukken veel
verkeer naast t park"
Heel soms hangjeugd/zwervers
hellingen van de paden zijn soms erg schuin naar links of rechts; lastig voor rolstoelrijden
Herrie weg
Het afval wat vaak verspreid door het park ligt.
Het autoverkeer op de ring is soms wel heel aanwezig; de onderbrekingen van het park door de verschillende toegangswegen tot de
binnenstad
Het fietspad, als je iemand moet passeren dan is het voetpad te smal. Zeker met de hond erbij. Op het fietspad rijden ook vaak
scooters.
Het groen mag uitgebreider
Het idee dat dit ook weg kan gaan. Zoveel bomen al gekapt in Amersfoort
"Het is altijd uitkijken voor fietsers, scooters en joggers die sneller gaan dan voetgangers. Vooral met de hond en als je even staat
te praten met (een) andere hondenbezitter(s). Wandel en fiets zitten erg dicht op elkaar.
Verder wordt er wel ERG vaak gemaaid, ook als het droog is en er al niks meer staat. Dan blijft er een zandvlakte over.
Onbegrijpelijk!
Tenslotte vraag ik me af of egels wel veilig kunnen drinken en of andere dieren wel in en uit het water kunnen (ik zie geen
treeplankjes)."
Het is druk en de paden zijn wat smal.
Het is een top park, maar wanneer het donker wordt durf ik hier niet meer te wandelen ivm de mensen die hier rondhangen.
Het is er fijn!
Het is er vaak druk, bovendien wordt het voetpad regelmatig gebruikt door fietsers en gisteren nog door een scooter, die man
stuurde heel uitdagend met een hand en hield met de andere hand een smartphone met muziek tegen zijn oor. De prullenbakken
zijn overvol, zeker in deze coronatijd, de rommel wordt gewoon op de grond gegooid.
Het is jammer dat de Stadsring er langs heen loopt die mag van ons wel wat rustiger
Het is jammer dat er hier en daar zwerfvuil ligt. Op meerdere plaatsen prullenbakken zou er hopelijk voor zorgen dat dit minder
is.
Het is jammer dat er veel fietsers er door rijden.
Het is jammer dat het grotendeels langs een drukke autoweg ligt
Het is jammer dat het plantsoen ter hoogte van de Plus supermarkt stopt. Dan is er wel een mooie ingang naar de binnenstad maar
het zou heel tof zijn als t rondje helemaal om gaat. Dan kan de KFC weg;)
"Het is soms druk op de smalle paadjes, meestal geen probleem. Op plekken waar mensen samenkomen ligt regelmatig afval, glas,
etc. Mogelijk dat meer afvalbakken kan helpen?
Het lawaai van de stadsring. Al dat verkeer maakt zo'n herrie.
"Het lawaai van het verkeer bij met name de stadsring
Onveilig gevoel s avonds. Durf niet alleen te lopen na 20 uur. "
Het pad is te smal en ik vind het zo jammer dat de drukke stadsring langs een deel van dit plantsoen ligt. Wat mij betreft echt
kijken of de Stadsring anders kan, verkeersstromen verder van de binnenstad af etc. De vrijgekomen ruimte kan absoluut voor nog
meer groen worden gebruikt, zoals dat hoort in een mooie binnenstad.
Het park moet beter onderhouden worden (net zoals alle andere parken in Amersfoort). De droogte van de afgelopen jaren heeft
daar natuurlijk invloed op maar dat betekend ook dat het beter onderhouden moet worden dan daarvoor. In het
randenbroekerpark is het gras ook niet meer om aan te zien, en erg droog. Wanneer alles gesproeid zou worden zou het een stuk
beter zijn.
Het park wordt veel gebruikt als hondenuitlaatzone waarbij veel hondenpoep achterblijft in het gras en de bosjes. Betere
voorzieningen voor hondeigenaren om poep op te ruimen of speciale hondenpoepzones zijn wellicht een oplossing.
Het saaie stuk bij Amacitia heeft geen groen.
Het snelle verdogen van het gras, hier is op te sturen met droogte tolerantere grassoorten
Het verdwijnen van bomen, en soms de rommel
Het verkeer aan de overkant😉
Het verkeer aan de Stadsring wordt wel steeds drukker. Dat is jammer. Maar dat is natuurlijk niet overal in het Zocherplantsoen.
Het valt mij wel op dat er steeds meer "verslaafden" aanwezig zijn in het park. Deze mensen mogen hier natuurlijk ook zijn, maar
het voelt soms een beetje unheimig.
Het verkeer dat wel erg dichtbij/lawaaierig is soms
het verkeer van de stadsring dat erlangs raast. Dat mensen hun afval laten slingeren
Het verkeer van de Stadsring
"Het voortrazende verkeer op de Stadsring. Deze verkeersader dient ondergeschikt te worden aan het historische aanzicht van de
plantsoenen/groengordel. (vergelijk de Avenue Ceramique in Maastricht)
De restanten van de stadsmuur ter hoogte van de Beestenmarkt moeten worden opgehoogd om op die manier veel meer allure te
krijgen, vergelijkbaar met de gerestaureerde stadsmuren ter hoogte van de Kamp."
Het zwerfvuil, de kale plekken
Hinder is een groot woord. Ik vind het wel heel jammer dat ‘die groene lauwerkrans’ om ons mooie centrum heen lelijk en stenig
doorbroken wordt vanaf de achterkant van het stadhuis tot aan de Kei. Echt superzonde, al zie ik ook zo gauw geen oplossing
Hinder valt mee, maar denk dan aan loslopende honden en illegale fietsers
Hinder van? Geen idee, ik vind het prima zoals het is
"Hobbels in het pad (door boomwortels).

Regelmatig hangjongeren/ouderen met drank. "
Honde poep
Honden
Honden
Honden die niet aangelijnd zijn, zwerfafval, hondenpoep en fietsers en brommers op het voetpad.
Honden drollen
Honden echt alleen aangelijnd houden
Honden en de herrie van het verkeer op sommige plaatsen.
honden en fietsers
"Honden en hondenpoep
"Honden en hun bazen. Van de ochtend tot de avond is er hondengeblaf en opvoedkundig geroep, geschreeuw van hun eigenaren in
het park
s Nachts is het vooral in het weekend vaak rumoerig, met name ter hoogte van het bolle bruggetje wat uitkomt tegenover van
Wiefferen. Daar zitten vaak mensen die hard praten, en het is een punt waar mensen diverse richtingen uitgaan wanneer ze de
kroeg uitkomen.
Honden horen hier niet.
"Honden poep die wordt niet opgeruimd...
Anders niks. Het is een prachtig plek "
Honden poep!
honden(poep), randjes tussen voetpad en fietspad (slecht voor je enkels)
Honden(uitlaat)
Honden, hoendenpoep, hangjongeren, hangouderen (Drugs en alcohol verslaafden). Fiets en voetpad zijn erg smal en leveren soms
onprettige situaties op.
"HondenDrollen.
Het verbod op het nuttigen van alcoholische dranken. Er zullen zeker situaties zijn waar tuig hun rotzooi niet opruimt en/of
overlast veroorzaakt. Het is zo enorm jammer dat hierdoor de vredelievende parkbezoeker (ik in dit geval) niet lekker op een
kleedje kan picknicken en daarbij een glaasje wijn kan/mag drinken. "
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep (soms)
Hondenpoep en afval
Hondenpoep en de geur ervan.
Hondenpoep en in de zomer ook de stank van de hondenpoep.
Hondenpoep en lawaai van die waterlijn bootjes.
Hondenpoep en mensen die over paden fietsen.
Hondenpoep en pad is erg smal
hondenpoep in het gras.
"Hondenpoep met stip op 1 en andere overlast van honden. Rotzooi die mensen achterlaten."
Hondenpoep op sommige plekken
"Hondenpoep
Het hekje bij de Bloemendalsestraat

Hondenpoep!! Junks!
Hondenpoep,
Hondenpoep, hangende daklozen, zwerfvuil, drukke stadsring
Hondenpoep, kapotte bankjes en afval. Kale plekken op het gras en 'saai' groen.
"Hondenpoep, overlast van alcoholisten, overvolle prullenbakken, vandalisme aan prullenbakken en banken, verdwijnende banken.
Fietsers en scooters in het park.
Hondenpoep, smalle paadjes
hondenpoep, zwerfafval
Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti, en auto verkeer
Hondenpoep, zwervers en dronkaards, veel zwerfvuil door veel te kleine of ontbreken van afvalbakken, het verdwijnen van
bankjes, fietsers en scooters op wandelpaden.
Hondenpoep.
Hondenpoep.
Hondenpoep.
"Hondenpoep.
Ik vind het heel jammer dat het geen rondje is. Je moet nu altijd een stuk langs weg/fietspad lopen. Dit haalt veel plezier weg, en
het is saai en er zijn veel uitlaatgassen. Zou heel leuk zijn als er in het tussen stuk van gemeentehuis tot voorbij amacitia een
bomenlaantje met bv struiken komt of iets dergelijks"
Hondenpoep. Afval
Hondenpoep. Zeker alsmensen het niet opruimen maar ook als het wel wordt opgeraapt blijft de stank vaak hangen. Belemmert om
in het gras te zitten.
"Hondenpoep.
Onderweg is de Flint een koude douche in de beleving"
Hondenpoep... dat ligt er erg veel
Hondenstront, weinig hondentokkies ruimen de kak van die strontmachines op
Hondenstront.
Hondepoep
Hondepoep
Hondepoep en dat je niet meer gewoon een drankje in het park kan doen
Hondepoep in het gras
Hondepoep! Fietsers op voetpad.
Hondepoep.
Ik ben zelf geen fan van sommige honden ( kleine happers of grote , voor mij eng uitziend) ,maar de meeste eigenaren houden ze
goed vast.
Ik ervaar bijna geen hinder in het park, alleen vind ik het jammer dat er nu van die lelijke witte bankjes om de bomen gehangen
zijn. Daar stoor ik me aan, omdat dat totaal niet in zo'n mooie groene en oude omgeving past.
Ik ervaar geen hinder
Ik ervaar geen hinder maar ben danook recreant.
Ik ervaar hier nooit hinder
Ik heb geen hinder
Ik heb geen hinder van dit park, ik kom er graag.
Ik heb geen hinder van zaken.
Ik heb nergens hinder van
Ik heb nergens hinder van.
Ik heb nergens hinder van.
Ik kan het zo niet bedenken, ik heb niet zo gauw ergens last van. Misschien de prullenbakken wat vaker legen.
Ik rook een week geleden heel onaangenaam bij het park en het restaurant.
ik vind het hinderlijk dat er mensen in de torentjes zitten die hun flesjes en blikjes in het park eronder gooien. Ook is er soms
geluidsoverlast uit de torentjes. Heel af en toe vind ik daklozen irritant, maar niet vaak.
Ik vind het jammer dat een groen rondje om de binnenstad niet mogelijk is. In de zomer geven gebouwen zoveel hitte af, dat er
best wat meer groen mag komen op de plekken waar de cirkel van het plantsoen nu niet rond is (leusderweg, arnhemseweg).
Ik vind het park mooi zo. Geen hinder.
Ik vind persoonlijk het deel dat langs de stadsring gaat minder prettig, omdat je dan het geluid van de auto hebt die overheerst.
Hier ben ik minder vaak te vinden. Verder ervaar ik geen hinder.
"Ik zou graag meer of groteren vuilnisbakken willen bij de bankjes. Mensen willen hun troep wel weggooien, maar na een 'feestje'
hebben ze teveel afval. Voor zover ze het niet kwijt kunnen in de kleine afvalbakjes ligt dat er dan naast. Dat is voor de
dieren/vogels een ramp is (ongezond) en het is een rotgezicht in dat mooie plantsoen.
De lantarenpalen staan overdag (onnodig) veel aan.
In coronatijd passeren van mensen met 1,5 meter afstand.
In deze tijd waar men zich niet houdt aan regels, fietsers. Mensen buiten de paden, nu met de droogte ten koste van groene
plantjes en bloemetjes
"In het gedeelte waar een gecombineerd fiets- en wandelpad is (van de Koppelpoort tot de Coninckstraat), is het fietspad erg smal.
Ik zou het fietspad verbreden, zodat tegenliggers elkaar goed kunnen passeren.
Op het gedeelte langs de Stadsring (Plantsoen Oost) heb je soms last van het verkeer. "

In het wandelgebied zelf niets. Het is een verademing daar. Wel even denken aan de periode van de rupsen aangezien en er zeer
veel eiken staan. Het is er zo relaxt en gemoedelijk.
Jammer als mensen hun afval niet opruimen
Jammer dat er zo vaak zich is op de auto's op de stadsring, misschien hoger gewas aan die kant?
Verder vind ik het niet geschikt als evenement locatie, liever op Eemplein/Markt."
Jammer dat het niet helemaal rond loopt.
Jammer dat het park niet geheel om de stadsring loopt.
Door wortels van bomen oneffenheden in de smalle paden."
Jammer dat je bij de koopgoot t/m stadhuis moet "klunnen"
Jammergenoeg ruimt niet iedere hondenbezitter de uitwerpselen van hun viervoeter op
Japanse duizendknoop
Beheer van de oevers mag beter
De uitstraling van het meubilair mag netter"
Je moet hier en daar een harde stoeprand af en een harde stoep rand af om de straat over te steken. Niet rolstoel/kinderwagen
vriendelijk.
Joggers denken wel eens dat zij de enigen zijn die het park willen gebruiken. Maar dat verschijnsel van elkaar wat ruimte gunnen
(of niet) manifesteert zich helaas op veel meer plekken.
Jongeren die in het park hangen. De stadsring die te dichtbij zit. Soms zwervers en parende eenden. Schiet me nog te binnen;
fietsers die er niet horen te fietsen.
Junks (zijn vaak niet vervelend), Mensen die hondenpoep niet opruimen.
Kapotte lantaarns. Slechte verlichting. Slecht onderhouden paden.
Krappe ruimte voor wandelaars en fietsers en de zitplaatsen.
laatste tijd regelmatig scooters in het park. Is voetgangersgebied, maar dat dringt niet door. Vannacht nog om drie uur scooters
door het park horen rijden.
lastig oversteken naar volgend deel plantsoen
Lawaai van bij stoplichten optrekken de motoren. Enigszins van de zwervers.
Lawaai van de omliggende wegen vooral brommers en motoren.
Lawaai van optrekkende auto's door slecht aansluitende verkeerslichten
Lawaai van verkeer Stadsring
looppad is vrij smal, dus je loopt snel in de berm
Los lopende hond en mensen die daar drinkend rondhangen als mede fietsers op de wandelpaden.
Los lopende honden en hondenpoep
Los lopende honden, fietsers
Los lopende honden, fietsers.
Loslopende honden
Loslopende honden
Loslopende honden
Loslopende honden en eigenaars die hun honden niet aanlijnen waar dat wel verplicht is. Plekken waar je uit het groen moet, om
door te kunnen lopen. Sommige stukjes geluidshinder van de stadsring.
Loslopende honden en zwerfvuil.
"Loslopende honden!
Achtergelaten rommel."
Loslopende honden, hondenpoep, zwerfvuil.
Loslopende honden, zwerfafval, hondendrollen, drankflessen en hun gebruikers.
Loslopende honden.
Loslopende honden.
Loslopende honden.
Loslopende honden.
Fietsers waar op het gehele plantsoen,
ook waar alleen maar voetpad is."
Mensen die dit willen veranderen
Mensen die eigen troep niet meenemen maar t baast n volle prullenbak zetten
Mensen die er fietsen
Mensen die hangen in het park
Mensen die hun afval of hondenpoep niet opruimen. Te vaak lawaaiig onderhoud met bladblazers en handmatige apparaten, maar
dan ook serieus hinder. En vaak onzinnig. Uren bladblazen en dan de boel laten liggen, snoeien idem. Gewoon weg gaan zonder op
te ruimen. Maaien terwijl er geen noodzaak voor is. Ik stoor me enorm aan dat het gras gewoon tot op het zand weg gemaaid
wordt. Doodzonde. Ook de stinzenplanten worden stuk gemaaid zo.
Kan echt beter."
Mensen die hun rommel niet opruimen, hondenpoep.
Mensen die hun rotzooi niet opruimen. (Wordt door de gemeente wel goed bijgehouden.)
Mensen die s'avonds laat met shoarma of e.d. op de muur gaan zitten en dat ik s'ochtends de papieren zakken, bakjes, blikjes en
flesjes, zilverpapier en resten van eten op de muur of ernaast zie liggen.
Ik heb verder weinig ergernissen. Tegenwoordig ligt er nauwelijks nog poep. De meeste mensen ruimen de hondenpoep op.
Er zitten de laatste tijd wel wat jongeren in het park die dealen. "

