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Een gastvrije plek met 
ruimte voor ontmoeting  

en activiteiten.

Verwachte opening voorjaar 2022
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Meet & Make

Huis Miereveld
Huis Miereveld wordt een bijzondere 
plek in het Leusderkwartier. De 
voormalige lagere school aan de 
Miereveldstraat wordt een gastvrije 
locatie met ruimte voor ontmoeting en 
uiteenlopende (creërende) activiteiten. 
Kortweg: meet & make.

Zelf iets organiseren?
Huis Miereveld wordt een gastvrije, gezellige 
plek voor jong en oud. Ontmoet je de ander 
liever in de sfeervolle ontmoetingsruimte, 
of in de buurttuin? Huis Miereveld is van ons 
allemaal en dus maken we er samen een 
levendige plek van!
Deze plek biedt alle ruimte voor:
·  spontane alledaagse ontmoetingen met 

koffie/thee/lekkers
·  gezellige activiteiten zoals samen eten, 

leesclub, gym/dans, filmavondje, voetbal 
kijken. En wat denk je van biljarten of 
pingpongen?

·  actieve kook- of andere workshops en 
lezingen.

Ook jouw inbreng en talent zijn welkom.
Huis Miereveld bruist als iedereen meedoet!

Huurders zijn huisgenoten
Een deel van Huis Miereveld wordt bestemd 
als buurtontmoetingsruimte. Dat betreft de 
centrale hal, de keuken en de ‘huiskamer’ 
met terras aan het voorplein. De overige 
ruimtes worden verhuurd aan kleine 
bedrijven, particulieren en maatschappelijke 
organisaties. Huis Miereveld wordt geen 
bedrijfsverzamelgebouw met huurders die los 
van elkaar opereren, maar een plek waar de 
gebruikers op basis van een gedeelde visie 
samenwerken en samenleven. Huurders zien we 
daarom als huisgenoten.

Buurttuin
Belangrijk onderdeel van de buitenruimte 
wordt een klimaatvriendelijke buurttuin die 
onder verantwoordelijkheid van buurtbewoners 
aan zijkant en achterzijde van gebouw zal 
worden aangelegd. De bestaande verharding 
van betontegels zal geheel plaats maken voor 

halfverharde paden en vooral veel groen, 
waaronder moestuinen. Behalve ruimte voor 
de buurttuin wordt op het terrein ook ruimte 
gecreëerd voor parkeren. Zeven parkeerplaatsen 
komen voor het hek en zeven erachter. Het 
hek gaat ‘s nachts op slot. Verder zal de 
kinderopvang een eigen buitenruimte krijgen 
en wordt aan de noordzijde van het terrein 
een strook gereserveerd voor het parkeren en 
repareren van (bijzondere) fietsen. 

Circulariteit
Circulariteit is de rode draad die alle activiteiten 
met elkaar verbindt. In Huis Miereveld gooien 
we niks weg: geen gebouw, geen spullen 
maar ook geen menselijk talent. Alles en 
iedereen krijgt hier een tweede kans. De 
Miereveldschool is bijna honderd jaar een school 
geweest. De hoge plafonds, linoleumvloeren 
en de achtergebleven geur van natte jassen 
herinneren daaraan. Duizenden kinderen hebben 
er leren schrijven en rekenen, en vriendjes 
gemaakt die ze wellicht nu nog kennen. Die 
geschiedenis koesteren we.

