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Een van de prioriteiten van het bestuur en 
de vrijwilligers van de Stichting BAZ is 
momenteel het organiseren van een groots 
opgezet wijkevent, dat plaatsvindt op 23 
september. Een evenement in het Juliana 
van Stolbergplantsoen, waar wij uw hulp 
hard bij nodig hebben. De plannen zijn 
daarvoor ontvouwd tijdens een goed 
bezochte vrijwilligersbijeenkomst. Lees het 
verhaal hierover in deze wijkkrant en kom 
in actie.  

Ook dit keer weer een keur aan goede 
verhalen, door het vlijtige redactieteam 
aangeleverd. Zoals de Waterputten in 
Klein Zwitserland, inspiratiedagen in 
wijkhuis De Driehoek, het democratische 
buurtbestuurt-initiatief en de gezellige 
natuurwerkdagen van Stichting Elisabeth 
Groen. Voor de ouderen onder ons is er 
een gratis boodschappendienst en voor de 

Van uw hoofdredacteur
In deze editie van de wijkkrant Lente 2017 neem ik even het stokje over van 
onze voorzitter Mira Majoor. Te druk, te veel andere zaken te doen, geen tijd, 
u kent het wel. Ook dit keer weer een goed gevulde krant waar we wederom 
tros op mogen zijn. Tot nu toe krijgen we dan ook veel positieve reacties op het 
nieuwe formaat en de inhoud van de Wijkkrant Amersfoort Zuid. Van de man 
in de straat tot aan onze burgemeester toe.

nodige beweging heeft het Leusderkwar-
tier sinds kort een heus beweegrondje van 
iets meer dan drie kilometer. Zou zeggen, 
doen! Met of zonder uw hond. Alhoewel 
uw huisdier het bos Nimmerdor waar-
schijnlijk leuker vindt.

Het blijft leuk om deze krant te maken 
met een club enthousiaste buurtbewo-
ners. Maar we kunnen altijd mensen erbij 
gebruiken. Met meer man- en vrouw-
kracht kunnen we namelijk een nog 
mooiere en meer gevarieerde wijkkrant 
maken. Het contactadres vindt u in het 
colofon op de achterflap.

Dan rest mij nog u een prettige zomer toe 
te wensen en voor suggesties, ideeën en 
opmerkingen staan wij altijd open.

Bert Vos
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Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in wijkhuis De Driehoek zijn de 
ideeën besproken voor een groots opgezet wijkevent. Mira Majoor, voorzitter 
van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid, deed de plannen uit de 
doeken. De redactie van de wijkkrant was erbij.

Wijkevent Amersfoort Zuid groots opgezet

In de agenda: 23 september 
Twee jaar geleden heette het wijkevent 
nog informatiemarkt. In de Martuskerk 
presenteerden zich dat jaar veel organi-
saties met hun stand. Honderd vrijwil-
ligers zetten zich in voor ruim tweehon-
derd bezoekers. Er was toen te weinig 
plek voor de standhouders en er was 
geen mogelijkheid voor extra aanbod 
en vertier door de organisaties vanwege 
het ruimtegebrek. Ondanks deze 
minpunten waren de bezoekers enthou-
siast en daarom willen we deze succes-
volle markt uitbouwen tot een heus 
wijkevent. Omdat de kerk voor veel 
bewoners ‘onzichtbaar’ of onbekend is 
en te weinig ruimte biedt, zijn we op 
zoek gegaan naar een grote centraal 
gelegen buitenlocatie. De onlangs in het 
leven geroepen werkgroep wijkevent 
gaat hiermee aan de slag. De datum 
staat al vast: 23 september! Zet alvast in 
je agenda!

Poort Juliana van Stolberg, foto Celesta Lente

Juliana van Stolbergplantsoen
Dit jaar is er voor een grote openluchtlo-
catie gekozen. Het Juliana van Stolberg-
plantsoen. Want, zegt de werkgroep, daar 
kan men zich beter presenteren, er is de 
mogelijkheid voor creatieve workshops 
en sportactiviteiten, ontmoeting met een 
hapje en drankje en muziekoptredens 
op een podium. Er is daarbij een samen-
werking met het SRO, leerlingen van het 
mbo aan de Leusderweg en we hopen op 
een bijdrage van de lokale ondernemers. 
De organisatie mikt op een opkomst van 
duizend mensen.