Mensen die toch hun hond los uitlaten. En zwervers soms
mensen met honden. laten vaak de lijn dwars over de paden lopen.
grote groepen stadsrondleiding. blokkeren de paden."
Mensen op fietsen en elektrische stapjes. Tevens daklozen en drugsgebruikers.
Met corona is het lastig om 1,5 meter afstand te bewaren wanneer je langs elkaar loopt zonder het groen te betreden, maar even
positief denkend dat dit niet eeuwig duurt, heb ik eigenlijk nergens hinder van.
Met de huidige (en toekomstige droogte) zou het denk ik beter zijn om meer begroeiing naast de grasmatten te hebben.
Met name van hondenpoep. Het zou toch mooi zijn wanneer je kinderen zonder zorgen over vieze plakkaten aan de schoenzool
langs de waterkant kunnen struinen.
Met name vooral bij bepaalde gedeelten het verkeer op de Ringweg, lawaai en stof, daar waar de weg afbuigt van het park merk je
meteen dat het zoveel rustiger en ontspannender is. Verder stoort het me wel dat m.n. de mensen die grote honden hebben,
vooral als het meerdere zijn, de poep laten liggen. Vaak hebben ze wel als "versiering" een poepzakje hangend aan de riem maar
daar blijft het bij de goeie niet te na gesproken. Wij passen zelf 3 x per week op een hond maar alles wordt opgeruimd. Dat doen
gelukkig de meeste hondenbezitters maar als ze meerdere honden hebben wordt het opletten! Misschien een idee voor de
controleurs?
Mijn achtertuin ligt in t plantsoen. De laatste jaren ondervind ik hinder van de steeds hogere bomen. Mn huis wordt steeds
donkerder. Er komt steeds minder licht naar binnen omdat de bomen te hoog zijn.
Nadat het een paar jaar goed gegaan is neemt de hondenoverlast weer toe. Meer hondenbezitters laten het vuil van hun hond
liggen.
Nauwelijks aan iets eigenlijk, soms wordt er veel gehangen door jongeren maar dat is niet heel storend.
Nergens van. Tsja, ik ben één keer een chagrijnig meisje tegengekomen dat haar hond uitlaatte dat de volledige breedte van het
voetpad met haar en haar hond in beslag nam, maar meestal glimlacht iedereen wel en is men lief voor elkaar. Ook het
toenemende aantal (bierdrinkende) zwervers heeft tot nu toe niet voor problemen gezorgd. Ze komen allerminst dreigend over.
Net achter de tuinen bij de Waltoren, Binnen de Veste wordt vaak rommel gegooid en niemand behalve de bewoners ruimen dit op.
niet echt hinder, maar het pad is soms een beetje smal, vooral op het stuk dat gedeeld wordt met fietsers
Niet echt hinder, Ok, jongelui maken er soms een "bende" van maar de gemeente (Eemfors) zou met veel grotere regelmaat de
vuilnisbakken moeten legen.
Niet echt hinder, wel jammer dat er vele zwervers rondhangen. Maar goed die moeten ook ergens heen kunnen.
Niet echt veel hinder eigenlijk, er word ook niet veel gehangen door jongeren dat scheelt.
"niet iedere hondeneigenaar ruimt poep op ondanks zakjes en afvalbakken
rare lui die op de bankjes zitten"
niet opgeruimde hondenstront en bierzuipers/blowers op een bankje
"Niet overal is het goed toegankelijk voor mensen met hulpmiddelen door de fietssluizen.
Deze hindernissen maken het planzoen op enkele plekken ontoegankelijk voor o.a scootmobiels, sommige rolstoelen en rolstoelen
met een handbike.
Bovendien zijn deze fietssluizen onnodig omdat de meeste fietsers zich er niet door laten hinderen of tegenhouden en vaak is er
een doorgang zonder hindernis vlak bij.
De rolstoel gebruiker wordt onnodig gehinderd en vaak komen vingers klem te zitten tussen wiel en het ijzerwerk van de sluis."
"Niet van hangjongeren, honden, zwervers, pick nickers, sporters, wandelaars etc
Wel van rotzooi. Vaker de prullenbakken legen!"
Nu in Coronatijd zijn de paden wel erg smal om mensen te passeren. En deels mogen er fietsers en voetgangers komen, maar dan
zijn de paden wel erg smal voor fietsers (zeker als je een tegenligger hebt en er mensen op de stoep wandelen).
Nu met corona zijn de paden wel wat smal.
Objecten die niet in de stijl lijken te passen. Bankjes aan bomen, een sportveldje.
Onderbreking door straten.
"Onderbreking van de stoplichten.
Prullenbakken die niet geleegd worden "
Onderbreking van deze Groene Cirkel.
Vaak onderhoud van het plantsoen op vroege tijdstippen met lawaaiig materieel. Dat is storen voor de aanwonenden."
Ongelijke paden. Hondenpoep
Ook al fiets ik er zelf ook door (over de fietspaden) toch kan ik me voorstellen dat deze juist opgeheven worden om meer ruimte te
geven aan voetgangers.... dit verhoogt de verblijfskwaliteit wat mij betreft
op de muur hangen er regelmatig jongeren rond - verlichting kan hier mogelijk helpen? "
Op dit is er geen hinder.
Op dit moment nergens van. Maar voor de visie zou ik willen meegeven: ik heb als omwonende (over)last van de vele evenementen
bij het Eemplein en het Burgemeesterplantsoen. Gevoelsmatig was pre corona iedere week wel een deel van de fietspaden en
routes afgesloten voor weer een evenement. Het is prettig als er in het Zocherplantsoen niets wordt georganiseerd. Daarnaast zijn
de vele oversteekpunten voor de route een obstakel.
Op sommige plekken is het gras droog doordat het te weinig regent.
Op sommige stukken kan het groen wel een impuls gebruiken.
Op 't moment van rondslingerend afval ivm vuilnisbakken die de druk niet aan konden met het mooie weer en dus drukte in het
park.
Over het algemeen gedragen de bezoekers zich keurig. Hoe netter het plantsoen wordt onderhouden, hoe beter de bezoekers zich
gedragen.
"Overlast door weggeworpen afval: enorm veel afval van fastfood ketens, weggegooide etenswaren (brood!).

Wanneer mensen ""te gast"" zijn geweest, laten ze vaak peuken, lege sigaretten pakjes, drankblikjes achter, als dank voor het
aangenaam verpozen.
Vernieling van groen door.
Het gebruik van de struiken als openbaar toilet door bezoekers. "
Overlast van mensen die hun behoefte doen. Rommel op de grond. Hondenpoep
Oversteekplaatsen zijn niet gemarkeerd
Oversteken bij de Kamp, Sint Andriesstraat, Kleine Haag en Arnhemsestraat.
"Overvolle afvalbakken vind ik jammer.
Verder geen hinder. "
Overvolle prullenbakken bij de banken.
Ondoordacht bijplanten van bomen die het oorspronkelijke gedachtegoed van Zocher aantasten."
Overvolle prullenbakken en bankjes die weggehaald worden om de een of andere reden.
Paden smal in coronatijd, soms fietsers op voetpaden
Poepende honden, waarvan de drollen niet opgeruimd wordt.
Poeplucht
Prullenbakken worden soms niet tijdig geleegd waardoor er vuil naast de bakken ligt.
Prullenbakken zitten ongeveer altijd vol. Zeker de laatste tijd. Ontzettend veel hondenpoep. Ik zie ook vaak mensen het gewoon
niet opruimen.
Gras lijkt ook dood te gaan bij hittestress en droogte. Ook veel hangjongeren in grote groepen (ook in Corona tijd) waar je dan
moet langs lopen, super ongemakkelijk. Bankjes zijn vaak vies en al bezet."
"Rare aanplant die vaak gericht is op de automobilisten.
ik zou graag meer duurzaam groen zien, wat ruigere planten, die tegen droogte kunnen.
Ik heb hinder van de vaak onkundige wijze van onderhoud plegen.
Ik heb hinder van al de keien die zomaar ergens liggen, liever een petropark.
Redelijk smal, soms lastig, meestal niet. Oversteekplaatsen zijn soms druk.
Rommel
"Rommel (zij het gelukkig niet vaak) .Het park is aan de noordzijde tussen Coninckstraat en Bloemendalseweg ook een fietsroute.
Dat is jammer en onnodig. "
rommel die achtergelaten wordt
Rommel en hondenpiep
Rommel en hondenpoep en de zwervers die er hangen.
Rommel rond bankjes
Rommel. Mn op de stadsmuur. Hondenpoep
"Rondslingert afval. Men ( vooral de jeugd en buitenlandse gasten ) gooien opgebruikte plastic -aluminium afval van zich af.....
Zeer slechte gewoonte - ook onwetendheid / gebrek aan opvoeding?
Te weinig in het oog springende afvalbakken?"
's ochtends rommel die van het rondeel gegooid wordt door mensen die er 's avonds rondhangen.
Schiet me zo niets te binnen... :-)
Schoonhouden en hoe voorkom je dat overal poep ligt.
Scooter rijders
"scooterachtige motoren en fietsers
(soms) agressieve (waarschijnlijk gedrogeerde) hangjongeren "
scooters
Scooters
Scooters die over het fietspad scheuren.
Scooters die toch op de paden rijden,
Scooters, brommers, zwerfafval, hondenpoep
Slecht onderhoud
Slechte staat van het park, weinig onderhouden. Overlast hang jongeren en of dak en thuislozen. Veel lawaai van optrekken de
autos en motoren.
Slechtzienden lopen er moeizaam omdat het pad zo ongelijk is op
smal voetpad
Smal wandelpad. Soms dubieuze types die er hangen en zitten te drinken.
Smalle paden gedeeld met fietsers
Smalle paden, heel veel honden (ook onaangelijnd!), hangjongeren Bij het basketveldje
smalle paden, mag (zeker in deze tijd) wel breder.
Smalle paden, zwervers
Smalle voetpaden. Je kan in paren van 2 elkaar niet passeren zonder uit te wijken. Nu met de 1.5 m maatregel is dat vervelend.
"Smalle wandelpaden met hardlopers (zeker nu je 1,5 m afstand wil houden).
Langsrazend verkeer en geluidsoverlast van de Stadsring (aan de zuidkant)."
soms afval
Soms de smalle paden
Soms door de drukte moeilink elkaar passeren
Soms druk om twee richtingen te fietsen op smal pad. Maar maak niet breder
Soms een beetje druk. Wel logisch omdat het er zo mooi is.

Soms een verslaafde.
Soms ervaar ik het als jammer, dat er ook honden worden uitgelaten ( hoewel ik kan begrijpen dat hond en baas het ook fijn
vinden om daar te lopen!).
Soms fietsers
Soms fietsers en de rommel die achtergelaten wordt
Soms fietsers of brommers.
Soms hangjeugd, daklozen en vooral zwerfafval
Soms hangouderen/hangjongeren
Soms heb ik hinder van het geluid van de Stadsring. Ik zie sommige begroeiing te droog worden om in bloei te kunnen komen.
Waterhuishouding in de vorm van slimme vijvers oid om regenwater vast te kunnen houden waar het nodig is zou het groen kunnen
versterken.
Soms is het druk, maar dat hoort er ook weer bij
Soms is het verkeerslawaai een teken dat je buiten de oude stad bent
Soms ligt er toch hondenpoep dat is echt ontzettend vervelend, heel vies en het stinkt
Soms lopende honden
Soms onveilig gevoel bij samenscholing (sociale onveiligheid). Overal in het park.
Soms te druk
"Soms te druk, zeker nu in Corona tijd waarbij je afstand tot elkaar wilt houden
Helaas is niet het hele rondje om de binnenstad groen, dat zou het nog mooier maken"
Soms te weinig ruimte voor iedereen die van het plantsoen gebruik wil maken.
Soms van andere mensen die geen rekening houden met elkaar
Soms van de fietsers
Soms van de rommel die er achtergelaten wordt. Vuilnisbakken zijn soms overvol.
Soms van het autogeluif
Soms van loslopende honden.
Soms van mensen die daar rondhangen en onder invloed lijken van drank of drugs, geeft soms wat onveilig gevoel.
Soms van mensen die hard over de paden fietsen, het is niet zo groot allemaal, dus we moeten wel rekening houden met elkaar.
Het pad is op sommige plekken niet optimaal onderhouden. Maar dit alles mag de naam 'hinder' niet hebben.
soms van overhangende takken boven de beek
Soms verslaafden op de bankjes
Soms vind ik het hinderlijk dat er mensen alleen maar zitten te zitten en hun 'afval' niet eens opruimen...niet echt respectvol om
zo met erfgoed om te gaan!
Soms wat peuken op de grond en hangjongeren die zitten te blowen. Maar verder eigenlijk weinig.
Soms wat rommel, masr weinig hinder.
Soms wat Rond hangende Mensen met een biertje.
Soms wordt er veel rotzooi achtergelaten bij de bankjes,. Hangplekken?
Jammer dat het park is onderbroken bij de Utrechtseweg"
Soms zijn er (dronken) hangjongeren bij de bankjes.
Soms zitten de vuilnisbakken voor de hondenpoep vol, te vol.
Soms zitten er mensen bij elkaar op de bankjes met een alcoholwalm en versperren het voetpad. Dat vind ik wat minder prettig
maar hinder is dan ook wel weer een groot woord.
"Soms zwerver of dakloze.
Soms afval van hangjongeren?"
Soms zwervers.
"Soms, met name nu in coronatijd, zijn de paadjes erg smal.
Ook jammer dat niet iedereen z’n hondenpoep opruimt, waardoor zitten in het park op de grond niet een goed idee is. "
Soms, vooral in de zomer. Slapen de zwervers op het gras. En drinken ze met elkaar
Sporters, zoals joggers en hardlopers zijn hinderlijk in het park, daarvoor zijn de paden te smal.
Stadsring
Stadsring
Stadsring is erg druk, pad is saai en erg formeel, meer oversteekpunten zou fijner zijn. Te open en te weinig schaduw
Strenge regels mbt evenementen.
Te smal om elkaar op het fietspad makkelijk te passeren als men vanuit tegengestelde richtingen komt.
te smalle paden ivm corona, niet overal aansluiting op elkaar
Te smalle paden.
Te snelle fietsers. Ik ben allergisch voor berkenstuifmeel en kan heftige reacties krijgen. Autoverkeer lawaai. Losse honden en
katten.
Te weinig banken
Te weinig bankjes
te weinig bankjes. meer laten gebruiken als recreëer gebied.
Te weinig prullenbakken en de prullenbakken die er zijn worden te weinig geleegd daardoor veel zwerfafval.
"Teveel maaien. Kale grasvelden die verdorren. Olifantenpaadjes. Het plantsoen gebruiken als festivalterrein, terwijl we al ruime
vlakten hebben aan het Eemplein en op de Grote Koppel.
Te weinig struiken. Talloze sigarettepeuken, vooral in Plantsoen-West bij de Koppelpoort. "
Toch nog vaak fietsers op het voetpad.

