
lijk zijn voor het reilen en zeilen van het 
wooncomplex. Bewoners bouwen zelf 
mee aan hun studio. Ze zijn met elkaar 
betrokken bij de bouw en het onderhoud 
vanaf de eerste dag”.

Experiment
Het project is opgezet omdat er een grote 
schaarste is aan sociale huurwoningen, 
waardoor de gewenste doorstroom van-
uit begeleid wonen in gevaar komt. Het is 
wel de eerste keer dat deze opzet van een 
mix van doorstromers en externe huur-
ders wordt uitgeprobeerd in de vorm van 
een woongemeenschap. Wendy Gerards: 
“Bij de intakegesprekken letten we goed 
op, dat de deelnemers ook geschikt zijn 
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Kwintes is een landelijk opererende  
organisatie, in Amersfoort vooral bekend 
van de daklozenopvang aan het Smalle-
pad. We spraken met Wendy Gerards, de 
projectleider.
“WijCk Wonen is een wooncollectief voor 
iedereen die zelfstandig, maar niet al-
leen wil wonen. Voor velen biedt deze 
manier van wonen een uitkomst”. Van 
de 41 studio’s zijn er 25 bedoeld voor 
uitstromers van daklozenopvang of be-
geleid wonen projecten, het eerste jaar 
voor mensen die door Kwintes zelf zijn 
geholpen.  16 studio’s zijn bedoeld voor 
starters en studenten die graag in een 
woongemeenschap willen wonen.

Zelfbeheer
“Het principe van zelfbeheer maakt het 
nog leuker omdat je meer invloed hebt 
hoe je met elkaar woont. Zelfbeheer be-
tekent dat de bewoners verantwoorde-

voor deze vorm van wonen. We zijn heel 
benieuwd hoeveel steun ze aan elkaar 
kunnen hebben. Als de woongemeen-
schap niet van de grond zou komen, dan 
zou dat erg jammer zijn”.

Planning
1 augustus starten de eerste zeventien 
bewoners, en eind van het jaar zijn dan 
alle 41 studio’s bewoond. Het huurcon-
tract met de eigenaar van het gebouw 
loopt na 10 jaar af. www.wijckwonen.nl

Foto: Elly Hak

tekst en foto’s: Johan Riemersma

Kwintes bouwt in het leegstaande kantoorgebouw aan de Asch van Wijck-
straat 11 in totaal 41 kleine, prefab studio’s, verdeeld over 5 verdiepingen. 

Als de woongemeenschap  
niet van de grond zou komen,  
dan zou dat erg jammer zijn.

Oproep nieuwe medewerkers

Zes keer per jaar verschijnt het BBN 
Nieuws, drie keer gedrukt en verspreid 
in de binnenstad en drie keer alleen  
digitaal. Voor de versterking van onze 
redactie zijn wij op zoek naar een mee-
schrijvend eindredacteur. Interesse? 
Neem dan via info@bbn-amersfoort.nl 
contact met ons op.

De werkgroep Groen van het Binnen-
stad Bewoners Netwerk zoekt natuur-
liefhebbers die zich met ons willen 
inzetten voor een mooi plantsoen  
rondom de binnenstad, met een rijke 
variëteit aan flora en fauna. Wie wil er 
met ons meedenken? Aanmelden kan 
via ons e-mailadres.

Wilt u geen enkel 
exemplaar van het 
BBN Nieuws missen? Neem dan 
een abonnement op de digitale 
versie van het BBN Nieuws. Op  
onze website staat een aanmeldings-
formulier of stuur een e-mail naar 
info@bbn-amersfoort.nl .

Het BBN Nieuws is op zoek naar een nieuwe eindredacteur en naar nieuwe leden.

foto: Hans Wels

WijCk Wonen in de van Asch van Wijckstraat 
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Eén van de studio’s bij Wijck Wonen 
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Excursie zeer energiezuinig pand Krommestraat 32

Nieuw leven

Vorig jaar is de restauratie van de Krommestraat 32 (oude Volp-winkel) tot zeer energiezuinig monument  
begonnen. De werkzaamheden aan de constructie van het pand zijn nog in volle gang en het energieconcept is 
inmiddels bijna tot in de puntjes uitgedacht. Een aantal onderdelen, zoals bijvoorbeeld het dak van het pand, zijn 
al geïsoleerd en het buffervat, om warmte op te slaan, is aangelegd. 
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tekst en foto: Henk  Rooimans

Onder de naam ‘Forum Ruimtelijk Erf-
goed Flehite’ zijn we van start gegaan 
met veel zaken op de agenda: beeld-
houwwerk op de Hof, inrichting haven, 
herinrichting GGD-gebouw, bestemming 
Elleboogkerk, voorgelegde bouwplannen 
binnenstad, vormgeving terrein Zonnehof 
en veel storende zaken in de binnenstad 
als dichtgeplakte etalages, kasten van de 
nutsbedrijven, de warboel van bebording, 
het volplakken van de publieke ruimtes, 
het chaotisch stallen van fietsen, de over-
daad aan reclame-uitingen en vele zaken 
waar u zich ook aan ergert.

