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Amersfoort, een stad in ontwikkeling 
 

In deze module gaan we Amersfoort op een geografische manier onderzoeken.  

Geografisch:  je gaat vragen stellen als 
 
 Wat is waar?  
 Waarom is het daar?  
 Hoe komt het daar? 
 
en:  
 Wat vind je er zelf van?  

  

Amersfoort 1652 Bron: 
Blaeu's Toonneel der Steden 

Amersfoort 2010 
Bron: EduGIS 

Onderzoeken: je gaat die vragen beantwoorden door zelf aan de slag te gaan met allerlei gegevens. Je 
bekijkt kaarten, tabellen en grafieken die gebaseerd zijn op cijfers uit allerlei bronnen, zoals: 
- de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) 
- het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Die gegevens kun je meestal in EduGIS vinden. Waar dat niet zo is vind je een aanwijzing waar je verder 
moet zoeken. 
 
De EduGIS kaart die je nodig hebt vind je op http://kaart.edugis.nl/nederland.                                                                      

Amersfoort is verdeeld in wijken.  

Eén wijk krijgt speciale aandacht omdat daar de 
nieuwste uitbreiding van Amersfoort plaatsvindt: 
Vathorst (luchtfoto hiernaast). Maar we kijken ook 
naar: 

 waar je zelf woont,  

 Schothorst Zuid (dat is de wijk van de school 
waar dit lesmateriaal voor het eerst gebruikt is) 
en  

 de Binnenstad. 

 

 

    
Binnenstad Schothorst 

http://kaart.edugis.nl/nederland
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A Wonen, onderwijs, recreatie … 

Laten we bij jezelf beginnen … 

1.  
Goede kans dat je in Amersfoort woont of in elk geval daar niet ver vandaan. Vul tabel 1 in. 
 

 activiteit adres postcode plaats 

1.  Waar ga je naar school?    

2.  Waar woon je?    

  Hieronder hoef je niet een exact adres op te geven, maar 
een omschrijving, bijv. “Langestraat en omgeving”, 
“winkelcentrum Schothorst”, “sportpark Vermeerkwartier” 

 

3.  Waar ga je meestal shoppen?   ik shop nooit 

4.  Waar sport je meestal?   ik sport nooit 

5.  Waar ga je meestal uit?   ik ga nooit uit 

6.  Noem een andere plek waar je 
graag komt (terras, park, 
hangplek …) 

  ik kom nooit 
ergens  
(echt niet?) 

Tabel 1: locaties school, wonen en recreatie 

 
2.  
Teken de locaties uit tabel 1 in kaart 1 (volgende bladzijde). Als de locatie buiten de kaart valt, teken 
hem dan aan de goede kant van de kaart, met de naam erbij (zie voorbeeld hieronder).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIP: Het is misschien lastig een locatie op kaart 1 te vinden omdat je de straatnamen niet kunt lezen. 
Probeer het zo goed mogelijk te schatten, bijv. door gebruik te maken van een grote plattegrond van 
Amersfoort of ga naar http://maps.google.nl. 

 
 
 
 

 

Nijkerk 

http://maps.google.nl/
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Kaart 1: plattegrond Amersfoort  

3.  
Teken nu jouw locaties ook in de grote kaart (die hangt of ligt ergens in de klas). Gebruik kleurstiften: 
rood voor wonen, geel voor shoppen, groen voor sporten, blauw voor uitgaan. Op deze kaart worden 
alle locaties van één klas verzameld. 
 


1 Verzamel of maak foto´s op de plekken die je in tabel 1 hebt ingevuld ( waar je woont en je 
favoriete plekken waar je winkelt, sport, uitgaat of een andere plek waar je graag komt (terras, 
park, hangplek …). Print de foto´s op klein formaat en plak ze op de grote kaart van opdracht 3.  