Toch soms nog straten oversteken
Toch wel het zwerfafval en sommige vernielingen. Het word op zich qua onderhoud goed bij gehouden. En misschien zorgen dat de
fietsers en brommers in het park toch maar moeten gaan lopen. Wellicht een fietspad creëren langs het park.
Toename elektrische fietsen langs het wandelpad
Troep die achtergelaten wordt.
Troep die mensen achterlaten, hondenpoep die niet wordt opgeruimd en fietsers die soms over het wandelpad fietsen.
uitpuilende afvalbakken me troep eromheen. Spullen die er sowieso niet in horen. Vooral na het weekend
Vaak alles en iedereen op 1 pad.
Vaak in de middag fietsers die vlak langs je heen fietsen.
van de auto's op de stadsring
Van de gemeente die hier blijkbaar weer iets mee wil doen. Laat groen nou eens groen!
Van de hondenpoep
Van de weggegooide troep: vooral na het weekend, blikjes, weedzakjes, flesjes, peuken, resten van fastfoodmaaltijden. De
prullenbakken worden regelmatig geleegd, maar juist nabij de prullenbakken ligt de meeste troep, afkomstig van mensen die op de
bankjes drinken, roken, blowen of eten en de boel neergooien waar het ze maar uitkomt. Tot nu toe vond ik er weinig
lachgaspatronen, die liggen elders wel, maar weinig in het plantsoen
Van een gemeentebestuur met te magere ambities op het gebied van versterking van groen en van beperking van fijnstof en
decibellen.
Van fietsers
Van fietsers op het voetpadl waar geen fietspad is.
Het hekje bij de Bloemendalsestraat, daardoor fiets ik niet meer door t park.
Jammer dat aan de westkant het park stopt.
"Van fietsers. Wanneer ik met de hond en/of met mijn kleine kinderen loop moet ik steeds opletten of er een fietser aankomt, die
hebben een heel ander tempo en kunnen daardoor vrij onverwachts langskomen. Wanneer het druk in het park is, dan is het flink
laveren, dan zijn de paden niet breed genoeg voor wandelaars, joggers én fietsers.
Bij de stadsring is de drukke weg erg storend. En het is storend dat niet alle hondenbezitters achter hun hond aan opruimen, vooral
als de honden vlak naast of op het pad poepen. Ik weet alleen niet zo goed wat je hieraan kunt doen, ik heb zelf een hond en
begrijp het dat sommige het niet willen opruimen. Helemaal als ze wat meer op leeftijd zijn en bukken moeizaam gaat. "
Van het verkeer in het park.
Van het verkeer op de ring. Ik vind dat het centrum zoveel mogelijk autovrij moet zijn!
Van het vervuilende verkeer in de binnenstad mn. van dieselauto’s
Van mensen die hun hond laten loslopen. En van mensen die op wandelpaden fietsen.
"Van niet nadenkende tuinlieden die de gazons bederven door te gemakkelijk en veel met trekkers en machines door het park te
crossen. Laat dat werk er wat zorgvuldiger uitzien zodat die liefde voot hrt groen ervan af straalt.
Vermeng geen fietsers met wandelaars."
Van niet veel dingen. Misschien soms loslopende honden, hangjongeren
Van soms "hangjongeren en hangouderen", mensen die te lang op de bankjes blijven zitten, die dan voornamelijk 's nachts zich er
ophouden. Mensen die de hondenpoep niet opruimen, waardoor op warme zomerdagen hinder ondervindt van de poeplucht.
Van weinig.
Veel hondenpoep.
"Veel hondenpoep.
's Avonds voelt het niet veilig door groepjes daklozen en jongeren die er zitten te drinken.
De paden zijn te smal om anderhalve meter afstand te houden."
Vele oversteekplaatsen vanwege auto’s
Verkeer
Verkeer over de stadsring
Verkeer stadsring
Verkeer stadsring, hondenpoep, afval
Verkeer van de ring.
Verkeer van de stadring, vooral luide motoren en soms zitten de afvalbakken vol
Verkeersgeluid aan de zijde van de Stadsring
Verkeersgeluid.
Verkeersherrie, volle afvalbakken, wat weinig bankjes, soms blubberige paden.
Verkeerslawaai
Verkeerslawaai
Verkeerslawaai van de Stadsring!!
Verkeerslawaai, hondenpoep
Verslaafden en hangjongeren. Zwerfvuil.
Verslaafden soms
Verwaarlozing van de begroeiing. Hondenpoep op het pad.
Viezigheid soms
viezigheid, weggegooid vuil, poep
Vind het jammer dat niet alle elementen (zoals bijvoorbeeld straatverlichting, bankjes) in het park goed worden onderhouden. DIt
geeft soms een rommelig beeld en dat is zonde.
Vliegjes van het water :-)

Blowende/drinkende jeugd/oude mannen"
Voetpad is soms iets te smal met tegenliggers. Hier en daar steekt een wortel door het asfalt
Voetpad is wat smal, lastig om elkaar te passeren zonder naar het fietspad of het gras te moeten uitwijken, Zeker als de 15m
samenleving nog even door gaat.
Volle prullenbakken, hangouderen die goedkoop bier in blik drinken en mensen lastig vallen plus hangjongeren die met scooters in
het park rijden en wiet roken
Volle vuilnisbakken
Volwassen mannen die in groepen de hele dag bier zitten te drinken. Een (klein) gebrek aan zitplaats (bankjes)
Waar we als bewoners/direct aanwonende erg veel last van hebben is het gebruik van het Brouwersplantsoen als festivalterrein.
Niet alleen worden we op de festivaldagen geconfronteerd met een hoop herrie en erg veel drukte en verkeer - en dat naast al die
andere festivals waar de binnenstad rijk aan is - maar door al die activiteiten zijn bijna alle planten en struiken in het
Brouwersplantsoen verdwenen. De prachtige beuken die er stonden zijn allemaal gekapt en nooit meer opnieuw aangeplant.
Wandelaars met honden en ook wel achtergelaten afval
wat ik vaak erg vind is de zwerf afval, maar dit is in alle plantsoenen n groot probleem. Als de afval bakken vol zijn dumpen
mensen van alles op de grond en in de bosjes. Dit waait vaak regelrecht in het water. Jammer. Meer controle, maar ja ..... dit is
bijna niet te doen.
Wat minder honden zou wel prettig zijn ,krijg nu meer het idee dat het ook een goede plek is om je hond uit te laten.
Maar hoe houw je ze tegen???
We lopen in groepsverband. Geen gehad.
Weinig bankjes
Weinig eigenlijk. Natuurlijk kom je hier wel de stedelijke overlast tegen van uitlaatgassen en verkeerslawaai (mn scooters) en
zwerfafval
"Wel jammer dat er geen grotere open plekken zijn om te hangen/ontmoeten/ liggen.
Poep op 't gras.
Auto's op de wegen die je moet doorkruisen.
Zou mooi zijn als je helemaal in het groen rondje kan maken"
Wietrokende jongeren op de bankjes
Wij wonen tegen over het park op de Schimmelpenninckkade en hebben S,avonds last van drinkende jeugd .laten de lege flessen
en troep achter.Het wordt ook veel gebruikt om te moeten uniëren er is weinig toezicht in de avond
Zeker de afgelopen maanden soms wat mensen die niet aan de kant willen gaan als je ze tegenkomt
Zwerfvuil door het park
zo nu en dan wel last v het BBQen met open vuur.. In aangrenzende tuin .
Zo ontzettend jammer dat het plantsoen niet helemaal rond loopt, ik is een stukje. Juist op het minst fraaie deel van de
binnenstad.
Zou fijn zijn als ik het hele rondje kan fietsen
Zou ik zo niet weten.
Zwerfafval
Zwerfafval
Zwerfafval en hondenpoep
Zwerfafval en overvolle prullenbakken
Zwerfafval, soms zijn de prullenbakken overvol.
De nieuwste toevoeging van de witte bankjes aan de bomen misplaatst, past totaal niet in de omgeving
Zwerfafval, regelmatig is oorzaak dat prullenbakken vol zijn.
Zwerfafval.
Zwerfafval.
Zwerfvuil
Zwerfvuil
Zwerfvuil
Zwerfvuil, beschadigde paden door boomwortels
Zwerfvuil, volle vuilnisbakken, troep bij banken, drankgebruik in het park
Zwerfvuil. Brommers.
Zwerfvuil.
hondeneigenaren die zich niet houden aan aanlijnplicht en/of hondenpoep opruimplicht.
Hinderlijke gedrag vertonende zwervers.
Zwervers die hun behoefte doen in de struiken."
Zwervers
Zwervers
Zwervers
Zwervers
Zwervers en alcoholisten. Afval.
Zwervers en hangjongeren.
zwervers op het bakje nabij Matser en de rommel die ze achterlaten
Zwetende joggers, die niet opzij gaan, ik moet dan op het gras waar nog al eens hondenpoep ligt. Ook jammer dat sommige
bankjes onderhoud nodig hebben.

Bijlage 3. Wat mis je in het park of wat
zou je willen veranderen?
(nog) meer bomen. Robuustere grassoorten?
"a) Meer struiken, vooral in Plantsoen-West/Brouwersplantsoen.
b) Plattegrond van Brouwersplantsoen veranderen, vanwege het olifantenpad vanaf de Stadsring naar Achter Davidshof.
c) Definitief stoppen met festivals in het plantsoen.
d) Laat ons (groepje bewoners ) beginnen met een klein voedselbos. "
Aan de Sint Annastraat is een heel stuk van het gras bij de stadsmuur weg, omdat een van de bewoners in de straat hier steeds met
een radio bestuurbaar autootje overheen rijdt en het gras kapot heeft gemaakt. Ik zou het gras graag weer terug zien.
"Aan het bolwerk bij het stadhuis zou meer gedaan moeten worden, dat ziet er niet aantrekkelijk uit.
PS graag goed onderhoud en alsjeblieft geen steen of asfalt erbij!"
Aandacht voor sporten. Een andere mooie aanvulling voor sporten en bewegen is een mooie speelse pumptrack voor fietsen, skates
en stepjes..! In andere steden al heel succesvol in gebruik. En een langgekoesterde wens van fietsers in de stad. 😃
Aansluiten van Amicitia. Dat mag een mooie groenstrook worden.
Aansluiting om helemaal rond te lopen zonder door het stad te moeten lopen.
Aansluiting vanaf Gemeentehuis naar Arnhemseweg, die aansluiting mag groener zijn. Ik pleit voor infoborden die meer vertellen
over het park (bijvoorbeeld benoemen van de bomen) en de omgeving (bijvoorbeeld klooster en uitleg daar over) en denk daarbij
aan maximaal 10 borden die uitleg geven over het park.
Achtertuinen Waltoren zijn rommelig en groenstrook/talud tussen resten stadswal en achtertuinen is ook rommelig. Suggestie om
de stadswal circa anderhalve meter te verhogen en gelijk daar achteraan de tuinen te laten beginnen van de waltoren. Dat is
esthetisch mooier, Het toont de historie van Amersfoort en de combinatie van oud en nieuw. Passend bij de architectuur gedachte
van Amersfoort
"Actievere controle op vervuiling
Niet toegankelijk na zonsondergang
Ik zou het park weer helemaal rond maken dus rondom hele binnenstad. Dus ook het ontbrekende deel bij Stadsring weer groen
maken"
Activiteiten voor kinderen en daarbij een leuk parkrestaurantje.
Afvalbakken en bankjes
Alleen toegankelijk maken voor wandelaars en zorgen dat er geen zwerversafval blijft liggen.
Alleen wandelpaden van maken (al kom ik daar vaak op de fiets vind ik toch dat wandelaars voorang hebben )
"Allerliefst dat de ring weer rond gemaakt wordt thv het centrum of ten minste een groene doorlopende lijn dmv bomen. Het
wandelpad wordt nu ruw onderbroeken door de passage, zowel onderlangs als bovenlangs bij de Action.
Bordjes met namen van de bomen."
Als het enigszins mogelijk zou zijn om de ringweg te verleggen of te ondertunnelen en de beek ook weer zijn loop te laten hebben
dan is dat een kans die de Gemeente zou moeten benutten. Er kunnen dan nog veel meer bomen geplant worden (in de plaats van
kappen waar jullie nogal goed in zijn), er kan veel meer water opgevangen worden, de lucht wordt schoner en heel veel minder
overlast door lawaai. Een Win-Win-Win-Win mogelijkheid! Ook wil ik jullie graag in overweging geven om de jonge aanplant beter
te laten verzorgen m.n. in de droge periode. Dat schijnt zelfs op contract te kunnen bij de firma die de aanplant verzorgd heeft.
De prijs kan naar mijn idee nooit een belemmering zijn want nieuwe aanplant iedere keer is duurder! Als Amersfoort echt het
Vergroenen en Milieu hoog in het vaandel wil hebben zijn dit punten waar niet omheen gegaan kan en mag worden!
Als het maar groen blijft en veel bomen dan vind ik het goed.
Als het park goed onderhouden wordt, hoeft er wat mij betreft niets te veranderen. Wel zou meer kennis van bomen, kruiden en
bloemen bezoekers nog meer genot kunnen bezorgen. Misschien een regelmatige rondleiding, een enthousiasmerende folder? Dan
worden de bordjes op de grond met de namen van de bomen mogelijk ook gelezen.
Als hetgeen hierboven opgelost zou worden dan wordt het een tof park
Aparte uitlaatzones voor honden.
"Attentie borden waarop moet staan dat afval in afgesloten afvalbakken gedeponeerd hoort te worden en nergens anders. Plaatsing
langs de wandel / fietspaden en park banken. Eventuele controle v BOA's op naleving v. deze maatregel.....
De afvalbakken moeten afsluitbaar zijn om plundering door vogels e.d. tegen te gaan
Regelmatig legen van deze bakken om rotting / stank ( bij warm weer ) tegen te gaan"
"Bakken voor vuil of afval. Nu liggen er heel veel blikjes zo links en rechts.
De open torens zijn plekken (Anna straat ) Waltoren , voor jongeren met lachgas., of wiet. Graag meer controle.
Trots op het park. "
Bankje bij/aan water voor vissen.
Bankjes
Bankjes
Bankjes en picknicktafel
"Bankjes
Misschien nog ergens een sporttoestel onderweg"
Behalve mijn eerdere opmerking niets.
Belangrijk is dit stukje groen goed te onderhouden.

Ben tevreden met hoe het nu is.
Bete onderhoud en het schoonmaken van de vuilnisbakken en de banken
Beter aangeven welke bomen, groen er staat
Beter beheer van de struiken en meer bloemen in de zomer. M.a.w. beter onderhouden.
beter gras. Nooit een boom kappen
"Beter maai-beleid. Stillere bladblazers. Water geven in perioden van extreme droogte. Nazorg voor jonge bomen en vervanging als
ze niet aanslaan. Er staan pas geplante bomen dood te gaan door droogte soms, dat is jammer.
ik zou wat meer wilde bloemen en struikrozen die geuren leuk vinden.
Gazonherstel en beter onderhoud van het gras, minder rigide aan schema's vast houden, rekening houden met het weer."
Beter onderhoud en meer divetsiteit
"Betere overgang t.h.v. de flint
Veiligere oversteek t.h.v. koppelpoort"
Betere verlichting
Betere verlichting in het donker.
"Bij de brug over het water in de Sint Andriesstraat zit geen voetgangerspad waardoor je fietsers in de weg loopt als je hier over
wilt steken.
Op meer plekken prullenbakken"
bloeiende gewassen
"Bloemen. In het voorjaar zijn er prachtige bollen, daarna is het wat kaal.
De asfalt paden veranderen in klinkerpaden.
De "" ingang"" naar de paden ""opleuken"" met bloembakken
Er is geen aansluiting met het stukje waar Amecitia zit tot en met het gemeentehuis, daar is geen groen, het groen dat er staat is
geel/ niet onderhouden, jammer! "
bloemrijke gazons
"Breder fietspad en duidelijker verschil tussen voet- en fietspad.
beter stadswal schoonhouden "
breder voetpad
Breder wandelpad door intensiever gebruik wandelaars en 1,5 m afstand
Bredere paden zonder dat dit afbreuk doet aan het groene karakter.
Bredere paden. Meer kleurrijke bloemen tussen het groen.
Bredere voetpad
Compleet park rondom de stad, iets verbreedde paden, veel groen met behoud van historie
Dat de hond Los mag
Dat de wegen erom heen rustig zijn, zodat je stilte inde stad kunt ervaren. Dus de stadsring autoluw/vrij.
"Dat er duidelijker bewegwijzering komt waaren vooral of honden
los mogen lopen. Staat nergens aangegeven."
Dat er geen losloopgebied(je) voor honden is.
dat het geen uitlaatklep voor honden zou zijn. En dat de muren gereinigd worden.
Dat het helemaal door zou lopen om de hele stad heen. Dat is onmogelijk met de Stadsring, maar een corridor met groen zou al
enorm helpen.
Dat het niet de hele stad rondloopt is jammer.
Dat het niet helemaal rond loopt
"dat het park aaneengesloten rond de stad ligt. Is niet mogelijk, denk ik. maar misschien is bij de oversteek vaneen straat een
duidelijker markering van wandelen aan te brengen. Kortom benadrukken de eenheid van het park. Nu is het versnipperd.
iets meer banken. om te zitten: benadrukt het rustgevende karakter van een park. Een kleine fontein.
Enkele kunstwerken."
Dat het park helemaal rond de stad aansluit. Jammer dat je niet een gehele ronde kunt lopen.
Dat het park na 21 uur 's avonds wordt afgesloten.
Dat het plantsoen ook doorloop ter hoogte van amicitia/KFC
"Dat je door het groen een heel rondje stad kan lopen.
Bij mooi weer zijn soms alle banken bezet dus misschien iets meer zitplaatsen. "
Dat je echt een rondje kan lopen, het park loopt dood op de Versteende stadsring, zonde!
Dat je op het hele stuk de hond los mag laten lopen.
De bankjes zijn vaak, ook op een doordeweekse middag, allemaal bezet. Iets meer zitplaatsen zonder de rust te verstoren zou fijn
zijn.
De boomwortels die uitsteken weghalen en de paden iets breder maken. Mooi zou zijn als het park helemaal rondom de binnenstad
zou ligge.
"De crocussen worden minder. Dus deze opnieuw aanplanten.
Bijenhotels.
Nog meer rust. Dus minder festivals. (Zoals dit jaar). "
De gracht herstellen, het stadspark de binnenstad weer volledig laten omarmen.
De grote boom was altijd wel mooi tijdens lepeltje, ja meer dat hij weg is.
De kruisingen met het verkeer. Andriesstraat, grote haag, etc.
De oversteekplaatsen zouden wat beter als een voetgangersoversteekplaats aangeduid kunnen worden, bijvoorbeeld d.m.v. een
naar stoephoogte verhoogd zebrapad.

