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BEWONER IN BEELD: HETTY SCHELLEKENS
Interview: Ans van Dijk, foto: Hetty Schellekens

Hetty Schellekens (62): “Ik ben een omhoogvallen
gymnastieker.” Haar loopbaan in het onderwijs begon
als docent lichamelijk opvoeding in het Almere in opbouw. Na vele functies in het onderwijs eindigde ze in
de werving en selectie. “De rode draad in mijn loopbaan is vernieuwen, ontwikkelen, communicatie en
vooral mensen bij elkaar brengen.” Als ‘gymnastieker’
is ze nu voor haar kleinkinderen een spel-oma.
Hartje stad

Ze groeide op in Amstelveen, studeerde in Amsterdam, woonde
in Almere, Leusden en is neergestreken in de binnenstad op het
Mooierplein tussen historische stenen. Daar woont ze nu tien
jaar. “Ik heb hier mijn nest heb gebouwd. Alles bij de hand aan
voorzieningen, kunst, cultuur, festivals, horeca en een netwerk
van buurtcontacten.”

‘Een veilig nest in de binnenstad’
Hetty houdt een pleidooi voor het wonen in hartje stad en neemt
de ongemakken (lawaai en parkeren) voor lief. “Daar kies je
voor, anders moet je hier niet gaan wonen.” Ze heeft haar auto
weggedaan, gebruikt het OV én schaft een elektrische fiets aan.

Vrijwilliger

Vanaf het eerste uur is ze (onbetaalde) medewerker van het
Eemhuis. Ze stapte binnen en bood haar expertise aan op het
gebied van coaching en organisatie. Nu is zij met een vaste medewerker initiator van ‘De mensenbieb’: een project om lezers
in contact te brengen met een verhaal in levenden lijve. Mensen
gaan in gesprek over complexe thema’s als verslaving, oorlogsverleden, islam, integratie. Ook is ze gastvrouw bij de Lutherse
Kerk op de Langegracht en werkt mee bij de concerten, lezingen en vieringen.
Kortom een actieve bewoonster die geniet van de binnenstad!
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Grote interesse in warmtescans

Peiling

Vragenlijst energietransitie in de binnenstad

Tekst en foto: Peter Veeling

Maar liefst 37 mensen vroegen een warmtescan aan na de aanbieding in de
BBN-nieuwsbrief. Dat was veel meer dan we verwacht hadden. Aanvragen ver
buiten de binnenstad hebben we daarom wegens tijdgebrek afgewezen.

Tekst en foto: Peter Veeling

We hebben in Amersfoort geen klimaattafels. Maar dat wil niet zeggen
dat er niet nagedacht wordt over de
wijze waarop de stad de energietransitie moet aanpakken.
Voor de binnenstad lijkt dat niet eenvoudig te zijn. Er gelden beperkingen
voor de plaatsing van zonnepanelen.
Het aanzien van daken, ruiten en gevels van monumenten en ‘beeldondersteunende’ panden moet zoveel
mogelijk authentiek blijven. Daarmee
beperk je de mogelijkheden om deze
panden goed te isoleren en efficiënt
te verwarmen.

Van het gas

Of de binnenstad van het gas af kan,
wordt betwijfeld. Want waar laat je
de warmtepompen? Een buizennet
aanleggen om warmte vanuit een
centraal punt de huizen in te brengen, lijkt niet haalbaar. We hebben
geen grote industriële warmtebron
in de buurt. Dan maar laten zitten
en het gas laten stromen? Bio-gas?
Waterstofgas?

Vul de online vragenlijst in

Uiteindelijk hebben we zeventien scans
uitgevoerd. Afgezien van een warme
periode hielp het niet dat één van de
warmtecamera’s kapotging, zodat we op
halve kracht moesten werken. Degenen
die niet aan de beurt zijn gekomen, staan
voor volgend jaar bovenaan de wachtlijst.