Verbouw
Bij het realiseren van deze visie maken we 
zoveel mogelijk gebruik van wat gebouw 
en buitenruimte thans te bieden hebben. 
De structuur van lokalen sluit prima 
aan bij de functie van ontmoetings- en 
activiteitencentrum. Er moet echter wel 
wat gebeuren. Op de eerste plaats moet het 
achterstallig onderhoud worden weggenomen. 
Daarnaast zullen een aantal structurele 
aanpassingen worden gerealiseerd. Eén daarvan 
is het verplaatsen van de hoofdingang van de 

zijkant naar de voorzijde; op de plek waar deze 
ooit zat. Ook de lokalen aan de voorzijde willen 
we een toegang geven naar het voorplein. 
De verwilderde, groene zone direct voor het 
gebouw zal getransformeerd worden tot een 
prettige verblijfsruimte (o.a. terras) die het 
gebouw met het voorplein verbindt in plaats van 
scheidt zoals nu het geval is. Vanaf deze plek 
kunnen bezoekers zicht houden op hun spelende 
kinderen op het voorplein.De aparte vleugel 
aan de noordzijde van het gebouw wordt het 
meest ingrijpend verbouwd. Deze is bestemd 
voor Kindercentrum Bzzzonder met dagopvang 
beneden en buitenschoolse opvang boven. Idee 
is om deze vleugel geheel te laten begroeien 
met een klimop of in een andere vorm. 
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$ vluchtdeur van binnenuit te openen zonder hulpmiddelen 
(sleutels of andere losse voorwerpen)

vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011. 
De vluchtroute dient aangebracht te worden op een duidelijk waarneembare plaats (zie tekening) 
en moet voor wat betreft zichtbaarheidsaspecten voldoen aan NEN-EN 1838 (art. 5.2 t/m 5.6).

Brandslanghaspel, slanglengte 20 meter
De brandslanghaspel(s) voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 671-1.
Voor aanvullende eisen geldt het gestelde in hoofdstuk 3 van handboek brandbeveiligingsinstallaties, 
juni 2012, van brandweer Nederland. De brandslanghaspels zijn voorzien van een knikvrije rubberen 
slang met een lengte van max. 30 meter en een inwendige diameter van 19 mm.

Zelfsluitende brandwerende deur

Scheidingsconstructie met een WBDBO van 30 of 60 minuten

Handblusmiddel

Brandcompartiment 1 (BC-1) voorzien van een volledige brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie.

Brandcompartiment 2 (BC-2) heeft een bestaande niet automatische brandmeldinstallatie met 
ontruimingsinstallatie. Deze bestaande installatie aanpassen aan nieuwe indeling en 
compartimentering van het gebouw.

Handmelder

Rookmelder 

Noodverlichting

Brandmeldcentrale

algemeen
- van toepassing zijnde kwaliteitseisen: verbouw gedeeltelijk
- hang en sluitwerk toepassen met minimale weerstandsklasse 2 (politiekeurmerk) vlgs. afd. 2.15 B.B.
- vrije doorgangsbreedte en hoogte van deuren min. uitvoeren vlgs. afdeling 4.4 B.B.
- ter plaatse van dakdoorbrekingen/-openingen dakfolie toepassen volgens voorschriften leverancier
- bouwproducten en bouwstoffen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en zijn voorzien van CE markering of gelijkwaardig
- Hoogte peil van het bouwwerk t.o.v. straatpeil conform bestaande situatie

Luchtdichtheid:
- In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen

en kierdichtingen worden aangebracht, conform NEN 2686.

trappen en balustraden
- balustrade bovenkant 1000mm boven de afgewerkte vloer

toe-en afvoerleidingen
- hemelwater en afvalwater aansluiten en afvoeren op het gemeentelijk rioolstelsel
- riolering conform NEN3215 en NPR3216, vorstvrij, afschot 5mm/m

Installaties:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie  installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

constructie
- voor exacte constructieprincipes, detaillering, afmetingen e.d. zie de stukken van de constructeur
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Nummer Naam Oppervlakte Bouwlaag
Brandcomparti

ment Gebruiksfunctie
Benaming

bouwbesluit Bezetting

001 hoofdentree 12.08 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

002 gemeenschapsruimte 164.07 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

003 buurtcafé 76.98 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

004 keuken 22.20 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

005 bakkerij 37.50 Begane grond BC-2 industriefunctie? verblijfsruimte

006 gang 25.03 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

007 dagbesteding 91.95 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

008 muziekruimte 22.30 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

009 MIVA toilet 5.81 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

010 toiletten 4.36 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

011 vergaderruimte 13.30 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

012 CV ruimte 6.64 Begane grond BC-2 overige overige ruimte

013 buitenberging 8.06 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk overige ruimte

