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Tekst: Ans van Dijk, foto: Dagmar Wynants 

In 1982 kwam Jenna naar Amersfoort. Na een tijdje 
Groningen keerde ze in 2000 terug naar hartje stad.  
“Ik voel me goed in steden met een geschiedenis.  
Ik houd van sociale en culturele activiteiten.”

Ze werd actief in het BBN, eerst als redactielid, later als  
voorzitter en nu in de Groengroep. Ze organiseerde geveltuin
wedstrijden, hield plantenruilbeurzen en onderhoudt het contact 
met de ambtenaren die het groenbeleid uitvoeren. Jenna is het 
kloppend hart van de Groengroep.

Historische voordeur tocht
Duurzaamheid heeft Jenna’s aandacht. “Ik bezocht een thema
avond over ‘cradle to cradle’; dat was een eyeopener. Ik heb nu 
een organische tuin, al mijn tegels zijn eruit, geen éénjarig spul 
meer en ik deel en ruil stekken en planten. Ik compenseer als 
ik vlieg en probeer dat te beperken. Ik reis met het openbaar  
vervoer. De isolatie van mijn woning is goed, maar wel aan  
herziening toe. Bij de historische voordeur hangt een oud  
fluwelen gordijn tegen de tocht, dat werkt beter dan strips.”

Ons Vondelpark
Er zijn ook nog wensen. “Het ophalen en afvoeren van tuinafval 
en GFT is (nog) niet geregeld. We krijgen wel een zak voor tuin
afval, maar er is geen plaats om deze voor de deur te zetten.”
Het streven naar een autoluwe en groenere binnenstad vindt 
Jenna positief. “Meer bomen, misschien verticale geveltuinen... 
En de beplanting van het Plantsoen verdient aandacht. Het zou 
leuk zijn als er wat speelmogelijkheden voor kinderen zouden 
komen. Alle ideeën hierover zijn welkom! Het Plantsoen is toch 
ons Vondelpark.”

e

“De beplanting van het plantsoen verdient 
aandacht. Het zou leuk zijn als er wat speel

mogelijkheden voor kinderen zouden komen.”

foto: Dagmar Wynants

www.facebook.com/bbn033
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Ontwikkelaars hebben vrij spel aan de Stadsring
Tekst en foto’s: Werkgroep Openbare ruimte

Concrete hoogbouwplannen ontnemen het zicht op Onze Lieve Vrouwetoren 
en marcheren de stad in. Pleidooi voor een liefdevolle en passende oplossing.

Amersfoort heeft een rijke traditie opgebouwd in het weren van vijanden van buitenaf. 
Tot twee keer toe werd daarom rond de binnenstad een verdedigingswerk gebouwd.  
Niet dat we bekend staan om een roemruchte belegering met leiders vergelijkbaar 
met Kenau Simons Hasselaar of Rabenhaupt, maar toch we namen onze maatregelen.

Geen gemeentelijke visie
De tijden herhalen zich. Een nieuwe 
belegering meldt zich aan. De bin
nenstad wordt nu bedreigd door het 
gemis van een gemeentelijke hoog
bouwvisie, waardoor ontwikkelaars 
vrij spel krijgen om te hoge gebou
wen te realiseren op gevoelige plek
ken rondom de oude binnenstad.

Met liefde
We beseffen dat we de verdichting 
niet tegen kunnen houden, maar 
hopen op een passende bebouwing 
die de binnenstad met liefde om
sluit en een brug slaat tussen het ge
bied binnen en buiten de stad. Om 
te voorkomen dat de binnenstad en 
haar plantsoen in de schaduw van 
de hoogbouw belanden, pleiten wij 
voor een bebouwing die in over
eenstemming is met haar directe 
omgeving.

column: 
WIE ZIJN STRAKS DE GEBETEN HOND?

