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Vracht lossen in de Langestraat, drie rijen dik Hoogwaardig stuk grond aan de Stadsring

Varkensmarkt: openbare stalling voor fietsen?Hinder door colportage in de Langestraat

Forum website
Hebt u een goed idee, weet u zelf 
welke verbeteringen u kunt realise-
ren? Of kent u een plek in de binnen-
stad die aandacht nodig heeft? Meld 
dat dan in het gastenboek/het forum 
op de website van het BBN.
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Verbeter de woonomgeving: 
wie geeft het startsein? 
In de vorige BBN Nieuws stond een artikel over de (on)bereikbaarheid van 
de binnenstad. Het ging daarbij bijvoorbeeld over de hinder door fout 
geparkeerde fietsen en boomwortels die stoepen ongelijk maken. BBN’ers 
zijn de afgelopen weken de binnenstad in getrokken en hebben foto’s 
van probleemplekken in de binnenstad gemaakt. Op de bijeenkomst in 
de Observant, waar de nieuwe gemeenteraadsleden kennis konden ma-
ken met bewonersgroepen in Amersfoort, heeft het BBN deze foto’s laten 
zien. Daarbij blijft het niet.

Foto: Hans Wels

In het BBN is in april een nieuwe werkgroep 
opgericht. Op dit moment beraadt deze 
werkgroep Openbare Ruimte zich over 
de exacte doelstelling, maar het is wel de 
bedoeling dat bovengenoemde zaken aan-

dacht van deze werkgroep  gaan krijgen. 
Deze werkgroep wil vervolgens in contact 
treden met andere organisaties in de bin-
nenstad. Meer daarover in een volgende 
editie van BBN Nieuws.

Wat doet u?
Als niemand zelf actie onderneemt, dan zal 
er weinig veranderen. Zelf iets doen helpt 
altijd. De straat wat vaker schoonvegen, 
nog meer groen in je straat, je fiets netjes 
neerzetten, een verkeerd geparkeerde fiets 
even aan de kant zetten of onderweg wat 
zwerfvuil weggooien. Alle beetjes helpen.
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Eigen smartlap voor Amersfoort
Het Smartlappenfestival heeft dit jaar een primeur beleefd. Het koor Rozen en Gladiolen bracht tijdens het 
festival namelijk een heuse Amersfoortse smartlap ten gehore. De tranentrekker heet ’De heks van de Koppel-
poort’ en schrijver Kees Quaadgras sprak met het BBN over het ontstaan van dit lied.

De directie van 
De Flint is bezig 
met het realiseren 
van een grondige 
facelift van de 
binnen- én bui-
tenkant van het 
huidige theater. 
Ook de stadszaal 
met aanliggende 
restaurants en 
foyers ondergaat 
een metamorfose.

Het nu wat gesloten gebouw met veel don-
kere gangen wordt als het ware openge-
broken door binnenmuren te verwijderen 
en de ingangen transparanter en hoger te 
maken met uitstraling naar buiten. “Licht 
en ruimte zijn de sleutelwoorden”, aldus 
directeur Harold Warmelink.

 

Sessie-ruimtes
Op de vraag wat er gebeurt met het leeg-
staande gebouw van Scholen in de Kunst 
vertelt de directeur: “Op de begane grond 
willen we sessie-ruimtes realiseren. Deze 
zijn hard nodig zijn om bij bijvoorbeeld 
congressen in kleinere groepen uiteen te 

kunnen gaan. Door teruglopende sub-
sidies zullen we dit soort evenementen 
veel meer moeten gaan organiseren. ”De 
ruimte boven wordt verhuurd aan culturele 
instellingen. Voor 75% ligt dat al vast:  
theaterschool De Springplank gaat zich 
daar vestigen”, aldus Warmelink. 

Groen
Rondom De Flint is het sleutelwoord: 
Groen! Niet alleen leibomen en heggen, 
ook verticaal groen op diverse muren moe-
ten deze groene uitstraling gaan realiseren. 
“Het Flintplein zou ook groener kunnen, 
maar dat is meer een taak voor de gemeen-
te. Als kroon op het werk wordt tevens de 
nu wat saaie toneeltoren aangepakt. Het 
wordt een lichtobject met een prominente 
plaats voor het nieuwe Flint-logo”, sluit de 
directeur af.

Facelift voor theater De Flint

Het schrijven zit Kees Quaadgras 
in het bloed, hij is namelijk oud-
journalist/columnist voor huis-
aan-huisbladen zoals Amersfoort 
Nu. De geboren Rotterdammer 
kwam in 2001 in Amersfoort 
wonen en hij vond als kersverse 
stadbewoner het Smartlap-
penfestival al direct bijzonder 
leuk. “Toenmalig burgemeester 
Albertine van Vliet riep een keer 
tijdens het festival dat ze het 
jammer vond dat er geen Amers-
foortse smartlap bestond. Dat is 
de afgelopen jaren in mijn hoofd 
blijven hangen”, lacht hij.
 
