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“Ik ontdekte in de  

Herenstraat, verscholen 

achter flinke struiken, een 

prachtig kerkgebouwtje”

1

Binnenstad Bewoners Netwerk Nieuws december 2020, uitgave 141

Wonen in het hart van Amersfoort, wie wil dat nou niet?  
Met elke dag de mogelijkheid om door alle straten en straatjes  
van het centrum te zwerven en keer op keer verrast te worden.  
Misschien ben ik niet altijd even oplettend, maar kort geleden  
ontdekte ik in de Herenstraat, verscholen achter flinke struiken, 
een prachtig kerkgebouwtje.

e
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De Herenstraat is een sympathiek straat-
je van de Zuidsingel naar het plantsoen, 
op het eerste gezicht niets meer dan een 
verbindingsweg. De Herenstraat bestaat 
echter al vele eeuwen en het aangezicht 
van de straat is in deze eeuwen ingrij-
pend veranderd. In 1423 werd er het Sint 
Barbaraklooster gebouwd. De zusters ver-
trokken aan het eind van de zestiende 
eeuw en het klooster werd verhuurd als 
woningen. In de negentiende eeuw was 
de Latijnse school er gevestigd, waarna 
in 1895 de laatste resten van het kloos-
ter zijn gesloopt. Aan de overkant zat de  
katholieke huishoudschool Sint Anna.

 
Van kerk naar woonhuis
In 1885 is aan de Herenstraat de Remon-
strantse kerk gebouwd, het mooie kerkje 
dat ik sinds kort ken. Het is een eenvoudig 
kerkje opgetrokken uit baksteen en ont-
worpen door W.H. de Kam, de toenmalige 
stadsarchitect. De kerk heeft een ingang 
die een groter gebouw doet vermoeden. 
Nadat de Remonstranten naar het DoRe-
centrum aan de Stadsring (nu Musiom) 
vertrokken en daarna naar de Johannes-
kerk, is de kerk tot 1989 in gebruik ge-
weest bij de Pinkstergemeente. Nu is het 
een woonhuis. Misschien is dat wel het 
mooiste: wonen in een voormalig kerk-
gebouw in het centrum van Amersfoort.

“De Herenstraat is een 

sympathiek straatje van de 

Zuidsingel naar het plantsoen”
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OPROEP: DEEL ERVARINGEN EN OPLOSSINGEN VOOR OVERLAST

Gesprek over Visie Zocherplantsoen

Tekst en foto Johan Riemersma

Tekst: Johan Riemersma | Foto: Dagmar Wynants

Afgelopen juli heeft het BBN een gesprek gehad 
over de Visie Zocherplantsoen met de gemeente 
en adviesbureau G84, dat de visie schrijft voor de 
gemeente. Het was een gesprek met constructieve 
uitwisseling van ideeën.

De onderwerpen die ter sprake kwamen, waren de behoefte 
aan meer gevarieerde en klimaatbestendige beplanting, meer 
ruigte hier en daar (ook aan de oevers van de singels), meer 
activiteiten met zo mogelijk ook speelgelegenheden en een 
slimmer beheer.

Verdwenen plantsoen
In het verleden is de continuiteit van de wandeling door het 
plantsoen fors aangetast door ingrepen die vooral het autover-
keer dienden: bredere toegangswegen naar de kern, de par-
keergarages en vooral de aanleg van de Stadsring, waardoor 
Plantsoen-Zuid in feite verdwenen is. 

Kansen voor herstel
Door deze ingrepen is het plantsoen vanuit de stadskern vrij-
wel niet zichtbaar. Alleen de Herenstraat (zie foto) en Bin-
nen de Veste hebben nog direct zicht op het plantsoen. Nu de 
stadskern autoluw wordt gemaakt, biedt dit wellicht kansen 
om een en ander te herstellen door het versmallen en vergroe-
nen van de entrees. 

Groene hagen
Een ander punt is de grote, continue zichtbaarheid van het 
verkeer op de Stadsring en de bebouwing aan de overkanten 
van de singels vanuit het plantsoen. Door meer groene, hogere 
hagen als schermen kan ook hier veel winst worden geboekt. 
We wachten de definitieve visie af zoals die aan de gemeente-
raad wordt gepresenteerd. We houden je op de hoogte.

De binnenstad wordt wel betiteld als de huiskamer van de stad. 
Nu het stil is door de lockdown, kunnen bewoners even ervaren 
hoe het is om te slapen zonder herrie en andere overlast in de 
uitgaansavonden en -nachten. De een slaapt weer eens zonder 
oordopjes, terwijl een ander wakker wordt van de stilte. 

