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ONDERNEMERS & COVID: BIJHEIN
Tekst: Peter Veeling, foto’s Peter Veeling, BijHein

BijHein was net negen maanden bezig toen op
15 maart 2020 de intelligente lockdown van kracht
werd. Omdat het restaurant nog geen vol jaar
gedraaid had, kwamen ze echter niet in aanmerking
voor een steunmaatregel.
Het restaurant werd in 2019 goed bezocht: overdag door toeristen en ’s avond trof je er steeds vaker buurtbewoners aan. Er
waren leuke initiatieven, zoals het interactief theaterdiner in de
naastgelegen Oldenbarneveltsteeg met zo’n 50 buurtbewoners.

De tuinen aan de Waltoren hebben een
bijdrage uit het buurtbudget gehad in 2020.

“Geen coronasteun,
maar wel creatieve oplossingen”
Koffie uit het raam

Eigenaars Henk en Ingrid zaten niet bij de pakken neer, maar
gebruikten de eerste lockdown om aanpassingen aan het restaurant door te voeren. “Onze ervaring met catering kwam goed
van pas: binnen twee weken zetten we een afhaalservice op
poten, die zeker in het begin veel aftrek vond. Ook de koffieto-go in het raam van het restaurant was een succes.”

Hoop op de zomer

Mobiele keuken

De zomer van 2020 maakte veel goed. “Restaurant, catering en bed & breakfast draaiden
prima. Soms was het gewoon te druk.” Daar
kwam in oktober met de tweede lockdown
een einde aan. Voor Henk en Ingrid was het
opnieuw een uitdaging om nieuwe activiteiten op te zetten en hun oude (catering)vak
weer wat meer te beoefenen. De Volkswagencateringbus werd bijvoorbeeld ingezet als
mobiele keuken voor de buurten. En medewerkers staken hun handen uit de mouwen en
hielpen bij het vaccineren en testen.

Like ons op

Fijn is anders, maar als je creatief en
ondernemend bent, zijn er altijd kansen. Tegelijkertijd realiseren Henk
en Ingrid zich terdege dat er veel
mensen zijn die minder mogelijkheden hebben om zich aan te passen.
“Laten we hopen dat we de lockdown snel achter ons kunnen laten
en deze zomer weer volop van het
uitgaansleven kunnen genieten.”
#bijhein

@BBN033, volg ons op

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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TOTDAT HET VOORBIJ IS …
Tekst en foto: Kees Larooij

In Nederland is geloven niet ‘uit’, dat heeft het afgelopen jaar ons wel geleerd. Het traditioneel christelijke
geloof daarentegen heeft het moeilijk, wat blijkt uit
de vele kerkgebouwen in het centrum die een andere
bestemming hebben gekregen. Ook de kapelkerk van
de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort aan
de Zuidsingel krijgt in de loop van de tijd een andere
bestemming.
De neogotische kapelkerk is nog net uit de negentiende eeuw
(1889). In 1935 is de kerk uitgebouwd. De kapel is hoog, ruim
en licht. Dit wordt versterkt doordat de gelovige via de kloostergangen naar de kerkzaal moet. Opeens is daar dan die grote en
uitnodigende, lichte ruimte. Opvallend zijn de kruiswegstaties
in de nissen die niet uitbundig zijn, maar wel doordrenkt van
het lijden van Jezus.

Bubbel

De kapelkerk is op dit moment waarschijnlijk de kerk in Amersfoort waar de meeste (ere)diensten plaatsvinden. De zusters vormen immers een ‘natuurlijke’ bubbel. Het is ze meer dan gegund.

Verkocht

In 2023 zijn de zusters tweehonderd jaar in Amersfoort gevestigd, waarvan honderdtachtig jaar aan de Zuidsingel. Maar aan
alles komt een eind. Er is in Amersfoort al jaren geen zuster meer
ingetreden, de vlam dooft uit. Begin vorig jaar werd bekend dat
de Zusters hun klooster hebben verkocht aan een projectontwikkelaar. Die verbouwt het complex te zijner tijd tot woningen
met inachtneming van het monumentale karakter. Maar zo ver
is het nog niet, want de Zusters blijven er wonen en blijven ook
gebruik maken van de kerk. Totdat het voorbij is.

