
 
 
 

Jaarbijeenkomst SWB Donderdag 28 Maart, 20.00 uur 
De Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25 
Thema: Warm op de Berg zonder gas?

Gasloos: waarom, hoe en wanneer? 
 
Om te beginnen een paar zaken op een rijtje. 
Volgens het klimaatakkoord van Parijs (2015) zullen alle 
landen in 2050 CO2-neutraal zijn. CO2 is het restproduct 
bij het sterk toegenomen gebruik van fossiele 
brandstoffen (kolen, olie en aardgas). Door het 
kabinetsbesluit om te stoppen met de gaswinning in 
Groningen, én het gegeven dat delen van de 
distributienetwerken aan vervanging toe zijn, is de 
urgentie van deze z.g. energietransitie flink toegenomen.  
 
De gemeenteraad van Amersfoort wil dat Amersfoort in 
2030 CO2 neutraal is, en zegt een voortrekkersrol te 
willen spelen. Inmiddels is die ambitie afgezwakt tot de 
'bebouwde omgeving'. Amersfoort is begonnen met het 
opstellen van een Warmtevisie per woonwijk. Dat 
gebeurt met belanghebbenden zoals woningcorporaties, 
technisch deskundigen, energienetbeheerders, financieel 
deskundigen en vertegenwoordigers van bewoners 
(waaronder SWB en Duurzaam Amersfoort Zuid, DAZ). 
Woonwijken zijn gegroepeerd in blokken, waarvoor 
bekeken zal worden hoe daar aardgas zoveel mogelijk, 
en liefst geheel, vervangen kan worden door andere 
vormen van energie resp. warmtevoorzieningen.  
Het eerste warmteplan betreft de wijk Schothorst-Zuid; 
dit zal als pilot functioneren voor de rest van de stad. 
Vervolgens zal er elk jaar een volgend blok van wijken 
worden aangepakt, zie onderstaande figuur.  
 

 
 

De Berg-Noord is het laatst aan de beurt. Pas minimaal 8 
jaar nadat een warmteplan is afgerond en goedgekeurd, 
mag het gas worden afgesloten. Voor het Bergkwartier is 
er dus nog wel even tijd om te bedenken wat te gaan 
doen en welke alternatieven er zijn voor aardgas. In de 
eerste plaats is dat elektriciteit.  
Met een warmtepomp kunnen woningen efficiënt 
verwarmd worden. Sinds aardgas in 
nieuwbouwwoningen niet meer mag worden 
aangesloten, stijgt het aantal warmtepompen explosief. 
Nederland met zijn fijnmazig gasnetwerk liep en loopt 
nog ver achter bij de rest van Europa, waar deze 
techniek al gemeengoed is geworden. We zijn te lang in 
onze 'aardgasbubble’ blijven hangen en worden nu met 
een (aard)schok wakker. Er zit wel een flinke adder 
onder het gras als het om 'duurzaam' en 'CO2-neutraal' 
gaat: nog slechts een klein deel van onze elektriciteit 
wordt op die manier opgewekt, de meeste elektriciteit 
komt uit kolencentrales! Kolen leveren 2x zoveel CO2 op 
dan aardgas. Eigenlijk is het niet logisch en verstandig 
het gas snel in de ban te doen. Weliswaar is het aardgas 
in Nederland vrijwel op, maar wereldwijd is er nog 
genoeg, en niet alleen in Rusland. In de visie van de 
gemeente is biomassa geen aanvaardbaar alternatief, 
aardwarmte en fossielvrij gas (biogas, waterstof) zijn dat 
wel. Vooralsnog is de beschikbaarheid daarvan minimaal. 
Het is daarom ook moeilijk voorstelbaar dat we in 
Nederland met zijn uitgebreide gasinfrastructuur snel 
afscheid zullen nemen van aardgas. Nieuwe leidingen 
vanuit Rusland zijn kortgeleden gelegd en nog in aanleg, 
en in Rotterdam is sinds 2011 een LNG (vloeibaar 
aardgas) terminal in gebruik genomen waarmee per jaar 
12 miljard m3 aardgas kan worden geïmporteerd vanuit 
de hele wereld, bijv. vanuit Quatar, Nigeria, Algerije en 
Noorwegen. Dat zal wel heel wat duurder zijn dan 
Gronings gas. Het verbeteren van de woningisolatie zal 
dus nog lonender worden dan het al was. En daarmee 
gaat u ook richting duurzaam en CO2-neutraal.  
 
Op onze jaarbijeenkomst zal in samenwerking met DAZ 
nader ingegaan worden op de energietransitie in 
Amersfoort en zal een voorbeeld gegeven worden van 
het energieneutraal maken van een oude woning.  



