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Bij herinrichting Kamp meer 
prioriteit voor voetgangers

Vriend en vijand is het erover eens dat 
er aan de Kamp wel wat verbeterd kan 
worden. Hoewel de gemeente daar op de 
korte termijn geen budget voor heeft is het 
toch goed dat burgers proactief nadenken 
over de verbeteringen die ze willen. Dit in 
het kader van het Nieuwe Samenwerken 
tussen gemeente en burgers. Door nu al 
met plannen voor herinrichting te komen, 
kan de buurt een vuist maken richting 
gemeente. Met als gewenst gevolg dat 
de stem van de buurt door de gemeente 
gehoord wordt bij het ontwikkelen van 
nieuwe bestemmings- en beheersplannen. 

De werkgroep Vrienden van de Kamp  
is, met steun van de gemeente, al langer 
bezig met het ontwikkelen van een visie 
op het gebied. Maar de werkgroep, 
waarin ook het BBN is vertegenwoordigd, 
wil uitdrukkelijk draagvlak creëren in de 
buurt. Daarom werden de aanwezigen  
met prikkelende stellingen uitgedaagd 

hun ideeën over het gebied te spuien. 
De bedoeling is om komende  

zomer een afgeronde visie te  
kunnen presenteren, gevolgd 
door concreet ingevulde plannen 

in de loop van 2014. 

Foto: Hans Wels

Een deel van de visie is helder: meer 
prioriteit voor de voetganger op de Kamp. 
De straat zou veel aantrekkelijker worden 
als het autoverkeer teruggedrongen zou 
worden en er meer ruimte zou komen voor 
wandelen en verblijven. De verwachting is 
dat dat ook het winkelbestand ten goede 
zal komen. Daarom is er, vooruitlopend 
op de visievorming, door Koos Iestra van 
Adviesbureau Haver Droeze een schets ge-
maakt hoe de herinrichting vorm gegeven 
kan worden. Deze schets was een aanspre-
kende inleiding voor de aanwezigen om 
hun ideeën en commentaren te geven.

Aandacht was er niet alleen voor de min-
punten, maar zeker ook voor de kwaliteiten 
van de Kamp. Meer dan in de meeste andere 
winkelstraten vormen de afzonderlijke gevels 
van de Kamp een eenheid. Het bovenste deel 
en het deel van de begane grond zijn beide 
vaak nog origineel. Ook de rijke historie is een 
beeldbepalende factor van de straat.

Wie mee wil denken over de toekomst van 
de Kamp, wordt uitgenodigd zijn ideeën te  
sturen naar vriendenvandekamp@gmail.com.  
Het Binnenstad Bewoners Netwerk houdt 
u op de hoogte van de vorderingen.

Op de Kamp vond op 26 februari een bijeenkomst plaats van bewoners, 
ondernemers en eigenaren van panden op de Kamp. Het doel was om  
deze groepen te betrekken bij het ontwikkelen van een visie op gewenste 
herinrichting van de Kamp en de directe omgeving.
 

Foto’s: Richard Sinon

In groepjes kon je reageren  

op de ideeën over de Kamp

mailto:vriendenvandekamp%40gmail.com?subject=


Fo
to

: H
an

s T
im

m
er

m
an

s

2.

Multifunctionele galerie brengt kunst met een grote ‘C’
Gong Dong, Wu Jia Hui, Zhong en Tian Yi. Zomaar wat namen van Chinese 
kunstenaars, van wie werk wordt aangeboden in Galerie Kunstbroeders, 
art & more. Aan de Weverssingel 22 zijn Rijk en Carl Schipper in februari 
hun galerie begonnen. Een korte kennismaking met deze kunstbroeders.

Kunst van nieuw, opkomend Chinees 
talent, dat is de passie van de broers Rijk en 
Carl Schipper. Dat is niet zomaar ontstaan, 
Rijk Schipper heeft een aantal jaren in 
China gewoond. “Daar heb ik veel bewon-
dering gekregen voor de hedendaagse 
Chinese kunst. Toen al hebben wij de eerste 
Chinese schilderijen aangekocht”, blikt Rijk 
enthousiast terug.

Vertrouwensband
In 2008 kwam Rijk terug naar Nederland. 
Het idee voor een eigen galerie werd snel 
geboren. Over het samenwerken met  

Chinese kunstenaars zegt hij: “Je moet  
echt een vertrouwensband opbouwen.  
Als je goed contact met ze hebt, zijn ze  
zeer coöperatief. Chinese kunstenaars zijn 
harde werkers met een grote mate van 
vakbekwaamheid en materiaalkennis.  
Dat levert fraaie kunst op.”