 
  

                                                           
1  Steropdracht: als je een camera hebt of kunt lenen (kan ook een mobiele telefoon zijn) en je hebt er tijd voor. 

Overleg met  je docent! 
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4.  
Zoek het woonadres op in EduGIS, in de 
kaartlaag panden - bouwjaar. 
 
a. In welke wijk staat het huis? 
       
        
 
b.  Hoeveel inwoners heeft die wijk? 
 
        
 
c.  In welk jaar is het huis gebouwd? 
 
        
 
d. Zijn alle huizen in de wijk in dezelfde periode 

gebouwd? 
TIP: de perioden vind je in de legenda. Elke 
periode heeft een eigen kleur. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Vergelijk nu jouw wijk (van opdracht 4) met 
Schothorst Zuid, Vathorst en de Binnenstad. (Als 
je in Schothorst Zuid of Vathorst woont, hoef je dus 
minder te doen). 

Hoe? 

1.  Lagenselectie: Kies de kaartlaag 
panden – bouwjaar uit de rubriek 
Gebouwen > Panden e.d.   

 

2.  Kies ook de kaartlaag wijken (uit de rubriek 
Administratieve indelingen). 

3.  Zoom* in naar gewenste plek.  

 TIP: gebruik het zoekvenster. Je kunt daarin ook het hele 
adres typen. 

4.  Klik met de rechtermuisknop op 
een pand of binnen een wijk om 
de exacte gegevens op te vragen.  

 

Algemene tips EduGIS 

 Zoomen en verschuiven gaat net zoals in Google 
Maps. Je kunt de pijltjes gebruiken voor verschuiven 
en de + en - voor zoomen (zie plaatje hiernaast) . 
Maar je kunt ook inzoomen door dubbel te klikken 
op de kaart.  

 Je kunt de kaart verschuiven door te 'slepen': klik in 
de kaart en sleep (linker muisknop vasthouden) de 
kaart in de gewenste richting. 

 En als je een wieltje (scroll wheel) op je muis hebt: 
daarmee kun je ook zoomen! 

 Klik de Overzichtskaart weg als je die niet nodig hebt. Je 
krijgt dit kaartje weer terug door rechtsonder in de kaart 
op dit symbool te klikken. 

 Klap Lagenselectie even weg als je meer ruimte voor de 
kaart wilt hebben. Klik op het dubbele pijtje. 
 
Je krijgt het venster weer terug door op het dubbele pijtje 
naar rechts te klikken.  

 

a.  Vul tabel 2 in: 
 
  Schothorst Zuid Vathorst Binnenstad 

Aantal inwoners     

Bouwperiode(n) van de meeste panden     

Absolute ligging: lengte en breedtegraad 
van het midden van de wijk  

  
 

 

Relatieve ligging: ligt de wijk in het 
noorden,  noordwesten, enz. van  de stad 

    

Tabel 2: vergelijking wijken 
 

De volgende opdrachten kunnen goed in groepjes gedaan worden.  
Kies dan met je groepje één woonadres, één plek om te shoppen, één plek om te sporten enz. 

 

eigen wijk 
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b.  Streep door wat niet klopt: 
 Mijn eigen woonwijk is ouder / nieuwer dan Schothorst Zuid 
 Mijn eigen woonwijk is ouder / nieuwer dan Vathorst 
 Schothorst Zuid is ouder / nieuwer dan Vathorst  
 

B Verschillen in de stad: stadsgeleding 

6.  
Onderzoek in EduGIS de locatie waar je shopt.  
 
a.  Is dit een winkelgebied?   
 Leg uit waarom je ja of nee hebt geantwoord: 
 
        
 
        
 
b. Heeft je eigen wijk een winkelgebied?   

Beschrijf dit winkelgebied (of als jouw wijk dat 
niet heeft: het dichtstbijzijnde winkelgebied). Hoe 
heet het? Wat voor soort winkels zijn er vooral? Is 
het gezellig? 

 
        
 
        
 
        
 
 

 
 

Hoe? 