Wijkmarkt
De centrale plek op het grote grasveld in 
het plantsoen is de levendige wijkmarkt. 
Met een aanbod van kunst, nijverheid, 
ambachten en wellicht ook de verkoop 
van ‘tweedekansspullen’. Stands met 
informatie over wat er in Amersfoort 
Zuid te doen is en welke organisaties er 
werkzaam zijn. Met daarbij aandacht aan 
groen en duurzaamheid. Daaromheen 
vinden er sportactiviteiten plaats, is er 
muziek en vindt u horeca op een gezellig 
terras. Ook wordt overwogen geld in te 
zamelen voor een goed doel in Amersfoort 
Zuid. Tips voor een goed doel dat echt 
past bij Amersfoort Zuid zijn welkom.

Sport
Vanwege de samenwerking met de buurt-
sportcoaches van de SRO willen we 
samen met de lokale sportaanbieders voor 
een sportief programma zorgen. Zoveel 
mogelijk sportaanbieders in Zuid krijgen 
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hiermee een eigen platform. Dat kan met 
een kraam met meer informatie over de 
vereniging, sportgroep of bijvoorbeeld een 
sportieve workshop ter kennismaking.
Het wijkevent wordt opgeluisterd door 
muziek. We denken aan muziekformaties 
uit de wijk met diverse muziekstijlen op 
een groot podium. Op een kleiner podium 
kunnen presentaties plaatsvinden van het 
resultaat van workshops, organisaties en 
bewoners, en diverse dans- en muziekop-
tredens van beginnend talent en kinderen 
uit de wijk.  

Maar…..
Om dit te realiseren moet er nog heel wat 
water door de Eem. De organisatie is blij 
met de hulp van de SRO en de mbo-leer-
lingen en hun docenten. Maar het succes 

hangt af van de bewoners en organisaties 
die hun activiteiten en ambachten willen 
tonen tijdens het event. Ook zijn we op 
zoek naar mensen die op de dag zelf willen 
helpen om alles in goede banen te leiden. 
Daarom nodig ik bewoners, organisaties, 
verenigingen, muziekgroepen, muzikanten, 
dansgroepen, kortom iedereen die denkt 
een bijdrage te kunnen leveren aan dit grote 
wijkevenement, zich aan te melden.

We houden u ook op de hoogte via onze 
facebookpagina en de wijkwebsite: 
www.amersfoortzuid.info 
Voor aanmelden of meer informatie: 
info@amersfoortzuid.nl 
Wij horen graag van u.

Bert Vos

Centrale grasveld Juliana van Stolbergplantsoen, foto Renske Pruijt
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In het zuiden van Amersfoort, tegenover park Randenbroek, wordt op het 
terrein van het voormalige Elisabethziekenhuis een uniek stadspark ontwik-
keld: Elisabeth Groen. Waarom uniek? Omdat de plannen voor dit park vanaf 
de start werden ontwikkeld in gelijkwaardige samenwerking met betrokken 
buurtbewoners.

Natuurwerkdagen Elisabeth Groen: 
een stadspark door en voor bewoners

Uniek
Wat stadspark Elisabeth Groen écht uniek 
maakt, is dat ook het beheer ervan aan 
stadsbewoners is toevertrouwd. Elisabeth 
Groen mag zich dus met recht een stads-
park voor én door bewoners noemen en 
houdt elke tweede zaterdag van de maand 
een Natuurwerkdag. 

Natuurklussen
Een prachtige kans voor iedereen die dit 
nieuw te realiseren stadspark een warm 
hart toedraagt en mee wil helpen met de 
inrichting en de vormgeving. Zolang het 
ziekenhuisgebouw nog niet is gesloopt 
doen we kleine natuurklussen rond 
het terrein en werken we mee met onze 
partners in het Beekdal.

Samenwerken in het park, foto Lia Bouma

Beekdal
Zin om ook de handen uit de mouwen 
te steken en het Beekdal uit te breiden? 
Meldt u aan en ontvang een paar dagen 
voor de eerstvolgende Natuurwerkdag 
een e-mail met alle informatie. Verza-
melen is om 09.15 uur bij de Vosheuvel. 
Graag tot ziens op een van de volgende 
Natuurwerkdagen. 