Verbeterpunten

De scans geven een zeer gevarieerd beeld.
Dat is niet zo gek, omdat de woningen die
we bekeken varieerden van huizen van
begin 19e eeuw tot aan huizen die recent
gebouwd of gerenoveerd zijn met prima
isolatie. Toch bleek vrijwel in elke woning
het nodige te verbeteren:
•	
Voordeuren, tuindeuren én keuken
deuren zijn vrijwel altijd een bron van
tocht en kou. Slecht hang- en sluitwerk
en versleten tochtstrips zijn daar de oorzaak van. Maar ook via de soms maar
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een centimeter dikke panelen in de klassieke binnenstadsvoordeuren verdwijnt
een hoop energie.
•	In oude panden met muren zonder een
spouw is het isoleren van de buitenmuren niet eenvoudig. Het plaatsen van
voorzetwanden is een hele ingreep.
Toch kan dat een hoop opleveren. Plan
je een verbouwing, neem dat dan direct
mee, later begin je er niet aan.
•	Dakisolatie is vaak een relatief goedkope en heel effectieve oplossing. Vrijwel
iedereen de we hierover spraken, klaagt
echter over het feit dat deskundigen het
oneens zijn over de juiste aanpak. Wat
ook niet helpt, is dat monumentenzorg
het soms verplicht stelt dat oude dakpannen hergebruikt worden, ook al zijn
die aan het eind van hun levensduur.
Dat leidt tot uitstel en afstel.

@BBN033, volg ons op

De gemeente is onder andere met de
BBN in gesprek over de energietransitie. Daarom horen we graag hoe je als
bewoner zaken aanpakt en wat knelpunten zijn. Wat heb je al gedaan om
de woning energiezuiniger te maken?
Wat doe je als de CV-ketel het volgend jaar laat afweten? Wat wil je
aanpakken? En wat heb je daarvoor
over? We zijn benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.
Klik hier om onze online vragenlijst naar de energietransitie in de
binnenstad te beantwoorden. Alvast
bedankt!

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl



Lichtplan stadskern Amersfoort
Tekst en foto: Johan Riemersma

De gemeente is in het kader van
de visie Stadshart een lichtvisie
aan het ontwikkelen voor de
stadskern.
Eerder is de bewegwijzering vernieuwd
en er wordt gewerkt aan het tegengaan
van sluipverkeer, andere logistieke distributie en mogelijk het autoluw maken

van de gehele binnenstad. Ook de her
inrichting van gebieden als Zonnehof,
Stationsgebied, Varkensmarkt en de Kamp
vormen nadere uitwerkingen van de visie
Stadshart.

Historische uitstraling

Het verlichtingsplan voor het Stadshart
is gericht op het versterken van de identiteit van elk afzonderlijk gebied. Voor
de binnenstad is dat de historische

uitstraling. Door aanlichten of van binnenuit verlichten van meer monumentale panden op zichtlijnpunten kan veel
worden bereikt. Verschillende lichtprofielen voor horecapleinen, woonstraten,
markante plekken, hoofdwinkelstraten
en kleine winkelstraten kunnen straks
helpen bij het beoordelen van concrete
verlichtingsplannen.

Op elkaar afstemmen

Maar ook veiligheid, sfeer en herkenbaarheid van deelgebieden zijn van
belang. Nu zijn openbare en particuliere verlichting vaak niet goed op
elkaar afgestemd. Etalageverlichting
in winkelstraten is bijvoorbeeld vaak
te fel waardoor verblinding en vlekkerig
verlicht plaveisel voetgangers hinderen,
met name slechtzienden. Verder mag
het aanlichten van gevels niet leiden
tot lichthinder bij bovenverdiepingen.

GEVELTUINEN ACTIE BINNENSTAD: EXTRA BUDGET OM TE VERGROENEN
Tekst en afbeelding: Kinke Hendriksma

Deze lente is er naast het groene thema van het buurtbudget ook
een leuke geveltuinenactie. De gemeente heeft in het kader van
‘Operatie Steenbreek Amersfoort’ extra budget beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Profiteer van het unieke
aanbod van gratis hulp bij de aanleg, het inplanten en advies
voor onderhoud.

deelname wordt de geveltuin gratis aangelegd; de klinkers
verwijderd en waar mogelijk hergebruikt in een opstaande rand.
Op de inplantdag ontvangen deelnemers het geveltuinenpakket
van hun keuze en gaan samen aan de slag met hulp van een
ecohovenier en tuinambassadeurs.
Aanmelden (vóór 31 maart), spelregels en meer informatie
staan op: www.lekkerinjetuin.nl/geveltuinen

Lekker in je (gevel)tuin

Meer groen in het straatbeeld helpt
de stad te verkoelen. Ook insecten en
vogels kunnen goed onze hulp gebruiken
met bloeiers en bessenstruiken. Daarbij
wordt het straatbeeld gezelliger met een
strook planten voor de gevel. Op het platform ‘Lekker in je Tuin’ is meer te vinden
over deze geveltuinenactie. Er kan gekozen worden uit verschillende geveltuinpakketten, afhankelijk van hoe zonnig of
schaduwrijk de gevel is. Er is ook keuze
uit biologische planten en duurzaam
geproduceerde tuingrond.

