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De tuinen aan de Waltoren hebben een  

bijdrage uit het buurtbudget gehad in 2020.
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Actief op sociale media
Mustafa is erg actief op sociale media, zoals Facebook en Snap-

chat. Daardoor is zijn publiek gemiddeld wat jonger. En 
zijn ze eenmaal geweest, dan komen ze graag terug. Als 
kapper bouw je een persoonlijke relatie op met je klant.

Ervaring met baarden
Veel verschillen met het kappersvak in Irak zijn er niet. 
Natuurlijk, andere modellen, maar in Nederland is de 
baard tegenwoordig heel populair. En daar had hij in 
Irak al veel ervaring mee opgedaan. Naar Amersfoort 
verhuizen, dat zou Mustafa nog wel willen. Maar dat 
zit er, gelet op de huizenprijzen hier, nog even niet 
in. Voorlopig is hij zeer tevreden met hoe de zaken 
nu gaan!

www.herenhuys.com

Tekst & foto: Peter Veeling

Op het hoogtepunt van de derde coronagolf opent 
Mustafa Hasan zijn barbershop ’t HerenHuys op de 
Langestraat 78. Die durft! Bij een lekker kopje koffie 
vertelt hij daarover.

Mustafa leerde het kappersvak in Irak. Vijf jaar geleden kwam 
hij naar Nederland. Hier werkte hij in verschillende kappers-
zaken in Utrecht en Zevenaar, waar hij nu woont. 

Kans gegrepen
De coronacrisis leverde problemen op voor de middenstand. 
Maar als zaken moeten sluiten, krijgen nieuwkomers betere kan-
sen om op een goede locatie te starten. Zo’n kans kreeg Mustafa 
in Amersfoort en die greep hij met beide handen aan. Dat hij 
daarmee een flink risico nam, vindt hij vanzelfsprekend. Het 
leven is risico nemen, zeker als je een eigen zaak wilt beginnen. 

Beter dan verwacht
Het loopt nu al beter dan  
verwacht. Normaal duurt het 
drie tot zes maanden voor-
dat je een klantenkring hebt  
opgebouwd. Maar omdat  
Mustafa in een drukke  
winkelstraat zit, is er veel 
aanloop. Niet alleen van 
buurtbewoners, maar ook van 
winkelend publiek en toeristen 
die zien dat er een plekje vrij is.

“Klanten zijn, behalve buurt
bewoners, ook toeristen die zien 

dat er een plaatsje vrij is”

http://www.facebook.com/bbn033
http://www.herenhuys.com
http://www.bbn-amersfoort.nl
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DE MUURHUIZENKERK
Tekst & foto: Kees Larooij

Er zal niet veel discussie ontstaan als ik stel dat de Muurhuizen een van 
de mooiste en bijzonderste straten van Nederland is. Deze monumentale 
galerij om ons centrum verbindt Amersfoorts verleden met vandaag. Ook 
wij eenentwintigste-eeuwers wonen, werken én kerken nog steeds aan de 
Muurhuizen.

Nummer 53 lijkt zo op het oog een gewoon woonhuis met een parmantig trappetje. Als 
je die trap oploopt, blijkt uit de houten plaat naast de deur dat het de kerk van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland is, die daar tweemaal per zondag samenkomt.

Psalmen uit 1566
Al sinds 1874 kerkt de gemeente in dit pand dat werd ingericht als godshuis. Het ge-
bouw stamt uit de zeventiende eeuw en is gebouwd op de fundering van de stadsmuur. 
De gemeente is niet groot, wat ook niet anders kan bij deze kerk. De geloofsgemeen-
schap is traditioneel, zoals dat heet. Zo zingt men de psalmen in de berijming van 
Petrus Datheen die uit 1566 stamt, het jaar van de Beeldenstorm. Opmerkelijk is dat 
de gemeente al sinds 1905 vacant is (geen dominee meer heeft). 

Woning
Alleen het bovengedeelte wordt gebruikt als kerk, het gedeelte onder de kerk is nog 
steeds een woning. Van 1887 – 1956 woonde daar een bekend lid van de gemeente, 
Jannetje van Dijkhuizen. In het boek ‘De opperzaal van de Muurhuizen. Leven, vrien-
den en predikanten van Jannetje van Dijkhuizen’ wordt haar leven beschreven.

