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Waterwingebied Gem.Amersfoort Tot 1970 was het waterwingebied nat weidegebied met sloten en houtsingels. Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort

Inmiddels is het land omgevormd tot een stadspark waarin veel oorspronkelijke land- afd.Woonomgeving
schapskenmerken zijn bewaard. U vindt hier grasland, houtsingels en kikkerpoelen die- Groen in en om de-
verwijzen naar het oude kampenlandschap. stad.
Medio 2013 is het park grondig gerenoveerd, ook met talrijke voorzieningen voor- Parkenboekje: Par-
de jeugd. ken in Amersfoort
Wandelen: Natuurwandeling Waterwingebied

Valleikanaal Gem.Amersfoort Het Valleikanaal is gegraven in de jaren dertig van de vorige eeuw en loopt van Rhenen- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
tot aan de Eem in Amersfoort. Naast het droog houden van onze voeten heeft het kanaal- afd.Woonomgeving
nog een belangrijke functie, namelijk die van ecologische verbindingszone tussen de- Groen in en om de-
Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de Eem en de randmeren. stad.
Vissen, vogels en insecten als de libel maken nu al gebruik van deze reisroute voor
planten en dieren.

Heiligenberger- Gem.Amersfoort Het dal van de Heiligenbergerbeek strekt zich binnen de gemeente Amersfooort uit van- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
beekdal de rand van de stad tot bijna aan het centrum en biedt zo'n 80 ha aan groen. afd.Woonomgeving

Wandelen kan langs bijna de hele lengte van de beek. Wie dat doet komt ondermeer - Groen in en om de-
langs Park Randenbroek, het gebied De Vosheuvel, een ijsbaanterrein, voetbal- en honk- stad.
balvelden en volkstuinen. Langs de beek leven ijsvogel, weidebeekjuffer en ringslang. Parkenboekje: Par-
Het Heiligenberbeekdal ondergaat momenteel een grondige renovatie waarbij- ken in Amersfoort
oorspronkelijke natuurwaarden worden hersteld.
Wandelen: Wandelen in Park Randenbroek

Park Schothorst Gem.Amersfoort Stadsdeelpark Schothorst is onbetwist het groene hart van de stad. Landgoed Schothorst- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
is de kern van het park. Rond 1600 was hier al een boerenhoeve te vinden en later, in 1780 afd.Woonomgeving
werd de buitenplaats Schothorst gesticht. Het huidige landhuis is ongeveer 150 jaar oud. Groen in en om de-
Wandelen: Natuurwandeling Landgoed Schothorst stad.
Het nieuwe CNME gebouw wordt naar verwachting medio 2015 in gebruik genomen. Parkenboekje: Par-

ken in Amersfoort
Stadswallen/- Gem.Amersfoort Het Plantsoen langs de Stadswallen dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het is aan Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
Zocherplantsoen gelegd en gerestaureerd in de Engelse landschapsstijl. Die stijl werd tweehonderd jaar- afd.Woonomgeving

geleden algemeen gebruikt voor het inrichten van parken en plantsoenen. Groen in en om de-
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Naast het cultuurhistorische aspect, is ook het bomenbestand zeer interessant en gevari- stad.
eerd. Parkenboekje: Par-
Wandelen: Bomenwandeling ken in Amersfoort

Klein Zwitzerland Gem.Amersfoort Als u via de Leusderweg de stad uit gaat, komt u aan het eind van de winkelstraat langs- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
het Borneoplein. Het is een rotonde met een klein park ernaast. In de lente waant u zich- afd.Woonomgeving
hier in een sprookje. In Klein Zwitzerland is van alles te zien en te beleven. U hoort het- Groen in en om de-
roffelen van de specht en het vrolijke fluitje van het roodborstje. Eekhoorn schieten de- stad.
boom in en padden vinden de liefde in de paddenpoel. Éen van de pareltjes in dit gebied- Parkenboekje: Par-
is het Belgenmonument. ken in Amersfoort
Wandelen: Natuurwandeling Klein Zwitzerland.

