
  vouw instructie 

 1. vouw de linkerflap naar buiten 

2. vouw de rechterflap naar buiten 

mobiele versie online beschikbaar 

   

Deze route, die in winkelcentrum 
Schothorst start, zal je mooie groene en 
minder groene (voor)tuinen laten zien, het 
rosarium in Park Schothorst, evenals 
andere bijzondere plekjes en weetjes. Ook 
kom je langs enkele gemeentetuinen die 
onder zelfbeheer staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

meer informatie vind je op onze webpagina 

groeneraadschothorst.org 

Het startpunt van deze wandeling is bij de Jumbo te 
Winkelcentrum Schothorst.  

Een leuke activiteit met kinderen in de nazomer: 
Kun je onderweg het fruit (bomen en struiken) in de 
voortuinen ontdekken? 

 

1. Sinusmaaien. Het nieuwe maaibeleid van de 
gemeente is om zoveel mogelijk planten en insecten 
de kans te geven zich te ontwikkelen en voort te 
planten. Op deze strategische plek staat ook het 
insectenhotel van de Groene Raad. 

2. De Rozenbuurttuin. Deze tuin is door bewoners 
met ondersteuning vanuit de gemeente in 2020 
gerealiseerd. Naast (eetbare) planten en bloemen 
kunnen kinderen hier ook heerlijk spelen. 

3. Perzische slaapboom. Als je in de zomer langs deze 
hoektuin loopt zijn de bijzondere pluimige bloemen 
van deze Albizia julibrissin te bewonderen.  

4. Zichtassen. Kenmerkend voor Amersfoort zijn de 
zichtassen (wegen) van de wederopbouwwijken die 
alle leiden naar de Lieve Vrouwetoren. Dit is ook 
voor Schothorst doorgevoerd. Voorzichtig met het 
verkeer! 

5. Energiebesparing. De bewoners van de bungalow 
op de linkerhoek hebben in 2018 een warmtepomp 
laten installeren die is aangesloten op 2 bronnen van 
90 m diep in de voortuin. Hierdoor zijn de oude 
heesters vervangen door een fleurige voortuin met  
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vaste planten en uitzaaiende eenjarigen. Deze tuin 
heeft zodoende nog maar 2 maal per jaar echt 
aandacht nodig. Op het dak zijn er zonneboilers en 
zonnepanelen geïnstalleerd.  

6. Kastanje. Mooi voorbeeld van de mens die zich 
aan de natuur aanpast. De schuur is om de 
bestaande boom heen gebouwd.  

7. Eco verbinding naar de Eem. Enkele jaren geleden 
is het gebied hier aangewezen als ecologische 
verbindingszone. Via deze verbinding kunnen 
planten- en dieren zich bewegen tussen de Eem en 
park Schothorst. Dit heeft er al toe geleid dat o.a. de 
bunzing weer in Park Schothorst is gesignaleerd. 

8. Zomer eik. Deze statige boom is in 1790 geplant. 
Deze bijzonder(e) oude eik wordt goed in de gaten 
gehouden aangezien hij bliksem schade heeft 
opgelopen. 

9. Rosarium. In 2005 gerestaureerd met 4000 rozen. 

10. De Witte Villa. Mooi uitzicht op deze villa die in 
1600 haar oorsprong had als boerderij. 

11. Zelfbeheer. Deze voormalige betonnen doos aan 
het Hinderstein is in 2017 door buurtbewoners 
heringericht. Er zijn veel bloemen, wintergroene 
struiken en eetbare planten zoals munt, gele 
frambozen, rabarber en een vijgenboom terug te 
vinden.  

 

De Groene Raad Schothorst is een raad van en voor 

bewoners uit Schothorst. Schothorsters die groen in de 

buurt ontzettend belangrijk vinden en die als missie 

hebben iedereen te inspireren om in hun eigen omgeving 

meer met groen te doen. Doe je mee? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


