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Op 11 oktober keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting goed. Daarmee 
komt dit ingrijpende project weer een stap dichterbij. SWB heeft in januari 2016 een zienswijze – eigenlijk 
een aantal verbetervoorstellen - ingediend bij de gemeente om een beter plan te maken. Deze voorstellen 

zijn door de gemeente in de Zienswijzennota zonder overleg “ter zijde” geschoven. 

SWB wil proberen om alsnog een serieus onderzoek naar onze verbeterpunten af te dwingen, daarom gaat SWB samen 
met andere organisaties, waaronder de SGLA, een beroepsprocedure aanspannen bij de Raad van State. Nadrukkelijk 
niet om de plannen te frustreren maar om alsnog redelijke verbeteringen voor het woon- en leefklimaat voor elkaar te 
krijgen. Want, SWB is voorstander van maatregelen die verkeersoverlast voor alle bewoners verminderen en iedereen, 
in het bijzonder fietsers en voetgangers, een snellere en veiliger verbinding over het spoor opleveren.

De verbeterpunten die wij - kort samengevat - hebben ingediend zijn:
• Knooppunt spoorlijn-Bernhardkazerne 
De toevoeging van wegen en een fietsersbrug zorgt voor een verregaande ‘verstening’  van het gebied bij de 
spoorwegovergang. Dat gaat ten koste van het bestaande lanenprofiel met bomen en groenvoorzieningen zoals de 
Berg die kent. 
• De voetgangers-/fietsersbrug over het spoor 
In de plannen is voorzien in een dure en hoge fiets- en voetgangersbrug terwijl er al een tunnel voor het overige verkeer 
wordt gemaakt. 
• Verkeershinder
SWB is van mening dat de effecten van toekomstige verkeersontwikkelingen – die belangrijk lijken te wijzigen - 
onvoldoende zijn onderzocht. 
• Het parkeren ten behoeve van de dierentuin
Hiervoor zijn grote ingrepen in het bosgebied nodig die vragen om een hoogwaardige en definitieve oplossing. Inmiddels 
blijkt een drielaagse parkeergarage in het bos het plan te zijn. 
• Aantasting Groengebied 
Het groengebied rondom de Stichtse Rotonde en het Belgenmonument, deel uitmakend van het rijksbeschermd 
stadsgezicht Berg wordt door de voorliggende plannen aangetast. 
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Inmiddels is de toegang tot het station alleen nog 
mogelijk met een OV-kaart of een speciale “Station 
Passagepas” die u als buurtbewoner kunt aanvra-

gen. Als u even een boodschap wilt doen of alleen 
maar door het station wil lopen dan moet u dus een 
kaart meenemen. Bijzonder geval is het Restaurant 
Perron 4-5. Als u daar (langer dan een uur) gaat eten 
moet u niet vergeten uit te checken bij de speciale 
paal die daarvoor bij hun ingang is geplaatst. Ook is 
via de website van het restaurant een tafelreserve-
ring te maken waarbij een toegangscode wordt mee-
gezonden. 

SWB VerWelKOmt u GrAAG AlS DOnAteur

SWB is een onafhankelijke stichting opgericht 
voor de instandhouding en bevordering van het 
woonklimaat in het Bergkwartier/Bosgebied.

Donateur worden? Doen!  
Donaties vanaf € 10 kunt u overmaken naar 
rekeningnummer: NL98TRIO0390422207 ten 
name van Stichting Woonklimaat Berg, onder 
vermelding van uw naam en e-mailadres. 

Bebouwing Sinaï-terrein

Op het terrein van het voormalige Sinaï Cen-
trum aan Laan 1914 worden zestig woningen 
gebouwd, twee- onder één kap en vrijstaand. 

Het College heeft een bestemmingsplanwijziging in-
gediend voor het kunnen realiseren van de plannen. 
Tussen de huizen en het hotel komt een groene (bos)
strook van 70 meter breed en er komen wandel- en 
fietspaden die vanaf Laan 1914 uitkomen bij de kop 
van het voormalig Kamp Amersfoort. Bomenkap 
wordt op het terrein zelf gecompenseerd. Liefheb-
bers van bos, natuur en golf kunnen er hun hart op-
halen. Wandelen en fietsen door het gebied blijft 
gelukkig mogelijk.