Tekst: Douwe Hoersma

 
Soesterweg, Amsterdamseweg/Nieu
we Poort, Balladelaan, Holkerweg, 
Liendertseweg, van Randwijklaan, 
Hogeweg, Leusderweg/Arnhemse
weg en Utrechtseweg. Als in een 
ster lopen ze naar het centrum toe. 
Dat is al heel lang zo. En als je naar 
het centrum van Amersfoort gaat, 
zie je dus Onze Lieve Vrouwetoren  
automatisch. Ik houd daarvan.

En dan nu. Onderaan de Utrechtse
weg wordt iets nieuws gebouwd. Vijf
tien verdiepingen hoog. Wèg zicht op 
de Lieve Vrouwetoren. Straks heb je 
zicht op een woontoren. Dit plan spot 
met alle eerdere ideeën. Niet voor 
niets heet het De Spot.

Vijftien verdiepingen hoog. Weet je 
hoe hoog dat is? Twee keer zo hoog 
als de hoogste gebouwen die nu 
aan Stadsring en Zonnehof staan: 
het voormalig SNSkantoor en de 
Suncourt. 

En let op! Dit is niet alles. Er liggen 
meer projectontwikkelende geldwol
ven op de loer. Onder het motto ‘Wat 
hij mag, mag ik ook’ zijn er meteen 
nog twee van dit soort hoogstandjes 
in de maak. Ook zo’n vijftig meter 
hoog. Nou, of je nou door de hond of 
de kat gebeten wordt, ik zou zeggen: 
“We hebben al een toren”. 

De opbrengsten gaan naar de  
ontwikkelaars, en horizonvervuiling, 
windoverlast, lichtvervuiling en  
ontsluitingsproblematiek naar de  
gemeenschap. Geef mijn portie  
maar aan Fikkie. Je gaat je afvragen 
wie de stront van een blindengeleide
hond opruimt.

www.facebook.com/bbn033


Tekst: Ans van Dijk

Op 5 september troffen 24 Goeie  
Buren elkaar voor een wandeling 
langs kuns tobjecten in de binnenstad. 

Onze gids was Adrienne Nijenhuis die 
ons vertelde over kunst in de openbare 
ruimte. Zoals de mozaïeken van Berry 
Dillen op de door hem ontworpen nieu
we Muurhuizen, ‘Der Zyklus’ bronzen 
platen van Norbert Rademacher tussen 
de straatstenen in de Muurhuizen, de 

‘Zonnewijzer’ van Herman Bin bij de 
Johanneskerk, de Pelgrimsdeur in de 
toren* van Eric Claus en nog veel meer.

Daarna stapten we in een boot van de 
Waterlijn waar Goeie Buren Tineke en 
Sylvia aan boord kwamen met allerlei 
heerlijkheden. Zo werd het een aan
gename tocht met veel informatie en 
tijd om elkaar te ontmoeten. Het was 
weer een geslaagd initiatief. We sloten 
af met een applausje voor Tineke en  
Sylvia die als Goeie Buren de  

organisatie deze keer voor hun  
rekening hadden genomen. Dank ook 
aan Adrienne, schipper en gids van de 
Waterlijn. Wij kijken alweer uit naar 
de volgende ontmoeting in het nieu
we jaar op 13 januari. Plaats en tijd  
worden nader bekend gemaakt.  
www.bbnamersfoort.nl/goeieburen 

* De herinneringslantaarn boven in 
de toren brandt voor de overledenen 
die in het register staan van  
www.herinneringslantaarn.nl
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Goeie Buren: toerist in eigen binnenstad

DUURZAME MARKT 

Voorlopig geen energiecoöperatie Binnenstad

Tekst: Tineke Dooyewaard

Lieve Vrouwekerkhof  
13 oktober 2018 van 12 tot 17 uur

Op 13 oktober houden allerlei Amersfoort
se organisaties een duurzame markt. Op 
het Lieve Vrouwekerkhof worden produc
ten getoond, je vindt er informatie en kunt 
naar lezingen in het Lieve Vrouwetheater.

Organisaties uit verschillende wijken van 
Amersfoort presenteren hun duurzame 
initiatieven op het gebied van energie
besparing en biologisch voedsel. Deelne
mers zijn onder andere: BBNwerkgroep 
Groen, Buurauto, de WAR, de Stadswor
merij, het Voedselcollectief, de Groene 
Kerken en Operatie Steenbreek. Steen
breek wil stenige tuinen openbreken 
voor meer groen. Komend voorjaar stelt 
de gemeente hier hulp en budget voor 
beschikbaar.

