Buurthuiskamer Kruiskamp

Behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk
In september was de heropening van de Buurthuiskamer Kruiskamp.
Eén van de huurappartementen aan de Vasco da Gamastraat is sinds
enige tijd een ontmoetingsruimte voor bewoners in de wijk. ‘Het is hier
niet zo groot, maar voorziet wel echt in een behoefte,’ zegt Maria de
Leeuw. Zij is kinderwerker in de wijk namens de organisatie Welzin.

Frans van Trigt met zijn dochters. (Foto: Ruud van der Graaf)

Nieuwe huurwoningen opgeleverd

Terug naar Randenbroek
Nog een paar dagen en dan levert de Alliantie de nieuwe huurwoningen
in Randenbroek op. Frans van Trigt is één van de gelukkige bewoners. Hij
keert terug naar de wijk, waar hij de eerste jaren van zijn leven woonde.
Van Trigt is geboren en getogen in
Amersfoort. Hij woont nu nog in
een andere buurt.
‘Eerst heb ik het in mijn huidige
woonbuurt geprobeerd. Maar de
woningen waarin ik geïnteresseerd
was, gingen steeds naar andere kandidaten. Ook al stond ik behoorlijk
lang ingeschreven. Toen kreeg ik de
tip over deze huizen. Voor mij was
dit een hele mooie kans. Ik woonde
tot mijn zesde aan de Chopinstraat

en bewaar daar goede herinneringen
aan. Het appartementencomplex
daar had een soort privégrasveld
waar je kon spelen zonder je druk te
maken over de auto’s.’
Veel van mijn familie woont nog
steeds in deze wijk, dat vind ik ook
een prettig idee.’
‘De kinderen kijken er waanzinnig
naar uit. Het is voor ons allemaal
een mooie nieuwe start.’

‘De buurthuiskamer is te gebruiken
voor alle wijkbewoners,’ zegt Aziza
El Mallouki, lid van de beheergroep
van de buurtkamer. Een greep uit
de activiteiten: speelinloop voor de
allerjongste kinderen, huiswerkbegeleiding voor kinderen vanaf
10 jaar, een theetafel voor de moeders in de wijk, vergaderingen van
de buurthuisvaders en moestuingroep.

gen van IKEA, die samen met de
buurtkinderen het ontwerp heeft
gemaakt. Ze leverden ook gratis de
spullen.’
Bewoners mogen van verhuurder
de Alliantie gratis gebruik maken
van de ruimte voor kleine activi-

teiten voor en door de buurt. Er is
een beheergroep die de sleutel
heeft en die beslist wat er gebeurt.
Een belangrijke regel is dat een
activiteit altijd voor de hele buurt
openbaar moet zijn.
‘De huiswerkbegeleiding voor
kinderen is een succes.’ zegt El
Mallouki van de beheergroep.
‘Vrijwilligers van Ravelijn helpen
daarbij. Er komt in december ook
weer een voorleesgroep voor
begrijpend lezen.’

‘Kinderen maken veel gebruik van
de ruimte,’ zegt De Leeuw. ‘We
hebben in Kruiskamp een kinderraad, daarin zitten zes kinderen in
de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Onder
onze begeleiding praten ze over
wat er allemaal beter kan in de wijk
en over de dingen die ze willen
organiseren. Op dit moment zijn
ze bijvoorbeeld erg bezig met de
vluchtelingenkwestie. Ze bedenken
wat ze voor de vluchtelingen kunnen
doen en hoe ze geld in kunnen
zamelen.’
De kinderen hebben zelf nagedacht over de inrichting van de
huiskamer. De Leeuw vond het erg
leuk om hen daarbij te begeleiden. ‘We hebben ook hulp gekre-

Maria de Leeuw in de de Buurthuiskamer.
(Foto: Saskia Berdenis van Berlekom)

Alle projecten van Amersfoort Vernieuwt

Op www.amersfoortvernieuwt.nl vindt u de stand van zaken rond alle projecten. Via de website kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Karakteristieke buurt behouden

Renovatie van buurt Jeruzalem
Het was lange tijd onzeker wat er zou gebeuren met de huurwoningen in de buurt Jeruzalem, in De Koppel. De
bewoners maakten zich hard voor behoud van de karakteristieke buurt. Met succes: de 223 woningen worden
niet gesloopt. Woningcorporatie de Alliantie gaat ze in 2016 renoveren.