1.  Lagenselectie: voeg de kaartlaag verblijfsobjecten - 
gebruiksdoel toe (uit de rubriek Gebouwen > 
Verblijfsobjecten).   

2.  Legenda: een kaartlaag kun je tijdelijk 
onzichtbaar maken door het vinkje naast 
het sleepbalkje uit te zetten. 

 3.  Als je een kaartlaag niet meer nodig hebt, 
verwijder je hem door op het kruisje 
rechts naast de naam te klikken. 

4.  Klik met de rechtermuisknop op een object om de exacte 
gegevens op te vragen   

 
TIP:  

een verblijfsobject is een ruimte waarin mensen iets doen: wonen, 
werken, onderwijs volgen enzovoorts. Bekijk de legenda goed! 

In een pand kunnen zich meer verblijfsobjecten bevinden, bijv. een 
winkel samen met één of meer woningen. 

c. Welke wijk heeft het grootste winkelgebied in 
Amersfoort? 

 
        

d.  Beschrijf de vorm van het winkelgebied. 
 
        
 
e. De panden in dit gebied zijn in verschillende 

perioden gebouwd. In welk jaar is het oudste 
pand met een winkel gebouwd?   
En in welk jaar het nieuwste?   
 
Hoe zou het komen dat er zo´n groot verschil in 
ouderdom is? 

 
f.  Welke gebruiksdoelen (functie) vind je vaak 

samen met een winkel in één pand? 
 
 

Hoe? 

1.  Lagenselectie: Kies als 
achtergrondlaag Google Hybride. 
Daarop vallen de kleuren van de 
punten het meest op.  

2.  Zoom uit tot je heel Amersfoort ziet. Waar zie je de 
grootste “wolk” (cluster) gele punten? 

3.  Zoom weer in tot je goed kunt zien waar dit cluster winkels 
ligt. 

4.  Zoom heel ver in als je één of enkele winkels precies wilt 
bekijken! 
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C Bevolkingsontwikkeling 

De inwoneraantallen die je bij opdracht 5 hebt opgezocht zijn van 2005. 
Om de ontwikkeling van de bevolking (stijging of daling van het aantal) te onderzoeken heb je ook gegevens 
voor andere jaren nodig. 

7.  
Zoek op de CBS site voor jouw wijk de aantallen voor 2004 en 2006 tot en met 2010 op.  
Kijk in Bijlage 1 hoe je dat kunt doen. 
Zet de gevonden getallen in tabel 3. De gegevens voor Schothorst Zuid, Vathorst en Amersfoort zijn al 
ingevuld. 
 

    
 
 

----------------  Aantal inwoners  ----------------     

 
Grafiek 1 

 

wijken gemeente  

jaar 
 

 
  

(jouw 
wijk) 

Schothorst 
Zuid 

Vathorst 
(t/m 2006  
Buitenge-

bied 
Noord) 

Amersfoort  

2004  4.930 1.980 132.850  

2005  4.880 4.040 134.910  

2006  4.820 6.670 137.000  

2007  4.740 8.790 139.050  

2008  4.700 10.060 141.210  

2009  4.680 11.870 143.210  

2010  4.745 13.180 144.860  
 

Tabel 3 

 
a. Om de trend goed te zien is het handig om een lijngrafiek te tekenen. In Grafiek 1 is dat al gedaan voor 

de gemeente Amersfoort. Daar is wel een foutje bij gemaakt. Welke fout? 
 
               
 
b. Teken in grafiek 2 de lijnen voor Vathorst, Schothorst Zuid en je eigen wijk  
 
TIP:  Als je goed kunt werken met Excel of een ander spreadsheet, dan mag je het vast ook wel met de 

computer doen. Overleg met je docent!  

130.000

134.000

138.000

142.000

146.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aantal inwoners Amersfoort
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Grafiek 2 
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D Bodemgebruik en toekomst 

In elk geval één van de wijken uit opdracht 7 heeft een sterke bevolkingsgroei gekend. Al die mensen 
moeten natuurlijk ergens wonen.    

