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De dag van de Duurzaamheid duurde dit jaar in Amersfoort niet 1 dag, 
maar vulde vier dagen. Vier dagen voor en door Amersfoorters met activi-
teiten voor een grote diversiteit aan doelgroepen en met een grote diversi-
teit aan onderwerpen.

“Al een aantal jaren wordt ook in Amersfoort aandacht besteed aan de Dag 
van de Duurzaamheid door verschillende groepen in de stad. Dit jaar heb-
ben we de handen ineengeslagen om samen zichtbaar te maken wat er al-
lemaal op het vlak van duurzaamheid gebeurd in Amersfoort.”  Lia Bouma 
is, namens de kleine kerngroep aan het woord.

Een mooie samenwerking tussen bewoners, ambtenaren, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers zorgde ervoor dat er vele activiteiten zich-
tbaar waren in de diverse media. Het gaf veel energie om te zien hoe we 
in het begin aan het zoeken waren naar een goede modus en we er uitein-
delijk een groots, festivalachtig evenementenoverzicht van konden maken!, 
aldus Lia. 

De ambitie is om deze werkwijze door te zetten naar volgend jaar. Ik weet 
zeker dat er nog meer activiteiten zichtbaar kunnen worden en dat dit 
meer groepen stimuleert om ook zelf mee te doen! Dat er meer mensen bij 
de activiteiten zullen meedoen en er nog meer activiteiten worden geor-
ganiseerd. 

Ik hoop volgend jaar ook de politieke partijen
erbij te betrekken; die waren dit jaar
niet heel zichtbaar terwijl ik weet 
dat ook daar aandacht is voor de 
Dag van de Duurzaamheid..

Samenwerken geeft veel  
(duurzame) energie

Stichting Het Huis van Bartels  
 

Veel belangstelling voor klimaat 
en milieu in de stad
Stichting Het Huis van Bartels organiseerde vrijdagmiddag 9 oktober 
één van de meer dan 20 activiteiten in het kader van de Dag van de 
Duurzaamheid in Amersfoort. Het symposium ‘Visie op klimaat en milieu 
in de stad’ trok veel belangstellenden uit onder meer de natuur-, klimaat- 
en milieuwereld. Gastsprekers op dit symposium waren Diana Wildschut 
van Meet je Stad!, Paul Camps van afd. Milieu, Gemeente Amersfoort en 
prof. dr. Olaf Schuiling van Faculteit Earth Sciences, Universiteit Utrecht. 
Onder de aanwezigen was wethouder Menno Tigelaar van onder meer 
Milieuzaken. De interessante lezingen vulden elkaar goed aan en vorm-
den een samenhangend beeld van hoe we de weg naar een duurzame stad 
Amersfoort samen kunnen bewandelen. Ik woon in een buurtje waar het 

bosgevoel van het Waterwingebied 

is doorgetrokken in het woonge-

bied. Sluipend merk ik dat tuinen 

worden gekortwiekt en uiteindelijk 

verstenen. Er zou meer aandacht 

moeten komen voor de waarde 

van een meer natuurlijke aanpak 

van tuinieren. 



Fantastisch om te zien wat er 

allemaal gaande is in de stad. 

Mooie initiatieven !

En inderdaad de toekomst is 

OOK NU! Heb snel een account 

aangemaakt.

Ruim vijftig aanwezigen gingen zaterdag 10 oktober met elkaar aan 
de slag rond diverse thema’s met een relatie tot armoede tijdens de 
‘Werkconferentie Innovatieve Armoedebestrijding’ van het Sociaal 
Fonds Amersfoort en Pact Sam Sam.
 
Belangrijk doel van de werkconferentie was het creëren van concrete 
vernieuwende ideeën om armoede in Amersfoort aan te pakken. Het 
Sociaal Fonds heeft budget om de uitvoering van deze ideeën aan te 
jagen.
 