De oversteken mogen makkelijker worden. Nu is het altijd uitkijken of je niet overreden wordt.
De paden zouden in gravel kunnen (Dolomiet) meer natuurlijke uitstraling. beter onderhoud lantaarnpalen en oevers. Een beter
groenwal langs de ringweg voor meer rust. Maak gebruik van de herontwikkelingen ten hoogte van de Utrechtseweg, pak de
mogelijkheid voor ambitieus plan om het park door te trekken zodat deze geheel rond loop om de binnenstad. Nu is kans daar met
de herontwikkeling Utrechtseweg en gemeentehuis, in toekomst zal deze veel lastigere te realiseren zijn.
De ring om de binnenstad is niet volledig. Tussen de Kei en het Stadhuis is het niet leuk. Ergens een leuk horecatentje (wel heel
goed ingepast!) zou ik ook waarderen
De strook mag breder, meer toezicht, stadsring 1 strook maken en dan groen uitbreiden
"De tuinen van de Binnen de Veste en de Waltoren verlengen tot aan de stadsmuur, de stadsmuur optrekken tot 1.20 of 1.30
hoogte. Zo staat het ook in de koopaktes dat dit ooit zou gebeuren.
Voordeel gemeente: zij hoeven dat groen niet meer te onderhouden.
De bewoners van de Waltoren en Binnen de Veste hebben dan die troep niet meer achter hun schutting en het zal zo prachtig
staan in de oude binnenstad om die stadsmuur op te trekken zoals hij was..........."
De verbinding tussen de twee stukken park thv de st Andriesstraat kan beter. Dat is nu een vreemde onderbreking en vaak wat
rommelig met het verkeer.
De voetpaden zouden van mij iets breder mogen
De vroegere bankjes terug plaatsen bv’s t.o de abn amro
De wandelroute rondom de stad mag meer uitgelicht worden.
Wellicht meer openbare kunst? "
De zone vanaf winkelpromenade Amacitia t/m het gemeentehuis vergroenen zodat er een groene cirkel ontstaat rondom de
binnenstad.
Door droogte ziet het park er in de zomer niet best uit.
Mogelijk zouden een ondergrondse opvangbakken voor de heftige plensbuien een uitkomst kunnen bieden tijdens droogte.
Doorloop rondom het hele centrum. Na t brouwerplantsoen stopt het park tot pas bij de kei. Dat stuk ook vergroenen (en iets met
geluidsdemping omdat die stadsring met zn drukke verkeer zoveel lawaai maakt).
Doortrekken om hele centrum heen. Stuk van stadhuis tot de koopgoot is erg lelijk
Doortrekken van park tussen gemeentehuis en ingang Langestraat.
Duidelijke borden met opruimplicht van hondenpoep, eventueel bankjes verwijderen
"Een afzetting tussen fietspad en water, waar honden los kunnen.
Bord fietspad dat vanaf de Boldershof naar het plantsoen geplaatst is verwijderen, of aan de overkant (fietspad) plaatsen. Nu
wordt het wandelpad als fietspad bestempeld en komt niet overeen met de borden aan het begin van fiets/wandelpad bij
Bloemendalsestraat en Koppelpoort."
"Een afzetting tussen fietspad en water, waar honden los kunnen.
Bord fietspad dat vanaf de Boldershof naar het plantsoen geplaatst is verwijderen, of aan de overkant (fietspad) plaatsen. Nu
wordt het wandelpad als fietspad bestempeld en komt niet overeen met de borden aan het begin van fiets/wandelpad bij
Bloemendalsestraat en Koppelpoort."
Een buiten sportschool met fitness apparaten
Een echte leuke speelplek voor kinderen. Je hebt alleen het basketbal-plekje. Meer niet.
Een extra bankje
"Een fijne picknick plek of zitplek zonder poep.
Wellicht icm georganiseerde horeca"
Een groen alternatief op het stukje waar het plantsoen verdwenen is.
"Een groene cirkel rondom de binnenstad
Iets meer ruimte op sommige plekken (breder)"
Een hoge heg oid aan de zuidkant van het park
Een hondenspeelplek. Meer speeltuintjes voor kinderen. Speelsere look.
Een klein veldje waar de honden met elkaar kunnen spelen. Er zijn weinig mogelijkheden in de buurt waar honden los kunnen
zonder dat ze in een vieze sloot springen of een weg op kunnen rennen. Als er een soort afgezet veldje was voor de honden zou dat
ook rustiger zijn voor passanten. Daarnaast mogen er wat meer bloeiende planten zijn zoals rodondendorons. BEHOUD de
romantische sfeer van de stadsmuur en de beplanting!
Een klein veldje waar honden los mogen.
"Een kleine speelplekje voor kinderen, iets wat past in het park (natuurlijke materialen).
Iets uitdagends, nu tref je alleen een kunstwerk en een paar keien aan bij het rondje park.
Een koepelpodium zoals deze vroeger er stond.
Een koffietentje
Een langere fietspad
Een lekkere plek om te kunnen picknicken met een waterpunt. De waterpunten wat mij betreft ook rondom in het park geplaatst
worden. Voor hardlopers is het een meerwaarde en mensen met een hond kunnen op hete dagen hun hond wat water en verkoeling
geven.
Een leuk kinderspeeltuintje. Picknicktafels.
"Een mooi (stand)beeld
Meer botanisch stoepkrijt ;)"
Een ouderwetse poffertjes -en koffiekraam met een klein terras en in de winter tijdens kerst een oliebollenkraam. Ook leuk als
Levende Historie het park als decor uitkiest, voor eventueel een middeleeuwse markt ofzo? Wat misschien ook leuk is om er een

mooie kerstmarkt neer te zetten. Alle bomen en struiken laten staan. Misschien dat sommige bankjes aan vervanging toe zijn. Voor
de rest hoeft er niets aan het park veranderd te worden.
Een paar bankjes aan het water. Of over algemeen meer plaatsen om even te kunnen gaan zitten.
Een paar bankjes erbij zou fijn zijn.
Een speeltoestel voor kleine kinderen.
Een sportrek voor een kracht trekking. Om bijvoorbeeld pull ups te kunnen maken
een strategische herindeling van de prullenbakken kan een idee zijn. En de hekjes bij het Bloemendalse poorthuisje mogen weg.
Dan kan ik te minste het fietspad gebruiken dat er ligt
Een tolerantiebeleid omtrent het nuttigen van alcoholische dranken.
"Een trimbaan/ CrossFit of wat hindernissen die je kan gebruiken tijdens het rondje hardlopen. Het rondje is 3 km dus deze
hindernissen kunnen verspreid over het plantsoen worden geplaatst.
Daarnaast zou ik graag meer bloemen (kan ook in het gras) en kruiden terug willen zien.
Daarnaast meer ruimte voor amfibieën, vogels, vlinders, bijen en eenden/ egel trapjes aan de oevers om pulletjes en egels uit het
water te kunnen laten klimmen. Meer variatie in de struiken die er staan.
En het stuk vanaf de kei tot aan het stadhuis valt echt uit de toon, weinig tot geen groen en voelt als een hinderlijke onderbreking
van het plantsoen. Dat kan/ moet anders.
Een veilig omheinde plek waar de honden even los kunnen: Lekker rennen en gek doen met elkaar. Dat geeft een hoop plezier!
WEL gewoon met opruimplicht, anders wordt het een plek waar iedereen met een grote boog omheen loopt.
Goede zorg voor de dieren die er leven (niet teveel wegmaaien, geen gif gebruiken, treeplankjes in het water, drinkplekken).
eigenlijk mis ik niets maar voor de wandelaars kan er misschien een bankje bij met bijbehorend prullenbakje.
Eigenlijk niet zoveel. Misschien is het leuk om de nummers in het voetpad die nu sommige bomen aangeven wat meer duidelijkheid
te geven. Dat er op plekken een uitleg is wat die nummers betekenen. Je met je telefoon info kan opvragen over de bomen of
elementen in het plantsoen. Verder lijkt het me leuk om tijdelijke kunstplekken te hebben? Een expo op de stadsmuur?
Enig schoonmaak-onderhoud van de diverse bankjes zou welkom én wat uitnodigender zijn...
Er hoeft niets veranderd, het moet behouden blijven.
Er is veel gras, meer variatie in beplanting zou leuker zijn en beter voor de biodiversiteit.
"Er kunnen een paar banken bij. SVP niet van die boommarteltuigen van metaal die knellend de bast bederven.
Een paar fonteinen in de waterloop.
Veranderen is niet nodig, zorgvuldig onderhoud wel.Hoog het voetpad op waar na regen plassen (diepe!) zijn ontstaan. (entree
Herenstraat o.m.)"
Er mag iets meer kleur/ bloemen
Er mag nog wel meer groen bij.
Er moet niets veranderen, behalve meer groen (bomen).
Er mogen wat meer bankjes en prullenbakken komen. Boomplaatjes weghalen van bomen die er niet meer zijn. Infobord over waar
meer over de bomen te vinden is.
Er mogen wel iets meer bankjes staan
Er staan weinig prullenbakken naar mijn idee.
er wordt (overal in Amersfoort trouwens) veel te vaak gemaaid : alleen een strook (0.5-1.0m) vlak langs het asfalt is nodig, de rest
is voor de natuur - vooral voor de insecten
Er zou wat meer diversiteit in de lage begroeiing kunnen, meer kleur ook door de seizoenen heen. Nestkastjes en wellicht een
bomenverhaal( achtergrondinfo, soort, jaar van aanplant) bij sommige zeer oude exemplaren. Betere informatiepanelen en meer
parkbankjes met vuilnisbak die dan ook regelmatig geleegd worden.
Er zou wat mij betreft nog meer diversiteit mogen zijn aan planten (maaibeheer) en dieren (meer bloemen, insekten en zo meer
vogels/egels etc).
Er zou zo hier en daar wel een koffie en broodjes aanbod mogen zijn.
Er zouden meer banken mogen staan.
"Er zouden op bepaalde punten verbindingspaden kunnen komen tussen het hogere looppad en de keien.
Alle keien zouden ook lopend bereikbaar moeten zijn.
Op sommige plekken onderhoudsarme perken.
Verbreding daar waar mogelijk is."
Er zouden wat meer plekken mogen komen om te zitten.
Er zouden wat mij betreft wel meer bloeiende planten mogen komen, bijvoorbeeld hortensia's ( met name aan de noordzijde/
Schetussingel ). Dus wat meer ' aankleding.
Er zouden wel wat bankjes bij het water geplaatst mogen worden.
Ergens een ijstentje of uitspanning
Extra bankjes
"Fietsen weten uit het parkdeel.
Meer groen daar waar mogelijk, ook met lagere struiken om meer doorkijken te genereren. Om zo ook het zicht op auto’s af te
schermen."
Fietspad eruit.
Fietspad langs gracht integreren met het park.
Fietspad wijzigen in wandelpad.
"Fractie (niet veel) meer ruimte voor zowel gewone fiets als wandelaars. Wat minder
(geen) plassen water op de lage delen."
Fruitbomen, bessenstruiken, veldjes met wilde bloemen (insecten) en nestkasten

Gebruik beter de historische plekken en monumentale bomen. Het mist uitstalling waar je trots op zou moeten zijn op deze plek.
Geen berken. Geen honden. Een soort workoutroute met houten training stations. Geen noodzak om drukke wegen over te stekken
of dat het pad krijgt voorrang. Dat het "park" loopt door het binnenstad en ook naar buiten toe om verbindingen met bijv het
waterwinggebied te maken.
Geen evenementen meer in het plantsoen, meer begroeiing aan stadsring kant. Meer groen achter de KFC om het rondje nog iets
completer te maken
Geen fietsers meer,
Geen fietsers.
Bredere zitplekken op 't gras.
Gras niet altijd maaien.
Meer biodiversiteit.
Leuke plekjes om te picknicken.
Waterpunt
Verruiming van het gehele plantsoen.
Blote voetenpad
Geen verandering, het park is een rustige oase in Amersfoort, laat dat zo blijven.
Geen verbeterpunten. Het plantsoen is in vergelijking met de jaren 80 en 90 enorm opgeknapt! Graag zo houden!
Geen verlangens tot verandering.
Geen wensen
Gescheiden voet en fietspaden.
goed onderhoud, zoals park Randenbroek bijvoorbeeld.
Graag goed onderhoud blijven plegen zodat de diversiteit aan bomen blijft bestaan.
Gras afwisselen met planten die meer tegen droogte kunnen, zoals tijm of microklaver.
"Gras is met deze warme zomers al snel dor waardoor het er minder aantrekkelijk uitziet.
Op sommige plekken mag beplanting ‘voller’. "
Grasveld vernieuwen
Groen laten, niet te veel cultiveren. Goed onderhouden. Is visitekaartje van stad
"Groenstrook doortrekken van Matser naar stadhuis
Amicitia koopgoot is mislukking"
Groenstrook tussen Arnhemsestraat en gemeentehuis
Groter en bredere wandelpaden
Groter en meer afval containers. Duidelijk borden die mensen er op wijzen wat wel en niet gewenst is. bv Fietsen op de
voetgangers padden. Dit is en problemen in alle plantsoenen en parken .
Groter maken. Als de binnenstad autoluw wordt kan mooi de stadsring er bij worden betrokken
Groter park
Groter, breder
Grotere prullen bakken en meer toezicht
Grotere verscheidenheid aan bomen en planten.
Handhaven op loslopende honden.
Handhaving hondenshitcontrole. Zonnende mensen, picknickers, groengenieters die verdreven worden door de hondenpoep. Ik mis
een verbod op honden.
HANDHAVING. Wat zou het veel uitmaken als BOA's de moeite namen te handhaven. Ze spreken de overtreders wel aan, maar er
volgt geen boete. In landen waar flinke boetes worden uitgedeeld, zijn de straten en parken schoon. Het zou de gemeente veel
geld besparen aan schoonmaakkosten, het milieu zou stukken beter af zijn en het aanzien van het park zou erop vooruit gaan
Handhavingg en bloemen
"Het rondje is niet compleet.
Meer prullenbakken: veel mensen eten wandelend hun lunch"
hele park kan gebruikt worden voor af en toe ludieke acties. Denk aan eten, drinken, mini-evenementen met sport of cultuur.
Helemaal niets, ik vind het zo al zo mooi
"Helemaal om de stad door laten lopen langs de stadsring.
Meer ruimte om te kunnen zitten zonder hondenpoep."
Helmaal rondom het centrum en geen honden.
Het basketbalveldje is aardig bedacht, maar heeft geen functie. De uitstraling ervan dient verbeterd te worden of anders weg
halen.
Het boek je met soort bomen moet terugkomen en misschien met wat extra info
Het droogt snel uit, ziet er dan dor uit. Meer wilde planten, insecten te lokken
Het enige wat is mis als ik een rondje loop, is dat het 'rondje aan de westkant niet af is. Ik weet niet wat de plannen met het
gemeentehuis zijn, maar wellicht kan daar nog meer ruimte voor groen gemaakt worden
"Het groen vooral behouden!!
Misschien voor kinderen; ergens een klimwand tegen de muur? "
Het ijszaakje terug bij de Monnickendam ;-)
Het is denk ik vooral belangrijk om zoveel mogelijk groen te behouden.
Het is een oase van groen, echter bloeiende planten (drachtplanten voor bijen en andere insecten) zouden visueel en ecologisch
waardevolle toevoegingen zijn.
Het is goed zo