Drama
Mede door Kees’ inspanningen voor een 
strijdliederenkoor in Rotterdam - hij schreef 
daarvoor ook liedjes - kon een Amersfoort-
se smartlap natuurlijk niet uitblijven. ”Ik 
wilde schrijven over een onmogelijke liefde 
en over de stad. Ik las boeken, een scrip-
tie en ik las over heksen in de Historische 
encyclopedie van Amersfoort. Daarvoor al, 
had ik alsmaar een zinnetje in mijn hoofd: 
‘ze werd vermoord bij de Koppelpoort in 
Amersfoort’. Dat rijmt prima en is natuurlijk 
lekker dramatisch zoals een goede smart-
lap betaamd. In de encyclopedie las ik over 

Grietje Segers, een Amersfoortse kruiden-
vrouw die in 1595 wegens hekserij 
veroordeeld werd tot de dood. Dat móest 
gewoon het thema worden!”

Bewerking
Met de tekst op papier, ging Kees aan de 
slag met de melodie en de muziek. Goede 
vriendin Pauline van Hulst zette het op 
notenschrift en tijdens de festiviteiten rond 

Amersfoort750, was het lied af. “Ik heb toen
solo opgetreden maar wilde heel graag 
dat een koor de smartlap ten gehore zou 
brengen.” Dat is nu gelukt, dirigent Bert 
Weijdema arrangeerde het uiteindelijk voor 
zijn koor Rozen en Gladiolen. “Het lied is 
bijzonder enthousiast ontvangen”, aldus 
Kees die zelf getuige was en bovendien zelf 
ook meezong. Of het naar meer smaakt en 
Kees opnieuw in de pen klimt? “Zeg nooit 
nooit!”

    Benieuwd naar de tekst van de smartlap?
    Kijk dan op www.bbn-amersfoort.nl.

Het koor Rozen en Gladiolen bezingt de heks  van de Koppelpoort

‘Ze werd vermoord bij de 
Koppelpoort’

Foto: Kees Quaadgras

De Flint op een foto-impressie aan de Coninckstraat zijde 

Foto: De Flint

 ‘Geen donkere gangen 
meer en veel groen’

http://www.bbn-amersfoort.nl


Terugblik plantenruilbeurs 
Het was weer gezellig tijdens de BBN plantenruilbeurs op 19 april op 
de binnenplaats van Stadscafé De Observant. Het bezoek was redelijk 
verdeeld over de middag. Eerst waren er vooral halers, daarna ook 
veel brengers. Plantjes en zaden wisselden van eigenaar en veel ver-
halen én tips en tricks gingen over tafel. Zoals de mogelijkheden voor 
stadslandbouw bij De Nieuwe Stad (oude Prodentfabriek), het benut-
ten van nu braakliggend terrein in de binnenstad en natuurlijk de 
verdere vergroening. De voorzitter van Groei en Bloei kwam langs en 
misschien gaat het BBN daar volgend jaar een en ander mee afstem-
men. Het BBN streeft dus naar een vervolg van de Plantenruilbeurs, 
met hopelijk meer brengers!

3.

Winnaars buurtbudget 2014 krijgen cheque

De gehonoreerde ideeën liepen dit jaar 
weer zeer uiteen. Van klassieke muziek op 
het Havik tot het TejaterThuis in de Nieuw-
straat, van het project ‘Raamverhalen’ van 
033fotostad tot het project ‘GroetEnOnt-

moet’ van bewoners aan de Waltoren en 
van het groener en fleuriger maken van 
de straten tot blije kinderactiviteiten zoals 
ClowntjesHof en Kidsfestival Amersfoort.
Meer dan twintig aanvragen zijn er dit jaar 
binnengekomen bij de commissie buurt-

budget, waarmee het beschikbare budget 
zeer ruim overschreden werd. Daardoor 
kon niet aan iedere activiteit het volledig 
aangevraagde bedrag worden toegezegd.

Trots
Gehonoreerde initiatieven maken de bin-
nenstad van Amersfoort nog mooier, leuker 
en gezelliger. “Initiatieven die mensen ver-
binden, dat is ons doel. Het blijft geweldig 
om te zien dat zoveel mensen zich vrijwil-
lig inzetten om de binnenstad een fijne 
omgeving te geven. Daar mogen wij best 

trots op zijn”, aldus Norbert van Zwetselaar, 
lid van de commissie. 

Een woord van dank aan Norbert en Eric 
Ivens voor hun jarenlange inzet in de com-
missie. Truus Saris, Jan Dirk Bronius en Hans 
Wels nemen het stokje vanaf heden over.

Bewonersgroepen en initiatiefnemers hebben op dinsdag 22 april een che-
que ontvangen van de commissie buurtbudget binnenstad. De cheques 
werden uitgereikt bij Downey’s op de Zuidsingel.

Plantenruilbeurs in de Observant
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In middeleeuwse sfeer, op de 
oudste gracht van Amersfoort, 
vindt ook dit jaar weer het fes-
tival het Havikconcert plaats. 
Klassieke muziek klinkt over 
de grachten in het weekend 
van 20 tot en met 22 juni. 