Watertoren

De nieuwe eigenaren van de watertoren aan de 
Utrechtseweg hebben de toren op Funda te 
huur aangeboden met bestemmingen kantoor 

en horeca. De wervende tekst op Funda luidt: “Uw 
kantoor, hotel of restaurant in Amersfoort aan de 
Utrechtseweg 174? “.

Bij de suggestie van de eigenaren dat er voor de to-
ren een horecabestemming mogelijk is zijn natuurlijk 
vraagtekens te plaatsen, gezien de huidige bestem-
ming. Het is maar de vraag  of de direct omwonen-
den blij zullen zijn met een hotel met restaurant, bar, 
discotheek of iets dergelijks. Het zou een toename 
betekenen van overlast voor de bewoners en voor de 
groene omgeving waarin de toren ligt. Mogelijk ook 
is een dergelijke bestemming van invloed op de waar-
de van huizen. SWB heeft de indruk dat het laatste 
woord over de bestemming van dit Rijksmonument 
nog niet is gezegd.

Nieuwbouw Lichtenberg

Vertraging in de sloopwerkzaamheden ma-
ken dat iedereen nog steeds tegen een deso-
laat ziekenhuisgebouw aan moet kijken. SWB 

mengt zich niet in discussies over welke partij daar-
voor verantwoordelijk is. Feit is, dat er veel meer 
asbest in het pand is aangetroffen dan bij aanvang 
van de sloop werd vermoed. Gevolgen: extra kosten 
en werk. Het duurt zeker tot eind 2017 voordat het 
gebouw helemaal gesloopt is en men kan starten 
met het bouwrijp maken van de grond. De percelen 
worden waarschijnlijk na de zomer van 2017 te koop 
aangeboden, zodat het bouwen dan na de zomer 
van 2018 kan starten. De kavels op de oude parkeer-
plaats tussen de Utrechtseweg en de Vondellaan zijn 
al wel te koop, op dat terrein kan men vanaf januari 
2017 met bouwen beginnen.

In het overleg met de klankbordgroep Lichtenberg 
en de Gemeente ging het opnieuw over de hoogte 
van de ‘Bergtoren’: niemand is enthousiast over de 
twaalf verdiepingen hoge flat die op de plaats van 
het huidige ziekenhuisgebouw komt. De hoogte 
staat helaas vast. De klankbordgroep wil proberen 
aan te sturen  op het transparant en luchtig houden 
van het ontwerp. De gemeente zegt hetzelfde doel 
na te streven en wil versneld starten met een proces 
om tot een kwalitatief goede invulling van de toren 
te komen in samenspraak met de omwonenden.

Wilt u nieuws over de werkzaamheden van SWB per e-mail ontvangen?
Meldt u aan via de website: www.woonklimaatberg.nl

  

Jaarbijeenkomst SWB

donderdag 9 maart 2017 - 19.30 uur

Aula De Amersfoortse Berg



Op woensdag 26 oktober gingen bij het Bel-
genmonument de gedachten terug naar de 
Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden 

in Europa woedde. Vluchtelingen uit België kwa-
men ook naar Nederland, en naar Amersfoort. Het 
Belgenmonument is een gedenkteken, door België 
aangeboden aan de gemeente Amersfoort als blijk 
van waardering voor de gastvrijheid aan die Belgi-
sche vluchtelingen. Bij de herdenkingsceremonie 
waren vertegenwoordigers van overheden, vete-
ranen- en vluchtelingenorganisaties uit België en 
Nederland aanwezig. 