Concept
Amersfoort laten kennismaken met 
Chinese hedendaagse kunst is aan Rijk en 
Carl wel besteed. De kunstbroeders zien 
sinds de start het aantal bezoekers groeien. 
Daarop zet Carl graag zijn expertise in.  

Met zijn reclame-achtergrond zet hij de 
galerie verder op de kaart. Carl: “Adver-
tenties werken goed. In vakgerelateerde 
kunstbladen als Tableau, maar ook in de 
krant. Verder hebben we een groot netwerk 
van kunstliefhebbers, waarmee we in deze 
galerie meer doen.” 

In de galerie hangt een echte huiskamer-
sfeer, compleet met tafel, stoelen en een 
comfortabele zitbank. “Netwerkbijeen-
komsten, (kunst)lezingen, proeverijen en 
werklunches kunnen hier prima plaats-
vinden. Dat is het stukje ‘more’ van Galerie 
Kunstbroeders.”

Voor de broers blijft het boeiend om 
nieuwe kunst te ontdekken. Rijk: “Het is 
geweldig om nieuwe kunstenaars en hun 
kunstwerken te ontdekken op bijvoorbeeld 
de Shanghai Art Fair of zomaar ergens in 
een atelier achteraf. Inmiddels hebben we 

een exclusief contract met vier beeldend 
kunstenaars en vijf schilders. Net gear-
riveerd is de beeldengroep ‘We sky’ van 
beeldhouwer Gong Dong.”

Galerie Kunstbroeders is geopend van vrijdag 
tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Ook bezoek op afspraak is mogelijk. De ga-
lerie maakt deel uit van de KunstKijkRoute. 
Meer informatie? Kijk dan op  
www.kunstbroeders.com.Carl (links) en Rijk Schipper bieden opkomend Chinees talent een podium

Streekmolen heeft het voornemen 
om in 2013 de Amersfoorters  
kennis te laten maken met de 
zogenoemde streekmolenkrat. 

Puur en vers
De kratten van Streekmolen zijn gevuld  
met duurzame en biologische streek-
producten zoals vers fruit, verse groente,  
vlees/vis of een vegetarisch ingrediënt, 
ambachtelijk gebakken brood en 
extra’s zoals honing, kaas of sap, direct 
van de boer. De krat wordt twee-
wekelijks thuisbezorgd. Daarnaast 
worden bijpassende recepten op de 
website gepubliceerd. 

Streekmolen breidt uit naar Amersfoort 
“Onze boeren en tuinders komen bijna  
allemaal uit de provincie Utrecht. Daarnaast 
is Amersfoort de voormalige Hoofdstad van 
de Smaak. De keuze is dan snel gemaakt 
om ook Amersfoorters kennis te laten  
maken met producten uit de streek.  
De producten in de krat zijn heerlijk vers, 
duurzaam en puur. Elke boer, bakker, imker 
of tuinder heeft zijn eigen verhaal en als 
dat verhaal klopt zorgen wij dat het in 
onze Streekmolenkrat komt. De Moestuin 
uit Maarschalkerweerd heeft bijvoorbeeld 
potten met heerlijke pompoenchutney aan 
ons geleverd. De moestuin voorziet ook in 
leer- en werktrajecten voor jongeren met 
een arbeidshandicap. We gaan voor lokaal, 

We doen meer  
met onze galerie’

 

vers en duurzaam, dat proef je,” aldus 
Malcolm Burg, een van de oprichters  
van Streekmolen. 

Proberen?
Bestel een proefkrat voor slechts  
25,00 euro (normaal 29,50 euro).  
Bezoek de website www.streekmolen.nl 
voor meer informatie. 

http://www.kunstbroeders.com
http://www.streekmolen.nl


Huurdersvereniging Bloemendalse Buitenpoort 

Buurtbudget… wikken en wegen, passen en meten

Ook voor 2013 heeft de werkgroep een 
bijdrage gevraagd vanuit het buurtbudget.
De volgende groene plannen zijn gemaakt: 
• Een planten(ruil)beurs, waar de binnen-

stadbewoners hun stekjes, zaailingen  
en/of vaste planten kunnen ruilen voor 
die van buurtbewoners. Dat betekent  
dat u voor niets of bijna niets nieuwe 
planten kunt krijgen voor uw geveltuin  
of planten bakken. Noteer vast de datum: 

Update werkgroep Groen 
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Aan de Bloemendalse Buitenkade, ter hoogte van  
de Joodse Begraafplaats en de Bloemendalse Brug,  
ligt een wooncomplex met twee gemeenschappelijke 
ruimten voor ouderen vanaf 55 jaar. Er geldt een  
toelatingsprocedure.