Zonnehof wordt Nederberg
Tekst: Johan Riemersma
Kaartje: gemeente Amersfoort

De wijk Zonnehof krijgt binnenkort een nieuwe
naam: Nederberg. De naam Nederberg is ontleend
aan de vroegere villa Nederberg (Utrechtseweg 17)
waar de Utrechtseweg zich omheen slingerde. Lees
meer over deze villa op pagina 4.
Nu bestaat de wijk nog uit vijf buurten: Zonnehof, Weltevreden, Smallepad, Snouckaertlaan en Bloemweg. Ook dat gaat
veranderen. Straks geen vijf, maar nog maar drie buurten in
de nieuwe wijk Nederberg.
De buurten Zonnehof en Weltevreden worden samen de
buurt Zonnehof (02.04), de buurtjes Snouckaertlaan en
Bloemweg worden de buurt Snouckaertlaan e.o. (02.02).
Buurt Smallepad blijft Smallepad e.o. (02.00). Zie bijgaand
kaartje voor de indeling.
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BUURTBUDGET 2021: RECORD GROENE AANVRAGEN
Tekst: Hans Wels, foto: Anne-Beth Broeders

De afgelopen maanden zijn
achttien aanvragen binnengekomen voor een bijdrage uit het
buurtbudget 2021. Er werd meer
aangevraagd dan het beschikbare budget. Toch is er op dit
moment nog een deel van het
budget over.
Het totale bedrag aan aanvragen bedroeg bijna 21.000 euro, meer dan het

beschikbare budget van 19.700 euro.
Gelukkig was uit voorgaande jaren nog
een behoorlijk bedrag aan buurtbudget over, dus de buurtbudgetcommissie kon alle aanvragers een bevestiging
sturen met het goede nieuws dat het
volledige bedrag van de aanvraag
goedgekeurd was.

Meer straten dan ooit

Van alle aanvragen waren er maar liefst
dertien ‘groen’. Dat is een record voor
de binnenstad. En dat niet alleen: aan
het ‘GroenEvent’
ten zuiden van de
Langestraat doen
dit jaar meer straten dan ooit mee.
Van de Muurhuizen tot en met de
Zuidsingel en de
meeste straten
daartussenin.

Bijdrage aanvragen nog mogelijk

Voor 2021 is nog een klein deel van
het budget over. Aanvragen voor een
bijdrage uit het buurtbudget 2021 zijn
dus nog steeds mogelijk. Aanvragen
worden op volgorde van binnenkomst
behandeld, dus wie het eerst komt, het
eerst maalt. Op de website van het BBN
staat het aanvraagformulier nog steeds
onder ‘buurtbudget 2021’ op www.bbnamersfoort.nl.

Verantwoording

Op dezelfde pagina staat ook de verantwoording van alle aanvragen
van een bijdrage uit het buurtbudget
2020, voorzien van een korte toelichting. Vanwege de coronacrisis is een
aantal activiteiten in 2020 niet doorgegaan. De toegezegde bedragen zijn
geoormerkt voor gebruik in 2021 (of
desnoods 2022).

De bewoners van de Breestraat aan het werk met hun aanvraag.

Zonnepark Amersfoort-Noord
Tekst: Peter Veeling

Zonnepanelen Vlinderslag
Tekst: Peter Veeling

Zon Op Amersfoort heeft de voorbije maanden stappen gezet voor de selectie van de beste locatie voor
het zonnepark in Amersfoort-Noord.
Samen met actieve bewoners uit de wijk Schothorst, waren
we in eerste instantie uitgekomen op een terrein op De Hoef,
ingeklemd tussen de twee spoorlijnen van en naar Apeldoorn
en Zwolle. Deze driehoek aan de Disketteweg (naast ROC
Midden-Nederland Campus Amersfoort) biedt plaats aan meer
dan 3.000 zonnepanelen en ligt veilig. Helaas bleek na overleg met de gemeente dat deze plek mogelijk niet op korte
termijn beschikbaar is.
We bekijken nu in hoeverre de berm aan de oostzijde van de
Zielhorsterweg een mogelijkheid biedt. Volgens onze schatting is daar plek voor ongeveer 2.200 panelen. Vanwege de
ligging aan de openbare weg zijn er kostbare voorzieningen
nodig om de installatie te vrijwaren van diefstal en vandalisme. We hopen daar in goed overleg met de gemeente een
oplossing voor te vinden.