Aan de herdenking ging een grondige restauratie 
van het Belgenmonument en de groene omgeving 
vooraf. Dit gebeurde in overleg met de Participatie-
groep Belgenmonument, waarin SWB participeert, 
alsmede een aantal belangstellende omwonenden 
en vertegenwoordigers van enkele actiegroepen. 
Met de betrokken ecoloog, cultuurhistorisch land-
schapsarchitect en projectleiders en uitvoerders 
van de kant van de gemeente werd het herstel van 
de historische zichtlijnen en het ‘S-vormig- of mij-
merpad’ besproken, het aantal te kappen bomen 
en de herbeplanting, het herstel van de oorspron-
kelijke twee zichtlijnen, of toch maar beter één 
zichtlijn. De bedoeling is dat het Belgenmonument, 
als Rijksmonument, een groter aantal bezoekers 
gaat trekken, dus moet het pad ook rolstoel- en 
kinderwagentoegankelijk zijn, maar fietsers weren. 
Bordjes gaan duidelijkheid geven over het gebruik 
van het pad. 
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Leger des Heils-pand:  
herbestemming

Over de herbestemming van het pand van het 
Leger des Heils vergaderden in juni van dit jaar 
de nieuwe eigenaren en buurtbewoners. Van de 

ongeveer 30 aanwezige buurtbewoners gaf een aantal 
zich op voor de klankbordgroep. Ideeën over de herbe-
stemming van de locatie waren er voldoende. Men zag 
‘kansen’ in een in de omgeving passende bebouwing 
met flexibele functionaliteit: woningen voor diverse 
doelgroepen, waaronder senioren, en  activiteiten als 
kinderopvang en multifunctionele ruimten. Dit alles ge-
richt op sociale samenhang en ontmoeten. Behoud van 
het groene karakter, ruimtelijkheid, duurzaamheid en 
kinderopvang Partou vindt men belangrijk. Hoogbouw 
en een publieke functie ziet men er als ‘bedreiging’. 

De eerste bijeenkomst van eigenaren en klankbord-
groep, begin november, ging over  kavelindeling en type 
bebouwing. De klankbordgroep is niet enthousiast over 
patiowoningen op deze locatie: grote ommuurde op-
pervlakten staan op gespannen voet met de wens naar 
ruimtelijkheid en een groen karakter op het perceel. 
Patiowoningen passen als type woning, door hun geïso-
leerde karakter, ook niet goed binnen het streven naar 
sociale samenhang die veel bewoners als ‘kans’ voor dit 
gebied zien. De voorkeur van de klankbordgroep gaat 
uit naar grotendeels collectieve groenvoorzieningen 
rond een binnenplaats voor activiteiten van/met buurt-
genoten, voor spontane ontmoetingen. Naast ruime  
appartementen voor ‘empty-nesters’ (lees: zonder kin-
deren) ziet de klankbordgroep ook graag woningen voor 
starters of alleenstaanden. Een mix dus van woningen 
die in de wijk nog niet zo veel voorkomen, zeker niet in 
die combinatie. De eigenaren zullen deze punten over-
wegen bij hun uitwerking naar een concreter plan.

Het overleg verloopt tot nu toe plezierig. De firma 
Fakton begeleidt het proces op een goede manier en 
voorkomt het gevoel dat overleg met bewoners als le-
gitimatie voor bestaande plannen wordt gebruikt. Be-
gin volgend jaar is de volgende  bijeenkomst voor alle 
buurtbewoners.

Verbouwing JvO

Op 5 juli ging de gemeenteraad van Amers-
foort akkoord met het collegebesluit over 
de verbouwing en uitbreiding van het 

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 
(JvO) op de huidige locatie. De weg is vrij voor de 
verbouwingsprocedure.  De nieuwbouwplannen 
van het JvO op het sportveld zijn definitief van de 
baan. SWB is tevreden met dit resultaat: het gym-
nasium blijft in onze wijk en het sportveld wordt 
niet bebouwd.  