Westelijke ontsluiting: waar geen wil 
is, komt een weg 
 
De strijd lijkt bijna gestreden, of toch niet? Discussiëren 
met de gemeente Amersfoort is al lang niet meer aan de 
orde, dat is waar. Maar, er is nog zeker sprake van acties 
en te verwachten rechterlijke en provinciale beslissingen. 
De Stichting Amersfoort Groen voert de strijd aan met 
ongekende energie en doorzettingsvermogen. De wegen 
die deze stichting heeft bewandeld tot nu toe, de 
gegevens die zij boven tafel heeft gekregen en 
gepubliceerd, het heeft veel stof doen opwaaien. Stof 
die ook op wethouder H. Buijtelaar (VVD) neerdaalde in 
de vorm van (bijna) moties van wantrouwen. Dat deze 
het niet hebben gehaald is te danken aan de 
standvastigheid van de politieke partijen om onzinnige 
besluiten niet bij te willen stellen: en helaas, waar die wil 
er niet is, komt een weg. De loyaliteit van partijen aan 
elkaar en aan de macht is groter dan de loyaliteit aan de 
burgers van Amersfoort, door wie zij gekozen zijn en 
voor wie zij geacht worden hun werk te doen. Een trend 
die we ook kunnen constateren op landelijk niveau. 
Het dedain waarmee de inhoudelijke argumenten van 
Stichting Amersfoort Groen zijn benaderd, getuigt van 
arrogantie ten opzichte van de Amersfoortse kiezers, de 
burgers. De VVD denkt in ieder geval niet met de burgers 
mee. D'66 is dus ook niet groengezind, terwijl die zich 
daar wel op beroept. Maar Groen Links (GL) spant de 
kroon door zijn bizarre opstelling: klasse toch, om in 
verkiezingstijd tegen de plannen te zijn en daarna, op het 
pluche gezeten, vóór de Westelijke Rondweg te 
stemmen en de inhoudelijke discussie met burgers niet 
aan te gaan. Op provinciaal niveau wordt op dit moment, 
dus vóór de verkiezingen, door GL nog anders gedacht 
over de Westelijke Ontsluiting: men is tegen. Aangezien 
de financiering van de weg toch grotendeels van de 
provincie komt, is het interessant te zien welk standpunt 
GL na de provinciale staten verkiezingen in de praktijk 
brengt. 
Onze complimenten en bewondering gaan uit naar alle 
voortrekkers van Stichting Groen in Amersfoort voor hun 
enorme inzet. Ons medeleven betuigen wij met de 
burgers van Amersfoort die uiteindelijk in de vorm van 
belasting de rekening gepresenteerd krijgen, waarvan de 
hoogte alleen in geheime gemeenteraadsvergaderingen 
besproken wordt. En ook betuigen we medeleven met 
de reeds gesneuvelde bomen en de hele flora en fauna 
in het gebied. Misschien... gebeurt er nog een wonder. 
Daar staat Amersfoort immers ook om bekend. Het is 
tenslotte niet zomaar een bedevaartsplaats geworden. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Lichtenberg: invulling hoogbouw in 
nevelen gehuld 
De sloop van het ziekenhuis heeft voor omwonenden 
veel trillingsoverlast veroorzaakt.  Men hoopte dat 
daarna de overlast voorbij zou zijn. Dit blijkt niet het 
geval. De grondwerkzaamheden leveren ook regelmatig 
heftige trillingen op. Uit overleg blijkt dat deze overlast 
maar ten dele te voorkomen is. Des te vervelender is het 
dat de afwikkeling van mogelijke schade aan huizen 
traag en vaak onvoldoende duidelijk verloopt. De 
klankbordgroep Lichtenberg heeft ook dit onder de 
aandacht gebracht van verantwoordelijk wethouder 
Jansen (GL). Recent heeft de gemeente een 
omgevingsmanager voor deze onderwerpen benoemd. 
Wellicht leidt dit tot de gewenste verbeteringen. 
De gemeente denkt de grond eind dit jaar bouw- en 
woonrijp te hebben gemaakt. De langverwachte verkoop 
van grond zal in mei 2019 starten. 
Over de toekomst van de ‘Bergtoren’ hulde de gemeente 
zich tot voor kort in nevelen en formaliteiten. Recent is 
bekend geworden dat de toren onderwerp is geworden 
van de al jaren voortslepende juridische touwtrekkerij 
tussen gemeente en de heer Vahstal. Wie de 
toekomstige ontwikkelaar van de toren ook moge 
worden: SWB hoopt op een constructieve samenwerking 
om er iets moois voor bewoners en omgeving van te 
maken. Vooralsnog doen potentiële kopers er goed aan 
op hun hoede te zijn: het is immers onduidelijk hoe de 
toren in hun achtertuin eruit gaat zien en hoeveel 
woningen erin komen. Dit kan van invloed zijn op hun 
woongenot en op de toekomstige waarde van hun 
woning. 
 