8.  
a.   Beschrijf waar de meeste mensen in Vathorst 

(Buitengebied Noord) vanaf 2003 zijn gaan 
wonen. 

 
        
 
b.  De kaartlaag Bodemgebruik 2009 is er nog niet. 

Waaraan kun je op de kaart van 2006 toch al 
zien waar de meeste mensen in Vathorst in 2009 
wonen?  

 
        

   

Hoe? 

1.  Lagenselectie: Voeg de kaartlagen Bodemgebruik 2003 en 
Bodemgebruik 2006 toe (uit de rubriek Landschap, grond 
en bodem > Bodemgebruik). 

2.  Legenda: De volgorde van kaartlagen 
kun je veranderen door lagen te 
verslepen.  

  

   
c.  Hoe zag het Buitengebied Noord (de oude naam van de wijk Vathorst) er in 1996 uit?  

Welke kaartlaag heb je daarvoor nodig?  
 
               
 
 
d.  Bekijk nu voor je eigen wijk (of de wijk van je school) of je ook veranderingen in bodemgebruik kunt 

vinden. Beschrijf deze veranderingen. 
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9.  
Wat zijn jouw voorspellingen voor de toekomst van je wijk en de gemeente Amersfoort?  
Geef in je beschrijving aan welke kaartlagen of andere informatie je gebruikt hebt voor je antwoord. 
 
WIJK: 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
GEMEENTE AMERSFOORT: 
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E Eigen voorkeur: waar wil je wonen? 

Stel je voor: het gezin waar je mee samen in één huis woont is op zoek naar een nieuwe woning. 
De kostwinner binnen je gezin werkt in Amersfoort en wil niet verder dan 10 kilometer van het centrum 
van de stad wonen.  
Er is al via makelaars gezocht en daar zijn zeven mogelijkheden uit naar voren gekomen. 
Jij mag nu zeggen welke van deze opties jouw voorkeur heeft. 
 

10.  
a.  Bekijk de gegevens over de volgende woningen in Bijlage 2 en zet ze in volgorde van aantrekkelijkheid.  

Bepaal je voorkeur met behulp van de volgende tabel.  
Geef voor elk aspect van de woning een cijfer van 1 (erg slecht) t/m 10 (erg goed). Gebruik daarvoor de 
informatie die je in de beschikbare kaartlagen van EduGIS kunt vinden. Tel de punten per woning op en 
bepaal de volgorde. 

 
  het huis zelf 

(zie bijlage 2) 
afstand tot 
winkelcentrum  

recreatie 
mogelijkheden 
(uitgaan)  

natuur & 
landschap in 
omgeving  

door jezelf te 
kiezen aspect 
= ……………..  

TOTAAL 
PUNTEN  

Volgorde 
(1–7)  

1                

2                

3                

4                

5        

6        

7        

Tabel 4 
 
b. Als je deze opdracht in een groep hebt gedaan: bereken de totaalscore voor deze groep. 

   
locatie  aantal keer op 

eerste plaats  
% eerste plaats  

1  De Berg Noord      

2  Leusderkwartier       

3  Soesterkwartier      

4  Binnenstad      

5  Schothorst Zuid   

6  Vathorst   

7  Buitengebied West   

    Totaal (ter controle)      

 
c. Welk type locatie is in jullie groep het meest populair? 
 
        
 
d.  Waarom? 
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Bijlage 1 Uitleg CBS Statline 

  
 
Je hebt nodig: de Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.  
Ga naar http://bit.ly/cbsamersfoort om CBS Statline te openen. Je ziet nu de tabel met de 
gegevens voor heel Amersfoort en voor Schothorst Zuid. Maar die had je al.  
Om nu de gegevens voor jouw wijk op te zoeken klik je op pas gegevens aan.  
 