014 entree 6.23 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

015 ??? 7.32 Begane grond BC-2

016 werkplaats 63.26 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

017 werkplaats 63.53 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

018 toiletten 10.77 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

019 naar kelder 1.97 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

020 ?? 1.51 Begane grond BC-2

021 kindertoiletten 10.77 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

022 ?? 1.66 Begane grond BC-2

023 ?? 1.82 Begane grond BC-2

025 entree 6.77 Begane grond BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

026 trappenhuis 12.45 Begane grond BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

027 gang 15.21 Begane grond BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

028 kinderopvangruimte 2 58.27 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

029 kinderopvangruimte 1 55.77 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

030 slaapkamer 8.36 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

031 slaapkamer 8.36 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

032 slaapkamer 7.52 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

033 slaapkamer 7.32 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

034 toiletten 4.55 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie toiletruimte

100 trappenhuis 13.19 1e Verdieping BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

101 gang 47.68 1e Verdieping BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

102 radiozendruimte (digitaal) 87.16 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

103 toiletten 4.69 1e Verdieping BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

104 atelierruimte 55.72 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

105 behandelruimte 55.72 1e Verdieping BC-2 gezondheidszorgfunctie verblijfsruimte

106 coachingsruimte 27.40 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

107 werk- vergaderruimte 27.40 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

108 werk- vergaderruimte 27.40 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

109 werk- vergaderruimte 27.40 1e Verdieping BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

110 gang 9.10 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

111 trappenhuis 12.35 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

112 gang 11.62 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

113 toiletten 2.99 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk toiletruimte

114 berging 5.30 1e Verdieping BC-1 bijeenkomstfunctie overige ruimte

115 ??? 3.91 1e Verdieping BC-1

116 buitenschoolse opvang 66.88 1e Verdieping BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

Grand total: 50 1329.63
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$ vluchtdeur van binnenuit te openen zonder hulpmiddelen 
(sleutels of andere losse voorwerpen)

vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011. 
De vluchtroute dient aangebracht te worden op een duidelijk waarneembare plaats (zie tekening) 
en moet voor wat betreft zichtbaarheidsaspecten voldoen aan NEN-EN 1838 (art. 5.2 t/m 5.6).

Brandslanghaspel, slanglengte 20 meter
De brandslanghaspel(s) voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 671-1.
Voor aanvullende eisen geldt het gestelde in hoofdstuk 3 van handboek brandbeveiligingsinstallaties, 
juni 2012, van brandweer Nederland. De brandslanghaspels zijn voorzien van een knikvrije rubberen 
slang met een lengte van max. 30 meter en een inwendige diameter van 19 mm.

Zelfsluitende brandwerende deur

Scheidingsconstructie met een WBDBO van 30 of 60 minuten

Handblusmiddel

Brandcompartiment 1 (BC-1) voorzien van een volledige brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie.

Brandcompartiment 2 (BC-2) heeft een bestaande niet automatische brandmeldinstallatie met 
ontruimingsinstallatie. Deze bestaande installatie aanpassen aan nieuwe indeling en 
compartimentering van het gebouw.

Handmelder

Rookmelder 

Noodverlichting

Brandmeldcentrale

algemeen
- van toepassing zijnde kwaliteitseisen: verbouw gedeeltelijk
- hang en sluitwerk toepassen met minimale weerstandsklasse 2 (politiekeurmerk) vlgs. afd. 2.15 B.B.
- vrije doorgangsbreedte en hoogte van deuren min. uitvoeren vlgs. afdeling 4.4 B.B.
- ter plaatse van dakdoorbrekingen/-openingen dakfolie toepassen volgens voorschriften leverancier
- bouwproducten en bouwstoffen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en zijn voorzien van CE markering of gelijkwaardig
- Hoogte peil van het bouwwerk t.o.v. straatpeil conform bestaande situatie