Het is goed zo,echt voldoet. Benoem het geen park maar een groen rand.
Het is mooi zoals het is.
Het is niet echt een rondwandeling, ook geen “entree” markering, , aan de kant van de Arnhemse weg .loopt door tot Pieters en
Blokland en dan; verwatert, stokt. Loopt dood En dan,Hoe verder?De afstand is voor een wandeling precies goed
Het is prima zo, moet gewoon blijven, eerder meer groen dan minder gewenst
Het is wel een erg smalle strook. Zou mooi zijn als er een stuk aan de stadsring kant bijgenomen kan worden (utopie), want maakt
de stad Amersfoort wel veel aantrekkelijker. Te denken valt aan het deels onder tunnelen van de stadsring, zodat daar bovenop de
plantsoen kan worden uitgebreid. Net als de A2 in Maastricht. Dure maar zeer duurzame en aantrekkelijke oplossing.
Het is zon gezellige plek voor evenementen. Dat mag vaker in het jaar.
Het mag nóg wel wat groener
Het mag schoner.
Het mag van mij nog breder en doorlopen na de kippenpoot. Vind het groen echt een oase.
Het mooist zou zijn als het park verder rond gemaakt zou kunnen worden. En als het zou kunnen, heel graag zonder honden (Ik
snap dat dit moeilijk is).
Het mooiste zou zijn als het park helemaal rond de stad zou lopen. Ipv dat het bij het Amcitia ophoudt.
Het natuur is prachtig, dit zo laten. En de geschiedenis behouden, geen moderne kunst, huizen of bedrijven neer zetten. Zoals aan
de kant bij de Koppelpoort.
Het onderhoud gebeurt nu zodanig dat bv gras weken nodig heeft voor herstel, het mag wel iets minder rigoureus (lengte, niet met
diepe sporen door zware machines etc). Verder zou verschil tussen fiets en wandelpad duidelijker kunnen, maar verder moet dit
mooie stukje groen vooral behouden blijven en niet teveel worden belast door evenementen met veel bezoek
het oude muziekprieel en een voorzetting van het park door een deel van Amicitia te slopen zodat ook hier weer een aangenaam
stadsbeeld ontstaat. Verder de Stadsring versmallen en de ruimte toevoegen aan de groene gordel
Het park gaat niet rond: groene uitstraling t.h.v. Langestraat mist
"Het park heeft grotendeels een statische functie. Er zou meer dynamiek in kunnen.
Voor de kinderen uit de omgeving is er een klein speelveldje, voor hardlopers een looproute.
De brede groenstroken zouden ten dele gebruikt kunnen worden voor een kleinschalige actieve sportbeoefening. Hiervan zijn vele
voorbeelden passend in de sfeer van het park.
Monnikendam is de enige gebruiksplaats voor horeca. De brug bij de Stier is, na renovatie, ontmoetingsplek geworden. Met dit
soort zaken kan het plantsoen veranderen van een statisch naar een dynamischer deel van de binnenstad. Jammer is het dat ons
rondje 'Zocher' altijd doodloopt op het lelijkste deel van de binnenstad, de achterkant van de winkels in het centrum.
Maak eens duidelijk wat de functie is van de cijfers bij de bomen en waar dat te vinden is.
Met QR codes kan je een belangrijk deel van de historie en cultuur zichtbaar maken voor groter publiek. Bv bij brug bij de Stier,
van oudsher romeinse verbindingsweg, verdediging van de stad, het wonder van Maria, tolgang voor het vele handelsverkeer, de
bouw van de zich uitbreidende stad en als symbool voor de handel de 6,5 ton zware Stier met zijn gezicht naar de Kamp gericht
waar het vele vee door werd geleid.
De bruggen vormen nog steeds een onderbreking van de groene zone, waar nog steeds de auto voorrang heeft.
Een eerste poging is gedaan door Vrienden van Kamp bij de entree op de Kamp. Met het autoluw maken van de binnenstad kan hier
de volgende fase plaats vinden. Het verbinden van het groen i.p.v. onderbreking."
Het park heeft meer kleur nodig dus meer bloeiende struiken en vaste planten, denk aan de 4 seizoenen. Meer vaste broedplaatsen
voor de watervogels. Deze moeten veilig zijn ivm honden. Ook hebben de bankjes onderhoud nodig.
Het park heeft te lijden onder de droogte. Dit zou door slimme irrigatie vanuit de aanwezige gracht voorkomen kunnen worden. De
afvalbakken zouden vergroot en/of terug geplaatst moeten worden. Mogelijk verlichting in het Brouwerplantsoen.
Het park is heel smal, redelijk onmogelijk, maar soms zou je willen dat hij iets breder is.
Het park is prachtig, een kleine opknapbeurt is genoeg, geen evenementen
Het park mag blijven zoals het is
Het park moet beter onderhouden worden (net zoals alle andere parken in Amersfoort). De droogte van de afgelopen jaren heeft
daar natuurlijk invloed op maar dat betekend ook dat het beter onderhouden moet worden dan daarvoor. In het
randenbroekerpark is het gras ook niet meer om aan te zien, en erg droog. Wanneer alles gesproeid zou worden zou het een stuk
beter zijn.
Het park moet blijven, fietsers mogen geweerd worden
Het park uitbreiden zodat tussen Molenstraat en Arnhemsestraat (langs de leegstaande koopgoot) ook een stuk groen is (en
misschien helpt het ook om een frissere lucht te krijgen ipv de uitlaatgassen en de frituurlucht van KFC)
Het park zou groter mogen. Versmalling van de Stadsring?
Het park zou prachtiger zijn als het minder met autowegen gekruist zou zijn. Meer groen. En meer wilde bloemen voor de insecten
en natuur
"Het schoonhouden van het park zou beter kunnen. Er ligt veel vuilnis in de bosjes.
De oversteekplekken Sint Andriesstraat en Kleine Haag zijn onoverzichtelijk. Het voetpad vanuit het park gaat opeens over in
fietspad. (Brom)fietsers en wandelaars zien elkaar laat/niet zeker voor verkeer dat de stad in rijdt."
het snoeibeleid zou beter kunnen; vorig jaar werden in het park tijdens de broedtijd struiken gesnoeid.
Het stukje bij de koopgoot is nu weinig natuurlijk. Daar zou wel wat extra groen mogen of wat meer afgezonderd van de weg.
Het vele groen en prachtige oude bomen is fantastisch, maar er zouden ook wel wat meer bloeiende struiken en/of planten mogen
zijn.
Het viel me laatst op dat grote delen van het gras nu al verdroogd en bruin zijn. Ik begrijp dat we zuinig moeten zijn met water.
Misschien kan er met oog op de verandering van het klimaat gekeken worden naar beplanting die beter bestand is tegen lange
periodes van droogte, zodat we ook in de zomer van een mooi en levend/bloeiend park kunnen genieten!

Het zou een mooie plek zijn voor evenementen.
Het zou erg mooi en prettig zijn als het park helemaal rondom de binnenstad zou lopen. Daar waar de stadsring langs het plantsoen
loopt zou het prettig zijn als er meer afscheiding kwam door bijvoorbeeld meer groen (of de stadsring minder druk zou zijn).
Het zou fantastisch zijn als het plantsoen door wordt getrokken tot rondom de hele binnenstad, maar ik zie nu al in dat dat qua
ruimte niet kan. Ik zou vooral bij de aanpak van het park erop letten dat men absoluut geen groen inruilt voor nieuwerwetse
dingen als speeltuintjes en hangplekken, die zijn zo achterhaalt. Lijkt even mooi, maar na een week zit het vol graffiti en lege
blikjes en is het niks meer. Groen wordt altijd weer groen...
het zou fijn zijn als er meer bankjes of zit gedeeltes zijn waar je kan samenkomen.
Het zou fijn zijn wanneer het hondenpoep probleem zou kunnen worden aangepakt. Verder is het een prima plek om te verblijven.
Leuke ideeen die mij wel eens te binnen schieten zijn bijvoorbeeld een zwemstrandje, iets meer voor kinderen, vindselkast voor
allerlei natuurvondsten. Ik begrijp dat aan deze ideeen ook de nodige haken en ogen zitten zoals bijvoorbeeld het zwemstrandje.
Dit klinkt aan de ene kant tegenstrijdig maar zorgt ook weer voor een stukje natuurbeleving. Wat betreft natuur kan er ook veel
gedaan worden met kleine ingrepen zoals bijvoorbeeld een bladhoop, takkenrichel en dood hout. Deel van het plantsoen omzetten
in een heemtuin om zo een link te leggen naar de natuur buiten de stad (heid, polder bos).
het zou geweldig zijn als het park helemaal rond loopt
Het zou helemaal goed voor de stad zijn als het park zou helemaal rondom zou doorlopen. Iets van optrekstangen / simpele
buitensport faciliteiten zou wel fijn zijn. Zou leuk zijn als er nog wat meer levendigheid in het park is. Echt een park van de stad,
wellicht met iets meer stukken waar je lekker kan zitten. De mogelijkheid tot picknicken met (matig) gebruik van alcohol. Meer
gezelligheid in het park. Soms is het er wat grimmig...
Het zou leuk zijn als er vaker kleine evenementen zouden plaats vinden. Het zijn de gezelligste weekenden van het jaar!
"Het zou mooi zijn als er meer smalle parallelle paadjes zouden zijn.
Van mij mogen de fietspaden weg.
Iets meer picknickplekken, niet met bankjes maar met groenstroken waar je op de grond kunt zitten. "
Het zou mooi zijn als het park echt helemaal rond de binnenstad zou doorlopen, zodat je echt een rondje kunt maken in de rust en
koelte van de bomen.
Het zou mooi zijn als het park helemaal rond de stad zou sluiten, het 'ontbrekende deel' tussen Arnhemsestraat en stadhuis er bij
zou komen, inclusief doortrekken van de gracht vanaf Monnickendam tot aan de Koppelpoort. Maar gezien de beperkte ruimte heb
ik er waarschijnlijk de benodigde investering niet voor over, zijn er belangrijker zaken om dat geld aan uit te geven. Maar als de
Stadsring er niet zou liggen...
Het zou mooi zijn als het park weer volledig een ronde cirkel is. Dus een stuk stadsrand opofferen voor het park.
Het zou mooi zijn als het versteende stuk aan de zuidrand van de stad wordt vergroend.
Het zou mooi zijn wanneer de autoring autoluw wordt, zodat het park meer tot zijn recht komt.
Het zou nog leuker zijn als je helemaal rond kunt lopen in het groen (nu mis je een stukje tussen het stadhuis en de koopgoot)
Het zou nog mooier zijn wanneer het groen helemaal doorloopt in een rondje.
Het zou prachtig zijn als het stuk tussen spoortunnel en De Kei vergroend kan worden, zodat het plantsoen een heel rondje is. Door
de bebouwing zal op dat stuk niet 'echt' plantsoen kunnen komen, maar wellicht zijn er wel mogelijkheden om groene impulsen te
geven. Nu eindig je na weldadig groen in behoorlijk kaal grijs.
Het zou van mij helemaal rond mogen zijn.
Het zou wat bloemrijker mogen.
Hoe groener hoe beter!
Hoe groter hoe beter
Hondenverbod zou fijn zijn.
Hondenvrije zones, speeltuin of verspreide speel toestellen. Bloemen/ kruiden tuinen. Bredere fietspaden. Meer handhaving
Horeca
Hou het Zocherplantsoen aub in stand en zorg goed voor de oude bomen en behoud de krokussen in de lente. Er hoeven geen
perkjes oid bij dat vergt alleen maar meer onderhoud. Als er planten vervangen moeten worden denk dan aan boom- en
plantenvariëteiten die goed zijn voor bijen, vlinders en vriendelijke insecten En geen eiken ivm de rups of buxus ivm de mot.
Verwijder de japanse duizendknoop en verdelg de teken. Geef voorrang aan wandelpaden en aub géén fietspaden Zorg dat de
fotogenieke doorkijkjes blijven :-) Aub geen entertainment, terrassen, markten, festivals of dat soort zaken, bewaar de eigenheid
en plan dat soort zaken elders in de stad.
Hufterproop zit hoekjes, niet per se met bankjes. Eetbare natuur, fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, e.d.
Iets beter onderhouden in najaar
"Iets bredere stoep.
Het kan kinderwagen vriendelijker bij oversteek plekken (stoep tot straatniveau verlagen).
Zou geweldig zijn als het (gevoel van) groen helemaal rond de binnenstad zou lopen, ook aan de westkant. Een gesloten rondje
dus."
Iets meer "wilde" natuur zou ik wel mooi vinden!
Iets meer bloemen
Iets meer bloemperken
Iets meer plek om te zitten, bankjes oid
Iets meer prullebakken.
Iets meer subtiele verlichting en afvalbakken.
Iets meer zitplaatsen zou fijn zijn.
Iets meer zitplaatsen, liefst het park door laten lopen rond de hele stad (dus ook ter hoogte van stadhuis en KFC). Da's natuurlijk
wel lastig.

Iets meer zitplekken
Iets nettere bankjes
Iets om verkeerslawaai minder te maken
Iets voor kinderen dat niet al te veel in het oog springt (speurtocht, kabouthuisjes, etc)
Ijscoman
Ijsjes!
Ik ben schipper/verteller bij Waterlijn. Ik wil ervoor pleiten om bepaalde punten vanuit de boot/vanaf het water goed zichtbaar te
maken c.q. te houden. Ik denk dan bv. aan het pelgrimsteken, het 'nieuwe' herenpoortje en aan de restanten van de stadsmuur bij
de Waltoren en Binnen de Veste. Dit laatste hoeft natuurlijk niet over de hele lengte van de muur, maar het is fijn als je deze op
een paar plekken kunt zien. Is leuk voor het verhaal!
Ik ben tevreden met de huidige inrichting
"Ik denk dat het mogelijk is om een natuurlijkere vegetatie te creeren, meer overgang van kruiden naar heesters. Uiteindelijk is dit
beter voor bij, vlinders en andere insecten. Met een goed beheerplan is het ook mogelijk om weer meer inheemse bloemen en
keuiden te krijgen.
Ik zou het heel mooi vinden als er (grote) delen natuurlijke oefers komen. "
ik ga het beweegrondje vernieuwen, de informatieve bebording kan ook wel een update gebruiken.
"Ik is de rust van gewoon relaxed kunnen wandelen, zonder dat er hardlopers deze rust verstoren.
Ik zou willen dat het een wandel-park wordt. Wandelaars hebben bijna nergens rust meer. Ook in Park Randenbroek wordt steeds
meer gerend en gebootcampt etc. Overal moet maar hardlopen worden gestimuleerd. Dat terwijl wandelen veel gezonder is en
minder blessuregevoelig. Hardlopers hebben vaak knieproblemen en dure fysio nodig.
Ook zou de biodiversiteit meer centraal moeten staan. De biodiversiteitscrisis is een van de grootste crises van deze tijd. Overal
moet de gemeente dit voorop stellen, ook in dit plan. Maak natuurvriendelijkere oevers, plant klimaatbestendige, inheemse,
biologische struiken aan waar dieren kunnen schuilen, en dito stinzenplanten voor de vroege nectar voor wilde bijen. Pas ook hier
weer de Groenvisie toe en de Bomenleidraad. Worden vaak 'vergeten'."
Ik mis bloemen in de zomer.
Ik mis de aansluiting op ander groen/andere parken. En er mag best minder beheer plaatsvinden zodat de flora en fauna meer kans
krijgt.
Ik mis de gedragsregels op de begin paden waaraan gebruikers zich moeten houden. Daarbij zij op die paden blokkeringen gemaak
moeten worden dat verkeert gebruik wordt ontmoedigt. Ook zou uitleg op leuken borden over de bomen en struiken die er zijn een
rijke aanvulling kunnen zijn.
Ik mis de niet zichtbare delen oude stadsmuur en de oude Kamperbuitenpoort. Kunnen we die , misschien voor een deel, laten
herrijzen daar waar we het niet meer zien. Het lijkt me dat het zowel voor de Amersfoorters als de toeristen een prachtige
wandeling en een geweldig panorama zou zijn.
Ik mis de rust. Meer groene begrenzing tussen stadsring en plantsoen.
Ik mis eigenlijk niets nou dat t net niet helemaal rond is
Ik mis eigenlijk niets, hooguit nog wat informatie borden over het park en het verleden...
Ik mis eigenlijk niks in het park!
Ik mis enige rust en ruimte.
Ik mis er niets. Graag zo houden. Alles wat je veranderd is vernieling van cultureel erfgoed en krijg je niet meer terug. Denk aan
de mooie bomen! Geen vernieuwingsdrift.
Ik mis helemaal niets en zou het park willen laten zoals het nu is.
Geen functies toevoegen, geen kermis van maken. Dat je in het park niets hoeft en kunt is een kernkwaliteit.
Maar daarbuiten, als dát zou kunnen: park vergroten door de cirkel rond te maken (met vergroenen van westelijke Stadsring ) "
Ik mis kleurrijke inheemse bloemen en educatieve elementen. Zo zijn alle bomen wel genummerd maar is nergens uitgelegd wat
nu de soorten zijn.
"Ik mis nest gelegenheid voor vogels en vleermuizen , ik mis naams aanduidingen van de bomen die er staan en dan bedoel ik niet
die nummers die in het wandelpad liggen!!!!
Zet naam bordjes bij de bomen zodat iedereen kan lezen wat voor bomen het zijn.
Ik mis kleurrijke bloemperken ook vooral voor insecten en voor de mensen die er lopen"
Ik mis niet zo zeer iets.
Ik mis niets en van mij hoeft er niets te veranderen. Het zou wel leuk zijn om de bomeninfo te onderhouden. Dus zorgen dat de
metalen plaatjes met nummers niet verdwijnen en dat er een bordje of zo is met info waar t boekje te verkrijgen is.
Ik mis niets.
Ik mis niets. Toch zou je kunnen overwegen om een paar functies toe te voegen:
+ de muurtoren in gereconstrueerde muurdeel laten beheren door vrijwilligers met historisch besef (alle voormalige stadspoorten
in afbeeldingen aan de binnenkant van muurtoren; mogelijkheid om (onder begeleiding) over dat stuk muur te lopen en tussen
kantelen door te kijken naar verkeer.
+ op gezette tijden op straatje onder- en rond de muur (in plantsoen) een historisch spel spelen (ter voorbereiding op bezoek
muurtoren en beklimmen omloop -via trap in toren-?
+ Aan de andere kant van de Kamp(straat) zou tussen het plantsoenpad en het water een eenvoudige muziektent kunnen worden
gepland waar Amersfoortse bandjes/koren hun muziek ten gehore kunnen brengen (op intekening, wie 'beheert'?) Die muziektent
zou een moderne verwijzing kunnen zijn naar de hooimijten die stadsboeren op dat stuk plantsoen (St Annastraat) BUITEN de muur
moesten onderhouden (brandgevaar in de stad!) Er is een foto uit 1920 van boer met kruiwagen op het walpad achter de muur
op die plaats. Je ziet op die foto de daken van hooibergen! (Hist. Atlas van A'frt 2019, p. 43) (Zou voor verhaal tijdens 2e
muurroute ooi item zijn)

