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Moedig initiatief in de Mooierstraat
Op een steenworp afstand van de woning 
van Gert Jan Kreikamp ligt de Mooierstraat, 
met het winkelcentrumpje Drakennest, pal 
naast de drukke Langestraat. Kreikamp is 
een van de zes enthousiaste onder nemers 
die onlangs de vennootschap Mooier 
Amersfoort BV oprichtten. Mooier Amers-
foort zag met lede ogen dat veel van de 
zestien winkels die in 2001 werden opge-
leverd altijd leeg bleven staan. 
Het Drakennest had een vitaal centrum 
moeten worden voor kinderkleding, 
kinder schoeisel, speelgoed en dergelijke, 
maar dat is mislukt. De vennootschap van 
Kreikamp c.s. heeft de moed en de visie 
gehad om er een punt achter te zetten. 
Ze hebben alle winkels – al dan niet in de 
leegstand – opgekocht uit de failliete boe-
del van het vastgoedbedrijf Real Estate en 
gooien het nu over een andere boeg.

De naam Drakennest verdwijnt van de 
gevel, evenals de console waarop in het 
verleden een grote, plastic draak stond die 
met tussenpozen een straal water spuwde 
over de passagiers van de rondvaart boten 
door de Kortegracht. De leegstaande 
winkels worden verhuurd aan bedrijven 
die vintagekleding, -snuisterijen en wel-
licht vers en food verkopen, al dan niet 

gecombineerd met gelegenheden om een 
espresso of een glaasje rosé te drinken en 
gezellig te vertoeven met anderen die ook 
de drukte in de Langestraat en op de grote 
pleinen even achter zich willen laten. 
‘De Mooierstraat moet hip worden. Dat is 
de uitdaging die Mooier Amersfoort zich 
heeft gesteld,’ aldus Kreikamp. [HV]

Gert Jan Kreikamp bij de Mooierstraat       Foto: Hein Visser

Kampkwartier Waar vroeger een ‘camp’ lag, een groen gebied waar voedsel 
voor de stad werd  geteeld, ligt nu het stuk binnenstad tussen de 
Stier en de Kamperbinnenpoort.  Dit voorjaar startte in het Kamp-
kwartier een buurtproject. De bedoeling van het project is dat 
bewo ners van de wijk besef krijgen van de historische achter-
grond van de plek waar ze wonen. Behalve verhalen-van-vroeger 
zijn ook recente verhalen de moeite waard. Daarom wordt ieder-
een die een herinnering aan deze buurt heeft, uitgenodigd om 
zijn of haar verhaal te vertellen. Dit najaar zullen de verhalen wor-
den verwerkt in een foto-expositie en een bijzondere wandeling 
door de wijk.
Meelezen, meedenken en meedoen kan, door een mail te 
 sturen aan koos.iestra@gmail.com of te reageren via www. 
facebook.com/pages/Kampkwartier-de-camp-binnen-de- 
muren/614455251987713 Data voor de expositie en de wandeling 
worden te zijner tijd op  facebook bekendgemaakt. [AW]



Aan de noordkant van de Hof staan nu 
nog een paar kastanjes. Omdat ze aan de 
bloeder ziekte lijden, wil de gemeente ze 
kappen en vervangen.
Wageningen University heeft ontdekt dat 
de bloederziekte niet door een  schimmel 
maar door een bacterie wordt veroorzaakt. 
Die bacterie kan worden  gedood met een 
warmtebehandeling van enkele dagen, 
waarbij de onderzoekers rondom de stam 
via waterslangen  water van meer dan 39 
graden Celsius laten  circuleren. In diverse 
gemeenten, bij voorbeeld Wijchen, wordt 
hier al een proef mee genomen.
De werkgroep groen van het BBN sprak 

hierover met Arjan Willemsen, adviseur 
voor bomen van de gemeente Amersfoort. 
‘Bij lichte of matige aantasting doet de ge-
meente niets,’ laat Willemsen weten. ‘Het 
kan nog heel lang goed gaan. Bij ernstige 
aantasting moet helaas worden gekapt. 
We volgen de experimenten in andere 

gemeenten natuurlijk wel, maar een pro-
bleem is dat de bloederziekte ook in de 
kroon en niet alleen in de stam kan zitten. 
Een kroon is veel moeilijker te behandelen 
met de voorgestelde methode.’
Voorlopig is de gemeente van plan in 
het najaar of in de winter de aangetaste 
 bomen op de Hof te vervangen. [JR]

De kastanjes op de Hof

Foto: Johan Riemersma

‘Bij ernstige aantasting  
moet helaas worden gekapt’

GROEN NIEUWTJE 
De gemeente heeft bij de onkruid-
bestrijding het branden vervangen 
door een nieuwe methode, die effi-
ciënter en milieuvriendelijker is dan 
branden of borstelen. De nieuwe 
 machines maken straten en pleinen 
onkruidvrij met stoom en heet water. 
Dat doodt onkruid en zaden, maar is 
onschadelijk voor mens en milieu.   