De ontwerpstudie van de Stichting Onderwijs-
groep Amersfoort, waarvan het JvO deel uit-
maakt,  geeft een impressie van de nieuwbouw:  
de hoeken (zogenaamde huisjes) van de school 
blijven  behouden en het gehele middenstuk 
wordt vervangen door een drie verdiepingen tel-
lend blok met glazen gevels. De (nieuwe) gymzaal 
wordt onder de grond gehuisvest. De huidige (le-
lijke) gymzaal wordt afgebroken!   
De ‘klankbordgroep JvO’ - negen direct omwo-
nenden, onder wie twee leden van het bestuur 
van SWB -  heeft behoefte aan meer helderheid 
over de goedkeurings- en aanbestedingsproce-
dure. Ook onderstreept de groep het behoud van 
het gezichtsbepalend karakter van de school op 
de berg. Het  torentje bijvoorbeeld, dient behou-
den te blijven en de architectuur moet passen in 
de omgeving. Verder heeft de groep vragen over 
het bestemmingsplan, opmerkingen over het 
bouwplan zelf en over het terreinplan.  (Voor de 
brief d.d. 30 september jl. van de klankbordgroep 
aan de directeur zie:  www.woonklimaatberg.nl.).

Op de bijeenkomst in augustus gaf de onderwijs-
groep de omwonenden een toelichting op de 
plannen. De beoogde start van de bouw is in de 
zomer van 2017. Een jaar later, in de zomer van 
2018, moet het opgeleverd worden.

Reanimatie in  
het Bergkwartier

Heeft u een reanimatiediploma en woont u in 
het Bergkwartier, wordt dan deelnemer aan 
het reanimatienetwerk in de wijk. Eén op de 

1000 Nederlanders krijgt jaarlijks buiten het zieken-
huis een plotselinge hartstilstand. In het Bergkwar-
tier - ongeveer 10.000 inwoners - is het dus bijna ie-
dere maand wel een keer raak. We kunnen de kans 
van overleven bij een hartstilstand verbeteren door 
een reanimatienetwerk in de wijk. Wanneer bij een 
hartstilstand 112 gebeld wordt duurt het namelijk 
voor deze slachtoffers te lang tot de ambulance er 
is. De overlevingskansen nemen daardoor af, want 
het draait om de eerste paar minuten. Hoe sneller 
er begonnen wordt met reanimeren hoe groter de 
overlevingskans. Elke minuut neemt de overlevings-
kans met 10% af: na 6 minuten is de kans op overle-
ven zonder blijvende schade al erg klein geworden. 
En precies op dat punt kan zo’n reanimatienetwerk 
het verschil maken: snel beginnen met reanimeren 
tot de ambulancehulpverleners het overnemen. On-
geveer de helft van de levens kunnen we redden. Bij 
ruim 90% van hen zonder blijvende zware neurologi-
sche schade: het ‘kasplantje’-effect waar veel men-
sen bang voor zijn. We moeten niet de illusie hebben 
dat iedereen gered kan worden, maar elk jaar met 
elkaar vijf buurtbewoners een hartstilstand laten 
overleven lijkt een realistisch doel. 

Deze zomer startte in Amersfoort het Reanimatie 
Netwerk Amersfoort, een netwerk van vrijwilligers 
(burgerhulpverleners) die kunnen reanimeren en 
van beschikbare AED’s (een elektroschokapparaat 
waarmee iemand met een hartstilstand ‘geklapt’ 
kan worden). Als iemand 112 belt voor hulp bij een 
hartstilstand worden de vrijwilligers in de buurt van 
het slachtoffer gealarmeerd, zodat zij er snel bij zijn 
om met reanimeren te starten. In het Bergkwartier/
Bosgebied zijn minimaal 100 vrijwilligers en 10 AED’s 
nodig, goed verspreid over de wijk. In oktober 2016 
waren er twee AED’s en iets meer dan 30 vrijwilligers.  