Met een blik op de toekomst zoeken we 
bij elk onderwerp partijen waar we samen 
de problemen mee kunnen oplossen. Geen 
nieuwe regels maar overleg moet partijen 
bij elkaar brengen en de kwaliteit van de 
gedeelde buitenruimte verbeteren. Onze 
‘huiskamer’ de binnenstad moet die uit-
straling hebben waar ieder zich thuis voelt 
en ook een plek kan krijgen. In veel geval-
len kan onnadenkend handelen worden 

beperkt en met respect voor een goed in-
komen zal de vercommercialisering van 
de stad in goede banen moeten worden 
geleid.
De invulling van de rol van het Gemeen-
tebestuur zal kritisch worden gevolgd. Er 
is veel helder geformuleerd beleid waar 
we helemaal achter kunnen staan, maar 
de handhaving laat soms te wensen over. 
We laten ons huis niet verloederen.

In de jaarvergadering van de Oud-
heidkundige Vereniging Flehite 
hebben de leden kennisgemaakt 
met de herstart van wat enige tijd 
geleden nog heette de ‘Monumen-
ten commissie Oudheidkundige 
Vereniging Flehite’.

Vergaderlocatie ‘Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite’ Breestraat 58 Amersfoort

tekst: Yvonne Feuerhahn

Op de website van 033energie vindt u 
onder het menu Woningtype/Monu-
menten meer informatie en foto’s over 
de voortgang van de restauratie. Zodra 
de begane grondvloer er ligt is het mo-
gelijk dit pand met een georganiseerde  
excursie te bezoeken. Dat zal waarschijn-
lijk in mei 2017 mogelijk zijn. Heeft  
u belangstelling? Stuur dan een kort  
bericht per e-mail naar Yvonne Feuer-

hahn: info@energieambassade.nl. U 
ontvangt dan een uitnodiging zodra het 
datum van de excursie bekend is. 

Zonnepanelen zeer gewild – ook in 
de binnenstad!
In het najaar van 2016 is via het BBN 
blaadje een enquête verspreid: Pret-
tig en Duurzaam wonen in de Binnen-
stad! Deze enquête kon online worden  
ingevuld. 70 bewoners hebben deze 
moeite genomen - heel erg bedankt daar-

voor. Een van de meest opmerkelijke uit-
komsten is, dat 80% energiebesparing  
belangrijk vindt voor het milieu. En als 
men dan vraagt naar de energiebespa-
rende maatregelen die mensen graag 
zouden willen treffen, staan zonnepane-
len met stip op nummer één (70% van de  
respondenten). Op nummer twee staan 
het optimaal in regelen van de CV-ketel 
en het verder na-isoleren van vloer, muur, 
dak of glas. Zonnepanelen mogen niet  
zomaar geplaatst worden in het bescherm-
de stadsgezicht en bij monumenten  
vanwege gemeentelijke verordeningen, 
maar de belangstelling ervoor is groot. 
Daarom is inmiddels een werkgroep ‘zon-
nepanelen voor de binnenstad’ ontstaan. 
Binnen deze werkgroep onderzoeken  
bewoners welke mogelijkheden er zijn 
om gemeenschappelijk zonnepanelen te  
leggen op een groot plat dak - het liefst in de 
binnenstad. Wilt u zich hierbij aan sluiten? 
Stuur dan een e-mail naar Godfried 
Reuser: greuser33@gmail.com.

‘Het energieconcept is tot 
in de puntjes uitgedacht’
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Uitreiking cheques buurtbudget 2017

Sofie aan tafel

Beweegrondje binnenstad

3Like ons op  @BBN033, volg ons op   @bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

Op 10 april kregen diverse aanvragers van het buurtbudget 2017 
in Downey’s aan de Zuidsingel een cheque overhandigd door de 
commissie buurtbudget binnenstad. Elk jaar stelt de gemeente een 
bedrag beschikbaar dat mag worden verdeeld over initiatieven die 
de leefbaarheid in de binnenstad bevorderen. Dit jaar waren er meer 
dan eenentwintig aanvragen binnengekomen.

tekst en foto: Hans Wels

‘B(l)oeiende binnenstad’ als 
leidraad
Door het grote aantal ingediende 
plannen werd het beschikbare bud-
get van € 14.000 ruim overschreden. 
Daardoor is niet elke aanvraag volle-
dig gehonoreerd. Bij de selectie heeft 
de commissie, bestaande uit Justia  
Heijkoop, Truus Saris, Jan Dirk Bronius 
en Hans Wels, gelet op de meerwaarde 
van het plan voor de binnenstadbewo-
ners of een deel daarvan. Ook keek 
de commissie of het plan aansloot bij 
het thema van dit jaar: ‘B(l)oeiende 
binnenstad’. Andere criteria zoals 
‘Ontmoeting’ en ‘Samenwerking’ zijn 

verder een belangrijk uitgangspunt bij 
de selectie geweest. 