Het complex
Het complex bestaat uit 16 appartementen 
- nog wel - binnen de sociale huursector. De 
leden van de woongroep zijn een levendige 
groep ouder wordende mensen, wonend in 
een individueel appartement rondom een 
ruime binnentuin. De huidige wijze van om-
gang is op basis van vrijheid met zorg voor 
het onderhoud van het complex.

Toelatingsprocedure
De bewoners hanteren een belangstel-
lendenlijst zonder het aspect van een 
wachtlijst. De toelatingsprocedure treedt 
in werking wanneer een appartement vrij 
komt. De kennismakingscommissie nodigt 

mensen uit die in het 
complex willen komen 
wonen en maakt een 
voorselectie. Nadien 
kiest de hele groep met 
de meeste stemmen de 
nieuwe bewoner. 

Om de zoveel tijd komt 
er een appartement 
leeg en dan is het 
fijn een ruim aantal 
gegadigden op de lijst te hebben staan. 
Nieuwe bewoners moeten wel voldoen 
aan de gemeentelijke toewijzingscriteria 
van Amersfoort. 

Foto: Hans Wels

Voor meer informatie:
Kennismakingscommissie BBP
Bloemendalse Buitenkade 21
3813 AZ Amersfoort

weer een grote variatie aan aanvragen. 
Ontmoeten gaan we elkaar zeker. Er zijn 15 
aanvragen ingediend. Natuurlijk de grote 
bekenden, Clowntjeshof, Havikconcert, 
Struinen in de Tuinen, Bloemendalsestraat 
met Koninginnedag, het blijft echt 30 april 
staat in de aanvraag (!). 

Ook de werkgroep Groen werkt inspi-
rerend op de Binnenstad. Elleboogkerk, 
Teut en Rochusstraat hebben ambities. 

De Valkhof doet nog verwoede pogingen 
groen te blijven en zal het dit jaar zeker 
nog uithouden…

Nieuwkomers als Kids Festival op 2 juni, 
het Tejaterthuis aan de Nieuwstraat en de 
basisschool de Tafelronde zorgen weer 
voor nieuw elan. Uitstekend! Haagplein en 
de Mozaïekgroep Filalethes op woensdag-
avond aan de Havik 27 met de zorg voor  
onze medelanders zijn ook dit jaar weer 
van de partij.

Een veelheid aan aanvragen, veel crea ti-
viteit, heel veel zelfwerkzaamheid.
Het is niet in de laatste plaats de veelheid 
aan sponsoring, die onze binnenstad leef-
baar houdt. Het buurtbudget speelt hierin, 
al of niet, een bescheiden rol.
De aanvragen overtreffen ook dit jaar weer 
het beschikbare budget. Met het gestelde  
budget van maximaal 1000 euro moeten 
we een heel eind komen. Zonder twijfel 
zullen we weer moeten wikken en wegen, 
passen en meten.

Namens de werkgroep Buurtbudget,
Norbert van Zwetselaar

25 mei, van 14.00 - 16.00 uur op de bin-
nenplaats van Stadscafé De Observant.

• Als uw geveltuin of plantenbakken aan  
de gevel een aanwinst zijn voor de bin-
nenstad, kunt u in aanmerking komen 
voor mooie prijzen. 

• De werkgroep probeert braakliggende 
terreinen te vergroenen.

Als u actief wilt meedenken en mee-
werken binnen de werkgroep Groen,  

bent u van harte welkom.
Meld u aan via info@bbn-amersfoort.nl.  
En voor iedereen geldt: begin alvast te  
zaaien of na te denken welke planten u 
graag wilt verruilen voor andere. Of kom 
gewoon eens kennismaken met ons om  
te praten over Groen in de Binnenstad. 

Namens de werkgroep Groen,
Jenna Vermaat

15 maart sluitingsdatum. Met ontluikend groen kwamen traditiegetrouw 
ook nog vele aanvragen in de afgelopen maand binnen.

Ontmoeten in de binnenstad geeft  

mailto:info%40bbn-amersfoort.nl?subject=Aanmelding%20werkgroep%20Groen
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Evenementenkalender
‘Wat is er te doen ...’

