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BEWONER IN BEELD: HENRIETTE COPPES, KUNSTENAAR
Tekst: Peter Veeling, foto: eigen archief kunstenaar

Sinds 2016 woont Henriette Coppes weer in Amersfoort. Ze is geboren
in Tilburg en heeft in diverse plaatsen in Nederland geleefd. Met opgroeiende kinderen ook een aantal jaren in Amersfoort. Nadat haar man
was overleden, besloot Henriette terug te keren naar Amersfoort: ze
vond het indertijd een heel fijne plek en haar dochter woont in de stad.
“Amersfoort heeft alle geneugten van de
grote stad, maar wel met een compact
centrum waar alles bij de hand is. En
zonder de anonimiteit en drukte van
steden als Utrecht en Amsterdam.” Dat ze
snel een kennissenkring kon opbouwen,
was mede te danken aan haar bijdrage
aan de organisatie van het ‘Running
Dinner’. Zo’n 80 - 90 huishoudens rond
de Muurhuizen gaan dan op een zaterdagavond in november in wisselende
samenstelling bij elkaar aan tafel. Verder
werd ze ook toegelaten tot ‘De Ploegh’,
een landelijk kunstenaars
genootschap
dat in Amersfoort is gevestigd. In dit
genootschap werken ruim 100 kunstenaars samen en ze organiseren tentoonstellingen in Galerie De Ploegh aan de
Coninckstraat.

Geometrisch en abstract

Haar kunstopleiding kreeg Henriette
op de academie in Enschede, richting textiel. In Kampen haalde ze
daarna haar eerstegraads onderwijsakte beeldende vorming. Het bleek
niet haalbaar om als kunstenaar voldoende brood op de plank te krijgen. Ze koos voor het onderwijs
en maakte carrière van leerkracht
tot schoolleider. Eenmaal met
pensioen ontstond er weer ruimte om zich fulltime op de kunst
te richten. In haar atelier, een
tuin
kamer aan de Zuidsingel, maakt
Henriette geometrisch abstract werk.
Vaak vierkant en meestal met textiel
als basis, maar aangevuld met andere
materialen.

Ze exposeert regelmatig, onder andere in
Galerie De Ploegh.
Meer weten over Henriette en haar kunst?
Kijk dan op www.henriettecoppes.com

Geen trottoir meer
Tekst: Johan Riemersma, foto: Dagmar Wynants

Onlangs is de herinrichting van het straatprofiel van de
Kamperbinnenpoort tot de kruising met de Coninckstraat
voltooid. Het is nu een gemeenschappelijk gebied voor auto’s,
voetgangers en fietsen, dus zonder trottoirs.
Op een later tijdstip is het de bedoeling dat ook de rest van Kamp
aan de beurt komt, tot aan het reeds heringerichte gebied bij de
stier. Wellicht wordt dit gecombineerd met rioleringsrenovatie.

Like ons op

@BBN033, volg ons op

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

1

GFT IN DE STADSKERN

BBN werkt mee aan manifesten

Tekst: Johan Riemersma

Tekst: Johan Riemersma, foto: SGLA

Alle bewoners kunnen hun G(roente)F(ruit)T(uin)afval gratis bij het Milieu Breng Station (MBS) aan
de Nijverheidsweg brengen. Adressen met een
tuin, vallend binnen het postcodegebied 3811 BK,
BL, EC, ED en EE, kunnen kosteloos kleine tuinzakken van 272 liter aanvragen bij ROVA.

Het BBN heeft meegewerkt aan een manifest van
de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar
Amersfoort) en een manifest van de organisaties van
cultuur, bewoners, ondernemers en pandeigenaren
van de binnenstad.

Het BBN heeft dit nagekeken. Resultaat: ook de postcodes
BJ (Breestraat 4-28) en EG (Muurhuizen 155 en hoger)
kunnen hier gebruik van gaan maken. Dat de service is
beperkt tot de Breestraat
en de Muurhuizen komt
omdat deze panden een
tuin hebben aan de Westsingel, de Zuidsingel of de
Weverssingel.

Gemeente kijkt ernaar

Het BBN vindt dat ook panden met tuinen aan de Langegracht of het plantsoen hieronder zouden moeten vallen en
eigenlijk alle panden met tuinen in de stadskern. Inmiddels
is de gemeente het probleem opnieuw aan het bekijken en
ook de rol die de Stadswormerij kan spelen voor groente/
fruitafval wordt daarin meegenomen.

Het manifest van de SGLA is te vinden op sgla.nl/actueel. In het
manifest vragen de dertien bewonersorganisaties, vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen, om meer aandacht voor leefbaarheid,
integraliteit, samenwerking, groen en het gebruik van de openbare ruimte. Op de foto biedt de voorzitter van de SGLA het
manifest aan burgemeester Bolsius aan.

Manifest binnenstad

Het manifest van de binnenstadorganisaties is te vinden op
ondernemersbinnenstadamersfoort.nl/samenwerkende-binnenstandsorganisaties-presenteren-manifest/ Het BBN wil vooral
behoud van diversiteit in bewoners behouden en gentrificatie
voorkomen. Een prettige woonomgeving voor iedereen. Ook
hulp bij verduurzamen van de woningen is een speerpunt.