Foto: 
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Smidse aan de Breestraat

Aan de Breestraat 12 staat al eeuwenlang 
een woonhuis met smederij. In de bestra-
ting voor het huis ligt een grote ronde 
steen waarmee vroeger ijzeren wiel-
banden op maat werden gemaakt.
Tegenwoordig wordt nummer 12 
 bewoond door Kees van Engelenhoven 

en Anneke de Man. Ze hebben de oude 
smederij zo veel mogelijk intact gelaten. 
Boven de vuurplaats hangen blaas balgen 
en aan een van de muren hangt het grote 
uithangbord van Van Kalveen, de smede-
rijfamilie die hier van generatie op gene-
ratie het vak uitoefende. 
In de jaren veertig was de smederij in 
handen van Cornelis van Kalveen. Hij was 
een eersteklas smid, wiens werk ook in 
Italië en de Verenigde Staten gewaar-
deerd werd. Daarnaast had hij er nog een 
gewichtige taak bij als sleutelbewaarder 
en klokkenist van de Onze Lieve Vrou-
wetoren. Elke dag moest hij 214 treden 
van de toren beklimmen en het uurwerk 
opwinden. Dat nam een uur in beslag. Hij 
verstond ook de beiaardkunst, gaf les aan 
zijn twee zoontjes en liet hen oefenen op 
het carillon. De hele binnenstad kon van 
het spel van de jongetjes meegenieten. 
Dat was waarschijnlijk afgelopen toen 
Amersfoort in 1953 zijn Beiaardschool 
kreeg. Van Kalveen maakte in zijn werk-
plaats enkele studieklaviers voor de 
school. 

Kapvergunning 
niet afgeschaft 

Een voorstel de kapvergunning voor 
 bomen af te schaffen, is in de gemeente-
raad van 10 december 2013 verworpen. 
Daarom geldt nog steeds: wilt u een 
boom kappen die op uw perceel staat, 
dan heeft u een zogeheten ‘omgevings-
vergunning voor de activiteit kappen’ 
(wat vroeger een kapvergunning heet-
te) nodig als de stam van de boom op 
een hoogte van 1,30 meter een grotere 
omtrek heeft dan 35 centimeter. 
Bij beschermde stadsgezichten, zo-
als in de binnenstad, is behalve een 
 om gevingsvergunning ook een ‘aanleg-
vergunning’ nodig. De aanvraagproce-
dure kan acht tot 26 weken in beslag 
nemen. Zie voor details de gemeente-
lijke website. [JR]

Af en toe toveren Kees en Anneke de 
smederij om tot een soort cafeetje. Ze 
steken het vuur aan en schenken een 
drankje aan hun bezoekers. Kees heeft 
ooit een smederijcursus gevolgd, dus wie 
weet toont hij dan wel zijn kunsten. [AW]



Buurtbudget in uitvoering
KIDSFESTIVAL 2015: SLECHT WEER
Met vijftienhonderd bezoekers kan de 
organisatie met trots zeggen dat het Kids-
festival ook slecht-weer-proof is. Een ge-
weldige middag. Een van de organisatoren: 
‘Er hing een relaxte sfeer. Trotse ouders van 
de muziek-spelende kinderen, overal kin-
deren die meededen met diverse spelletjes 
en workshops. En niet te vergeten:  
de lekkere snacks.’
De activiteiten waren deels verplaatst 
naar de toren, wat juist een heel bijzon-
dere sfeer gaf. Vioolspelende kinderen, 
een stoere saxofonist en een swingend 
poppentheater.

3

Foto: © VoorBeeldig Fotografie

Foto: Cees Wouda

Ernstige gezichten bij de violisten-in-de-dop

Foto: Maarten J. Eykman

Foto:graaf onbekend

NOG VEEL MEER IN JUNI
In juni vonden in de binnenstad nog meer 
activiteiten plaats waaraan het buurt-
budget een bijdrage in de kosten leverde, 
zoals Struinen in de tuinen (foto links), 
Havik concerten en ClowntjesHof. Het weer 
werkte niet overal mee, maar zoals altijd 
was de belang stelling groot.

GroenEvent
Op 12 april vond het GroenEvent in de Nieuwstraat, 

 Stovestraat en Valkestraat plaats, mede mogelijk 

 gemaakt door een bijdrage uit het buurtbudget 2015.

Havikconcerten 

Burgemeester Lucas Bolsius vertelt het spannende Jungle 

Book-verhaal, met  muzikale omlijsting door Flehite 

 Sinfonietta onder leiding van Ali Groen.
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Stadgenoot Govert Schilling, befaamd 
wetenschapsjournalist en publicist, woont 
sinds elf jaar in de Bloemendalsestraat. Hij 
en zijn gezin zochten eigenlijk een huis in 
de binnenstad van Utrecht, tot een vriend 
Amersfoort tipte. ‘Hier ga ik nooit meer 
weg. De Bloemendalsestraat is de mooi-
ste straat van Amersfoort. Nu nog even 
autoluw maken, want er wordt hier wel 
gescheurd.’ 