‘Deze buurt verdient bescherming’
‘De woningen in Jeruzalem zijn gebouwd in 1951. Het zijn zogeheten
Airey-woningen, vernoemd naar de Engelsman die de bouwmethode van
de woningen bedacht.’ Aan het woord is Norman Vervat. Hij is verbonden
aan het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van modern
erfgoed.
‘Na de oorlog was de woningnood
hoog. De overheid koos toen voor
snelle bouwmethodes en overal in
Nederland verrezen Airey-wijken.
Helaas zijn er nog maar weinig van
dit soort wijken over die in goede,
gave staat zijn. Dit woningtype

heeft het imago van ‘noodwoning’,
maar dat is niet terecht. Ze zijn
degelijk gebouwd.’
Bijzonder
Gerard Keijzer van de gemeente
Amersfoort bevestigt het bijzondere

Gerard Keijzer en Norman Vervat (foto: Ruud van der Graaf)

Nieuws van de gemeente Amersfoort

karakter van de buurt: ‘Jeruzalem
is daarom een beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat we de wijk
niet zomaar veranderen en dat het
stratenplan in principe hetzelfde
blijft. En áls er iets wijzigt, proberen
we het originele karakter te handhaven.’

Bewonersgroep Jeruzalem. Links Margreeth Brouwer. (Foto: Ruud van der Graaf)

‘We zorgen voor elkaar in deze wijk’

Het verbeterplan houdt in dat de
Alliantie de muren, het dak, de ramen
en vloeren gaat isoleren. Ook de
voegen worden nagelopen. ‘De
precieze maatregelen worden nu
onderzocht. In een Amsterdamse
Airey-wijk hebben ze het opgelost
met een voorzetwand voor het huis,
maar dat is voor Jeruzalem geen
goede keuze. Dit past niet bij de
originele bouwstijl.’

‘Jeruzalem is een heel rustige, groene en gezellige buurt, vlakbij het
centrum. De mensen kennen elkaar en we zorgen voor elkaar. Alle
nationaliteiten lopen hier rond,’ zegt Margreeth Brouwer. Ze is de voorzitter van Bewonersgroep Jeruzalem en een aanspreekpunt namens de
bewoners.

De woningen blijven in ieder geval
de komende 25 jaar staan. Dat lijkt
een hele tijd. ‘Maar in termen van
erfgoed is dat eigenlijk veel te
weinig,’ zegt Vervat. ‘Wat ons betreft
krijgt Jeruzalem een blijvende
monumentale status.’

‘Sloop hing altijd als een dreiging
boven de wijk. Bij sloop en nieuwbouw moet eerst 70 procent van de
wijkbewoners akkoord geven. In
2006 hebben we de sloopplannen
al een keer tegengehouden en nu
weer. Wij willen graag dat deze
buurt blijft zoals hij is.’

‘In Jeruzalem staan huurwoningen,
maar veel bewoners wonen er alsof
het hun eigen huis is. Ze doen ook
zelf aan onderhoud. Sommigen
maken er een waar paleisje van.’

‘De uitvoering van het verbeterplan
wordt nog een hele kluif voor de

bewoners. De verbeteringen zijn wel
hard nodig, we zijn blij dat het gaat
gebeuren. De huizen waren toe
aan een onderhoudsbeurt en de
woningen zijn niet energiezuinig.
We overleggen nu met de Alliantie
over de maatregelen.’
‘Begin volgend jaar komt er een
modelwoning in de wijk te staan.
Dan kunnen bewoners komen kijken
hoe een energiezuinig huis eruit
ziet. Als 70 procent of meer akkoord
gaat met de voorgestelde verbeteringen, dan start de Alliantie naar
verwachting halverwege 2016 met
de renovatie van de eerste woningen.’
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