Er zijn natuurlijk meer buurtbewoners met een 
reanimatiediploma die nog niet in het netwerk 
zijn aangemeld en veel meer AED’s dan die twee, 
maar die staan voornamelijk in kantoren rond 
het station. ‘s Avonds en ‘s nachts zijn die niet 
bereikbaar. Het Reanimatie Netwerk Amersfoort is 
een vrijwilligersorganisatie die voor het Bergkwartier/
Bosgebied nog buurtcoördinatoren zoekt om het 
netwerk verder op te bouwen o.a. met AED’s die ook 
buiten de kantooruren beschikbaar zijn. 
Zie ook www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl. 

Vincent Bijlo spreekt bij de plechtigheid
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bereikbaar. Het Reanimatie Netwerk Amersfoort is 
een vrijwilligersorganisatie die voor het Bergkwartier/
Bosgebied nog buurtcoördinatoren zoekt om het 
netwerk verder op te bouwen o.a. met AED’s die ook 
buiten de kantooruren beschikbaar zijn. 
Zie ook www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl. 

Vincent Bijlo spreekt bij de plechtigheid
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Op 11 oktober keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting goed. Daarmee 
komt dit ingrijpende project weer een stap dichterbij. SWB heeft in januari 2016 een zienswijze – eigenlijk 
een aantal verbetervoorstellen - ingediend bij de gemeente om een beter plan te maken. Deze voorstellen 

zijn door de gemeente in de Zienswijzennota zonder overleg “ter zijde” geschoven. 

SWB wil proberen om alsnog een serieus onderzoek naar onze verbeterpunten af te dwingen, daarom gaat SWB samen 
met andere organisaties, waaronder de SGLA, een beroepsprocedure aanspannen bij de Raad van State. Nadrukkelijk 
niet om de plannen te frustreren maar om alsnog redelijke verbeteringen voor het woon- en leefklimaat voor elkaar te 
krijgen. Want, SWB is voorstander van maatregelen die verkeersoverlast voor alle bewoners verminderen en iedereen, 
in het bijzonder fietsers en voetgangers, een snellere en veiliger verbinding over het spoor opleveren.

De verbeterpunten die wij - kort samengevat - hebben ingediend zijn:
• Knooppunt spoorlijn-Bernhardkazerne 
De toevoeging van wegen en een fietsersbrug zorgt voor een verregaande ‘verstening’  van het gebied bij de 
spoorwegovergang. Dat gaat ten koste van het bestaande lanenprofiel met bomen en groenvoorzieningen zoals de 
Berg die kent. 
• De voetgangers-/fietsersbrug over het spoor 
In de plannen is voorzien in een dure en hoge fiets- en voetgangersbrug terwijl er al een tunnel voor het overige verkeer 
wordt gemaakt. 
• Verkeershinder
SWB is van mening dat de effecten van toekomstige verkeersontwikkelingen – die belangrijk lijken te wijzigen - 
onvoldoende zijn onderzocht. 
• Het parkeren ten behoeve van de dierentuin
Hiervoor zijn grote ingrepen in het bosgebied nodig die vragen om een hoogwaardige en definitieve oplossing. Inmiddels 
blijkt een drielaagse parkeergarage in het bos het plan te zijn. 
• Aantasting Groengebied 
Het groengebied rondom de Stichtse Rotonde en het Belgenmonument, deel uitmakend van het rijksbeschermd 
stadsgezicht Berg wordt door de voorliggende plannen aangetast. 
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Poortjes NS

Inmiddels is de toegang tot het station alleen nog 
mogelijk met een OV-kaart of een speciale “Station 
Passagepas” die u als buurtbewoner kunt aanvra-

gen. Als u even een boodschap wilt doen of alleen 
maar door het station wil lopen dan moet u dus een 
kaart meenemen. Bijzonder geval is het Restaurant 
Perron 4-5. Als u daar (langer dan een uur) gaat eten 
moet u niet vergeten uit te checken bij de speciale 
paal die daarvoor bij hun ingang is geplaatst. Ook is 
via de website van het restaurant een tafelreserve-
ring te maken waarbij een toegangscode wordt mee-
gezonden. 

SWB VerWelKOmt u GrAAG AlS DOnAteur

SWB is een onafhankelijke stichting opgericht 
voor de instandhouding en bevordering van het 
woonklimaat in het Bergkwartier/Bosgebied.