Moeras Hoogland- Gem.Amersfoort De Hooglandsedijk is een overblijfsel van de Grebbelinie. In tijden van oorlog kon men dit Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
sedijk gebied onder water zetten, zodat het voor de vijand een moeilijk te nemen hindernis- afd.Woonomgeving

vormde. In 1962 is het moeras door de aanleg van een knuppelpad toegankelijk gemaakt. Groen in en om de-
Voor scholen werden er veldlessen gegeven. Zo werd het moerasgebied het eerste edu- stad.
catieve natuurgebiedje in Amersfoort. In 2003 is het gebied opnieuw opgeknapt. In dit ge- Parkenboekje: Par-
bied is te zien wat er gebeurt als we de natuur haar gang laten gaan. Zonder beheer wordt ken in Amersfoort
iedere waterpartij uiteindelijk bos. Dit heet "verlanden".

Birkhoven Bokke- Gem.Amersfoort Het bosgebied Birkhoven-Bokkeduinen aan de rand van de stad herbergt hockey- en rug- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
duinen byvelden, het enige openluchtzwembad en -theater van de stad en natuurlijk Dierenpark afd.Woonomgeving

Amersfoort. Groen in en om de-
Qua natuur is het een afwisselend boslandschap met veel wandel- en fietspaden, en met stad.
als bijzondere plekken de Bosvijver en het Pinetum. Parkenboekje: Par-

ken in Amersfoort
Kademuren Gem.Amersfoort Op de kademuren in de binnenstad groeien plantjes die hoog in de bergen thuishoren. Zij Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort

zijn waarschijnlijk in Amersfoort terechtgekomen via rivieren en beken, en blijken de- afd.Woonomgeving
muren langs de stadsgrachten te ervaren als gebergte. Groen in en om de-
Jaarlijks organiseert "De Waterlijn" een boottocht (met gids) om deze bijzondere vegeta- stad.
tie van dichtbij aan het publiek te tonen.

Grebbelinie Gem.Amersfoort/ De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
Gem. Leusden aangelegd in de achttiende eeuw. Haar bekendheid ontleent ze vooral aan de periode- afd.Woonomgeving
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1939-1940, toen de linie de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Groen in en om de-
Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, stad.
die tweehonderd jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg-
als natuurgebied.
Delen van de Grebbelinie zijn- of worden recentelijk gerenoveerd (bv.Asschatterkeerkade)
met speciale aandacht voor belangrijke natuurwaarden.

Schammer Gem.Leusden De Schammer is het natuurgebied aan de noordkant van Leusden. Vanaf 2011 kunnen be- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
zoekers van het gebied gebruik maken van een groot aantal aangelegde wandelpaden en- afd.Woonomgeving
fietsroutes. Groen in en om de-
Recreatiegebied De Schammer stad.

Bosgebied Nim- Gem.Amersfoort Het grootste deel van het landgoed Nimmerdor is in handen van de gemeente en staat - Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
merdor open voor wandelaars. Eind 2007 heeft de gemeente een kleine natuurspeelplaats aange- afd.Woonomgeving

legd in Nimmerdor. Nimmerdor heeft een hele rijke historie. Groen in en om de-
stad.
Parkenboekje: Par-
ken in Amersfoort

Laakzone Gem.Amersfoort/ In de Laakzone, het buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, kan je wande- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
Gem. Bunschoten/ len, fietsen, paardrijden en varen. De Laakzone biedt de inwoners van de omliggende ge- afd.Woonomgeving
Gem. Nijkerk meenten kansen voor recreatie en natuurbeleving dichtbij huis. Groen in en om de-

Natuur en recreatie in de Laakzone stad.
Waterpark Nieuw- Gem.Amersfoort Amersfoort heeft als uitgangspunt dat elk stadsdeel een eigen groenvoorziening moet heb- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
land ben. In de wijk Nieuwland is in dat kader een park aangelegd, met de nadruk op water. afd.Woonomgeving

Groen in en om de-
stad.
Parkenboekje: Par-
ken in Amersfoort

Bloeidaal Gem.Amersfoort Het nieuwe natuur- en recreatiegebied Bloeidaal ligt net buiten de stad, tussen de Hoge- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
weg, Koedijkerweg, Barneveldsebeek en de A28. Het is ontwikkeld tegelijkertijd met het- afd.Woonomgeving
bedrijventerrein aan de overzijde van de Hogeweg, en zorgt voor opvang en berging van- Groen in en om de-
overtollig regenwater van dit terrein. stad.
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Parkenboekje: Par-
ken in Amersfoort