Voor meer informatie: 
www.elisabethgroen.nl of meld u meteen 
aan via de mail: 
st.elisabethgroen@gmail.com.
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Wat hebben de Amersfoortse wijken nodig om te groeien en te bloeien? In de 
wijkplannen die de gemeente ontwikkelt, denken Amersfoortse inwoners actief 
mee. Want ‘Amersfoort’ vindt dat de burgers zelf het beste weten wat er leeft in 
hun wijk. En wil graag dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan.

Buurtbestuurt moet betrokkenheid vergroten

Samenwerken
Indebuurt033 coördineert de Sociale 
Basisinfrastructuur voor alle wijken 
van Amersfoort. Indebuurt033 wordt 
gevormd door Beweging 3.0, Stichting 
MEE (voor mensen met een beperking, 
handicap of autisme), Welzin en organi-
satiebureau B&A. Samen met wijkbewo-
ners, betrokken organisaties en profes-
sionals is er voor elke wijk een plan 
ontwikkeld. Daarin staan ideeën over 
sociale en maatschappelijke activiteiten, 
die helpen om goed met elkaar samen te 
leven en de omgeving mooier te maken. 

Buurtbestuur met wijkbewoners
De plannen worden nu door Inde-
buurt033 samen met buurtbesturen 
verder ontwikkeld en uitgewerkt. Ook 
Amersfoort Zuid heeft sinds januari een 
dergelijk bestuur. Het vertegenwoordigt 
inwoners, wijkwerkers en betrokken 
organisaties. Indebuurt033 heeft hierin 
een ondersteunende rol. U kunt ook uw 
stem laten horen en meebepalen wat er 
gebeurt in Amersfoort Zuid. Want het 

Buurtbestuur bestaat voor minimaal 
vijftig procent uit bewoners, naast een 
coördinator en een buurtnetwerker ter 
ondersteuning. 

Subsidie sociale projecten
De Buurtnetwerker, Jan-Rienk Heuving, 
is vanuit Indebuurt033 uw aanspreek-
punt. Als u graag een actieve stem wilt 
hebben in de vormgeving en leefbaar-
heid van Amersfoort Zuid, u wilt zich 
opgeven voor het Buurtbestuur of u heeft 
een idee, een wens of een vraag, dan kunt 
u met hem contact opnemen. 
Indebuurt033 kan ook financiële onder-
steuning bieden in de vorm van subsidie 
aan projecten die bijdragen aan de sociale 
doelstellingen in het wijkplan. 

Voor meer informatie:
www.indebuurt033.nl
Jan-Rienk Heuving 06-12288628 
jan-rienk.heuving@indebuurt033.nl

Celesta Lente
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Amersfoort Zuid in beeld
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foto’s Celesta Lente
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Amersfoort Zuid heeft sinds kort een Beweegrondje. Dit rondje meandert door 
de wijk, is ruim drie kilometer lang en nodigt iedereen uit tot een wandeling 
of joggingsessie.

Nieuwe wandelroute Leusderkwartier

Gezonde Wijk
De Gezonde Wijk: hiermee wil gemeente 
Amersfoort de gezondheid en zelfred-
zaamheid van Amersfoorters versterken. 
Een van de speerpunten is mensen te 
stimuleren meer te bewegen. De bedoe-
ling is dat zorgprofessionals en inwoners 
met elkaar in contact komen en samen 
ideeën ontwikkelen voor projecten en 
acties op het gebied van  gezond bewegen. 

Een van die projecten is het Bewee-
grondje, een wandelroute door de 
wijk. Beweegrondjes zijn al in verschil-
lende Amersfoortse wijken te vinden, 
op initiatief van de gemeente en Stich-
ting Marathon Amersfoort. Wat niet wil 
zeggen dat je er alleen wat aan hebt als 
je wilt trainen voor een marathon. De 
rondjes zijn laagdrempelig. Een rustig 
wandelingetje maken langs (een deel 
van) de route mag ook. Want een belang-
rijke doelstelling van de Beweegrondjes 
is mensen bereiken die niet gemakkelijk 
uit zichzelf naar buiten gaan of actief zijn. 
De route is daarom veilig, afwisselend en 
vlakbij huis. Je kunt de route helemaal 
doen maar ook een klein gedeelte.