+ Ter hoogte van 'Achter de Kamp' een houten aanlegsteiger voor enkele kano's inrichten aan de plantsoenoever, idem onderaan
de trap van Bloemendalsestraat naar het water rond 2e muur. Daar moeten kano's vastgemaakt kunnen worden achtergelaten,
door eigenaren/huurders om de stad te kunnen bekijken. Mogelijk ook daar een drinkwater tappunt als service en houtversterkte
in/uitstapvoorzieningen.
hangerlings@gmail.com"
Ik mis niets; geen voorstel voor verandering
ik mis niks, bomen, groen en vogels
Ik mis niks, zou graag bordje (s) zien dat honden niet los mogen lopen
Ik mis nog wel een speeltuintje voor kinderen.
Ik mis vooral gezelligheid, bv straatmuzikanten
Ik mis vooral meer kleur, bloeiende struiken en vaste planten, bv wilde geraniums, verbena, hortensia's, papaver, bloembollen. De
namen vd bomen bij de nummers op het pad. Waar te vinden? Meer broedplaatsen voor watervogels? Meer waterplanten.
Ik mis vrij weinig. Natuurlijk kan er altijd meer groen of activiteiten bij. Maar zoals nu is is ook al goed.
Ik mis wat meer bankjes en vuilnisbakken..
Ik stel voor om van de fietspaden voetpaden te maken. Zeker in deze tijd van afstand.
"Ik verlang niet zozeer naar veranderingen. Het park is mooi.
Boven alles wil ik dat er ABSOLUUT NIETS GEBOUWD WORDT in het park. Dat er NIETS van de groene ruimte afsgesnoept wordt door
horeca (terassen), woningen of wat voor bouwsels dan ook. Deze groene gordel moet gespaard blijven."
Ik vind het een fantastisch park en zou niet weten wat ik eraan wilde veranderen.
Ik vind het goed zoals het is Er moet niet meer bestrating bij komen of tegels.
Ik vind het goed zoals het is.
Ik vind het heel jammer dat het geen rondje is. Je moet nu altijd een stuk langs weg/fietspad lopen. Dit haalt veel plezier weg, en
het is saai en er zijn veel uitlaatgassen. Zou heel leuk zijn als er in het tussen stuk van gemeentehuis tot voorbij amacitia een
bomenlaantje met bv struiken komt of iets dergelijks
ik vind het jammer dat de cirkel niet helemaal rond is aan de zuid-west kant
Ik vind het jammer dat het geen cirkel is. Al was het maar door groen. Het verkeer op de stadsring aan de kant van de
Utrechtseweg is druk en lawaaiig.
Ik vind het jammer dat het niet helemaal rond de oude binnenstad loopt en stopt bij Amicitia en het Sint Jorisplein.
Ik vind het jammer dat het rondje park niet helemaal rond is. Het zou een grote verbetering zijn als het rondje park helemaal
compleet zou zijn.
Ik vind het mooi zoals het is
Misschien een paar bijenkasten
Er staan voldoende bankjes behalve in het deel achter het gemeentehuis daar zouden nog wat extra zitplekken mogen komen "
Ik vind het park fijn zoals het is en momenteel gebruikt wordt.
Ik vind t prima maar misschien wat meer bankjes en picknick tafels
Ik vind zorgvuldige instandhouding het belangrijkst
Ik vindt het vreemd dat er extra (kleine) boompjes geplant worden als compensatie van boomkap op andere plekken. De
vuilnisbakken mogen wat vaker geleegd worden. Zeker nu tijdens corona stomen ze over.
"Ik zie graag meer bloemen, ook goed voor het aantrekken van verschillende dieren.
De rechte waterbak tegenover Rijksdienst Cult. Erfgoed ziet er erg saai uit zonder planten.
De koopgoot staat grotendeels leeg. Haal die weg en trek het plantsoen door.
Maak het plantsoen achter het stadhuis groter (plaats bv een natuurlijke vijver) wanneer het stadhuis gesloopt is of trek het
plantsoen in elk geval door langs de Stadsring, na de sloop."
Ik zie het Zocherplantsoen graag als een mooie, groene, echt Amersfoortse plek voor bewoners en toeristen om goed om je heen te
kijken naar al dat moois wat Amersfoort biedt én als een ontmoetingsplaats. Een plek die een paar keer per jaar voor jong en oud
bruist. Daarom vind ik Max 2 a 3x per jaar, toegankelijke, feestelijke festivals waar voor elke leeftijdsgroep iets te doen is ook
heel erg belangrijk.
Ik zou alles zo laten als het is
Ik zou de rondweg verleggen en bij het park trekken. Waarschijnlijk utopie maar zou mooi zijn en de stad zeer aantrekkelijk
maken.
Ik zou de stadsmuur en hoger op getrokken willen zien. Heeft een toeristische uitstraling zoals het vroeger was.
Ik zou een iets breder pad beter vinden.
Ik zou een watertappunt wel heel fijn vinden ergens in het park, waar je je flesje kan bijvullen.
Ik zou er meer bloemen in willen zien. Je zou in de grasperken mooie borders kunnen maken. Je kunt dan denken aan een Engelse
landschapstuin. De keien zouden meer verspreid kunnen worden in het park. De oude stadsmuur en monnikendam kunnen bekleed
worden met klimrozen. Dit komt ook de natuur zoals bijen en vogels ten goede.
ik zou graag de informatiefolder over de bomen weer uitgegeven willen zien.
Ik zou graag het stuk naast Amicitia (Stadsring) ook erbij betrokken hebben. Daar houdt het pad op en het is een lelijk stuk met
veel beton/steen, waar m.i. best een groen pad gemaakt kan worden.
Ik zou graag nog meer bankjes willen om even te zitten en van het plantsoen te kunnen genieten.
Ik zou graag zien dat er een veilige manier wordt gemaakt om de drukke wegen tussen de verschillende delen van het plantsoen
over te steken.
Ik zou helemaal niets willen veranderen het is goed zoals het is.
Extra bankjes of picknicktafels zouden welkom zijn maar zorgen dan ook weer voor extra overlast wellicht. "
Ik zou het geweldig vinden als het plantsoen echt weer helemaal ‘rond’ loopt.

"Ik zou het leuk vinden als er nog meer verschillende insecten en vogels te zien zouden zijn: misschien nog meer biodiversiteit.
als er meer informele speelplekken voor kinderen zouden zijn: het is nu soms wat te aangeharkt
als je echt een rondje kan lopen door het groen"
Ik zou het leuk vinden om op sommige plekken zitjes met tafeltjes zouden komen.
Op de voetpaden zijn metalen plaatjes met nummers die vroeger aangaven welke bomen daar stonden,
deze kloppen niet meer en de lijst is helaas niet meer te krijgen.
Verder ben ik bang dat de overkant (Scheltussingel) gaat verrommelen net als de Pullstraat. De Alliantie gaat de huurhuizen
aanpassen; ik kan daar (nr 41) niet aan meedoen gezien mijn financien.
Eenzelfde situatie die erg uit de hand is gelopen is te zien op de van Assenraadstraat.
De nieuwe boombankjes vind ik een aanwinst! Ik hoop dat de teksten ook af en toe veranderd worden. Dat prikkelt mijn
nieuwsgierigheid.
De loesjesteksten hangen er al eeuwen; Jammer."
Ik zou het onderhoud willen verbeteren
Ik zou het park meer uitnodigender maken, door het schoner, netter te maken en ook zo te houden. Mensen mogen van mij wel
beter worden geïnformeerd om dit te doen. Ook zou ik iets verzinnen om de verkeershinder te verminderen. De natuur mag ook bij
de stadsring iets wilder. Meer stukken ongemaaid gras voor de bijen. Meer leuke evenementen zoals Lepeltje Lepeltje. Die gekke
plastice dingen van de bomen af. Geen plastice bankjes, maar hout.
Ik zou het park voor uitsluitend wandelaars maken en de fietsers weren. Ik denk dat met de groei van de inwoners en toerisme het
park ook drukker wordt, daarop zou ik anticiperen door meer groen aan te leggen in en rond de binnenstad, voordat het
onaangenaam druk wordt.
Ik zou het park willen doortrekken vanaf het stadhuis naar de grote Haag. Het is erg jammer dat je daar een stuk mist voor een
volledig rondje. Misschien wat meer bomen planten langs dat stuk. Desnoods in bakken. En de vieze lucht van KFC ergens anders de
lucht in sturen (of filteren) het stinkt daar.
Ik zou het park zou laten
Ik zou het stuk richting de koppelpoort vanaf de flint alleen voor voetgangers maken, er zijn genoeg mogelijkheden om met de
fiets er te komen namelijk.
ik zou het verboden voor honden maken zodat je buiten de paden ook gewoon kan lopen, zitten ed.
Ik zou iig niet willen dat het verdwijnt.
Ik zou meer afwisseling willen, met meerdere 'informele' paadjes ipv een pad van asfalt. Meer schaduw en beschutte plekjes, met
zitjes waar een mooi doorkijkje is. Daarnaast is de stadsring erg aanwezig en ondervaar ik daar overlast van, je kunt niet helemaal
wegdromen.
Ik zou misschien iets meer biodiversiteit aanbrengen aan de kant van de stadsmuur, zodat er minder ruimte is om ‘te verstoppen’
en voor honden om te poepen.
Ik zou niet echt weten wat ik zou willen veranderen, aangezien ik het op dit moment al een mooi park vind. Misschien dus die
witte bankjes weghalen (maar ik vermoed dat die sowieso tijdelijk zijn). Ik zag dat er ook al meer lantaarnpalen neergezet zijn om
's avonds wat meer licht te hebben.
Ik zou niets veranderen. Een park van zocher is erfgoed en er moet alles aan gedaan worden om dit erfgoed zo goed mogelijk te
bewaren.
Ik zou nog wel een calisthenics park willen zien. In alle steden zie je deze meer voorkomen alleen in Amersfoort is de enige plek in
Nieuwland. Het Zocherpark wordt veel gebruikt door hardlopers en ik denk dat een calisthenicspark een goede toevoeging is. Dit
zou dan naast het kleine basketbal veldje kunnen
Ik zou op meer plekken bloemen en kruiden planten in plaats van gras. Onder de bomen blijft het gras redelijk groen maar langs de
paden droogt het snel uit. Of het gras langer laten groeien, dat helpt misschien ook.
Ik zou vooral de natuur zoveel mogelijk ruimte laten.
Ik zou vooral de natuur zoveel mogelijk ruimte laten.
Ik zou wat mooier banken ik het park willen om lekker te zitten lezen en te dagdromen.
"Ik zou willen dat het helemaal rond liep .Nu stopt het bij de Arnhemseweg
Wat een korte enquete is dit. "
"Ik zou willen dat het park de hele binnenstad omloopt, ononderbroken. Dus ook van KFC naar stadhuis
Kunnen er niet post-covid wat rijbanen van de stadsring af?"
"Ik zou willen dat honden alleen op een speciale uitlaatplek voor honden mogen komen
• Wat mij betreft geen prullenbakken in het park, dat voorkomt rommel (blikjes bier etc.). Er zijn landen waar geen prullenbak in
de buurt is en dat zorgt ervoor dat mensen hun rommel meenemen i.p.v. achterlaten
• De bankjes die er staan zouden relaxter mogen zijn....denk aan Rotterdam Oude Haven, daar heb je van die bankjes met een
diepe zit. Ideaal :)
• Wat mij betreft mogen er meer bomen of ander hoog groen komen dat er voor zorgt dat je de auto's op de stadsring niet zien en
dan het liefst ook de lelijke gebouwen aan de stadsring wegwerken van het zicht
Ik zou zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk ontwerp blijven.
Ik zou zo min mogelijk veranderen
"Ik zou, de route nog historisch interessanter willen maken.
Het is wellicht onmogelijk, maar ""kan niet"" bestaat niet.
De Stadsmuur aan de Scheltussingel cq Sint Annastraat zou ik (deels) gerestaureerd willen zien zoals Achter de Kamp.
En dat dan in het kader van bijvoorbeeld een werkeloze- of leerproject."
Ik zou niet teveel veranderen in dit stukje prachtige groen met ook de mooie oude stadswallen.
In het park mis ik niets.