Ook de horeca rondom het plein doet 
mee; ze zetten duurzame hapjes op de 
kaart. Dirk Zijp leest de kinderen ‘groene’  
verhalen voor. Het BBN ondersteunt deze 
dag met buurtbudget.
www.duurzameweek033.nl

Tekst: Peter Veeling

Helaas is er nog weinig te melden over 
een mogelijke energiecoöperatie Bin-
nenstad. Na de oproep voor een dak 
om de zonnepanelen op te leggen, zit 
de coöperatie nu in de wachtkamer. 

Via via werd er contact gelegd met be
drijfsvereniging Amersfoort West. Deze 
beslaat het gebied van de Isselt en het 
stationsgebied. Een veelbelovend con
tact, want volgens onze contactpersoon 
was er zeker wel belangstelling bij de 
betrokken bedrijven. En wie met Goog
le Earth de Isselt ‘overvliegt’ ziet daar 
een groot aantal uitgestrekte daken. 

Postcoderoos-regeling
Een energiecoöperatie heeft de mees
te kans van slagen wanneer deze op
gezet wordt conform een speciale 

overheidsfaciliteit, namelijk de Post
coderoosregeling. De opbrengst van 
de zonnepanelen wordt dan op verge
lijkbare wijze verrekend als bij panelen 
die je op je eigen woonhuis neerlegt. 

Wachten tot januari
Helaas werd aan het einde van de 
zomer bekend dat deze Postcoderoos
regeling per 2020 gewijzigd wordt. 
Zolang het onduidelijk blijft wat de re
geling vanaf 2020 voorstelt, is het niet 
mogelijk om te inventariseren hoeveel 
mensen er mee willen doen. We kun
nen geen kosten/batenplaatje opstellen 
waar mensen op in kunnen tekenen. En 
als we niet weten hoeveel mensen mee 
willen doen, kunnen we ook geen voor
stel neerleggen voor bedrijven op de 
Isselt. Jammer, maar het lijkt ons ver
standig om te wachten tot januari als er 
meer duidelijkheid is. Wordt vervolgd.

Tekst: Sandra Dijkers, foto Sander Ruijg

De Lieve Vrouwetoren krijgt er een bijzondere functie  
bij. En wel als trainingslocatie voor twee binnenstad-
bewoners die de Kilimanjaro gaan beklimmen.

Dagmar Wynants en Sandra Dijkers doen mee aan de Kili 
Challenge voor War Child. In januari beklimmen zij deze hoogste 
berg van Afrika om geld op te halen voor War Child. Voor die 
inspanning moeten zij flink trainen. Maar waar? Voor deze 
twee sportieve dames die beide vanuit hun huis uitkijken op 
de ‘Lange Jan’ was die vraag snel beantwoord: “Wij gaan zo 
vaak mogelijk ‘Onze’ Lieve Vrouwetoren op en iedereen die 
98 euro of meer doneert aan War Child mag met ons mee!”
Voor support en trainingsdagen, kijk op hun actiepagina: 
www.warchild.nl/actie/vanlievevrouwnaartopwijf 

Lieve Vrouwetoren krijgt nieuwe functie

“Laat je inspireren om je  
dagelijkse leven meer af te  

stemmen op wat de aarde aankan”

www.facebook.com/bbn033
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Pareltje van de binnenstad: de Stoneystuw 

De dubbele Stoneysluis, of schuifstuw, is 
haaks gelegen in de Beek bij de Koppel
poort. De stuw werd in 1909 ontworpen 
en waarschijnlijk in 1910 voltooid. Hier
bij zijn zowel baksteen, natuursteen als 
metaal gebruikt. 