Start markering, foto gemeente Amersfoort

Rolstoeltoegankelijk 
Ook in Amersfoort Zuid is de Gezonde 
Wijk actief. Indebuurt033, het wijkteam, 
huisartsen, Stichting Bewoners Initi-
atieven Amersfoort Zuid en de GGD 
werken daarin samen. Een aparte werk-
groep ontwikkelt projecten om wijkbe-
woners te helpen in beweging te komen. 
Voor het realiseren van de route in 
Amersfoort Zuid hebben verschillende 
bewoners meegedacht: vrouwen van de 
Samen Doe Wandelgroep Nieuwe Kerk 
en Stef Oost, die een wandelgroepje van 
het ontmoetingscentrum begeleidt. Het 
Beweegrondje kan ook gebruikt worden 
in andere projecten voor gezond bewegen, 
zoals KeiVitaal en Sociaal Vitaal.

De route gaat overal over de verharde 
weg en stoep en is rolstoeltoegankelijk. 
Hij komt langs kerken en gezondheids-
centra in de wijk – die je kunt gebruiken 
als aanknopingspunt of startpunt – maar 
loopt ook door groen en langs speel-
plekken voor kinderen. Op verschillende 
punten kun je even uitrusten, bijpraten of 
een kop koffie of theedrinken. 

Markering 
Vanuit Wijkhuis De Driehoek gaat 
het rondje door de Miereveldstraat, 
Arnhemseweg, Hertenstraat naar de 
Bosweg, achter de Elimkerk langs en 
via de Stephensonstraat en Dalton-
straat terug naar de Leusderweg en het 
wijkhuis. Als je de hele route loopt leer 
je zo allerlei straatjes van het de wijk 
beter kennen. Op sommige stukjes zijn 
de stoepen wel wat smal en overbevolkt 



11

door geparkeerde auto’s. Er is een route-
plattegrondje ter oriëntatie. Witte cijfers 
op de stoep geven een 100 metermar-
kering. Daaraan kun je aflezen hoeveel 
(kilo)meter je gelopen hebt. 

De totale lengte is 3,4 kilometer. Het 
is niet het enige rondje in Amersfoort. 
Je kunt ze ook vinden in de Binnen-
stad, Meridiaan, Zielhorst en Vathorst. 
Sommige routes kun je aan elkaar knopen 
tot een langer traject. Dat is natuurlijk 
vooral leuk voor de marathonlopers.

www.marathonamersfoort.nl/beweeg 
routes-amersfoort
www.gezondewijkamersfoort.nl

Celesta Lente

Wandelen met honden in Nimmerdor, foto Renske Pruijt
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Klein Zwitserland: zo heet het bosgebiedje op de Amersfoortse berg. Wie 
deze naam heeft bedacht is niet bekend. Het past echter wel bij dit heuvel-
achtige stukje Amersfoort, dat ligt tussen Utrechtseweg, Hugo de Grootlaan, 
Surinamelaan en Genestetlaan.

Amersfoorts water uit Klein Zwitserland

Jong water
Klein Zwitserland is een plek waar 
drinkwater voor Amersfoort wordt 
opgepompt. Wandelaars daar kennen 
ze wel, de opvallende putten met het 
metalen deksel. Judith Zuijderhoudt, 
woordvoerder van waterleidingsbedrijf 
Vitens, wijst erop dat elke dag vanuit tien 
putten water wordt opgepompt, vanaf 
een diepte van 60 tot 90 meter. Vrij jong 
water, noemt zij het, tot ongeveer 250 jaar 
geleden als regen gevallen op de berg en 
nabije omgeving. 

Watertoren
Zuijderhoudt: “Dit water gaat via twee 
ondergrondse reservoirs van elk 1.900.000 
liter naar de stad. De watertoren is daarbij 
niet meer nodig omdat er nu pompen 
worden gebruikt. Niet al het water voor 
de stad komt van de berg, maar ook uit 
Flevoland en uit het gebied bij de Koedij-
kerweg. De Amersfoorter gebruikt gemid-
deld 121 liter per dag.”