Like ons op

@BBN033, volg ons op

Na ruim een jaar wachten is er nu toestemming
van de beheerder: Cöoperatie Zon Op Amersfoort
mag zonnepanelen plaatsen op het dak van Kindercentrum de Vlinderslag aan de Evertsenstraat.
We moeten nog wel wat zaken uitzoeken. Nadat vorig jaar
de offertes binnen waren, bleek het project met 150 panelen
eigenlijk te klein. De vaste lasten, zoals de verzekering en de
aansluitkosten, zijn te hoog om de investering binnen tien tot
twaalf jaar terug te verdienen. We gaan nu onderzoeken of er
met de opvolger van de postcoderoosregeling ‘Subsidieregeling
coöperatieve energieopwekking’ (SCE) wel mogelijkheden zijn.
Ook moeten we nog met de koepelorganisatie van de
school, stichting de Meerkring, een overeenkomst sluiten.
We hopen er binnenkort meer over te kunnen melden.
Belangstelling is er in ieder
geval genoeg, er zijn
afgelopen periode nog 20
inschrijvingen bij gekomen.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Agenda

Zoekplaatje
Het vorige zoekplaatje

Een nieuw zoekplaatje

Waar vind je deze afbeelding?

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 | OudKatholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur

De gevelsteen bevindt zich in de gevel
van Muurhuizen 5-7. Het pand uit
1645 heet ‘Nieuwenburgh’ (opschrift
is ‘THVIS TE NIIWENBURCH 1645’).
De gevelsteen beeldt het huis af zoals
het er toen moet hebben uitgezien.
De winnaar heeft de bon inmiddels
gekregen!

elke vrijdag

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

Mail het antwoord voor 13 juni 2021
naar info@bbn-amersfoort.nl
o.v.v. BBN Nieuws zoekplaatje.
Onder de goede inzenders verloten
we koffie met gebak bij BijHein aan
de Kortegracht.

VERLOREN PARELTJE: VILLA NEDERBERG
Tekst: Johan Riemersma, foto: Archief Eemland

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

Utrechtseweg 17 was het adres van Villa
Nederberg. Op de stadskaart uit 1888
is de locatie duidelijk aangegeven: in
de dubbele zigzag van de Utrechtseweg
en Bergstraat-Korte Bergstraat (nu Vlas
akkerweg) nabij de R.K. Begraafplaats.
In 1941 stond de villa er nog. Toen ontwierp stadsarchitect van der Tak een
nieuw stadhuis op de plaats van de
latere Nefkens-showroom en -kantoor. Bij
het stroomlijnen van het kruispunt zal de
villa verloren zijn gegaan.

Villa Nederberg,

18 mei

Seniorentafel | 10.30 uur

13 juni

Obstacle Run Amersfoort

15 juni

Seniorentafel | 10.30 uur

15 jun t/m 16 okt. Zomeropenstelling St. Joriskerk
t/m 20 juni

Herkenning in vervreemding
Musiom

t/m 27 juni

Shaping Blocks - Marlou Pulles
Volmolen | Plantsoen Noord 2

20 juli

Seniorentafel | 10.30 uur

t/m 29 aug.

De vensterbank van Jasper
Hagenaar | Op de stoep van
Bergstraat 32

t/m 29 aug.

Mirror | Mirror. Reflect Yourself!
Kunsthal KAdE

t/m 26 sept.

Over velden en wegen
Museum Flehite

t/m 3 okt.

Ode aan het landschap
Mondriaanhuis

t/m 21 nov.

Topstukken uit de collectie
Museum Flehite

9 juli t/m 19 dec. Lage landen en de zee | Musiom

met links op de foto

t/m 27 dec.

de ingang van
de R.K. Begraafplaats

Collectie Juane Xue
National Gallery The Netherlands

met de kapel die
in 1973 is afgebroken.

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

Contactgegevens BBN
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Post
E-mail
Web
Facebook

Teut 67, 3811 WN Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033

Twitter

@bbnamersfoort