Kabaal
Als overlastgevend worden wel genoemd: samenscholingen van 
jongeren die op straat in- of verder drinken, bestelbrommertjes 
die door de straat scheuren, glasbakken die na sluitingstijd wor-
den gevuld, residuen als zwerfvuil, urine en erger, vandalisme, 
belletje trekken. Ook meningsverschillen worden met veel kabaal 
uitgevochten. Denk je als bewoner ‘dit pik ik niet’, dan verzeil 
je zo in een handgemeen. 

Samen aanpakken, of niet?
Deze negatieve kanten van een ‘huiskamer’ zijn, zouden idea-
liter in een samenspel van bewoners, bezoekers, horecabazen  
en handhavers moeten worden aangepakt. Maar gemeente en  
politie geven volgens een bewoner waar we mee spraken niet 
thuis. We horen graag of je deze ervaringen herkent en welke 
oplossingen je ziet. Deze rustperiode lijkt daar een goede  
gelegenheid voor. Mail ons op info@bbn-amersfoort.nl. 

De Vijver is grotendeels een woonstraat, 

direct beginnend aan de Hof. 
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Subsidie groen dak
Tekst: BBN Werkgroep groen/Agnes Witte  |  Foto: Google Earth/Agnes Witte

Groene daken zien er niet alleen leuk uit, maar  
bieden veel voordelen. Ze houden water vast,  
zuiveren de lucht, besparen energie, zorgen voor 
verkoeling, verminderen geluidsoverlast en brengen 
planten, dieren en insecten terug in onze stad. 

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of  
garage willen vergroenen, kunnen hiervoor vanaf 2021  
een subsidie krijgen. Meer informatie is te vinden op:  
www.amersfoort.nl/product/meer-groen-leg-een-groen-
dak-aan.htm

De markeringen geven de daken aan waarop een bewoner aan de Valkestraat  

sedum wil aanbrengen. Sedum is een tapijtvormende, groenblijvende vetplant.

Brief naar gemeente over leefbaarheid ZonnehofBUURTBUDGET 2020 
VOOR DE BINNENSTAD IS OP

Tekst: Hans Wels

Tekst: Johan Riemersma

In het vorige BBN Nieuws gaven 
we aan dat er nog buurtbudget 
voor 2020 beschikbaar was.  
Als reactie daarop zijn enkele 
nieuwe aanvragen binnen-
gekomen bij de buurtbudget-
commissie van de binnenstad. 
Het buurtbudget voor 2020 is  
nu helemaal toegezegd en 
nieuwe aanvragen voor 2020 
zijn niet meer mogelijk.

Alle nieuwe aanvragen hebben betrek-
king op extra vergroening van plekken 
in de binnenstad.

Buurtbudget 2021
Inmiddels is ook voor 2021 buurtbud-
get voor de binnenstad aangevraagd 
bij de gemeente Amersfoort. In de 
loop van het najaar hopen we de toe-
zegging te krijgen dat de commissie 
buurtbudget binnenstad ook in 2021 
over budget kan beschikken. 

Vanaf begin januari 2021 kan ieder-
een aanvragen voor een bijdrage uit 
het buurtbudget 2021 indienen. Het 
aanvraagformulier komt binnenkort 
op de website van het BBN te staan.

Begin november heeft het BBN 
opnieuw een brief gestuurd aan de 
gemeente over de bouwplannen 
nabij park Zonnehof. In de brief 
uiten we onder andere onze  
zorgen over de consequenties van 
de huidige plannen. Eén onder-
werp lichten we er nu uit: de hoe-
veelheid woningen per hectare. 

De beoogde bouw van 300 woningen 
volgt op een hele serie van eerdere extra 
woningbouw in de buurten Weltevreden, 
Bloemweg, Remise en transformatie van 
Nefkens en Amersfoortse Verzekeringen. 
Dit allemaal op 30 hectare grond, waar-
van al een deel wordt ingenomen door 
een begraafplaats en een massief kanto-
renlint aan het Smallepad. 

Meer aandacht nodig
Naast zorgen over de aantasting van het 
stadsgezicht vanaf de Utrechtseweg en 
vanaf de Varkensmarkt en zicht vanuit 
de stad (zie illustraties) komt wellicht 
ook de leefbaarheid van het gebied in het 
gedrang. We vragen ons af of er genoeg 
ruimte is voor groen, hoe het zal gaan 
met lawaai en luchtkwaliteit en hoe hoog 
de parkeerdruk wordt. We hebben onze 
vraagtekens bij de kwaliteit van de open-
bare ruimte en het ruimtegebruik, de be-
leving op straatniveau, veiligheid en de 
getroffen voorzieningen. Al met al lijkt het 
ons belangrijk en gewenst dat er meer aan-
dacht komt voor de leefbaarheid in dit ge-
bied en het effect van nog meer woningen.