Bladkorven ROVA

Daarnaast
kunnen
binnenstadbewoners
gebruik
maken van de gratis regeling voor grof tuinafvalinzameling (de zogenaamde takkenroute), ook via ROVA.
Van medio november - januari worden er op strategische locaties in de (binnen)stad bladkorven uitgezet.
Informatie hierover is te vinden op www.rova.nl/inwoners/
pagina/1058/Alles-over-grof-tuinafval

Bijeenkomsten Van Ring naar Park
Tekst: Johan Riemersma

Met twee stadsringcafés in februari en maart hebben
de initiatiefnemers het voorstel om van de Stadsring
gedeeltelijk weer een park te maken behoorlijk kracht
bij gezet.
In het eerste café werd naast een aantal voorbeelden elders
(bijvoorbeeld de Catharijnesingel in Utrecht) ingegaan op een
soortgelijke transformatie van de Stadsboulevard in Enschede.
Spreker Dick Buursink was daar als wethouder bij betrokken.
“Het kan, maar het gaat niet vanzelf.”

Uitnodigen tot bewegen

In maart had het stadsringcafé als thema ‘Gezonde Stad’.
Thomas Plochg, directeur van de Federatie voor Gezondheid,
benadrukte dat het belangrijk is dat steden uitnodigen tot
bewegen. Meijke van Herwijnen, deskundige in gedragsverandering, liet zien dat mensen vaak bang zijn voor verandering. Maar
verandering is er altijd en heeft ons even vaak goeds gebracht.
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Reële kansen

Vertegenwoordigers van politieke partijen Frank Kwanten
(Amersfoort2014),
Micheline
PaffenZeenni
(CDA), Dirk Joost van Hamersveld (D66) en wethouder Astrid Janssen (Groen Links) werden door Duco
Bannink bevraagd over hun ideeën voor een autoluwe Stadsring. Alle vier zien hier reële kansen voor. Wel is het belangrijk
dat verkeersmodellen niet als enige maatgevend zijn. In Utrecht
is veel verkeer na de herstructurering van de Catharijnesingel
‘verdampt’.

Festival op Stadsring

Als proef komt er een festival waarbij de helft van de Stadsring
tussen de Molenstraat en de Utrechtsestraat voor verkeer wordt
afgesloten om ruimte te maken voor muziek, theater, kunst en
spelletjes.
Dit ‘Festival van
Inzicht’ vindt plaats
van 16 - 18 september.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

Ook een aanvraag voor vergroening hoek Appelmarkt/Muurhuizen.

Stand aanvragen buurtbudget 2022
Tekst en foto: Hans Wels

Inmiddels is de aanvraag voor het beschikbaar stellen van het buurtbudget 2022 voor de binnenstad
door de gemeente Amersfoort goedgekeurd. De
buurtbudgetcommissie heeft de inmiddels binnengekomen aanvragen beoordeeld en besloten welke
bedragen aan welke activiteiten worden toegekend.
Alle aanvragers hebben inmiddels bericht gehad over
welk bedrag men kan beschikken in 2022.
Geen enkele aanvraag is afgekeurd. Ook dit jaar is er weer een
groot aantal aanvragen die de vergroening van de binnenstad
gaan bevorderen. Verder aanvragen voor bijvoorbeeld grootletterboeken en voor enkele festivals.

Veel aanvragen

Rond 7 maart, de datum waarop de aanvragen binnen moesten
zijn, waren er 21 aanvragen binnen. Samen goed voor ruim

26.000 euro. Dat ging het beschikbare bedrag van 20.400 euro
aan buurtbudget ver te boven, dus niet alle aanvragers kregen
het volledige door hen aangevraagde bedrag.

Op de wachtlijst

Na het verdelen van het beschikbare buurtbudget zijn nog enkele nieuwe aanvragen binnengekomen voor een totaalbedrag
5.500 euro. Deze aanvragen zijn op de wachtlijst gezet. Mochten projecten in 2022 niet doorgaan, dan wordt bekeken hoe
het vrijgekomen bedrag verdeeld kan worden over projecten
op de wachtlijst.

Verantwoording buurtbudget 2021

Jaarlijks moet de buurtbudgetcommissie verantwoording afleggen aan de gemeente Amersfoort hoe het buurtbudget besteed
is, zowel financieel door het overleggen van de aanvragen en de
bijbehorende bonnen en facturen als inhoudelijk. Dit inhoudelijk verslag met vermelding welke bedragen in 2021 aan welke
activiteiten zijn toegekend staat op de website van het BBN.