Voer nu de volgende stappen uit: 
 
 
1. Kies tabblad Onderwerpen: 
  Zorg dat Bevolking -> - Aantal inwoners 

aangevinkt is. 
 

2. Kies op tabblad Regio´s: 
Gemeenten per jaar ->Gemeenten van 
2010 -> 
Amersfoort -> 

  Vink aan: 
  

 

Jouw wijk (opzoeken in de lijst: 
een wijk begint in deze lijst altijd 
met het woord Wijk en dan een 
nummer) 

3. Kies op tabblad Perioden: de jaren die je 
nodig hebt. 

   
 

4. Klik op toon gegevens 
  

 
 

5. Noteer de gegevens voor jouw wijk in 
tabel 3. 

 
 
 

  

1 

3 
2 

4 

http://bit.ly/cbsamersfoort
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Bijlage 2 Huizen te koop in Amersfoort 

 

Heinsiuslaan 43, 3818 JG Amersfoort 
€ 1.249.000 k.k. 

Wonen en werken in optimale vorm is in deze 
aantrekkelijke en sfeervolle rietgedekte 
halfvrijstaande villa (ca. 1920) met fraai 
aangelegde tuin gegarandeerd. De is gelegen 
aan een prachtige, rustieke laan in het groene en 
geliefde Bergkwartier.  
7 kamers (4 slaapkamers) , 2 badkamers  

 

Franklinstraat 98 3817 VH Amersfoort  
€ 359.000 k.k. 
Op een goede locatie in het aantrekkelijke 
Leusderkwartier gelegen sfeervolle woning met 
diepe zonnige achtertuin. 1930 
6 kamers (3 slaapkamers), 1 badkamer-Ligbad 
 

 

Isseltseveld 74 
3812 LK Amersfoort 
€ 178.000 k.k.  
Ruime, goed verzorgde middenwoning met 
diepe achtertuin, drie prima slaapkamers en vrij 
uitzicht, gelegen in het sfeervolle 
Soesterkwartier. 1952 
4 kamers (3 slaapkamers) 
 

 

Muurhuizen 59 3811 ED Amersfoort 
€ 895.000 k.k 

Op één van de fraaiste en sfeervolle locaties 
gelegen monumentaal pand (Rijksmonument) 
gesitueerd aan de gracht en naast de 
zogenaamde Dieventoren. De zonnige, op het 
zuiden gelegen, tuin heeft als bijzonderheid een 
zij achteruitgang. De functionele indeling maakt 
van dit stadspand een ideaal woonhuis. 1685. 
6 kamers (4 slaapkamers) 

1 

2 

3 

4 
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Paladijnenweg 37 3813 DA Amersfoort 
€ 249.000 k.k. 

Op een zeer centrale locatie in Amersfoort staat 
dit appartementengebouw. Door de hoekligging 
zijn er extra ramen in de gevel geplaatst 
waardoor een heerlijk licht appartement 
ontstaat. De woonkamer en de keuken zijn 
samen 47m2. 1998 
3 kamers (2 slaapkamers) 

 

Henricapolder 32 3825 LG Amersfoort  
€ 435.000 k.k.  

Statige uitgebouwde helft van dubbel herenhuis 
met vrijstaande stenen garage, gebouwd in 2005 
in de fraaie stijl van de jaren ’30 en gelegen in 
een rustige laan op een perceel van 308 m² in de 
wijk Vathorst. 2005 
5 kamers (4 slaapkamers) 

 

Slaagseweg 2 3828 PK Hoogland 
€ 1.240.000 k.k. 

Verscholen in het groen, gelegen op een 
prachtige plek en te midden van weilanden ligt 
nabij Landgoed COELHORST deze fraai 
verbouwde en rietgedekte vrijstaande 
woonboerderij met zwembad. 1902 
5 kamers (3 slaapkamers) 

 
 

Bron: www.funda.nl 

 

5 

6 

7 

http://www.funda.nl/