  
Inspiratie: Toren van Babel 

Standpunt SWB 
SWB had en heeft als standpunt dat er andere oplossingen 
mogelijk zijn om de verkeersproblematiek op de 
Westelijke Ontsluiting te verminderen of op te lossen, met 
minder dure en minder ingrijpende maatregelen voor de 
natuur, inclusief de mens, en de monumenten in het 
gebied. 
 



Stationsplein: van fietstunnel tot 
stadhuishoogbouw 
 
In dit dossier schieten de actiegroepen als 
paddenstoelen uit de grond.  Niet verwonderlijk, als 
bewoner kun je niet anders dan schrikken van de 
plannen van de gemeente. De gevolgen voor het woon- 
en leefklimaat van die plannen doorzien de bewoners 
zelf vaak direct. En bij het naar voren brengen van die 
gevolgen ontstaat bij de gemeente wellicht het beeld 
van ‘not in my backyard’-gedrag. En dat leidt er dan 
gemakkelijk toe dat de inhoud van de bewonerspunten 
niet serieus genomen worden. Aangezien het bewoners 
dus behoorlijk wat moeite kost om gehoord te worden 
ontstaan die actiegroepen. Goed inhoudelijk overleg 
voordat plannen gelanceerd worden, zou veel weerstand 
kunnen wegnemen en de kwaliteit van plannen wellicht 
kunnen vergroten. Dat bleek bijvoorbeeld toen 
bewoners in actie kwamen tegen de door wethouder 
Buijtelaar (VVD) geplande fietstunnel in hun straat. 
Inmiddels is de tunnel op die plek vrijwel zeker van de 
baan en zijn betere oplossingen gevonden die worden 
uitgewerkt.  
 

 
 
De stofwolken van die tunnel waren nog niet 
opgetrokken of wethouder Stegeman (D66) lanceerde 
een nota over de herhuisvesting van het stadhuis, 
waarbij het vervangen van de oude rechtbank aan het 
stationsplein door een 14 verdiepingen-hoge nieuwbouw 
met stip op de eerste plaats staat. Enige research laat 
zien dat het daarbij globaal om het bouwvolume gaat, 
zoals aangegeven in de foto. De bewoners die dit uit de 
krant moeten vernemen zijn niet blij en hebben zich 
inmiddels verenigd in een aantal samenwerkende 
actiegroepen om bezwaren naar voren brengen. SWB 
steunt hen uiteraard en hoopt dat de punten van 
bewoners worden erkend en meegenomen in de verdere 

uitwerking van plannen voor herhuisvesting van het 
Stadhuis. 
SWB betreurt de wijze van aanpak van dit soort dossiers 
door de gemeente en herinnert coalitiepartijen graag 
aan verkiezingsbeloften over het op tijd betrekken van 
burgers bij planontwikkeling.  
 

 
Te slopen oude rechtbank /‘One Planet’ 
 
Ander Nieuws 
 
Wijnwinkel in de wijk 
Goed nieuws voor de vele bewoners die waarde hechten 
aan lekkere wijn en winkels in hun directe omgeving. Aan 
de voet van de Berg is nu ook een wijnhandel geopend, 
(Utrechtseweg 62).  Daarmee is de veelzijdige collectie 
echte middenstanders opnieuw uitgebreid, want 
groenteboer, bakker, slager en kaaswinkel hadden zich 
er al gevestigd.    
 
Amerberg en kinderopvang 
Het voormalige Leger des Heils onderkomen aan de Prins 
Fredriklaan wordt binnenkort gesloopt om plaats te 
maken voor 18 gasloze woningen. Daarbij wordt het 
bebouwde oppervlak niet groter en maakt verharding 
plaats voor groen. Het bestemmingsplan is daarvoor 
aangepast en dankzij het goede overleg tussen 
omwonenden en investeerder is die wijziging zonder 
bezwaren door alle besluitvorming heen gekomen. In de 
buurt zal best wat overlast van slopen en bouwen 
ontstaan maar daarna is er weer een mooi stukje wijk 
toegevoegd en dat is veel waard.  
Jammer is dat de ouderensociëteit en het 
kinderdagverblijf van Partou door de sloop hun 
onderkomen kwijtraken. Partou heeft aangegeven graag 
een voorziening in de buurt te willen, maar niets 
geschikts te kunnen vinden tot nu toe. De gemeente 
vindt het niet haar taak om een onderkomen voor een 
commerciële partij te zoeken. Omwonenden van 
geschikte locaties zijn vaak niet blij als ze horen dat het 
plan bestaat om naast hen een kinderdagverblijf te 
vestigen. Partou had het oog laten vallen op de locatie 
aan de Surinamelaan waar nu een grote houten blokhut 
van de gemeente staat. De gemeente heeft dit 
afgewezen, omdat de sloop van de hut voorzien is zodat 
er ‘tiny houses’ (een hippe variant van sta-caravans) 



gevestigd kunnen worden. Jammer, want ouders hebben 
behoefte aan kinderopvangcapaciteit in de wijk. Gezien 
het toenemende aantal huizen in de wijk zal die 
behoefte de komende jaren beslist nog toenemen.  
 