Het Mondriaanhuis en de winkeliers en bewoners er om heen, willen dit 
gebiedje graag op de kaart zetten als een plek waar je geweest moet 
zijn. In 2022 is de 150ste geboortedag van Piet Mondriaan, een mooie 
mijlpaal om naar toe te werken. 

We spraken hierover met Sander van Buiten van Arthur en Willemijn aan de  
Kortegracht. “Er is van alles te beleven naast het Mondriaanhuis. De Muurhuizen 
met Groot-Tinnenburg en Bollenburg (’t Huis van Oldenbarnevelt), zicht op de 
Monnikendam, de synagoge met bijbehorende panden. En natuurlijk het plantsoen 
met de Mariënhof en wijnbar Zuster Margaux.” 

Andere winkels
Volgens Sander leidt de huidige leegstand, bij-
voorbeeld aan de kop van de Kortegracht en de 
Mooierstraat, tot een herschikking van het soort 
winkels. Bijvoorbeeld winkels die aansluiten bij 
de (autoluwe) wandelervaringen in en rondom 
het Mondriaanhuis. 

Nieuw magazine
Om het gebied onder de aandacht te brengen, 
ontwikkelen studenten van Nimeto, de mbo-vak-
school voor creatieve ruimtemakers in Utrecht, 
een mooi magazine voor het Mondriaankwartier. 
Het magazine gaat twee keer per jaar verschijnen.

Mondriaankwartier op de kaart
Tekst & foto: Johan Riemersma 

Iedereen kan dagelijks bij de horeca

bedrijven BijHein, SEM, Brood & Zoets, 

Blur of Lunch & Borrel Amersfoort 

terecht voor een lunchtas.  

Leen een stoeltje om lekker in het   

stadslandschap te picknicken.”

http://www.facebook.com/bbn033
http://www.bbn-amersfoort.nl
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Buurtbudget 2021 is op

Tekst: Peter Veeling

Tekst & foto: Johan Riemersma

Tekst: Hans Wels

In het BBN bestaan verschillende  
meningen over het vergunningen - 
 beleid voor zonnepanelen.  
Vanuit duurzaamheidsstand-
punt wordt gepleit voor meer 
mogelijkheden, terwijl vanuit de 
historische waarde van het unieke 
dakenlandschap een strenger 
beleid juist de voorkeur heeft. 

Het BBN heeft in briefwisselin-
gen en gesprekken met onder meer  
Monumentenzorg de zaak wat bre-
der getrokken. Het standpunt is nu 
dat historische binnensteden wel-
iswaar beschermd moeten worden, 
maar dat de kosten daarvan niet al-
leen voor rekening van de bewoners 
kunnen komen. Zeker omdat dit soort 
woningen (deels monumenten) door 
hun bouw al moeilijk te isoleren zijn, 
een individuele aanpak vergen en niet  
klimaat-neutraal zijn te maken. 

Actievere rol gemeente
Voor de duurzaamheidsambitie be-
tekent dit dat ook andere mogelijk-
heden beter in beeld moeten worden 
gebracht. Voor de gemeente is een 
meer actieve, meedenkende en facili-
terende rol weggelegd dan alleen maar 
zonnepanelen verbieden. De gemeente 
zou binnenstadbewoners meer kunnen 
ondersteunen in het vinden van moge-
lijkheden om buiten de binnenstad een 
collectief zonnepanelenproject te rea-
liseren. Ook kan ze haar eigen daken, 
bijvoorbeeld de parkeergarage bij de 
Flint, hiervoor beschikbaar stellen.

Kijk voor meer info over het huidige 
beleid op
www.amersfoort.nl/duurzaamerfgoed  

Om de verloedering van het straat-
beeld tegen te gaan, heeft de 
Ondernemersvereniging Binnenstad 
Amersfoort een begin gemaakt met 
het tijdelijk in gebruik geven van 
leegstaande winkelpanden. 

Op 1 juni werd de aftrap gegeven door de 
opening van een conceptstore in het oude 
pand van Perry Sport in het Amicitia- 
complex. Een kleine twintig kunstenaars 
en andere deelnemers presenteren hier 
hun aanbod. Van kunst tot boeken, van 
fotografie tot evenementen, er is van alles 
te doen. Hier ben je aan het juiste adres 
voor art, deco en meer!
Meer informatie is te vinden op 
https://www.facebook.com/
Amicitiaconceptstore

Standpunt BBN over zonnepanelen in de binnenstadAMICITIA CONCEPTSTORE
TEGEN VERLOEDERING 

We kregen de afgelopen maan-
den maar liefst twintig aanvra-
gen binnen voor een bijdrage uit 
het buurtbudget 2021. Het totale 
bedrag aan aanvragen bedraagt 
ruim 22.000 euro. Het beschik-
bare buurtbudget voor 2021 
is nu helemaal toegezegd aan 
projecten. 