Luchtdichtheid:
- In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen

en kierdichtingen worden aangebracht, conform NEN 2686.

trappen en balustraden
- balustrade bovenkant 1000mm boven de afgewerkte vloer

toe-en afvoerleidingen
- hemelwater en afvalwater aansluiten en afvoeren op het gemeentelijk rioolstelsel
- riolering conform NEN3215 en NPR3216, vorstvrij, afschot 5mm/m

Installaties:
- Binnenriolering conform NEN 3215-11 en NTR 3216-12.
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie  installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.
- Gas installatie conform NEN 1078 en NEN 2557-1:2011.

constructie
- voor exacte constructieprincipes, detaillering, afmetingen e.d. zie de stukken van de constructeur
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Nummer Naam Oppervlakte Bouwlaag
Brandcomparti

ment Gebruiksfunctie
Benaming

bouwbesluit Bezetting

001 hoofdentree 12.08 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

002 gemeenschapsruimte 164.07 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

003 buurtcafé 76.98 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

004 keuken 22.20 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

005 bakkerij 37.50 Begane grond BC-2 industriefunctie? verblijfsruimte

006 gang 25.03 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

007 dagbesteding 91.95 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

008 muziekruimte 22.30 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

009 MIVA toilet 5.81 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

010 toiletten 4.36 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

011 vergaderruimte 13.30 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

012 CV ruimte 6.64 Begane grond BC-2 overige overige ruimte

013 buitenberging 8.06 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk overige ruimte

014 entree 6.23 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

015 ??? 7.32 Begane grond BC-2

016 werkplaats 63.26 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

017 werkplaats 63.53 Begane grond BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

018 toiletten 10.77 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

019 naar kelder 1.97 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

020 ?? 1.51 Begane grond BC-2

021 kindertoiletten 10.77 Begane grond BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

022 ?? 1.66 Begane grond BC-2

023 ?? 1.82 Begane grond BC-2

025 entree 6.77 Begane grond BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

026 trappenhuis 12.45 Begane grond BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

027 gang 15.21 Begane grond BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

028 kinderopvangruimte 2 58.27 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

029 kinderopvangruimte 1 55.77 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

030 slaapkamer 8.36 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

031 slaapkamer 8.36 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

032 slaapkamer 7.52 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

033 slaapkamer 7.32 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte 6

034 toiletten 4.55 Begane grond BC-1 bijeenkomstfunctie toiletruimte

100 trappenhuis 13.19 1e Verdieping BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

101 gang 47.68 1e Verdieping BC-2 gemeenschappelijk verkeersruimte

102 radiozendruimte (digitaal) 87.16 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

103 toiletten 4.69 1e Verdieping BC-2 gemeenschappelijk toiletruimte

104 atelierruimte 55.72 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

105 behandelruimte 55.72 1e Verdieping BC-2 gezondheidszorgfunctie verblijfsruimte

106 coachingsruimte 27.40 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

107 werk- vergaderruimte 27.40 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

108 werk- vergaderruimte 27.40 1e Verdieping BC-2 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

109 werk- vergaderruimte 27.40 1e Verdieping BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

110 gang 9.10 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

111 trappenhuis 12.35 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

112 gang 11.62 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk verkeersruimte

113 toiletten 2.99 1e Verdieping BC-1 gemeenschappelijk toiletruimte

114 berging 5.30 1e Verdieping BC-1 bijeenkomstfunctie overige ruimte

115 ??? 3.91 1e Verdieping BC-1

116 buitenschoolse opvang 66.88 1e Verdieping BC-1 bijeenkomstfunctie verblijfsruimte

Grand total: 50 1329.63
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hoe het was..

hoe het wordt..

hoe het is..