Park van de Tijden Gem.Amersfoort Dit park ligt in Vathorst en is de centrale ontmoetingsplek voor jong en oud in deze nieuw- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
bouwwijk. Aan weerszijden van het langgerekte park staan woningen, en aan de kop van- afd.Woonomgeving
het park ligt een oude boerderij. Groen in en om de-

stad.
Parkenboekje: Par-
ken in Amersfoort

Groengordel Soes- Gem.Amersfoort In 2009 is samen met bewoners een integraal plan gemaakt voor de inrichting en beheer- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
terkwartier van het gebied met een looptijd van 10 jaar. Er is een zone gereserveerd voor natuur, waar- afd.Woonomgeving

door verschillende ecologisch interessante gebieden met elkaar in verbinding komen en- Groen in en om de-
planten- en diersoorten meer ruimte binnen de groengordel krijgen. stad.
Er wordt ook een zone ingericht waarin de nadruk ligt op parkbeleving. Door functies te- Beheerplan Groen-
scheiden en ervoor te zorgen dat ruimtes goed toegankelijk, schoon, heel en veilig zijn,- gordel Soesterkwar-
worden duidelijke gebruiksvriendelijke ruimtes gecreëerd. tier 2010-2020.
Op belangrijke plaatsen waar mensen samenkomen of voor langere tijd verblijven worden
accenten gelegd op de inrichting en het beheer van deze plek. Het bevorderen van samen-
werking en educatie is van groot belang om de groengordel meer toegankelijk te kunnen-
maken en te kunnen laten zien welke kwaliteiten er al zijn.

Wijkpark Juliana- Gem.Amersfoort Het park aan de Leusderweg ligt voor de voormalige Juliana van Stolbergkazerne. De ene- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
van Stolberg helft van het terrein is bebouwd, het andere is ingericht als wijkpark. De as van het veld, afd.Woonomgeving

waar nu een fietspad loopt, bestaat uit twee rijen Krimlindes. Karakteristiek zijn ook de- Groen in en om de-
hagen die in het park en langs de gebouwen staan. stad.

Parkenboekje: Par-
ken in Amersfoort

Borneoplein Gem.Amersfoort Als u via de Leusderweg de stad uit rijdt, is het Borneoplein niet te missen. Naast de roton- Gem.Amersfoort Gem.Amersfoort
de met de drie beuken ligt een klein parkje. Oorspronkelijk is het onderdeel van het bos - afd.Woonomgeving
Klein Zwitzerland. In de jaren '90 is het parkje gerenoveerd en brengt het de sfeer van het- Groen in en om de-
Bergkwartier naar de Leusderweg. Rond de vijver staan vier honderdjarige monumentale- stad.
beuken, In het voorjaar staan de prunussen en rhododendrons in volle bloei. Het parkje- Parkenboekje: Par-
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is dan een ware roze oase. ken in Amersfoort
Geluidswal Rusten Gem.Amersfoort Deze groenstrook is ingericht als verblijfsgebied voor mens en dier. Daarom zijn hier alleen Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
burg graspaden aangelegd en geen verharde paden. Het gebied bestaat uit afwisselend bos- ken in Amersfoort

plantsoen en grasvelden. Zo zijn er compartimenten ontstaan, wisselend van omvang en-
karakter, middels graspaden verbonden met elkaar. Naast ruige grasvelden zijn er ook trap
veldjes, een basketbalveldje, een hunebed en een speelplaatsje. Dit is tevens een passage
voor vogels: tijdens de vogeltrek zijn hier onder meer putters en vinken te spotten.

Zielhorst Gem.Amersfoort In deze wijk liggen twee buurtparkjes, als ontmoetingsplek voor jong en oud. De ontwer- Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
pen zijn totaal verschillend. Opvallend bij de één is het lijnenspel van de rijen berken met- ken in Amersfoort
daartussen ruimtes om op verschillende manieren te recreëren. Het geheel doet Scandina-
visch aan. De beplanting is verder tamelijk sober. Het andere parkje bestaat uit verschillen-
de compartimenten en heeft als blikvanger de skatevoorziening, één van de eerste in-
Amersfoort. Hier zijn sierheesters geplant. Beide parkjes liggen aan de Abraham Blanckaart
singel.