Contactgegevens BBN
Post: Teut 67, 3811 WN, Amersfoort
Email: info@bbn-amersfoort.nl

Web: www.bbn-amersfoort.nl

Hyves: bbnamersfoort.hyves.nl
Twitter:  twitter.com/bbnamersfoort

Mariska Bergman
Hans Meijerink 
Johan Riemersma
Matthijs Rigterink
Hans Wels

Redactie

BBN Nieuws

23 en 24/3 Opgeruimd staat netjes, 
 Tejaterthuis, Nieuwstraat

24/3 Koopzondag binnenstad

t/m 29/3 Leegstand onderweg, 
 kunstmanifestatie, De Zonnehof

30/3 Smaak van de Streek, 
 Grote Koppel

30 en 31/3 Fantastisch Kinderfilm Festival,
 Theater De Lieve Vrouw

6/4 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

7/4 Wijnroute Amersfoort, 
 Grand Café Hemels, Langestraat

t/m 14/4 Space Drawings, Kunsthal KAdE

19/4 Rondleiding Rijksdienst voor het 
 Cultureel Erfgoed, Smallepad

20/4 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

21/4 KunstKijkRoute

28/4 Koopzondag binnenstad

4/5 Snuffelmarkt, Lieve Vrouwekerkhof

5/1 Wijnroute Amersfoort, 
 Grand Café Hemels, Langestraat

9 t/m 12/5 Proef Amersfoort, Hof

17/5 Rondleiding Rijksdienst voor het
 Cultureel Erfgoed, Smallepad

19/5 KunstKijkRoute

24 t/m 26/5 Mysterie boot, Waterlijn

26/5 Koopzondag binnenstad

t/m 2/6 Wad getekend, Museum Flehite

t/m 2/6 Tijdloos Eigentijds, Museum Flehite

Na jarenlange verkrotting wordt een ingrijpend nieuw- en verbouwplan 
gerealiseerd op de hoek van de Paternosterstraat (Lieve Vrouwestraat 48-50).  
Er wordt gewerkt aan de realisatie van drie appartementen, waarvan een met  
atelier. Ook in de voormalige ABN AMRO op Stadsring 69 komen woningen.

Het pand 48-50 werd omstreeks 1915 gebouwd en heeft gediend als werkplaats voor  
het maken van doodskisten en als handel in speelgoed. Het bleef als enig pand aan de  
Paternosterstraat staan, toen die omgeving geheel werd afgebroken in 1928. De markt-
hallen werden gerealiseerd om op hun beurt in 1985 gesloopt te worden ten gunste van 
sociale woningbouw. In het pand 48-50 worden authentieke details als hijsbalken en 
muurankers gespaard of opnieuw aangebracht.

ABN AMRO-pand
Ook de voormalige ABN AMRO krijgt de functie van wooncomplex. De nieuwe eigenaar 
wil de gevels vervangen en aan de achterzijde wordt het gebouw uitgebreid. Bovenop 
het gebouw komt een woning voor de eigenaar. Met de aangepaste gevelindeling en 
afwerking met natuursteen of een stuclaag krijgt het gebouw een andere uitstraling in 
dit gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het is nog onduidelijk wanneer een en ander 
wordt gerealiseerd.

Dat zou je kunnen denken. Het ligt eraan van wiens kant je het bekijkt. En er zijn vele kan-
ten in deze komedie, gespeeld in het Tejaterthuis in de Nieuwstraat. Eruit worden gegooid 
door je man is opgeruimd staat netjes. Het huis van de vriendin, die je liefdevol een bed 
aanbiedt, tot overdrevens toe schoonmaken is ook opgeruimd staat netjes. Maar het kan 
ook te ver gaan, en onder het genot van een spelletje Triviant kun je zien waar dwang-
matig schoonmaken toe kan leiden. Opgeruimd staat netjes dus. 

Resterende speeldata:
23 maart om 20.30 uur en 24 maart om 14.30 uur.
Entree: 12,50 euro (koffie en 1 consumptie inbegrepen) 

Extra speeldata: 
donderdag 4 april en zondag 7 april

Reserveren:
www.tejaterthuis.nl
033 - 463 21 34
Nieuwstraat 17, Amersfoort 

Realisatie nieuwe wooncomplexen

Opgeruimd.... staat netjes? 

Zoekplaatje
Op het vorige zoekplaatje zijn een aantal 
goede oplossingen ingestuurd.  De gevel-
steen van het lam Gods is te vinden in de 
Krommestraat 10. De tegoedbon van Queens 
gaat naar mevrouw Van Alphen. Hierbij een 
nieuwe opgave: een leuk bovengeveltje, 
maar waar? Stuur uw reactie naar de redac-
tie van de nieuwsbrief. De contactgegevens 
vindt u hieronder. Onder de juiste inzenders 
wordt een tegoedbon voor koffie/thee de 
luxe bij Queens verloot.

Foto: Johan Riemersma

http://www.tejaterthuis.nl