Zaagtandblad
De stuw is nog steeds in functie, het  
mechaniek is echter gewijzigd. Waar 
oorspronkelijk met raderen en kettingen 
de krachten werden over
gebracht, wordt tegenwoor
dig gebruik gemaakt van 
een zaagtandblad dat direct  
verbonden is met de schuif. 
De eind jaren tachtig verdwe
nen raderen zijn in 2011 wel 
weer toegevoegd, de eveneens  
verdwenen kettingen niet.

Monument
Dit Rijksmonument heeft  
cultuurhistorische waarde  
vanwege het ontwerp, lig

ging nabij de Koppelpoort, maar ook als  
industrieel erfgoed, verbonden met de  
geschiedenis van de waterregulering.  
Een nog ouder verband is er met de  
Volmolen, gebouwd in 1645. Bij het  
‘vollen’ van wollen stoffen werden deze 
onder andere gestampt. De stampers wer
den door waterkracht aangedreven. Dat 
mechaniek is niet meer aanwezig.
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Tekst & foto’s Haagplein en Langegracht: 

Johan Riemersma

In het verleden heeft het BBN zich sterk 
gemaakt voor de aanleg van geveltui
nen in de binnenstad, onder meer door 
jaarlijkse wedstrijden, buurtbudgetten 
en een plantenruilbeurs. Hoofddoel 
was vooral de binnenstad aantrekkelijk 
groen te maken (zie op onze website: 
‘De binnenstad, een Groene Magneet!?’). 

Plek voor bijen
Geveltuinen maken van de stad een 
aangenamere plek om te vertoeven. Ze 
zijn een mooie aanvulling op de losse 
bomen en struiken in de stad. Met de 
klimaatverandering komen daar doel
stellingen bij: waterberging bij grotere 
neerslag en het koelhouden van het ste
delijk gebied. Dan werken vooral verti
cale geveltuinen. Zo’ n geveltuin zorgt 

ook voor meer natuur in de stad. Het 
geeft een plekje waar vogels en insec
ten voedsel vinden of kunnen huizen. 
Zeker kleine beestjes zoals lieveheers
beestjes, bijen en vlinders maken hier 
dankbaar gebruik van.

Lekker koel
Planten zuiveren ook de lucht. Ze pro
duceren zuurstof en filteren fijnstof en 
uitlaatgassen. Verticale gevelbeplan
ting helpt ook tegen ‘urban heat’ door 
de lucht en gevels lekker koel te hou
den. Tenslotte helpen ze ook overlast 
door graffiti op een gevel tegen te gaan 
en wellicht foutgeparkeerde fietsen. 
Hierbij twee voorbeelden: een groot 
verticaal groen gevelscherm op het 
Haagplein en een pas (met buurtbud
get) aangelegde, verticale geveltuin 
aan de Langegracht.

Tekst en foto: Johan Riemersma

De Stoneystuw met op de achtergrond de Volmolen. 

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 4e zondag Huisbereide lekkernijen en  
een mini-concert | Het Seminarie

13 okt. Bachdag | diverse locaties  
in de binnenstad

13 okt. t/m 6 jan. Salon ‘18 / Amersfoort - Utrecht 
Rietveldpaviljoen 

19 okt.  Openingstentoonstelling  
Musiom | Stadsring 137

16 okt. Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

20 okt. Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 20 okt. Dubbelexpositie 
St. Joriskerk | Hof 1

21 okt. KunstKijkRoute | binnenstad

25 okt. Halloweenoptocht | binnenstad

t/m 28 okt. Puur Natuur | Mondriaanhuis

3 nov. Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

t/m 4 nov. Mooie Blom | kunstexpositie  
bij Nul33 | Langestraat 76

17 nov. Aankomst en intocht Sinterklaas

20 nov. Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

23 nov. t/m 6 jan. WinterparadIJS | Eemplein

t/m 30 nov. Rockstars | hofje Armen de Poth

1 dec. Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

7 dec. t/m 4 jan. Amersfoort op ’t ijs 
Lieve Vrouwekerkhof

18 dec. Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 6 jan. A Balancing Act | Kunsthal KAdE

t/m 7 januari Schatten van Amersfoort | 
Archief Eemland, Eemplein 73

t/m 30 dec.
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