Drinkwater
Lagen grind en zand in de bodem zorgen 
ervoor dat het water gezuiverd wordt. 
Dit werkt zo goed, dat het daarna alleen 
nog maar belucht hoeft te worden. Dan is 
het al geschikt als drinkwater, zegt Zuij-
derhoudt. De kwaliteit van het grond-
water wordt natuurlijk goed in de gaten 
gehouden, dat begint al jaren voordat het 
wordt opgepompt. Er zijn metingen in de 
winputten, tijdens de aanlevering en bij 
mensen thuis. Ons kraanwater behoort 
tot het beste van de wereld en dat voor 
ongeveer een euro voor 1000 liter. Dat is 
wel 1000 keer goedkoper dan veel water 
in de supermarkt!

Kwetsbaar
De bronnen waaruit we drinkwater 
halen zijn kwetsbaar. Mensen die op de 
berg en in de omgeving wonen, wordt 
gevraagd extra alert te zijn op vervuiling. 
Hier vinden we de blauwe bordjes met 
de zwarte golfjes en de tekst ‘grondwa-
terbeschermingsgebied’ en een telefoon-
nummer om verontreiniging te melden. 
“Het gebruik van chemische bestrij-

Judith Zuijderhoudt, foto Vitens
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dingsmiddelen in de tuin zijn een bedrei-
ging voor de bronnen. Gebruik daarom 
biologisch afbreekbare producten. Geen 
Roundup, Imex of middelen waar glyfo-
saat (even kijken op de verpakking) in 
zit. Een gram bestrijdingsmiddel kan één 
miljoen liter water ongeschikt maken voor 
drinkwater en omdat grondwater heel 
langzaam stroomt, kan die vervuiling wel 
dertig jaar of langer in de bodem blijven”, 
aldus de woordvoerder.  

Tankstation
Mensen die hun auto onderhouden, 
olie verversen of koelvloeistof bijvullen, 
willen ook weleens knoeien. Eenmaal 
op de straat sijpelt dit in de bodem om 
daarna in het grondwater terecht te 

Bord grondwaterbeschermingsgebied, 
foto Huub Stokman

Waterwinput, foto Huub Stokman

komen. Het advies van Vitens is daarom 
dit te doen op een plek met een vloeistof-
dichte vloer, een tankstation of garage. 
En als je je auto echt nog zelf voor de 
deur gaat wassen, het schijnt nog voor te 
komen in een grondwaterbeschermings-
gebied, stroomt vies water met ongeveer 
een koffiebeker aan schadelijke stoffen 
met de autoshampoo op de grond. Een 
autowasstraat of een wasbox is daarvoor 
dan ook de enig juiste plek.

Medicijnen
En wat te doen met medicijnen die over 
zijn? Ongeveer de helft van de mensen 
brengt medicijnresten terug naar de 
apotheek of levert ze in als chemisch 
afval. De andere helft spoelt ze nog rustig 
door gootsteen, toilet of gooit ze bij het 
huisvuil. Ook deze restanten komen vaak 
in het grondwater terecht. Inleveren dus! 

Voor meer tips, kijk op 
www.beschermjedrinkwater.nl.

Huub Stokman
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Op de wijkwebsite Amersfoortzuid.info verschenen eind januari de data en 
nadere informatie over de zogeheten inspiratiemiddagen in wijkhuis De 
Driehoek. Een nieuw initiatief in onze wijk.

Inspiratiemiddagen in De Driehoek

Brainstormen
Sinds juni vorig jaar worden deze bijeen-
komsten georganiseerd op maandag 
tussen 13:00 en 16:00 uur. Drie vrijwil-
ligsters, Karin, Debbie en Linda, vormen 
de vaste kern van de bijeenkomsten. Ze 
maken de programma’s en zijn tevens 
gastvrouw. Eens in de paar weken gaan ze 
op de bank zitten en houden brainstorm-
sessies, zodat minimaal een week van 
tevoren bekend is wat het programma zal 
zijn. Er wordt zoveel mogelijk een vaste 
indeling gehanteerd zodat mensen ook 
een deel van de middag kunnen meedoen 
of alleen deelnemen aan een workshop.