De brief is zijn geheel lezen? Kijk op de 
www.bbn-amersfoort.nl onder nieuws.
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Zoekplaatje
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Agenda 

Vanwege de coronacrisis zijn alle
agendapunten onder voorbehoud. 
De snuffelmarkten gaan voorlopig niet door.

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

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

20 t/m 22 nov. Amersfoort Jazz festival online 
Observant en Theater  
de Lieve Vrouw

t/m 22 nov. Weef | Museum Flehite

28 en 29 nov. KunstKijkDagen 
Rietveldpaviljoen | Zonnehof

15 december Seniorentafel 
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 25 dec. Collectie Juane Xue 
National Gallery The Netherlands  
Heiligenbergerweg 171

t/m 27 dec. What about red? | Musiom | 
Stadsring 137 | vr, za, zo

t/m 31 dec. Verhalen verteld | Museum Flehite

t/m 31 dec. Mondriaan en de Tweede  
Wereldoorlog | Mondriaanhuis

t/m 31 dec. Portretten echtpaar Bergman | 
Mondriaanhuis

t/m 3 januari This is America/Art USA Today 
Kunsthal KAdE | Eemplein 77

19 januari Seniorentafel 
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 24 januari Bep Rietveld – Kunstenaar in 
oorlog- en vredestijd 
Museum Flehite

16 februari Seniorentafel 
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 31 maart 75 jaar De Ploegh: Nou gaan  
we ploegen | Archief Eemland 

t/m 18 april Equilibrium met Elise van der 
Linden en Henriëtte van’t Hoog 
Mondriaanhuis

Een nieuw zoekplaatje 
Het juiste antwoord op het vorige 
zoekplaatje was: op de zijkant van 
de Monnickendam. De winnaar 
heeft de bon inmiddels gekregen! 

Waar vind je deze gevelsteen.  
Hij bevindt zich op ooghoogte!

Mail het antwoord voor 
15 december 2020 naar 
info@bbn-amersfoort.nl 
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.

PARELTJE VAN DE BINNENSTAD: TROMPETBOOM 
In Plantsoen Oost bevindt zich bij de  
resten van de tweede stadsmuur uit de  
14e eeuw een schitterende oude boom, een 
catalpa. Ook wel trompetboom genoemd. 
De indrukwekkende trompetboom is 120 
jaar oud. Hij meet 361 cm omtrek en is 
vijftien meter hoog. De boom staat achter  
Binnen de Veste 41.

Dikste van  Nederland
Bijzonder is zijn uitbundige bloei met room-
witte bloementrossen. Ook in de winter is 
hij goed herkenbaar aan zijn lange peulen. 
De Amersfoortse trompetboom behoort tot 
de dikste van Nederland en is ook een van de 
tien mooiste bomen van de provincie Utrecht.

Onder de goede inzenders verloten we 
koffie met gebak bij BijHein aan de 
Kortegracht.

Tekst en foto:  Johan Riemersma
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Word klimaatambassadeur! 

Als klimaatambassadeur heb je interes-
se in klimaatadaptatie, oftewel: je vindt 
het belangrijk dat we onze leefomge-
ving aanpassen aan de gevolgen van  
klimaatverandering. Je wilt samen met 
anderen aan de slag om concrete maat-
regelen te nemen.  

Regenpijp afkoppelen
Na aanmelding krijg je een korte basis-
training van de NMU. Je leert bijvoor-
beeld hoe je een tuin vergroent, de 
regenpijp afkoppelt, water infiltreert 
of opvangt of een groen dak aanlegt. 
Vervolgens ga je jouw opgedane ken-

nis doorgeven aan anderen in jouw ge-
meente, op manieren die jij leuk vindt. 

Aanmelden of meer info
Op bit.ly/klimaatambassadeur kun je je 
aanmelden. Voor meer informatie kun je  
terecht bij NMU, Jeannine van Bree via 
j.van.bree@nmu.nl of 06 - 41 52 54 75.

Laat ons weten als je meedoet
Ga je meedoen met de cursus en wil je 
in groepsverband verder werken aan 
het klimaat in de binnenstad? Geef dan 
een seintje aan de werkgroep BBN Duur-
zaam via info@zonopamersfoort.nl 

De Natuur en Milieu Federatie (NMU) start in 2021 met het opleiden 
van klimaatambassadeurs. En dus zoeken we bewoners en vrijwil-
ligers die hier interesse in hebben. Maak samen met anderen jouw 
gemeente klimaatbestendig! 
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