 
Blokhut Surinamelaan 
 
Sinaï terrein heet nu 'Amersfoort Buyten' 
Waar eens het zorginstituut  'Sinaï Centrum' stond aan 
de Laan 1914 is na jaren van kaalslag nu de nieuwe buurt  
'Amersfoort Buyten' aan de rand van onze wijk aan het 
ontstaan. Deze zomer worden de eerste van de bijna 60 
woningen opgeleverd. Tegen het eind van het jaar zullen 
alle woningen ongetwijfeld in gebruik genomen zijn. 
 

 
Nieuwbouw Amersfoort Buyten  
 
Vuurwerk 
Het is vooralsnog niet duidelijk of de bewoners van het 
Bergkwartier voor vuurwerkvrije zones zijn en daarmee 
vóór het aanwijzen van een paar locaties waar men wel 
vuurwerk mag afsteken. De reactie op een enquête van 
SWB en Maarten Broers daarover in het najaar in het 
gebied Utrechtseweg, Emmalaan, Prins Frederiklaan en 
Oranjelaan gaf de indruk dat men daar overwegend vóór 
zou zijn. Er waren een aantal voorkeurslocaties 
gesuggereerd voor het geval men vuurwerk wilde 
afsteken.  
Ná Nieuwjaar is de bewoners gevraagd naar hun 
ervaringen. Op de 170 uitgezette enquêtes hebben 31 
personen gereageerd, niet een indrukwekkend aantal. 
Het lijkt erop dat vooral de tegenstanders hebben 
gereageerd, want driekwart van de 31 steekt geen 
vuurwerk af. Uit de opmerkingen blijkt dat de meeste 
mensen niets hebben gemerkt van de vrijwillige 
vuurwerkzones, maar wel voor regulering is. 
Omwonenden van de voorgestelde voorkeurslocatie zijn 

(natuurlijk) niet enthousiast. Het blijft dus onduidelijk 
hoeveel draagvlak er is voor vrijwillige concentratie bij 
de mensen die zelf afsteken. En, het lijkt erop dat 
vrijwillige concentratie van vuurwerk in ieder geval niet 
zal lukken zonder begeleiding en stimulering vanuit de 
gemeente. De resultaten van het experiment zijn 
meegedeeld aan de veiligheidsadviseur van de 
Gemeente. 
Een uitgebreider verslag met de ook de opmerkingen van 
de bewoners kunt u vinden op de website 
www.woonklimaatberg,nl. 
 
 
 
________________________________________________ 
 
Bestuursondersteuning gezocht 
SWB zoekt versterking van het bestuur. Het is extra 
welkom als u overweg kunt met websites en social media. 
Reacties graag op ons E-mail adres.  
 
 
Verbouwing Van Oldenbarneveltgymnasium 
 

 
JvO met nieuw middendeel in aanbouw  
 
Facebook en Nieuwsbrief SWB  
Actuele ontwikkelingen melden we op onze Facebook 
pagina www.facebook.com/woonklimaatberg/ en via onze 
Nieuwsbrief woonklimaatberg.nl/contact . Als u een 
Facebook account heeft kunt u ook makkelijk met ons en 
andere bewoners berichten uitwisselen. De Facebook 
berichten zijn ook via de website te lezen.  
 
Contact:  
E: woonklimaat.berg@gmail.com 
W: www.woonklimaatberg.nl  
F: @woonklimaatberg 
T: 033 4610703  
 
Steun van donateurs welkom 
SWB is een onafhankelijke stichting opgericht voor de 
instandhouding en bevordering van het woonklimaat in het 
Bergkwartier/Bosgebied. 
Met een donatie steunt u SWB om die doelen te realiseren. 
Donaties kunt u overmaken naar rekeningnummer: 
NL98TRIO0390422207 ten name van Stichting Woonklimaat 
Berg, onder vermelding van uw naam en e-mailadres. 

Enkele opmerkingen: 
• liever professioneel vuurwerk  
• zwaar knalvuurwerk verbieden 
• erg voor vuurwerkvrije zones en een algemeen vuurwerk 

per wijk of stad. 
• er is geen probleem in de wijk, dat wordt gecreëerd 
• niet 48 uur van tevoren 
• politietoezicht/controle op Limvioveld  

 
 