Veel initiatieven van binnen-
stadbewoners
De gehonoreerde initiatieven waren 
zeer uiteenlopend van aard: van het 
Tejaterthuis in de Nieuwstraat tot het 
project ‘Groenevent’ van bewoners van 
de Valkestraat, Stovestraat en Nieuw-
straat. Nieuw waren aanvragen van 
het Diaconaal Aandacht Centrum en 
van de Bewoners Belangenvereniging 
Otto Scheltusflat. Een volledig over-
zicht van de toegekende budgetten is 
te vinden op www.bbn-amersfoort.nl 
en klik dan op ‘buurtbudget 2017’ in 
de bovenbalk.

tekst: Werkgroep ‘Goeie Buren’, foto: Sylvia Hülscher 

In het weekend van 24 maart is er weer 
Sofie aan Tafel geweest. Het leek de BBN 
werkgroep ‘Goeie Buren’ een goed idee 
om mee te doen. 

Het was een hele gezellige lunch met 
meerdere bewoners van de binnenstad. 
Iedere deelnemer bracht iets lekker  
hartigs of zoets mee. De Mariënhof had 
haar sfeervolle ruimte ter beschikking ge-
steld voor deze Sofie aan Tafel activiteit.  

Iedere vrijdagmorgen om 10.30 uur is in 
Theatercafé De Lieve Vrouw gelegenheid 
met leden van de werkgroep te overleg-
gen door diensten en activiteiten aan te 
bieden en er omgekeerd ook gebruik van 
te maken.

tekst en foto: Kees Larooij

Amersfoort in beweging
Overal in Amersfoort worden be-
weegrondjes uitgezet. Een initiatief van 
de gemeente, Stichting Marathon Amers-
foort en Run!033.com. Het doel is om 

Amersfoorters in beweging te krijgen en 
te houden, niet alleen met hardlopen, 
de beweegrondjes zijn ook bedoeld voor 
wandelaars. 

Uitdagende ronde
Het rondje rondom het centrum van 3,2  
kilometer is het oudste. Start is bij de 
Kei, waar ook het startpaneel staat. De 
afstand van de route wordt om de hon-
derd meter aangegeven alsmede de afsla-
gen, verkeerd lopen is bijna niet mogelijk. 
De route is uitdagend, in het plantsoen 

zijn een paar flinke heuvels die niet licht-
zinnig genomen kunnen worden. De 
route biedt ook veel afleiding, de tuinen 
van de woningen aan de Zuidsingel, een 
mooi zicht op de gracht, langs de Kop-
pelpoort en de drukte van de Stadsring. 

Vertrouwd en te combineren
Een groot voordeel van het rondje is 
dat het ook goed ’s avonds gelopen kan  
worden: de ronde is goed verlicht en 
er zijn op deze plek voldoende mensen 
aanwezig om het vertrouwd te laten zijn. 
Een ander voordeel is dat het rondje goed  
gecombineerd kan worden met het rondje 
Meridiaan; de ambitieuze sporter kan zo 
zijn ronde uitbreiden tot vijf en een halve 
kilometer. Ga er maar aanstaan!

Je ziet ze elke dag in het plantsoen, hardlopers in de mooiste kleren en met 
verschillende snelheden. Doelbewust en doelgericht. Het plantsoen is een 
mooie plek om te lopen. Dat is alleen nog maar beter geworden door het 
‘beweegrondje’ dat is uitgezet om het centrum heen.

Dit jaar kregen onder andere het Kidsfestival en het Smartlappenfestival een bijdrage van het buurtbudget 

‘Het doel is Amersfoorters  
in beweging te krijgen’
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Agenda  

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof |  20.30 uur

elke donderdag Stilte/avondgebed | Oud- 
Katholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur 

elke vrijdag Goeie Buren ontmoetingstafel 
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke zondag Zomerse zondagen 
Groenmarkt | t/m 20 augustus