Als projecten dit jaar om welke reden 
dan ook niet doorgaan, kunnen de 
toegezegde bedragen weer vrijkomen 
voor nieuwe aanvragen. Inmiddels 
is de buurtbudgetcommissie met een 
wachtlijst gestart. Aanvragen die vanaf 
nu binnenkomen, plaatst de commissie 
op deze wachtlijst. Ze komen als eer-
ste aan de beurt, zodra er weer budget 
beschikbaar is.

Foto’s van groen
De buurtbudgetcommissie krijgt  
regelmatig foto’s van activiteiten op-
gestuurd, die mede gefinancierd zijn 
door een bijdrage uit het buurtbud-
get. Dit keer foto’s van het Groenevent  
Valkestraat en omgeving en van het 
vergroeningsproject van Binnen de 
Veste. 

Op de website van het BBN staat  
het aanvraagformulier onder ‘buurt-
budget 2021’. 

Groenevent Valkestraat 

en omgeving, foto 

door Lettie Ambagtsheer.

Groenactiviteiten rond  

Binnen de Veste,  

foto door Annet Kruis.

http://www.facebook.com/bbn033
http://www.bbn-amersfoort.nl
http://www.amersfoort.nl/duurzaamerfgoed
https://www.facebook.com/amicitiaconceptstore
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Contactgegevens BBN
Post Teut 67, 3811 WN  Amersfoort
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Facebook www.facebook.com/bbn033

Twitter @bbnamersfoort

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 juli Seniorentafel  | 10.30 uur

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

14 t/m 22 aug. Expo Elleboog | Langegracht 36 | 
11.00 tot 17.00 uur

17 aug. 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 30 aug. Absoluut te gast | Stark in Kunst 

5 sept. Struinen in de tuinen 
alle wijken van Amersfoort

21 sept. Seniorentafel | 10.30 uur

t/m 26 sept. Over velden en wegen 
Museum Flehite

17 oktober Marathon Amersfoort

t/m 31 okt. Ode aan het landschap 
Mondriaanhuis

t/m 14 nov. Herkenning in vervreemding 
Musiom |  vrij-, zater- en zondag

t/m 21 nov. Topstukken uit de collectie 
Museum Flehite

t/m 27 dec. Collectie Juane Xue | National 
Gallery The Netherlands 

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

Het vorige zoekplaatje 

De plaat bevindt zich in de poort aan 
de Zuidsingel 25. Het Burgerweeshuis 
werd in 1550 opgericht in het inmiddels 
gesloopte Begijnhof aan de Noorderlijke 
Binnensingel. In de zeventiende eeuw 
groeide het aantal opgenomen wees-
kinderen, waardoor een ruimer onder-
komen noodzakelijk werd: het klooster 
Mariënhof aan de Zuidsingel. In 1612 
werd deze toegangspoort gebouwd.

De winnaar heeft de bon inmiddels 
gekregen! 

EEN HERPLAATST PARELTJE: LEEUW MET ZONNEWIJZERS
Tekst & foto: Johan Riemersma

Sinds 2016 prijkt aan de linkertoren 
(gezien vanaf de stad) van de  
Koppelpoort een natuurstenen 
leeuw met twee zonnewijzers op 
een speciaal gemetselde sokkel. 

De leeuw is mogelijk afkomstig van het in 
1800 afgebroken stadhuis op de Hof. De 
gemeente streeft ernaar om bouwfrag-
menten uit het depot van bijvoorbeeld 
Flehite weer een volwaardige plaats in 
de stad te geven. De herplaatsing van 
de leeuw op de Koppelpoort past in dit 
streven.

Voordat de leeuw zijn nieuwe plek kreeg, 
heeft een specialist berekend hoe de 
leeuw geplaatst zou moeten worden om 
de zonnewijzers correct te laten aanwij-
zen. De Koppelpoort bleek hierbij een ge-
schikte plaats te bieden. 

Een nieuw zoekplaatje

Waar vind je deze muurankers? 
Mail het antwoord voor 1 september 
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.
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