Paardenwed Gem.Amersfoort Het paardenwed ligt aan de Flierbeek, één van de vele beken die Amersfoort rijk is. Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
Hier in de wijk Randenbroek is de beek wel op z'n mooist, doordat op deze plek het paar- ken in Amersfoort
denwed met struweel aan de Flierbeek grenst. Het paardenwed was de plaats waar de mili-
tairen van de voormalige Willem III kazerne hun paarden lieten drinken. Het wed is geen-
echt aangelegd park, maar wel een plaats waar nog iets van het oude landschap is te erva-
ren. Vroeger waren er meer van deze natte bosjes. De beplanting bestaat uit vooral wilg en
els, met onderbeplanting van bramen en vlier. In het voorjaar ziet het er geel van het speen
kruid en later tiert het fluitekruid er welig. Veel vogels hebben hier hun onderkomen ge-
vonden.

Natuurboerderij- Gem.Amersfoort Natuurboerderij De Brinkhorst ligt in de wijk Vathorst. Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
De Brinkhorst Hier zijn nog stukjes van het oude landschap te zien en te beleven, met rijen bomen, een- ken in Amersfoort

boomgaard, houtwallen, een poel en wandelpaadjes met bloemrijke randen. Vee loopt op-
de graslanden. Kinderen en volwassenen kunnen hier kennismaken met de natuur en het-
landschap van hun eigen woonomgeving.

Algemene begraaf- Gem.Leusden De openbare begraafplaats Rusthof aan de Dodeweg is in 1931 aangelegd. Stadsarchitect- Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
plaats Rusthof C.B. van der Tak ontwierp het gebouwencomplex dat bestaat uit één aula met aan weers- ken in Amersfoort
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zijden dienstruimten. Tuinarchitect H.A.C. Poortman maakte het ontwerp voor de begraaf-
plaats, maar niet naar de zin van Van der Tak. Het oogde monumentaal en was bijna symme-
trisch van opzet. Van der Tak vond het te classistisch en paste het aan naar zijn eigen ideeën
meer rekening houdend met het bestaande landschap en de omstandigheden van het ter-
rein. De begraafplaats ligt tegen het bos en heidegebied van landgoed Den Treek in Leus-
den aan en telt veel loof- en naaldhoutbomen, waardoor het lijkt alsof Rusthof zelf ook in-
het bos ligt. Aan de oostkant van de begraafplaats is een stuifzandgebied aangelegd. De-
bomen zijn hier inmiddels weggehaald, zodat het zand weer kan stuiven. Daardoor krijgen
korstmossen en heide de kans zich te ontwikkelen. Het gebied is straks onderdeel van een-
brede zone door Den Treek met hei en stuifzand. Rusthof is in 1948 uitgebreid met het -
Russische Ereveld. Hier liggen Russische militairen die in de Tweede Wereldoorlog zijn-
gesneuveld. Het crematorium, van de hand van A.Sikkel, is in 2002 geopend.

Algemene begraaf Gem.Amersfoort De oudste begraafplaats van Amersfoort ligt aan de Soesterweg en is aangelegd in 1893. Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
plaats Soester- Hier vinden alleen nog bijzettingen in bestaande graven plaats. De begraafplaats is ontwor- ken in Amersfoort
kwartier pen door tuinarchitect Hartogh Heijs van Zouteveen. Het poortgebouw is neergezet in neo-

classistische stijl. De begraafplaats ademt een parkachtige sfeer, door het ontwerp en ook-
door de oude bomen en het vele groen. Het is een groene oase tussen de bebouwing van-
het Soesterkwartier, waar onder meer de grote bonte specht graag gebruik van maakt.