21 mei Kidsfestival | Lieve Vrouwekerkhof

21 mei KunstKijkRoute | binnenstad

27 mei Antiek, curiosa en  
brocantemarkt | Eemplein

2 t/m 5 juni Lepeltje Lepeltje 
Burgemeester Brouwerplantsoen

3 juni Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

8 t/m 11 juni Jazzfestival |  binnenstad

10 juni Snuffelmarkt | Grote Koppel

16 t/m 18 juni Havikconcerten | Havik

18 juni Marathon Amersfoort

20 juni Seniorentafel | Grand Café  
Hemels | Langestraat | 10.30 uur 

24 juni Zomer aan de haven | Eemplein

t/m 25 juni De Vensterbank van  
Frans Ottink | Bergstraat 32

30 juni - 1 juli Dias Latinos | binnenstad

1 juli Snuffelmarkt | Eemplein

2 juli Struinen in de Tuinen

18 juli Seniorentafel | Grand Café  
Hemels | Langestraat | 10.30 uur 

t/m 3 sept. De kleuren van de stijl 
Kunsthal KAdE

t/m 31 oktober Heilige Huisjes in de  
vensterbanken |  binnenstad

Redactie
Agnes Witte

Dagmar Wynants (vormgeving)

Hans Wels

Johan Riemersma

Kees Larooij

Tonny Bos

Contactgegevens BBN

Post Teut 67, 3811 WN  Amersfoort

E-mail info@bbn-amersfoort.nl

Web www.bbn-amersfoort.nl

Facebook www.facebook.com/bbn033

Twitter @bbnamersfoort

Pareltjes van de binnenstad: Villa Doijer

Dit pand is gelegen in een fraai ensemble 
van gelijksoortige villa’s langs de singel, 
later de Stadsring. Opdracht werd in 1886 
gegeven aan de architect W.H. Kam door 
J.W. Doijer. Het is een vrij zeldzame vak-
werkvilla, met  een sobere geleding van 
de gevels met horizontale gekleurde bak-
steen. Verder hebben de topgevels houten 
vakwerk met fijn houtsnijwerk in chalet-
stijl.  Opvallend zijn ook de rijk versierde, 
figuratieve glas-in-loodramen in de zij-
gevels: links een onderwater-bovenwater 
doorsnede met vissen, waterlelies en een-
den, rechts een kelk met een daaromheen 
slingerende slang. Merkwaardig is de  
situering van Stadsring 101, rechts ach-
ter de villa.

Willem Hendrik Kam (1844-1925) was 
van 1871 tot 1909 stadsarchitect van 
Amersfoort, daarna nog enkele jaren 
wethouder Publieke Werken. Meest  
bekend door ontwerp van Sociëteit  
Amicitia, de uitbreiding van het oude 
stadhuis aan de Westsingel en de  
restauraties van Koppelpoort en OLV- 
toren. Daarnaast vele woningen, ook  
voor arbeiders, bijvoorbeeld aan de  
Wolfersteeg (Sasje, nu afgebroken). 

De figuratieve glas-in-loodramen in de villa. 

Villa Doijer aan de Stadsring 103.
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Tekst: Agnes Witte, Foto: Leo Breijer

Kort na de oorlog liet de directeur 
van de gemeentelijke gasfabriek via 
de krant het volgende weten: 

“Aan de gasfabriek is nog voor vijf 
dagen kolen aanwezig. Aanvoer per 
schip is vanzelfsprekend niet mogelijk, 
terwijl de spoorwegen geen wagons ter 
beschikking kunnen stellen.
   Getracht zal worden de gasvoor-
ziening zoo goed mogelijk op gang te 
houden door aanvoer van kolen per 
vrachtauto, welke aanvoer in de hui-
dige weersomstandigheden zeer onze-
ker is.
   Op grond hier van is het noodzakelijk, 
dat het gasverbruik in Amersfoort sterk 
wordt ingekrompen, waarvoor de me-
dewerking van een ieder wordt ingeroe-
pen. Dit geldt zoowel voor particulieren 
als voor bedrijven, instellingen enz.
   Ter beperking van het gasverbruik 
wordt om te beginnen de gasdruk  

verlaagd, vooral in de avond- en nacht-
uren. Bovendien zullen zoowel de gas-
straatverlichting als de electrische 
straatverlichting aanmerkelijk worden 
ingekrompen.”

Vervolgens daalde er een “Egyptische 
duisternis” over Amersfoort. Maar het 
jaar daarop, in april 1948, besloot de 
gemeente tot uitbreiding en verbete-
ring van de straatverlichting. In 1965 
werd de gasfabriek gesloten.

Bron: Dagblad voor Amersfoort 
        d.d. 14-2-1947, p. 3.  

Gasfabriek aan de Gaslaan, gezien vanaf het  

Smallepad. (Nu hebben we hier het Eemplein.)

Uit de courant: 
“Straatverlichting 
wordt beperkt”  

tekst en foto: Johan Riemersma
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