GGZ-achtergrond
Het idee was oorspronkelijk gericht op 
mensen met een GGZ-achtergrond. Maar 
omdat de dames zoeken naar verbinding 
en verbreding is iedereen welkom. Juist de 
chemie tussen de verschillende groepen en 
affiniteit, met het doel dat ze zich hebben 
gesteld, maakt de middagen extra inspire-
rend. Het doel is elkaar verder helpen in 
menselijke groei. Hierin is ook de gelijk-
waardigheid van mensen een belangrijk 
onderdeel. Zelf ervaren ze dit ook zo. In de 
workshops gebruiken ze hun ervaringen 
uit diverse opleidingen, van maatschappe-
lijk werk tot yogalerares, voor een gemeen-

Brainstorm op de bank, foto Renske Pruijt
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schappelijke zoektocht naar vormen van 
evenwicht en rust. Daarnaast worden er 
workshops gegeven voor andere vrijwil-
ligers, vaak uit de vrienden- en kennissen-
kring, zoals bijvoorbeeld Lachyoga.

Groei
Door deze verscheidenheid kunnen ze 
ook zaken aanbieden, die net buiten het 
reguliere aanbod van de diverse hulpver-
leningsinstanties vallen, maar iedereen 
kunnen helpen met het vinden van rust en 
persoonlijke groei. Dit door middel van 
gesprekken over welzijn en gezondheid. 
Maar ook spiritualiteit en zingeving 
komen regelmatig aan de orde. Als 
hulpmiddel worden muziek, yoga, dans 
gebruikt en andere vormen van creativi-
teit benut. Hierbij maakt het niet uit of je 
advocaat bent of werkt bij de supermarkt. 

Theetafel, foto Renske Pruijt

Debbie, Karin en Linda willen een veilige 
plek bieden waar alles bespreekbaar 
gemaakt kan worden en mensen zichzelf 
kunnen zijn. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit. 
13:00 -13:15 inloop; 13:15-13:30 workshop 1; 
13:30-14:45 workshop 2; 14:45-15:00 pauze; 
15:00-16:00 workshop 3. Deze worden op 
diverse media zoals de website en onze 
facebookpagina gedeeld. 

Voor meer informatie: agenda op 
www.amersfoortzuid.info, 
facebookpagina https://www.facebook.
com/Inspiratiemiddagen of mailen naar 
inspiratiemiddag.info@gmail.com. 

Renske Pruijt
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Voor ouderen die nergens op terug kunnen vallen als ze niet meer in staat zijn 
om hun dagelijkse inkopen te doen is er nu het project ‘Samen Boodschappen 
Doen Amersfoort Zuid’. Dat houdt in dat u met de zogeheten Boodschappen-
PlusBus wordt opgehaald en, uiteraard, weer thuisgebracht. De bus rijdt twee-
wekelijks op donderdagmiddag naar de Leusderweg. 

Samen boodschappen doen met de PlusBus

Boodschappenbus
De ruime boodschappenbus wordt 
bemand door twee vrijwilligers. Die 
kunnen u helpen bij het in- en uitstappen. 
Of bij het boodschappen doen in een van 
de supermarkten of een andere winkel 
waar u moet zijn. Voor senioren die afhan-
kelijk zijn van een rolstoel is het eveneens 
mogelijk om mee te gaan. 

Extraatje
U wordt tussen 13.00 en 13.30 uur thuis 
opgehaald en rond 15.30 uur weer thuis-
gebracht. Als extraatje wordt er met de 
deelnemers en vrijwilligers koffie met 
elkaar gedronken na het boodschappen 
doen om even bij te komen. Mocht u hulp 
nodig hebben van de PlusBus, of iemand 

anders kennen die hiervoor ook belang-
stelling heeft, laat het vooral weten. 

Opgeven
U kunt zich uiterlijk één week van 
tevoren opgeven per rit. Meerdere ritten 
in één keer naar diverse winkels en zaken 
is natuurlijk ook mogelijk. De kosten 
bedragen drie euro vijftig. Dat is wel 
exclusief het kopje koffie. 

Opgeven kan via telefoonnummer: 
033-4763830, op werkdagen tussen 
10.00 – 13.00 uur. Maar gaat u voor het 
eerst mee of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Flora Wirtz 
(Indebuurt033) via 06-81492028.