MONDRIAAN 150
Tekst: Joyce de la Croix, foto’s: via Mondriaanhuis

Het zal je vast niet ontgaan zijn: Amersfoort viert dit
jaar de 150e verjaardag van Piet Mondriaan. In de
binnenstad wapperen kleurige Mondriaanvlaggen
en het hele jaar door zijn er tentoonstellingen en
activiteiten die de verbeeldingskracht en vernieuwingsdrang van de aan de Kortegracht geboren
kunstenaar centraal stellen.
Een bijzondere Mondriaan
activiteit is gepland op maandag 2 juli. Dan organiseert
de Mariënhof het 150e verjaardagsdiner. Het belooft
een spectaculaire avond te
worden met op Mondriaan
geïnspireerde gerechten van
‘creative chef’ Jasper Udink
ten Cate. Reserveren kan via
de website van de Mariënhof.

Tentoonstellingen

Expositie ‘Schurend Paradijs’ - nog de hele zomer te zien in
Kunsthal KAdE - refereert aan het ‘Aardse Paradijs’ waar
Mondriaan naar streefde. Voor het eerst is hierbij De Elleboogkerk
betrokken als extra locatie. In het Mondriaanhuis is expositie Lef!

Like ons op
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Wandschildering van Gijs Frieling in de Elleboogkerk.

te zien met nieuw werk van aanstormend talent. In het najaar volgt
in het geboortehuis tentoonstelling Onbegrensd. Voor deze bijzondere expositie werken beeldend kunstenaars en componisten in
duo’s samen aan zeven kunstwerken. In Museum Flehite wordt dit
najaar een expositie met werk van de jonge Mondriaan getoond.
Na de zomer staan ook nog diverse Mondriaanmuziek- en theaterproducties op het programma. Wil je weten wat er allemaal
wordt georganiseerd? Kijk dan op de website mondriaan150.nl

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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Agenda

Zoekplaatje
Het vorige zoekplaatje

Een nieuw zoekplaatje

elke dinsdag

Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke woensdag Buurtkamer binnenstad
Alma Huis | Appelmarkt 17 | 10 uur
elke woensdag Stiltemeditatie in de
Sint-Joriskerk | 9.00 uur, meer
info www.stadsdominee.nl
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

Deze muurankers zijn te vinden op
het Huis met de Paarse Ruiten aan de
Zuidsingel 38.
Het bleek een moeilijke opgave want
we hebben geen oplossingen binnen
gekregen...

Waar vind je dit kunstwerk?
Mail het antwoord voor 5 juni 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.

PARELTJE VAN DE BINNENSTAD: SCHAKELSTATION SMALLEPAD
Tekst en foto: Johan Riemersma

Het 50kv/10kv-schakelstation is gesitueerd aan het Smallepad 2, aan
de rand van het centrum tussen de spoorlijn naar Zwolle en Apeldoorn
en het Amersfoortse stadhuis.
Een schakelstation zorgt ervoor dat de stroom over de stad verdeeld wordt via de
transformatorhuisjes die op het station zijn aangesloten.

Verbeelding transformatieproces

Het gebouw is opgedeeld in twee delen: het ene deel is iets verschoven ten opzichte
van het andere deel. Daarnaast is het ene met donkere basaltplaten en het andere
deel met grijze aluminiumplaten bekleed. Deze opdeling moet het transformatieproces
verbeelden. Het object heeft zes grote luiken voor de transformatoren en slechts één
raam en deur.

17 mei

Seniorentafel | 10.30 uur

21 mei

Snuffelmarkt | Eemplein

25 t/m 29 mei Proef Amersfoort
De nieuwe stad | Oliemolenhof
t/m 29 mei

Lage landen en de zee | Musiom
vrijdag, zaterdag en zondag

3 t/m 6 juni

Lepeltje Lepeltje
Burgemeester Brouwerplantsoen

4 en 18 juni

Snuffelmarkt | Eemplein

12 juni

Marathon Amersfoort

17 t/m 19 juni Havikconcerten | Havik
t/m 19 juni

LEF! | Mondriaanhuis

t/m 19 juni

Tentoonstelling Kenne Grégoire
National Gallery Color House

21 juni

Seniorentafel | 10.30 uur

26 juni t/m
28 augustus

Op zoek naar de toekomst
Mondriaanhuis

t/m 3 juli

Schurend Paradijs | Kunsthal kAde

t/m 10 juli

Zeven x weven
Katoendrukkerij Volmolen

19 juli

Seniorentafel | 10.30 uur

26 juli t/m
9 oktober

Foto-expositie Grensverleggers
Kantoendrukkerij Volmolen

t/m 4 sept.

Special Arts meets Mondriaan
Mariënhof

16 t/m 18 sept. Festival van Inzicht | Stadsring

Bekende architect

Ben van Berkel is de architect van het gebouw. Het ontwerp startte in 1989 en in 1994
werd het gebouw opgeleverd. Veel bekender is van Berkel geworden met de Erasmusbrug in Rotterdam. In Amersfoort is ook het Karbouwgebouw door hem ontworpen
en de woning Wilbrink in het etalageproject (Zielhorst).

t/m 2 oktober Ooggetuigen van de oorlog:
Amersfoort 1940-1945
Museum Flehite
t/m 2 jan. 2023 Voorbeeld - Nabeeld
Galerie de Ploegh

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

