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Burger in i t ia t ief  Van Ring naar Park wordt  gevormd door 

Johanna van der Werf f,  Wal ter  Gerr i tsen,  David Gelauf f, 

Renske Bouwknegt en Pascal  Zandbel t .

Voor meer informat ie wordt  verwezen naar websi te

www.vanringnaarpark.nl



Stel  je voor:  de Stadsr ing getransformeerd tot  Singelpark.  De terugkeer 

van het Stadspark als onderdeel  van de kenmerkende structuur van 

groene stadswal len.  Een verkoelende plek,  die ontmoeting en spontane 

act iv i tei ten st imuleert  en tegel i jk  een genereuze entree vormt voor de 

binnenstad.  Met water en groen als dragers voor leefbaarheid,  en ruimte 

voor f ietsers en voetgangers.  Een plek die Amersfoorters weer trots op 

hun stad laat z i jn. 

Gesubsidieerd door het  St imuler ingsfonds voor de Creat ieve Industr ie 

heeft  Burger in i t iat ief  Van Ring naar Park  onderzoek gedaan naar wat 

Amersfoorters verwachten van de plek-de Stadsr ing- ,  d ie ze nu l iefst 

vermi jden.  Welke waarden wi l len z i j  op die plek ervaren en worden nu zo 

node gemist?
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Visie
Het debat  over leefbare 

en genereuze steden moet 

daarom ook gaan over ‘zachte’ 

waarden.  Voor ingrepen in het 

verkeer bestaan model len, 

d ie een voorspel l ing doen 

van mogel i jke gevolgen. 

Dergel i jke model len bestaan 

niet  voor zachte waarden als 

verbondenheid,  gezondheid, 

rust  of  t rots .  Dat  maakt  deze 

waarden echter  n iet  minder 

van belang.  Transi t ies vragen 

daarom van de pol i t iek meer 

v is ie en minder leunen op 

modelui tkomsten.

Leren van bekende getransformeerde plekken in Amersfoort
Op recent  getransformeerde plekken als  de Ol iemolenhof,  de Zonnehof en 

El isabeth Groen z i jn  Amersfoorters van jong tot  oud gevraagd naar wat  z i j 

op die plekken ervaren.  Waarom gaan ze ernaartoe en hoe verhoudt die 

plek z ich tot  de huidige Stadsr ing?

Die Stadsr ing wordt  nu a ls  v ieze,  lu idrucht ige en onvei l ige plek ervaren. 

De getransformeerde plekken daarentegen worden gewaardeerd om het 

groen,  de gastvr i jheid,  rust , 

speelsheid en ontmoet ing. 

Al lemaal  ‘zachte waarden’, 

d ie n iet  in  (verkeers)model len 

voorkomen.

Gevraagd naar hun ideeën 

over een getransformeerde 

Stadsr ing,  konden de 

geïnterv iewden z ich echter 

n iet  voorstel len wat  voor 

consequent ies dat  zou hebben 

voor het  verkeer.  Z i j  maakten 

onbewust  hun eigen belang 

ondergeschikt  aan dat  van de 

automobi l is t .  What has been 

seen,  cannot be unseen. .

Volgende stappen en aanbevel ingen
De tot  Stadspark getransformeerde Stadsr ing is  gastvr i j ,  verbindend,  speels 

en ui tnodigend.  Di t  doel  zal  s tapsgewi js  worden bereikt .  Eenvoudige, 

omkeerbare maatregelen laten 

z ien hoe ingrepen in de 

automobi l i te i t  worden ervaren. 

De eerste stap is  a l  gezet .  In 

september ’22 wordt  een deel 

van de Stadsr ing gedurende 

een weekend afgesloten 

voor Pi ts top Amersfoort .  Laat 

d i t  de star t  z i jn  van een jaar 

waar in ta l  van grote en k le ine 

exper imenten worden gedaan. 

Om te leren en zo voeding te 

geven aan een eer l i jk  debat 

over een duurzame, v i ta le op 

haar toekomst voorbereide 

stad.