Nieuwe ingang
Openslaande deuren

Begroeid
e geve

l

Vernieuwde vleugel  Bzzzonder kindercentrum

" "

"

"

Het proces tot nu toe
Al in 2019 hebben buurtbewoners en Bijzondere 
Plekken het initiatief genomen om de 
mogelijkheden van de leeggekomen Bilalschool 
te onderzoeken voor een buurtfunctie. Via twee 
inloopbijeenkomsten (opkomst 30 personen) 
en een enquête (respons 130 personen) is 
daarna de mening van de buurt gepeild. 
Hieruit bleek dat voor het realiseren van 
een ontmoetingsfunctie veel draagvlak was. 
Een grote meerderheid vond het een goed 
idee (83%). Daarvan wilde weer een groot 
deel er zelf gebruik van maken (58,5%). Op 
basis van dit resultaat is er vervolgens een 
toekomstschets opgesteld. Deze schets is met 
de gemeente Amersfoort besproken die haar 
medewerking aan het initiatief heeft toegezegd. 
In 2020 en 2021 is de toekomstschets door 
de initiatiefnemers verder uitgewerkt tot een 
concreet plan dat in deze informatiebrochure 
wordt gepresenteerd. 



Terreininrichting

"

"

"

"

Split als ondergrond voor parkeren en 
paden

Buurttuin wordt 

bijgehouden door 

buurtgenotenNatuurlijke speeltoestellen voor kinderen

Werkruimte aan de 

rand van de tuin
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Er worden 14 parkeer-
plaatsen gerealiseerd.  
7 daarvan zijn openbaar, 
de andere 7 liggen achter 
het hek, met split als 
ondergrond.

Het versteende schoolplein wordt 
vergroend voor flora, fauna en 
mens.
Zie jij het voor je hoe we:
·  in mini-volkstuinen groente telen voor de 

buurtmaaltijden?
·  een groene tuin maken waar vogels, 

insecten, amfibieen en buurtbewoners zich 
thuis voelen?

·  in workshops leren, hoe je eigen tuin een 
paradijsje wordt?

·  onze kinderen laten rommelen met de 
waterpomp of samen het blotevoetenpad 
lopen?

Wil je ook betrokken worden? Neem dan 
contact op met stichting Huis Miereveld.



Even voorstellen...

Stichting Huis Miereveld (in oprichting) 
Stichting Huis Miereveld is verantwoordelijk 
voor het beheer en de exploitatie van de 
ontmoetingsruimtes van Huis Miereveld en voor 
de buurttuin. 

Douwe van Leeuwen met microbakkerij
Douwe van Leeuwen heeft een passie: 
desembrood. Het begon zo’n 8 jaar geleden als 
hobby toen hij erachter kwam dat je thuis best 
lekker en mooi brood kon bakken. Niet lang 
daarna maakte hij zijn eerste desemstarter met 
natuurlijke gisten en werden de baksels steeds 
lekkerder. Na een cursus, stage bij een goede 
bakkerij en heel veel oefenen, begint Douwe 
een eigen microbakkerij in Huis Miereveld. 
Lekker en voedzaam desembrood en andere 
lekkernijen voor mensen uit de buurt en 
daarbuiten. Volkoren, grijsbrood, wit, baguettes, 
roggebrood, ciabatta’s, bolletjes, het kan 
allemaal met desem gemaakt worden!

Kindercentrum Bzzzonder 
Bzzzonder gelooft in een inclusieve wereld, 
waarin iedereen welkom is. Kindercentrum 
Bzzzonder biedt kinderopvang en meer voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar.  Voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar op ons kinderdagverblijf of 
de peuterbelevingsschool Vanaf 4 jaar op de 
bso. Bzzzonder helpt kinderen hun talenten te 
ontdekken en stimuleert ze om net een stapje 
verder te gaan. Dit alles in een huiselijke, 
sfeervolle en gezellige omgeving. Bij Bzzzonder 
wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal 
leeftijdscategorieën, maar liever wordt er 
gekeken naar het ontwikkelingsstadium waarin 
een kind zich bevindt.