Goverts specialisme is het heelal. Van zo’n 
satelliet op weg naar Pluto raakt hij hele-
maal opgewonden: ‘Over enkele dagen al 
(op 14 juli – red.) is de eerste fly-by.’ Maar 
ook het onderzoek naar planeten in andere 
sterrenstelsels met natuurlijk de vraag of er 
ander leven is in het heelal, heeft zijn diepe 
interesse. En natuurlijk de kosmologie: 
waar komt het heelal eigenlijk vandaan?  
En hoe loopt het uiteindelijk af? 
De grootste bijdrage aan waarne mingen 
komt van de 25 jaar oude ruimte telescoop 

Hubble. Deze kijkt maar liefst bijna 14 
 miljard jaar terug in de tijd en bestrijkt dus 
de hele evolutie van het heelal. Govert 
schat dat de helft van alle astronomische 
kennis met deze telescoop is verkregen. 

Even terug naar Amersfoort met zijn prach-
tige binnenstad, merkt hij op dat het zo 
heerlijk rustig is buiten de hoofdwinkel-
straten, zelfs op zaterdag. ‘Laat het maar 
lekker onontdekt blijven.’ Een wat on-
wetenschappelijke uitspraak van hem. [JR]

Zzp’er uitgelicht Govert Schilling en het heelal

Agenda en evenementenkalender 

t/m 30-8 Ryan McGinley  
Photographs 1999-2015,  
Kunsthal KAdE

t/m 4-10 Boeken, boeken en boeken:  
de Vensterbank van Frank Halmans,  
Bergstraat 32

t/m 18-10 Anders Abstract,  
Mondriaanhuis

18-7 Snuffelmarkt,  
Lieve Vrouwekerkhof 

25-7 t/m 25-10 Thuis in twee werelden,  
Museum Flehite

30-7 Salsa aan de Eem,  
Zandfoort aan de Eem,  
22.00 uur

30-7 Gaypride, De Hof

1-8 Zomerse dagen op de Groenmarkt, 
14.00 uur

1 en 15- Snuffelmarkt,  
Lieve Vrouwekerkhof

29 en 30-8 Festival Franje,  
De Observant

1-9 Popquiz aan de Eem,  
Zandfoort aan de Eem,  
20.00 uur

5-9 Taptoe Amersfoort,  
de Hof,  
20.00 uur

5 en 6-9 Poppen in het Park,  
Park Randenbroek

5 en 19-9 Snuffelmarkt,  
Lieve Vrouwekerkhof

12-9 Lekker veel kunst,   
Lieve Vrouwekerkhof

20-9 Kunst Kijk Route, 
binnenstad

3 en 17-10 Snuffelmarkt,  
Lieve Vrouwekerkhof

S E N I O R E N TAFE L , 
GRAND CAFÉ HEMELS, L ANGESTRA AT

2 1 - 0 7 - 2 0 15  –  1 0 . 3 0  u u r
1 8 - 0 8 - 2 0 15  –  1 0 . 3 0  u u r
15 - 0 9 - 2 0 15  –  1 0 . 3 0  u u r

Colofon
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Ien Deltrap (eindredactie)

Erik de Waal (opmaak)
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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
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Het Mandaatshuisje
Het Mandaatshuisje, ook wel Onder 
de  Linde genaamd, staat op de hoek 
Papenhof stede en Groenmarkt en is later 
samengevoegd met Appelmarkt 15. 
Het pand wordt ook wel Kanunnikenhuis 
genoemd en het is, met het Kapelhuis in 

de Krankeledenstraat, een van de twee 
laatgotische huizen die Amersfoort rijk is. 
Het dateert uit circa 1530. 
Mandaat komt van het kerkelijk Immuni-
teitsgebied, of Montade, waarin het des-
tijds stond. In het Amersfoortsch  Dagblad 

van 15 oktober 1934 wordt 
gememo reerd dat de populaire 
Weduwe Dijs dan al veertig jaar 
haar scepter zwaait in café  
De Lindenboom aan de Groen-
markt, hoek Appelmarkt. 
Het huisje is, samen met Appel-
markt 15, in 1941 grondig 
gerestaureerd. 
Latere uitbaters zijn onder meer 
H. Rinkel (op een foto uit 1955) en 
F.J. Zwan (op een foto uit 1996). 

Op deze foto van archief  Eemland 
uit 1961 staat nog een forse linde-
boom meteen voor de ingang. 
De huidige linden zijn in 1973 wat 
meer opzij geplant. [JR]

Foto: Marieke de Lorijn

Govert  Schilling leeft van het heelal

‘Hubble kijkt bijna  
14 miljard jaar terug in de tijd’