Het Havikconcert is een muziekfes-
tival met klassieke én hedendaagse 
muziek. Op en om de gracht van 
ons oude centrum wordt een brug 
geslagen tussen musici en het pu-
bliek. Ook dit jaar zijn er topmusici 
aanwezig uit binnen- en buitenland 
en klinkt hun muziek over de grach-
ten. Onder meer de pianist Igor 
Roma en het Kobra Ensemble zijn dit 
jaar bekende namen die het festival 
opluisteren. Kijk                              
voor het pro-
gramma op de 
website van het 
Havikconcert. 
De toegang is 
gratis.

Foto’s: Hans Wels Nieuwe editie 
Havikconcert

http://www.havikconcert.nl/
http://www.havikconcert.nl/
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Contactgegevens BBN
Post: Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
Email: info@bbn-amersfoort.nl

Web: www.bbn-amersfoort.nl

Facebook: www.facebook.com/bbn.amersfoort

Mariska Bergman
Willem Kuipers
Hans Meijerink 
Johan Riemersma
Matthijs Rigterink
Hans Wels

Redactie

BBN Nieuws

24 uur per dag, 7 dagen in de week 
is momenteel de foto-expositie 
Raamverhalen te zien. In de  
Celzusterenstraat, Sint Rochusstraat, 
Coninckstraat en Sint Annastraat 

hangen foto’s ter 
grootte van hele  
kozijnen op de ra-
men. Raamverhalen 
is een initiatief van 
033fotostad.

In februari en maart zijn door zes profes-
sionele 033fotostad fotografen belangeloos 
foto’s bij bewoners thuis gemaakt. Veel 
bewoners in het Pothkwartier hebben mee-
gewerkt en er zijn mooie, ontroerende en 
grappige foto’s van dit buurtje ontstaan.

Bijdrage buurtbudget
Voor de realisatie van dit project is een bij-
drage gegeven vanuit het buurtbudget van 
de binnenstad. Organisator Mirjam  
Barendregt hierover: “Wat ons betreft is 
dit een project dat uitstekend past bij het 
thema van het buurtbudget: Ontmoeten in 
de binnenstad!”

Evenementenkalender
Iedere  Koopzondag binnenstad
zondag 

24 en 25/5 Fiets033, fietsevenement, Hof

25/5 Kidsfestival, Hof en 
 Lieve  Vrouwekerkhof, 12.00 uur

29/5 - 1/6 Proef Amersfoort 2014, Hof

31/5 Kunstmarkt, Lieve  Vrouwekerkhof,  
 10.00 uur

31/5 Snuffelmarkt, Eemplein

t/m 31/5 Verborgen Muurhuizen, 
 Stad van Cahen

1/6 Amersfoort in de jeugd van 
 Mondriaan, Voet OLV toren, 
 14.00 uur

3/6 POPquiz aan de Eem, 
 Zandfoort aan de Eem, 20.00 uur

7 en 21/6 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

8/6 Armen de Poth, hofjeswandeling,  
 Voet OLV toren, 14.00 uur

t/m 9/6 033Fotostad, diverse locaties 
 binnenstad

15/6 Marathon Amersfoort, 9.00 uur

16/6 Finale Stadsquiz Amersfoort, 
 Bibliotheek, 20.00 uur

20/6 - 22/6 Havikconcerten, Het Havik

25/6 De Droomboot, Waterlijn,  
 Krommestraat, 14.15 uur

28/6 Smaak van de Streekmarkt, 
 Grote Koppel

28/6 Snuffelmarkt, Grote Koppel

28 en 29/6 Amersfoortse Havendagen

5 en 19/7  Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

I9/7 De Droomboot, Waterlijn, 
 Krommestraat, 14.15 uur

31/7 Gaypride, Hof, 20.00 uur

Pareltjes van de binnenstad

Plantsoen West
Een verloren pareltje dit keer: Plantsoen West. Na de sloop van de Amersfoortse 
stadsmuren werd in 1829 begonnen met de aanleg van plantsoenen met wan-
delpaden in de Engelse landschapsstijl. Als eerste werd, door Van Lunteren, het 
plantsoen tussen de Koppelpoort en de Utrechtsestraat aangelegd, met als bijzon-
der element de Algemene Begraafplaats op het oude bolwerk. Op de stadskaart uit 
1849 van Thomkins is te zien dat dit de 

breedste van alle plantsoenen 
is geweest. 
Uit de bewaard gebleven bo-
men- en heesterlijst blijkt dat 
destijds een kleine honderd 
soorten in grote aantallen zijn 
aangeplant. Bekijk de foto uit 
1920, deze geeft hiervan een 
beeld. Rechts in de diepte 
het Hellestraat-kwartier. Met 
de aanleg van de Stadsring 
over de gedempte stads-

gracht verdween in de jaren ’50 van 
de vorige eeuw een groot deel van dit plantsoen. Ook de bouw van het stadhuis en 
meer recent de aanbouw aan het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, het RCE-gebouw 
en de winkelpromenade Amicitia hebben ervoor gezorgd dat nog een klein deel 
van Plantsoen West resteert.

Foto: Archief Eemland

Expositie Raamverhalen 
in Pothkwartier

Foto’s: Hans Wels