Gratis aanleg

Onderdeel van de actie is hulp bij de
aanleg, het inplanten en advies over het
onderhouden van een geveltuin. De inzet
is een onderhoudsvriendelijk tuintje. Bij
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Beth HaKnesset – Huis van samenkomst
De Heilige Arke

Tekst en foto: Kees Larooij

Het centrum van Amersfoort
kent vele religieuze gebouwen,
vaak met een indrukwekkende
geschiedenis. Als je op zaterdag
of zondag vroeg in de ochtend
in de Langestraat bent, zie je de
gelovigen wandelend - als ze laat
zijn met rappe pas - naar hun
gebedshuis gaan. Een serie over
kerken in de binnenstad.
Als
eerste
de synagoge
aan de Drieringensteeg.

Het interieur is in de Tweede Wereldoorlog bijna geheel verloren gegaan,
alleen de Heilige Arke is overgebleven.
Dit is het middelpunt van de synagoge,
waar de Tora- of Wetsrollen bewaard
worden.

Tien is het minimum

Tolerantie, tora en traditie spelen een
verbindende rol voor de orthodoxe
joodse gemeenschap van Amersfoort
die iedere week dienst houdt in hun
sjoel. Dat is nog een hele opgave omdat
er niet veel orthodoxe joden in Amersfoort wonen en voor een volwaardige
dienst minimaal tien volwassen mannen aanwezig dienen te zijn.

Een sjoel voor de joodse
gemeenschap

PARELTJE VAN DE BINNENSTAD: Achter de Arnhemsepoortwal 3a
Achter de Arnhemsepoortwal 3a was
vroeger nummer 54. Het is de achter
bouw van Bagels & Beans aan de
Arnhemsestraat 33. Dit rijksmonument
met nummer 7797 is vrij onbekend.

Ongeveer vijftien jaar geleden is dit
monument gerestaureerd.

@BBN033, volg ons op

elke donderdag Stilte/avondgebed | OudKatholieke 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
26 jan. t/m
5 mei

Overzichtstentoonstelling van
Caspar van Wittel | Kunsthal KAdE

23 febr. t/m
19 mei

Stadsbeelden | museum Flehite

t/m 10 maart

Reflectie | Herman Coppus
Mondriaanhuis | Kortegracht 11

19 maart

Seniorentafel | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

6 april

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

16 april

Seniorentafel | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

20 april

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

27 april

Koningsdag

4 mei

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

21 mei

Seniorentafel | Stadscafé
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

Redactie
Ans van Dijk
Dagmar Wynants (vormgeving)
Hans Wels
Johan Riemersma
Kees Larooij
Lisanne van de Weerdhof (eindredactie)
Peter Veeling

Het pand heeft een bijzondere topgevel
uit het begin van de 17e eeuw. Ook in
het interieur zijn diverse bouwsporen uit
die periode (zoals balklagen) te vinden.
Volgens monumentenzorg is de topgevel laat-renaissance (manierisme) van
het Gelderse type. Dit wordt gekenmerkt
door de sierlijke in- en uitzwenkende
vorm. Het is bijzonder dit geveltype in
Amersfoort aan te treffen, want dit type
komt vooral voor in Overijssel (Deven-
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Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke woensdag Buurtkamer binnenstad
via steeg tussen
Appelmarkt 9 en 10, 10.00 uur

ter), Gelderland (Zutphen) en Noord- en
Midden-Limburg.

Bijzondere gevel
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elke dinsdag

17 maart t/m Mon : Fleur | Sally Pittman
15 september Mondriaanhuis | Kortegracht 11

Sinds 1727 gaat de joodse gemeenschap van Amersfoort naar de synagoge
(sjoel) in de Drieringensteeg. Vierden
voor die tijd de Sefardisch joden en de
Asjkenazische joden de sabbat afzonderlijk, vanaf toen was er één joodse
gemeenschap. Hoewel de synagoge
eigenlijk al in 1737 te klein was, duurde
het nog een eeuw voordat de synagoge
werd uitgebreid. Deze uitbreiding werd
zover mogelijk uitgevoerd zoals goed
te zien is aan de ronde achterkant aan
de Muurhuizen, deze lijkt wel door de
tuinmuren heen geduwd.

Tekst en foto: Johan Riemersma
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