Heerlijkheid Stou- Stichting Het- Dit voormalig landgoed aan de oostkant van de stad, tegen Leusden en Hoevelaken aan,- Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
tenburg Utrechts Land- ligt midden in het hoevenlandschap met de kenmerkende heggen en houtwallen. Beken- ken in Amersfoort

schap banen zich hier een weg door het landschap. Op de dekzandruggen is nog steeds ruimte- Informatiecentrum
voor akkerbouw. Allereerst heeft hier, tussen 1252 en 1540, het kasteel van een bisschop- St.Het Utrechts Land-
gestaan. Raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt was één van de volgende eigenaren - schap
van het landgoed, van 1594 tot aan 1619. Het voormalige Franciscanenklooster aan de Stou- Diverse andere bron-
tenburgerlaan, is van recentere datum. Deze is niet gebouwd op de plek van het verdwe- nen
nen kasteel. Op het landgoed staan twee zeer oude eiken, die de nemen Adam en Eva dra-
gen. Volgens de overlevering zijn ze geplant ter nagedachtenis aan Johan van Oldebarne-
velt. De bomen zouden zo'n 300 jaar oud zijn.
Stichting Het Utrechts Landschap heeft het landgoed opgekocht en wil het zoveel mogelijk
in ere herstellen. De Stichting is allereerst aan de slag gegaan met het herstellen van de-
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lanen en het bloemrijk maken van de graslanden. Vaste bewoners van het landgoed zijn de-
ree, vos en boommarter.

Hoogland West Gem.Amersfoort Hoogland West is het gebied tussen de Bunschoterstraat en de Eem. Hier is een agrarisch- Parkenboekje: Par- Gem.Amersfoort
weidegebied met in het zuiden veel houtwallen en laanbeplanting. Hoe noordelijker hoe- ken in Amersfoort
minder beplanting. Hier gaat het gebied over in de Eempolders. Het noordelijk deel draagt-
de naam polder Zeldert. Hier overwinteren kleine wilde zwanen. Het is een uitstekend-
broedgebied voor weidevogels. Duiven en uilen maken hun nesten in de vele knotelzen-
die dit gebied rijk is. 's Zomers wemelt het er in de schemering van de dwergvleermuizen.
Langs en in de directe omgeving van de Coelhorsterweg ligt het landgoed Coelhorst, eigen-
dom van Natuurmonumenten. Hier staat een kleine kapel met begraafplaats. De familie-
van Tuyll van Serooskerken kocht dit kapelletje in 1643 voor 800 gulden en nam het in ge-
bruik als grafkapel. Momenteel is het eigendom van de familie Beelaerts van Blokland. Het
kerkhof bij de kapel is blijven dienen als begraafplaats van de Hervormde gemeente in-
Hoogland.

Hoevelakense Bos Stichting Het Gel- Sinds de jaren '60 is de Stichting Het Geldersch Landschap eigenaar van dit bos. In 2005 is- Stichting Het Gel- Internet
dersch Landschap het een Rijksdocument geworden. Het bos strekt zich uit vanaf de hoogte van knooppunt- dersch Landschap

Hoevelaken in het Zuiden tot aan Holkerveen in het Noorden. Het is een gevarieerd bos-
met veel wandel- en fietspaden, met hier en daar een parkachtige uitstraling, vooral ter-
hoogte van het grote landhuis met vijverpartij.

Hazenwater Landgoed Den- Het totale gebied bestaat uit een bijna dichtgegroeid ven en aan de oostzijde een vrij nat, Landgoed Den Treek "Op de overgang-
Treek-Henschoten half open bos met een rabatten structuur. Een ander gedeelte dat iets hoger is gelegen- van hoog naar-

bestaat uit heide en gras. Het ven is omgeven door begroeide stuifzandheuvels. Onder het- laag". Van Wim-
ven ligt dicht onder het maaiveld een slecht doorlatende veenlaag, die waarschijnlijk aan- Schipper
sluit op een veenlaag in de Gelderse Vallei. Het grondwaterpeil in de ondergrond van de-
Utrechtse Heuvelrug bereikt deze veenlaag niet meer, waardoor de grondwaterspeigel in-
het veen los staat van het grondwatersysteem van de Utrechtse Heuvelrug.
Het gebied ligt achter begraafplaats Rusthof, tussen de Dodeweg, de Paradijsweg en de-
Zandweg. Het gebied is deels afgezet om de natuur haar gang te laten gaan, maar er zijn-
voldoende wandelroutes rondom, en er loopt een fietspad langs.