Ook al fiets ik er zelf, toch lijkt het me rustiger om het pad fysiek zoveel mogelijk af te sluiten voor (brom)fietsers. Fietsers
kunnen verderop langs het plantsoen en in de binnenstad meer en betere ruimte krijgen, door de ruimte voor auto's veel meer te
beperken dan het gemeentebestuur nu doet. "
In mijn ogen is het mooi zoals het is. Als toevoeging zouden er meer wilde bloemen mogen komen die bijen, hommels, vlinders
aantrekken
Informatie over de bomen en geschiedenis van de stadsmuren.
Jammer dat het niet helemaal aansluit qua groenstrook, dus vanaf de Kei naar het plantsoen achter het Gemeentehuis. Zou mooi
zijn als daar ook meer groen zou zijn dmv bomen of een smalle groenstrook ipv het rare stuk boven Amecitia en de achterkant van
het Jorisplein
Jammer dat het niet volledig rond het centrum loopt
Jammer dat het park niet helrmaal rond loopt, maar zie ook dat daar de ruimte voor ontbreekt (langs Jorisplein bv).
Jammer dat hij niet helemaal rond de binnenstad loopt
Jammer dat Zocher plantsoen niet helemaal rond gaat
Jammergenoeg is het plantsoen vanaf de Arnhemsestraat tot aan het Brouwersplantsoen onderbroken door ( foeilelijke) bebouwing
en hopen we nog steeds dat die vernieling van een prachtig stuk plantsoen en groen ooit ongedaan zal worden gemaakt.
Meer banken zetten en kades breeder maken
Kleine bordjes (liefst haast onzichtbaar) bij de bomen over wat voor soort het is
Meer walnotenbomen😋"
Kleine speeltuintjes voor kinderen. Een schommel, een glijbaan en een wipkip op een paar plekken in het park. Er is in de
binnenstad nu weinig speelgelegenheid. Ook zou ik een opstapplaats voor kano's of ander soortige bootjes handig vinden.
Kunstobjecten
"Kunstroute zou een mooie toevoeging kunnen zijn.
Bord met toelichting over ontwerp Zocher."
Laat het groen blijven!
Lastig te realiseren wellicht, maar het mag van mij nog een stukje breder. Meer verschillende paden is leuk. Meer integratie met
de geschiedenis van de plekken of gebouwen, ik wil altijd meer weten over (de geschiedenis van) plekken of gebouwen langs de
route. Hoe oud is het, waar diende het vroeger voor, waarom ziet het er zo uit, wie heeft er gewoond, etc etc.
Legaal een biertje in de zon drinken
Leuke plekken waar je kan zitten.
Leuke zitvlonders aan het water,
Liever iets bredere paden & misschien zelfs geen fietsen willen
"Loopt niet helemaal door. Stopt bij burgemeester brouwer en begint weer bij de kei. Dat vind ik jammer!
Helemaal rond zou fijn zijn."
Losloopgebied hond
Maak plek voor meer biodiversiteit. denk aan het niet constant maaien maar ruimte voor wilde bermen voor insecten, bijenkorfen
etc.
Mag meer beplanting verder van krokus en andere bloemen
Mag wel groener
Meer werkende verlichting. Toezicht, met name s’avonds
Meer activiteiten in de vorm van evenementen of een markt
Meer afvalbakken en bank weer terugplaatsen op de plek ter hoogte van Binnen de Veste.
"Meer afvalbakken en meer bloemen.
Wellicht zijn er mogelijkheden voor vlonders op het water (dit mis ik overigens niet hoor). "
"Meer afwisseling in beplanting
- meer toezichthouders
- leukere verblijfsplekken om te picknicken bv.
- meer aanlegplekken/steigertjes voor kajaks"
Meer banken of ontmoetingsplek in het gras, niet alleen langs de paden. In plaats van het voetbal/basketbslveldje dat bijna nooit
gebruikt wordt zou een speeltuintje voor jonge kinderen leuk zijn.
meer bankjes
Meer bankjes
Meer bankjes
Meer bankjes en prullebakken
Meer bankjes en prullenbakken
Meer bankjes of picknick plekjes
Meer bankjes om te zitten.
Meer bankjes, afgesloten deel waar honden vrij kunnen rennen
"Meer bankjes, de tijdelijke die nu geplaatst zijn, zijn ideaal. Prullenbakken. Een afgeschermd stuk waar honden los mogen.
Het park volledig rondom het centrum maken.
Dat ik grenzend aan mijn tuin een stuk zelf mag beplanten en beheren"
Meer bankjes.
Meer bescherming, minder nadrukkelijk langs Stadsring
Meer beschutting
Meer bijenbloemen en 'wilde' delen
Meer Bijenplanten voor de Bijen Hommels enz.

Meer biodiversiteit (bloemen, stuiken, planten).
Meer biodiversiteit, planten die goed tegen hittestress kunnen. Misschien wat picknick tafels, dus meer zit mogelijkheden. Bordjes
plaatsen dat mensen hun hondenpoep moeten opruimen en dat er een boete op staat als ze het niet doen. Hond aan de lijn of los?
Ook niet duidelijk. Organiseer doe-dagen, waarbij de bewoners die er dichtbij wonen helpen met het schoonhouden van het park.
Goed voor de sociale cohesie, participatiesamenleving. Veel plastic troep. Daar is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor,
maar iedereen. Mogelijkheid tot afval scheiden in het park? Glasbakken (zie veel flessen wijn of bier liggen) plaatsen? Gebeurt in
Amsterdam ook.
"Meer bloeiende beplanting, het is er gelukkig veel groen, maar bloeiende struiken zal mooi zijn.
*Gezellige kronkelpaadjes (het is één rechte pad) dat geeft echt een parkgevoel en je kan elkaar makkelijk ontwijken (voor
hardlopers)
er is mogelijkheid voor meerderden paadjes er is veel gras waar een pad kan komen."
meer bloeiende planten en schone bankjes
"Meer bloeiende planten en struiken voor vlinders, bijen, insecten, vogels in overleg met de stadsecologen.
Insectenhotels en meer vogelhuisjes voor verschillende vogels."
Meer bloem bedden t.b.v. insecten
Meer bloemen
Meer bloemen
Meer bloemen
Meer bloemen en biodiversiteit. Mag op sommige plekjes wel wat "slordiger" om meer bijtjes etc een plekje te geven. Wellicht kan
spelen met water ook ergens een plek krijgen, bijvoorbeeld in de buurt van de "badkamer".
meer bloemen mag altijd (stinseplanten, bollen)
Meer bloemen.
Meer bloemen.
Meer bomen minder ringweg
Meer bomen, groter park
Meer bomen, meer bankjes, meer ruimte
Meer brede paden. Afstand houden met tegenliggers is moeilijk.
Meer diversiteit in begroeing...
meer ecologisch beheerd gras
Meer en grotere prullenbakken, terugkeer van de bankjes , meer toezicht. Verlichting van het Annie Brouwerplantsoen
Meer evenementen! Het is zo'n prachtige en heerlijke plek, daar zouden we wat mij betreft veel meer gebruik van moeten maken!
Meer gebruiken voor culturele en sociale doelstellingen.
Meer groen
Meer groen en bomen
Meer groen mag er nog bij
Meer groen zou fantastisch zijn!
Meer groen, meer ruimte voor het park. Ook zou ik kijken of ik de verbinding tussen het stadhuis, amicitia en het begin van het
park groener kan maken. Nu heb je een prachtig wandelrondje, maar het laatste deel van het rondje is over een stenen kille
onaantrekkelijk wandel/fiets-snelweg.
Meer groen, tuin
Meer groen.
Meer groen. Minder afval.
Meer handhaving op het gebied van honden/opruimen na de hond, zodat mensen ook meer kunnen genieten van lekker zitten in
het gras! Een omheind stukje waar honden wel los zouden mogen, hopelijk zou dat helpen tegen mensen die hun viervoeter te pas
en te onpas loslaten en niet onder appél hebben.
Meer kleur (mag ook blad zijn).
Meer kleur /variatie
Meer kleur in planten Meer banken Spelomgeving voor kinderen
Meer kwaliteit. In bestrating en meer klein groen gecombineerd met groen om te liggen. Ook zouden meer plekken met bankjes,
niet alleen aan het pad, meer kwaliteit dus.
Meer mogelijkheden om langs het water te zitten. Op gras of vlonders of bankjes
"Meer natuurlijk groen, minder te net groen.
Het park iets meer afzonderen vd omgeving/zorgen dat bv geluid van verkeer vd stad minder is, zodat ook op de drukke plekken er
iets meer stilte is. (zover mogelijk)
Meer zit gelegenheden. (alhoewel dat ook extra troep kan geven, dus lastige afweging)
En zorgen dat het park op den duur weer helemaal een complete cirkel is! (maar ook dat zal niet goedkoop zijn)
Een doorn in het oog in de binnenstad vind ik de ultra lelijke 4 baans weg vanaf de Shell/Esso, tot aan Eemplein, en de
verschrikkelijk lelijke kantoorpanden in de buurt vd Shell. Als dat gebied heel flink wordt aangepakt, zal dat Amersfoort enorm
verfraaien!
(plus stadsmuren opnieuw opbouwen tpv gebied bij de Shell!! 😄)"
Meer onderbegroeiing, meer bloei gedurende het hele jaar.
"-Meer opgeruimd
-Meer picknickplekken/ ruimte
-Betrokken bij binnenstad
-Onderhoud

-Goede, verbeterde informatie over het park op verschillende plekken"
Meer opties voor hondenpoep weggooien, dit ook duidelijk aangeven met borden.
Meer plaats om te recreëren. Fietsen en honden verbieden
Meer plekjes om te zitten, prullenbakken
Meer plekken om te zitten, bankjes, muurtjes.
Meer poepbakken en meer controle op fietsers op looppaden
Meer prullenbakken
Meer prullenbakken
Meer prullenbakken en bankjes. Ook mogen de oversteekplaatsen beter verbonden worden met de rest het plantsoen, het verkeer
rijdt hier namelijk erg hard en het is niet fijn doorlopen
Meer prullenbakken. Ik zou ook eens kijken naar de olifanten paadjes, gecreëerd door bewoners. De bewoners aan het park komen
daar niet per sé om te recreëren, maar moeten een boodschap halen of naar hun werk. Het zou fijn zijn als er meerdere 'escapes'
zijn van de paden richting het fietspad / stadsring. We begrijpen allemaal dat het draait om het stadsgezicht, maar een stukje
wooncomfort door verbetering van de UX is ook niet verkeerd.
Meer speel attributen voor kinderen
Meer speelplekken voor kinderen
Meer toezicht
Meer toezicht op schijtende honden
Meer variatie in de beplanting
Meer variatie in planten
meer verblijfsplekken, zitjes
Meer vergroening, sommige groene gebieden zijn erg smal. Bijv groene verbindingen naar bijv hofjes
Meer verlichting
Meer verschillende planten, groen.
Meer verschillende soorten struiken.
Meer vrije natuur. Het is nu erg ‘aangeharkt’
Meer wandelpaadjes, meer groen, bloemen, bankjes, picknickmogelijkheden
Meer wilde bloemen in het gras.
Meer wilde bloemen ipv gras.
Meer wilde planten.
Meer zit gelegenheden en bloemen.
Meer zit plaatsen, meer afval bakken.
"Meer zitgelegenheid. Gezellige ontmoetingsplek
Klein horecapunt met bijv koffie of foodtruck.
Meer zitjes
Meer zitjes, meer beplanting
Meer zitplaatsen
Meer zitplek en speelplekken voor kleine kinderen. Het liefst in natuurlijk materiaal
Meer zitplekken
Met zitplaatsen bij het water.
Minder alcoholisten en hondenpoep
Minder hangjongeren of zwervers
Minder kale stukken waar geen gras groeit.
Minder rommel en minder de blik op de straat op sommige punten.
Minder zwerfvuil.
Mis een plek voor kleine kinderen, iets van speel toestel.
Mis niets
Misschien dat er nog wat meer banken zouden kunnen staan. Ik mis banken in en rondom het centrum en bij het station.
Misschien een hondenveldje en meer speeltoestellen voor kinderen langs de route. Nu is er namelijk -uit mijn hoofd- maar 1
speelveldje en geen hondenveldje, terwijl er enorm veel honden uitgelaten worden.
Misschien een idee om meer bijen en vlinderplanten extra te planten.
misschien een plekje met een paar picknicktafels
Misschien hier en daar begroeiing dat ook onze vrolijke insecten zou kunnen bekoren om t park te bezoeken. En dan met name
denk ik aan vlinders. Door t planten van vlinderstruiken iets verwijderd van t looppad. Zou wel heel geweldig zijn.
Misschien iets duidelijker aangeven wat fietspad en wat wandelpad is.
Misschien is het leuk nog wat informatie over de dieren of natuur te geven?
misschien klein speelplaatsje voor de allerkleinsten. Glijbaan of zo. Niet voor gebruik door hangjongeren.
Misschien leuk koffie to go tentje, terrasje in het gras, aan de delen die niet direct aan de Stadsring liggen. Helpt/zorgt m.i. ook
automatisch voor wat extra sociale controle
Misschien nog een extra pad zodat je kunt kiezen. Tussen de Marienhof en de Monnickendam is dit zo bijvoorbeeld. In de andere
plantsoenen ook overigens.
Misschien nog meer beplanting dat insecten aantrekt.
Misschien wat apparatuur om te trainen
Misschien wat borden die iets vertellen over de hystorie van de plek.
Misschien wat kleine bloemen perken voor wat meer kleur,

Misschien wat meer bloemen of bloeiende struiken.
Misschien wat meer kunst en meer insecten vriendelijke planten
Misschien wat meer uitgiftepunten van hondenzakjes. Al ben ik ook van mening dat een ieder zijn/haar eigen verantwoording moet
nemen en dit zelf moet regelen.
Misschien wat vaker schoonmaken (zie eerdere opmerking)
Misschien wat waterpuntjes om je waterfles te vullen.
mogelijk meer opvang van water? verder mooi ruim park .... met ruimte voor ligweide... toevoegen van kunst?
Mooi terrasje
Niet alle Paden hoeven verhard, niet nog meer cultiveren
Niet echt iets. Je kunt op de bomen zetten wat voor soort en aan het begin een maquette met bovenstaand verhaal in het kory
"Niet teveel veranderen, het is mooi zoals het is. Soms lijkt het onderhoud wat tekort te schieten c.q. erg laat te worden
uitgevoerd.
Iets meer toezicht zou wellicht het gedrag van hondeneigenaren weer verbeteren.
"Niet zo veel; goed onderhouden
Wijs hondenbaasjes op de opruimplicht"
Niets, bij vervanging van beplantingen in de toekomst denken, of beplantingen die een kortere omloop snelheid hebben, eigenlijk
is nu niet te zeggen hoe het over 20 jaar zal zijn.
Niets, het is heel mooi, misschien een bankje her en der.
Niets, ik vind het perfect.
Niets, laat alle bomen staan!
Niets, vooral laten zoals het is!
"Niks. Qua looks vind ik het perfect.
Het drugsgebruik kan wel aangepakt worden."
Nog meer bankjes
Nog meer groen zou nog beter zijn.
Nog meer groen: bomen + struiken. En meer kleur door bloemen. Onderscheid in seizoenen mag elke keer ander accent geven.
"Nog meer planten en bomen zodat het meer een park wordt voor de natuur. Zodat deze zelf op adem kan komen tussen al het
stedelijke in.
Verder zit er wel historie in het park, ik zou het leuk vinden hier meer over te lezen."
Nog wat meer op open plekken of grasvelden. En midden grote evenementen, aangesloten op de bestaande, zoals Proef, Spoffin,
jazz, dias. niet alleen kunst en cultuur. Een plek voor de vele kinderen van de binnenstad.
Oevers waarbij je met je benen in het water kunt zitten.
Om sporten en wandelen beter mogelijk te maken zouden in de eerste plaats enkele oversteekplekken veiliger gemaakt kunnen
worden voor sporters en voetgangers. Dit betekent dat deze gebruikersgroepen op de eerste plaats komen en dan pas autoverkeer!
Verbeter de voetgangers verbindingen door de oversteekplaatsen veiliger te maken. Dus aanpassen locatie oversteek Kleine Haag
(voetgangers zijn hier nu schietschijven voor auto's van en naar P-Koestraat); maak hier bijvoorbeeld shared space, of smallere
doorgang autoverkeer als afremmende maatregel. Idem oversteek Sint Andriesstraat (P-garage Beestenmarkt). Oversteek Kamp is
al shared space maar het ontbreekt aan afremmende drempels voor auto’s die vanaf de rotonde de Kamp oprijden (Kamp autovrij
is natuurlijk beste oplossing), en vanaf Sint Annastraat en Achter de Kamp de shared space inrijden. Bij oversteek Coninkcstraat is
voetganger ook niet veilig, shared space en afremmende maatregelen autoverkeer. Bij oversteek Bloemendalsestraat en Grote
Spuit drempels voor autoverkeer. Tot slot; de sportplek Platsoen Noord, uitbreiden aanpassen met een Calisthenics parkje, ruimte
genoeg. Hier is ook mogelijkheid voor een klimwand (te plaatsen voor /tegen de muur?). Bij plantsoen ter hoogte van Achter
Davidshof kan ook aan een sport/speelplek worden gedacht.
Ontbrekend stuk tussen plantsoen bij Stadhuis en plantsoen bij de Kei.
"ook paden dichter langs de oever.
bankjes langs de oever.
Op bepaalde plaatsen kortere afstand tot het water. Vind persoonlijk de verharding van de paden niet erg mooi passen bij de muur
en de poorten. Bij kruisende wegen een logischere verbinding tussen de parkdelen, niet opvallend laten onderbreken door de weg.
Inrichtingselementen in 1 stijl.
Op enkele punten een bankje om te zitten
Op sommige plekken is het jammer dat er zo'n drukke weg aan de andere kant van het water zit. Soms is het zo druk dat het bijna
te klein is.
"Op sommige punten is er een afsplitsing van het pad en dat is goed, maar dat is maar op enkele punten. Een vebreding van het
pad, of meer afsplitsingen zou fijn zijn. zodat je niet de natuur hoeft te beschadigen met je schoeisel.
Tevens zouden er (onopvallend) iets meer prullenbakken voor hondenpoep met zakjes geplaatst moeten worden.
Als de zon onder is zijn er veel hangjongeren te vinden op de vele bankjes. Ik zou graag zien dat dit niet word toegestaan en dat
de handhaving er iets aan doet."
Op twee plekken mis ik nog een bankje, waar dat voorheen wel gestaan heeft. Verder alles ok.
Paden natuurlijker . Speelser en ook kunst combineren met groen . Af en toe verrassingen geef mensen daarin een rol BBN groen
groep !
Park zoveel mogelijk door laten lopen op plekken waar het nu onderbroken wordt. Voorbeeld bij Achter de Kamp. Dasr krijg je het
gevoel dat het park doorloopt. Gracht weer open rondom stad. Net als Utrecht. Geeft sfeer en mooie uitstraling.
Picknickplekken met een tafeltje of xo