Welzin (onder voorbehoud)
Welzin heeft intentie om de dagactiviteiten 
voor senioren die ze nu aan de Leusderweg 
aanbiedt te verplaatsen naar Huis Miereveld. 
Meerdere dagen per week biedt Welzin 
daar ondersteuning aan senioren met een 
hulpvraag en ontmoeten mensen elkaar in een 

vertrouwde, veilige omgeving, in gesprek en 
met gezamenlijke activiteiten.

Muziekschool Amersfoort 
Muziekschool Amersfoort opereert op 
verschillende locaties. In Huis Miereveld zullen 
één-op-één gitaar- en pianolessen worden 
gegeven voor beginners en gevorderden. 

Circulaire stadswerkplaats
Inez, Imke, Peter en Albert van de Circulaire 
Stadswerkplaats hebben hebben een droom: 
om samen met andere duurzame en circulaire 
ondernemers een werkplaats te bouwen als 
creatieve broedplaats. Een plek waar men 
elkaar inspireert en uitdaagt, gevuld met 
machines, gereedschappen en gezelligheid. Zij 
willen onder meer workshops voor jong en 
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De huisgenoten

Kindercentrum Bzzzonder muziekschool



oud aanbieden. En de mogelijkheid bieden om 
met een strippenkaart te komen werken aan je 
eigen project. In Huis Miereveld zullen zij ook 
bijdragen aan de inrichting van de algemene 
ruimtes. Inez de Zwart (De UPcycle Studio) 
is specialist in plastic recycling, Peter Kaim 
(Solutie) ontwerp lessen over zwerfafval en 
duurzaamheid, Imke van de Venne (WOOD you 
reCYCLE) hergebruikt fietsonderdelen en hout 
in woonproducten, en Albert Bouma (Wijkhout) 
produceert meubels van lokaal gekapt hout.

Gewoon aan de slag 
Gewoon aan de slag begeleidt sinds 
2005 organisaties in verander- en 
ontwikkelprocessen. De mensen van gewoon 
aan de slag  richten zich op de binnenkant van 
veranderprocessen: daar waar het uiteindelijk 
echt gebeurt. De ervaringen en expertises 
zijn breed, denk aan veranderkunde en 
organisatieontwikkeling, maar ook aan viral 
change en agile werken. In Huis Miereveld 
zullen zij zich ook inzetten.

The Ketchup Project
Ruim 40% van de tomaten en zelfs 65% van 
de mango’s in Kenia gaat verloren als gevolg 
van een instabiele markt. Enorm zonde! Van de 
oogst én voor de boeren. The Ketchup Project 
gaat deze verspilling tegen door een deel van 
de oogst te drogen, zodat het veel langer 
houdbaar blijft. Van die gedroogde producten 
kun je vervolgens allerlei heerlijke producten 
maken, zoals ketchup!  Door deze ketchup 
thuis op tafel te zetten ga je verspilling tegen 
én help je de boeren aan stabiele, eerlijke 
inkomsten. Bovendien geniet je van een 

unieke, ambachtelijke ketchup met de volzoete 
smaak van zongerijpte, gedroogde tomaten. 
Naast tomatenketchup is er ook een smokey-
tomaat variant én mango ketchup. Ketchup 
van mango’s? Jazeker! In Huis Miereveld zal 
het Nederlandse team van The Ketchup Project 
kantoor houden. 

Leonoor Borstlap, therapie en coaching
Leonoor Borstlap woont 25 jaar in Amersfoort- 
Zuid. Ze is psychosociaal therapeut en coach 
en heeft een praktijk voor therapie en 
coaching. Daar doet ze waar ze zich het liefst 
mee bezighoud, werken met mensen die zijn 
vastgelopen met zichzelf, in relatie of gezin 
en hen helpen met het aanpakken daarvan. 
Groeien in een duurzaam contact met jezelf en 
met anderen is haar missie. Ze is daarnaast 
gespecialiseerd in het coachen van mensen met 
stress- en burn-out problemen. 