Het Waswater Landgoed Den- Dit zijn een aantal landbouwenclaves in het bosgebied. Deze gebieden lagen lager dan het Landgoed Den Treek "Op de overgang-
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De Droogmakerij Treek-Henschoten omringende gebied, waardoor de regen niet kon worden afgevoerd. In enkele van hen ont- van hoog naar-
Het Langeveen stond zelfs veen, dat grotendeels is afgegraven. Rond 1800 zijn deze gebieden ontwaterd- laag". Van Wim-

door sloten te graven waardoor het water weg kon stromen. In 1933 werd op zowel het- Schipper
Waswater als op het Langeveen een boerderij gebouwd, maar alleen die op het Waswater-
is nog in bedrijf. Op het land van Het Langeveen tracht men de oorspronkelijke natuur weer
zoveel mogelijk terug te krijgen. Het land wordt open gehouden door er paarden te laten-
grazen.

De Ringheuvels Landgoed Den- Tussen de landbouwenclaves Het Langeveen en Het Waswater ligt een voormalig stuifzand Landgoed Den Treek "Op de overgang-
Treek-Henschoten gebied De Ringheuvels genaamd, waarin de uitgeblazen laagtes en de opgestoven hoogtes van hoog naar-

nog duidelijk zichtbaar zijn. De naam ontleend dit gebied aan de ringvormige stuifduinen. laag". Van Wim-
Vroeger was dit een kaal gebied met hier en daar wat heidestruiken, maar het groeide ge- Schipper
leidelijk dicht totdat men het gebied in 1997 weer open maakte door het kappen van een-
groot aantal bomen. Om het open te houden wordt het begraasd door een aantal koeien.

Het Treekermeer Landgoed Den- Half verscholen tussen de bossen ligt natuurreservaat Het Treekermeer. Het gebied wordt Landgoed Den Treek "Op de overgang-
Treek-Henschoten gekenmerkt door een stuifzandgebied met een zeer wisselend reliëf. Het meertje of Veen- van hoog naar-

plas is een uitblazingslaagte zoals er meerdere liggen op de overgang van de Utrechtse- laag". Van Wim-
Heuvelrug en de Gelderse Vallei waarin zich later veen heeft gevormd. Het meertje wordt- Schipper
gevoed door zijdelings toestromend grondwater en regenwater. Het meertje is in 2002 ge-
heel uitgebaggerd omdat het geheel dreigde dicht te groeien met allerlei russoorten ter-
wijl een aantal afvoersloten zijn gedempd om veenvorming weer een kans te geven.

De Hopschuur Landgoed Den- Het vernattingsproject de Hopschuur ligt vlak achter Huize Den Treek. Dit project is zo ge- Landgoed Den Treek "Op de overgang-
Treek-Henschoten noemd omdat het vlakbij een oude schuur ligt waarin vroeger hop werd gedroogd. De - van hoog naar-

vijvers in dit gebied zijn weer schoongemaakt en zullen via een nat gedeelte weer contact- laag". Van Wim-
gaan maken met de Heiligenbergerbeek. Van een gedeelte langs de vijver is de boven- Schipper
laag ca. 30cm afgegraven. Hier groeit veel pitrus maar ook massaal koekoeksbloem en wat-
later in het jaar de geel bloeiende grote ratelaar. Men vermoedt dat de vijvers een oude-
arm van de Luntersebeek zijn.

Treekerpunt Landgoed Den- Het Treekerpunt is een ca. 20 ha groot gebied dat vroeger deel uitmaakte van de uitgestrek Landgoed Den Treek "Op de overgang-
Treek-Henschoten te heidevelden op de Utrechtse Heuvelrug, en later maar gedeeltelijk is bebost. Het zeer- van hoog naar-

heuvelachtige terrein is nu ingericht voor dagrecreatie waarvoor verschillende parkeer- laag". Van Wim-
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plaatsen en wandelpaden zijn aangelegd. Het gebied bestaat voornamelijk uit een groot- Schipper
heideveld, bos, en een oude zandverstuiving. Het gebied bezit grote cultuurhistorische-
en natuurwaarden. Tot 1840 liep de Wijkerweg, de belangrijkste verkeersader tussen-
Amersfoort en Wijk bij Duurstede als een karrespoor over het huidige recreatiegebied. Een
oude wegwijzer geeft nog aan waar dit spoor gelopen heeft. In dit gebied bevinden zich -
ook een tweetal grafheuvels uit de Bronstijd.
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