Picknicktafel of bankjes niet strak langs het pad
Picknicktafel(s)
picknicktafels
"Picknicktafels
Verboden voor honden, of voor honden apart stuk
Kunstuitingen"
Poep opruimplicht zou ingesteld moeten worden
Prima aantal bankjes! Ik mis niks.
Prima zo. Houd het groen en toegankelijk voor hardlopers en wandelaars, vogels, eekhoorns en andere dieren!
Prima zoals het is voor mij
Prima zou als t is
Proberen de gronstrook breder te maken, de oversteken te vergemakkelijken (autoluwe binnenstad) en de ronde proberen door te
trekken zodat het een optimaal rondje wordt. De Koopgoot Amicitia, diverse oversteken, stadhuis en Koppelpoort vormen nogal
een barriere.
Prullenbak erbij? Groen behouden.
Qua vorm niets veranderen.
"Recreatie
Wandelen/picknick
Spelen/ speelgelegenheden/spelevaren Route!
Fitness/sport Route!
Kleine optredens (muziektent) Diverse plaatsen
Milieu
Groen voor welbevinden: tegen hittestress; fijnstof afvangen, rust overbrengen
Eetbaar groen/fruit
Groen voor insecten als bijen etc. (biodiversiteit/klimaatbestendig); stadsbos
Eigen beheer bewoners van delen plantsoen
Waterbeheer opslag/zuivering/fonteinen
Nestelmogelijkheden (vogels/landdieren)
Ecologische verbindingen relatie met beken (Flier/Heilienberg)
Stikstofhuishouding (brandnetels!!)
Afscherming Stadsring; wel relatie met Stadsvilla’s versterken door groene sprong over Stadsring; wel relatie met
achtertuinen binnenstad versterken
Doorkijkjes binnenstad->plantsoen; plantsoen->binnenstad (ze bij Herenstraat, Binnen de Veste) Voorbeeld: In de
Coninckstraat bij de brug zou een “groene stadspoort” de continuiteit kunnen verduidelijken.
Meubilair; klassieke zitbanken (ontwerp Zocher? Beton met stadswapen)
Kunstwerken (nu nogal divers: stoelen Gijs Bakker, stier van Trompert, Loper van Peter Rolf, Zittende man (2x) van Tom
Claassen, stoelen van Couzijn van Leeuwen, De Oude Eemloopbrug van Couzijn van Leeuwen), Pelgrimsteken van A. van
Veenhuizen-Pool, Liggende vrouw van Jan van Luijn, Op schoot in Amersfoort van Henk Visch, Latei-bank van Theo van der
Hoeven(oranje zitmeubel talud Brouwersplantsoen geen officieel kunstwerk?)
Keientuin (petrografisch parkje/zitkring; klein Stonehenge; doe er wat mee! (zie Maarn)
Kleine uitstapjes, bijvoorbeeld over de brug Herestraat, brug over Flierbeek, kerkhoven kop Bl.dalsestr. kleine horeca.
Voorbeeld: verplaats “Liggende Vrouw” naar bruggetje Herestraat-Stadsring als kijkattractie.
Aparte plekken voor huwelijksfoto’s
Regelmatig onderhoud aan het groen en de paden, zodat het park mooi blijft voor mens en natuur en we er nog lang van kunnen
genieten met elkaar
Rond het stadhuis, waar de oude stadsmuur niet meer aanwezig is, meer groen. Als je een het park rond wandelt, mist er nu een
stuk van het park. Het zou leuk zijn als dat beter in elkaar over loopt.
"Ruimere paden. Verder zijn de massale krokussen aan de stadsring erg mooi. Zo iets (eventueel andere bollen) mag ook wel in de
andere delen van het park. Ook beperkt iets meer gebruik van bloeiende vaste planten en struiken, zoals in park Randenbroek is
gebeurd.
Verder niet iets wat ik mis maar een aanbeveling: houdt de boomstructuur goed in stand! plant tijdig nieuwe bomen aan om in de
koekomst kaalslag te voorkomen."
Schoon
Smalle strook met wilde bloemen voor insecten rondom op het plantsoen
Sommige bomen die er volgens het boekje hadden moeten staan (boekje bleek al wat ouder te zijn 😀).
Sommige stukken mogen van mij wat meer zorg krijgen wat betreft groen. Meer zitgelegenheid
Sommige stukken zijn niet of nauwelijks verlicht dat trekt rare gasten aan.
"Soms mis ik een plekje waar honden even met elkaar kunnen spelen. Echter het grote veld aan de Rubensstraat is dichtbij en een
goed alternatief voor de grotere en al wat oudere honden.
Het speelveld in het deel bij de Flint wordt nauwelijks gebruikt op dit moment. Maak hier een speelplek voor kleine kinderen van,
met bankjes waar de ouders lekker kunnen toekijken. "
Speelelementen voor kids
Speelmogelijkheden voor kinderen

Speelplaats voor kinderen net natuurlijk elementen gecombineerd met een mogelijkheid om te verblijven zonder overlast van
honden te ervaren
Speelplek voor kinderen, rondje weer afmaken (stadsring) ,
speelroute/speelplekken voor kinderen
Speeltoestellen voor kinderen
Sportapparaten. Bankjes met prullenbak.
sportterreintje vlakbij Flint weghalen, hoort niet in dit gebied
Sporttoestellen zouden welkom zijn, misschien nog iets meer bankjes. En prullenbakken!
"Steigers aan het water waar je op kunt zitten met de beentjes in het water
De gracht zou prima kunnen dienen als kanorondje rondom de binnenstad"
Tafeltjes met bankjes zodat je kunt picknicken
Te veel onkruid aan de waterkanten ( brandnetels).
te weinig ervaring mee ( ben zelf gebruiker van Stadspark Schothorst)
Maar ik heb genoten van "" cultuur"" die in het zocherplantsoen plaats heeft gevonden ( De luie honden theater, Festifal Spoffin en
ooit een workshop djembe met de 750-ste verjaardag van de stad)
Toegang voor wandelaars met honden uitsluiten.
Toezicht extra op achterlaten van afval en openbaar drankgebruik door daklozen
U gebruikt de term park , als Amersfoorter ken ik het geheel als de plantsoenen of het plantsoen., Zuid west,noord en oost
Uitbreiden op plek huidige stadhuis.
uitbreiden waar mogelijk en in principe gewoon zo laten als het is.
uitbreiding zitbanken en dan op meer zonnige plekken
Uitleg van de nummers in rondjes op de grond. Geen idee waar dat over gaat
Vaker de prullenbakken legen
Vaker evenementen zoals lepeltjelepeltje die verbinden. Of buurtfeesten. Gemeenteborrels
Van mij hoeven er niet meer kunstwerken geplaatst te worden. Lekker laten zoals het is.
"Van mij mag het fietspad verwijderd worden uit het park.
Aan de westkant ook park van maken, liefst de singel weer erbij!
Een terras aan de singel, bijvoorbeeld bij de brug bij de stier."
"Van mij mag het park wel breder worden. Het zou helemaal leuk zijn als het vanaf de Kei tot het Stadhuis zou worden
doorgetrokken.
In mijn ideaalbeeld wordt de doorgaande weg vanaf de Hogeweg tot en met het Stadhuis vervangen door een ondergrondse weg
zodat daarboven een mooie brede groenstrook kan komen. Dat zou echt fantastisch zijn!
Van mij zouden er meer bloemen mogen groeien en mag er wel wat minder gras. goed voor de bijen en andere insecten.
Insectenhotels zouden een mooie toevoeging zijn. Wat meer balans tussen gras en wilde bloemen :) Ook mogen er gerust nog wat
bomen bij aan de kant van de flint. De stadsmuur aan die kant zou wat mij betreft ook wel gerenoveerd mogen worden (maar dan
wel toegankelijk blijven voor mensen die op de muur willen zitten.
Veel groen behouden en ik wil dat er daar ook evenementen gehouden kunnen worden om er samen van te genieten
Veel stoepranden zijn niet rolstoel vriendelijk
Veiligheid en snoeiwerk rondom verlichting.
Verander niets alsjeblieft
Verander vooral niets, het is goed en het hoort bij Amersfoort zoals het nu is.
"Veranderen zou ik niet weten, wel zou een of andere vaste kraam wellicht een mooie aanvulling zijn. Zoals een poffertjestentje
of broodje worst kraampje. Zie je vaak wel in andere steden, geeft wat extra cachet.
Tevens (nog) iets meer info middels borden en/of interactief over waar je bent en wat de geschiedenis is van de plek. "
Verbod om honden uit te laten of enkel op bepaalde stuk van de park. Maak een aparte uitlaatplaats laat iedereen genieten van
prachtige natuur.
Verbod op fietsers
"Verbod voor het uitlaten van honden, in Amersfoort zijn er bovenmatig veel van dergelijke uitlaatgebieden, mensen die last van
die beesten en/of bang er voor zijn kunnen bijna nergens terecht (Park Schothorst).
Meer natuurlijk groen, minder maaien! Minder decorgroen, meer ecologisch waardevolle planten/groenstructuren!"
verbodsborden in dit land worden weliswaar genegeerd, maar we pleiten voor een bord bij alle ingangen dat dit een gebied is om
te wandelen, opruimplicht voor hondenpoep heeft en verboden is voor fietsers.
Verdelen tussen hondentoilet en picknick plekken
Verder weinig speelplekken/toestellen voor kinderen in dit rondje
Verplicht honden aan de lijn
Vertaal in deze enquête svp de tekst "Fields with an * are required." en knop "Send" in het Nederlands.
Vind dat het er prachtig uitziet zoals het is
vindt het mooi zo
Voetpad verbreden en geen fietsers toelaten
Voldoende afvalbakken, honden aan de lijn
Voldoende zichtlengte om je sociaal veilig te voelen.
Voor kinderen wat (kleine) speelplaatsen onderweg.
Voor mijn doel van gebruik niets
Voor mijn gebruik mis ik niet echt iets.
Voor wat mij betreft mag het fietspad weg.

Vooral groen houden!
vooral houden zo, het is zoo mooi!!
Vooral zo laten als het is.
"Voorlichting aan bezoekers over het op orde houden van het plantsoen. Handhaven!
Meer mogelijkheden om afval te deponeren. Dit dan ook schoonhouden (vooral in de weekenden) opdat er niet uitgenodigd wordt
om afval naast de containers te deponeren, waardoor dit een vrijbrief wordt voor overal rondslingerend afval. Het zou geen
hangplek moeten zijn voor mensen die helaas geen plek hebben om gedurende de dag te vertoeven."
Vroeger stond er een muziek tent misschien een idee om zo iets terug teplaatsen
Voor de action een terras met poffertjes kraam
En een speelgebeuren voor de kinderen misschien in combinatie met de koopgoot"
"Waarom worden de oude bomen gekapt? Die moeten juist gekoesterd worden!
Fietsers zouden moeten worden geweerd. En zeker de scooters."
Wandelpad mag breder ivm de drukte soms (hardlopers, mensen die 3breed wandelen
Wat meer hoogteverschillen
Wat is er dan mis, waarom deze vragen ik word er achterdochtig van.
Wat meer aandacht voor het straatmeubilair.
Wat meer bankjes
Wat meer bankjes met een prullenbak in de buurt zou fijn zijn. Ik hoop dat dan iedereen het park netjes houden.
"Wat meer bankjes, vooral ivm 1,5 meter.
Passeren op 1,5 meter is vaak onmogelijk. "
Wat meer bankjes. Verders zou ik er niet teveel aan veranderen.
Wat meer begroeiing en speelmogelijkheden voor kinderen
Wat meer beschutting en afscherming van de ringweg zou mooi zijn. Dan wordt het meer echt een oase in en bij de drukke
binnenstad. En het mag wat knusser. Het plantsoen mag best nog groter, meer groen! Soms mist het door de openheid wat
samenhang.
Wat meer bloemen en kleur. Maar verder vooral laten zoals het is.
Wat meer info bij bijzindere natuur, kunst & historie.
Wat meer kleurrijke beplanting.
Wat meer mogelijkheden om te zitten
Wat meer variatie aan begroeiing.
Wat mis je in het park of zou je willen veranderen?
Wat sporttoestellen en picknicktafels
"Wat zijn die metalen nummers met pijltjes?
Het park heeft monumentale bomen, maar daar is verder geen informatie over te vinden."
Wat zou het fijn zijn als het groen aan de stadkant (deel stadsring van stadhuis t/m mistroostige koopgoot) groener zou worden
gemaakt. Dan hebben we echt een mooie groene gordel waar iedereen blij van wordt.
Water doortrekken van Monnickendam naar Arnhemsestraat of om te beginnen Kleine Haag
"Weer herstellen van een groene verbinding tussen Arnhemseweg en plantsoen bij Stadhuis!
Verder vind ik het heel mooi. Meer bloemrijke graslanden zou het nog mooier kunnen maken.
Combinatie fietspad en voetpad aan noordkant direct naast elkaar en smal vind ik niet zo geslaagd, beter wat scheiden van elkaar,
voetpad beetje laten slingeren."
Weer wat vaker de politie op de fiets zien om de kleine criminaliteit tegen te gaan.
Weg met die moderne bankjes. Afgrijselijk lelijk in een mooie oude omgeving
Weinig. Vooral heel groen houden
Weinig... weelderig groen is mooi
Wellicht de mogelijkheden om in de schaduw te zitten uitbreiden
Wellicht de optie om delen van het park te adopteren. Het Vondelpark in Amsterdam heeft een stichting voor behoud, dat ook
aangemerkt is als culturele ANBI (fiscaal aantrekkelijk!) Men kan een perkje adopteren, een bankje, prullenbakken. Ik weet zeker
dat er voldoende mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Houd Amersfoort groen!
Wellicht op 1 plek wat buitensport materiaal, zoals in de soesterduinen.
Wilde bloemen rand aan t water, ik denk dat het nog aantrekkelijker maakt voor mens en dier
zebrapad bij de flint
Zie boven; het zou heel mooi zijn als het park rond de hele binnenstad zou lopen
"Zie voorgaande opmerking over fietsroute.
verder zou het park met kunst (beelden) nog meer verfraaid kunnen worden.
Zitgelegenheid aan het water.
Zitplekken bij het water lijkt me heerlijk.
Zo is het goed. Niet op bezuinigen.
Zolang de situatie van de Stadsring niet verandert, dient het plantsoen met verstand van zaken en zorgvuldig te worden
onderhouden en op onderdelen te worden gewijzigd. De aangeplante exotische bomen, met bijbehorende verwijzingstegels in het
plaveisel, kunnen meer aandacht krijgen. Dit gebeurt nu met het Bomenboekje, dat bij niemand bekend is.
Leden van het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite: Rob Blaauw, Jan Bos, Rudi Gnirrep, Trudy de Mooy, Ed van der Veer en Tom de
Wit.
"Zorg op tijd voor vervanging van oude bomen.
Maak het niet te netjes."

"Zou op sommige stukken nog wel groener mogen: meer struiken en bloemen.
En wat meer onderhoud soms veel afval
Zou wel iets breder mogen zijn
Zouden iets meer bankjes/zitjes mogen zijn
Zwerfafval

Bijlage 4, vragenlijst
1. Wat voor soort gebruiker ben je? *meerdere antwoorden mogelijk
o Bezoeker (inwoner Amersfoort)
o Bezoeker (buiten Amersfoort)
o Bewoner van de binnenstad
o Werkend in of rond de binnenstad
2. Hoe gebruik je het park? *meerdere antwoorden mogelijk
o Wandelen
o Hond uitlaten
o Sporten
o Als ontmoetingsplek
o Fietsen langs het park
o Bezoek van evenementen
o Anders, namelijk ….
3. Hoe vaak gebruik je het park?
o (bijna) dagelijks
o 1-3 x per week
o 1-3 x per maand
o Minder dan 1 x per maand
o Vrijwel nooit
4. Wat vind je fijn aan het park?
o Open vraag
5. Waar heb je hinder van?
o Open vraag
6. Wat mis je in het park of zou je willen veranderen?
o Open vraag
7. Wat is
o
o
o
o

je leeftijd?
Tot 25 jaar
25 tot 40
40 tot 65
65 jaar en ouder
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