Donateur worden? Doen!  
Donaties vanaf € 10 kunt u overmaken naar 
rekeningnummer: NL98TRIO0390422207 ten 
name van Stichting Woonklimaat Berg, onder 
vermelding van uw naam en e-mailadres. 

Bebouwing Sinaï-terrein

Op het terrein van het voormalige Sinaï Cen-
trum aan Laan 1914 worden zestig woningen 
gebouwd, twee- onder één kap en vrijstaand. 

Het College heeft een bestemmingsplanwijziging in-
gediend voor het kunnen realiseren van de plannen. 
Tussen de huizen en het hotel komt een groene (bos)
strook van 70 meter breed en er komen wandel- en 
fietspaden die vanaf Laan 1914 uitkomen bij de kop 
van het voormalig Kamp Amersfoort. Bomenkap 
wordt op het terrein zelf gecompenseerd. Liefheb-
bers van bos, natuur en golf kunnen er hun hart op-
halen. Wandelen en fietsen door het gebied blijft 
gelukkig mogelijk.

Watertoren

De nieuwe eigenaren van de watertoren aan de 
Utrechtseweg hebben de toren op Funda te 
huur aangeboden met bestemmingen kantoor 

en horeca. De wervende tekst op Funda luidt: “Uw 
kantoor, hotel of restaurant in Amersfoort aan de 
Utrechtseweg 174? “.

Bij de suggestie van de eigenaren dat er voor de to-
ren een horecabestemming mogelijk is zijn natuurlijk 
vraagtekens te plaatsen, gezien de huidige bestem-
ming. Het is maar de vraag  of de direct omwonen-
den blij zullen zijn met een hotel met restaurant, bar, 
discotheek of iets dergelijks. Het zou een toename 
betekenen van overlast voor de bewoners en voor de 
groene omgeving waarin de toren ligt. Mogelijk ook 
is een dergelijke bestemming van invloed op de waar-
de van huizen. SWB heeft de indruk dat het laatste 
woord over de bestemming van dit Rijksmonument 
nog niet is gezegd.

Nieuwbouw Lichtenberg

Vertraging in de sloopwerkzaamheden ma-
ken dat iedereen nog steeds tegen een deso-
laat ziekenhuisgebouw aan moet kijken. SWB 

mengt zich niet in discussies over welke partij daar-
voor verantwoordelijk is. Feit is, dat er veel meer 
asbest in het pand is aangetroffen dan bij aanvang 
van de sloop werd vermoed. Gevolgen: extra kosten 
en werk. Het duurt zeker tot eind 2017 voordat het 
gebouw helemaal gesloopt is en men kan starten 
met het bouwrijp maken van de grond. De percelen 
worden waarschijnlijk na de zomer van 2017 te koop 
aangeboden, zodat het bouwen dan na de zomer 
van 2018 kan starten. De kavels op de oude parkeer-
plaats tussen de Utrechtseweg en de Vondellaan zijn 
al wel te koop, op dat terrein kan men vanaf januari 
2017 met bouwen beginnen.

In het overleg met de klankbordgroep Lichtenberg 
en de Gemeente ging het opnieuw over de hoogte 
van de ‘Bergtoren’: niemand is enthousiast over de 
twaalf verdiepingen hoge flat die op de plaats van 
het huidige ziekenhuisgebouw komt. De hoogte 
staat helaas vast. De klankbordgroep wil proberen 
aan te sturen  op het transparant en luchtig houden 
van het ontwerp. De gemeente zegt hetzelfde doel 
na te streven en wil versneld starten met een proces 
om tot een kwalitatief goede invulling van de toren 
te komen in samenspraak met de omwonenden.

Wilt u nieuws over de werkzaamheden van SWB per e-mail ontvangen?
Meldt u aan via de website: www.woonklimaatberg.nl

  

Jaarbijeenkomst SWB

donderdag 9 maart 2017 - 19.30 uur

Aula De Amersfoortse Berg