WIJKfysio
De WIJKfysio is een expertisecentrum in 
wijk- en ouderenzorg en biedt fysiotherapie, 
ergotherapie, cliëntondersteuning en 
mantelzorgmakelaardij in Amersfoort, Leusden, 
Woudenberg en omgeving. Er is veel expertise 
op het vlak van complexe hulpvragen, zowel 
voor patiënten als voor hun mantelzorgers. 

Buurtatelier
Verschillende amateurkunstenaars zullen het 
buurtatelier gaan gebruiken, een voormalig 
lokaal op de eerste verdieping. Er wordt 
geschilderd maar ook andere vormen van 
beeldende kunst worden er beoefend.
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Leonoor Borstlap

Gewoon aan de slag
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Golfbreker Radio
Golfbreker Radio verzorgt sinds 1955 
radioprogramma’s voor luisteraars in 
Amersfoort en omgeving. Aanvankelijk richtte 
de omroep zich uitsluitend op patiënten en 
bewoners s van instellingen. Door verspreiding 
via de kabel werd de stap gemaakt naar een 
breder publiek. Sinds 2020 wordt uitgezonden 
via de nieuwe digitale ether standaard DAB+. 
Golfbreker Radio is via zenders in Amersfoort, 
Nunspeet en Wageningen is een groot deel 
van midden Nederland te ontvangen. Het is 
een volledige vrijwilligers organisatie. In Huis 
Miereveld wilt Golfbreker Radio haar werk graag 
voortzetten samen met andere huisgenoten, 
maar zeker ook met de bewoners van de buurt! 

Vierfiets / Cyclespark
In de buitenruimte wordt een werkplaats 
gerealiseerd voor Vierfiets en Cyclespark. 
Vierfiets verhuurt vierpersoonsfietsen en 
tandems en verkoopt bijzondere fietsproducten. 
Op de vierpersoons fietsen kan men een 
gezellig en ontspannen dagje fietsen. Het leuke 
aan de fiets is, dat iedereen mee kan: jong 
en oud, gezond en minder gezond. Dankzij de 
elektrische ondersteuning kan iedereen naar 
eigen vermogen meedoen. Een dagje Vierfietsen 
zorgt voor klein geluk. Binnen Cyclespark wordt 
er gewerkt aan extra grote vrachtfietsen om 
onze stadslogistiek schoner te maken en onze 
steden leefbaarder en meer circulair. Vanuit 
de locatie wordt o.a. gebouwd aan prototypes. 
Er staat meestal wel een vrachtfiets en indien 
er mensen in de buurt zijn die er gebruik van 
willen maken.
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Gemeente Amersfoort en Bijzonder 
Plekken streven ernaar dat de 
eigendomsoverdracht plaatsvindt op  
1 december van dit jaar. Daarna moeten 
het achterstallig onderhoud en andere 
zaken worden aangepakt. 

De verwachting is dat in het voorjaar 
van 2022 de meeste ruimtes in gebruik 
worden genomen door de beoogde 
huisgenoten. 

De vleugel met kinderopvang zal pas in 
het najaar van 2022 in gebruik worden 
genomen.

Planning

Circulaire Werkplaats

Vierfiets/Cyclespark
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Deze uitgave is met zorg samengesteld, 
maar we sluiten onjuistheden niet uit; 
aan deze uitgave kunnen geen rechten 
ontleend worden.

Heb je meer vragen over 
het ontwikkelingstraject 
en de voorlopige plannen? 

Neem dan contact op  
met Levi Heijnen van  
Bijzondere Plekken

Levi Heijnen
06 43712476

levi@bijzondereplekken.nl
"

Contact bewonersgroep of buurttuin

Wil je onderdeel worden van de 

bewonersgroep die activiteiten stimuleert 

en organiseert, of wil je betrokken worden 

bij de buurttuin? 

Neem dan contact op met Marieke van 

der Zeijden van Stichting Huis Miereveld: 

Marieke@veelzeijdig.nl