De werkconferentie heeft daadwerkelijk concrete plannen opgeleverd 
die de komende tijd uitgevoerd kunnen worden. Zo slaan diverse 
organisaties de handen ineen rond schuldhulpverlening, zoals een 
concrete verkenning naar het overnemen van schulden en een plan 
tot betere voorlichting van kinderen en jongeren over het aangaan 
van schulden. Rond wonen waren er ook diverse plannen, zoals het 
instellen van een woonambassadeur die allerlei partijen met elkaar 
in verbinding moet brengen om schrijnende individuele woning-
noodsituaties aan te pakken. Ook is er een heel concreet plan op tafel 
gekomen rond het opzetten van een stadslandbouwproject uitgevoerd 
door de stichting Tuin van Verbinding, met als doel om samenwerk-
ing met de lokale horeca groenten te kweken voor mensen met een 
kleine beurs. 

Werkconferentie Armoedebestijding 
leidt tot vervolg

“Henk Pullen van het Sociaal Fonds is zeer tevre-
den: ‘Er zijn veel nieuwe verbindingen ontstaan 
tussen organisaties die geleid hebben tot concrete 
ideeën. Zo concreet dat organisaties aan de slag 
gaan en een projectaanvraag bij ons in willen 
dienen. Daar kijken wij naar uit.’. 

IS OOK NU!
 
Werken aan een mooie toekomst
De toekomst lijkt ver weg en abstract. En dat klopt ook wel. De toekomst 
bestaat (nog) niet. Het gaat er dus om wat we nu doen. Je kunt ook zeg-
gen: de toekomst is ook nu! Op www.isooknu.nl maken we deze toekomst 
zichtbaar.

Waarom Is Ook Nu?
Wij mensen zijn niet zo goed in nadenken over de toekomst, zeker niet 
als die toekomst verder weg ligt. Maar wat we nu doen heeft wel gevolgen 
voor de toekomst. Is Ook Nu helpt nadenken over de toekomst concreter te 
maken. 
Op www.isooknu.nl tikken klokken af naar momenten in de toekomst. Bij 
elke klok hoort een afspraak voor het realiseren van een wens, idee of initia-
tief voor de toekomst. Je kunt zelf een afspraak maken, maar je kan je ook 
aansluiten bij een andere afspraak. 

Jouw initiatief op Is Ook Nu!
Maak jouw initiatief zichtbaar op www.isooknu.nl! Maak een klok aan en 
verbind de mensen die erbij betrokken zijn. Voeg filmpjes en foto’s toe aan 
de klokken en deel ze via social media. Hiermee deel je ervaringen en zie 
je ook hoe het andere initiatiefnemers vergaat bij het verwezenlijken van 
hun toekomstplannen. Zo kunnen we ook van elkaars initiatieven leren en 
maken we de beweging richting een mooie toekomst groter en meer 
zichtbaar.

Is Ook Nu is een initiatief van 
Gemeente Amersfoort en Twynstra 
Gudde. Is Ook Nu is bedacht door 
social designers Tabo Goudswaard en 
Jaap Warmenhoven. 

Meer weten over 
armoedebestijding in 

Amersfoort? 

Kijk op  
http://www.pactsamsam.nl



IVN - werkgroep duurzaamheid heeft de duurzame stadssafari geor-
ganiseerd. Vier begeleiders (2 van IVN, 1 van De WAR en 1 van Elisa-
beth Groen) hebben 10 deelnemers op de fiets begeleid langs een aantal 
duurzame initiatieven in de stad. 

Een groep enthousiaste fietsers bezocht achtereenvolgens het Voedselkollek-
tief, de oesterzwammenteelt in De WAR, de bijen op het dak van De WAR, 
de Nieuwe Graanschuur, de Natuurtuin Liendert en het terrein van Elisa-
beth Groen. De deelnemers waren heel geïnteresseerd. Er werd veel kennis 
gedeeld, waardoor allerlei verschillende aspecten van duurzaamheid naar 
voren kwamen, met als gemeenschappelijke noemers het samen doen, het 
plezier daarin en het streven naar kwaliteit en verbondenheid.

Onze ambities voor het komende jaar zijn o.a. meewerken aan Elisabeth 
Groen (voedselbos) en educatie in praktische zin: door oprichting van de 
Transitieschool in samenwerking met Transitielab/De WAR (inmiddels een 
feit). Deze school gaat voorlopig maandelijks workshops aanbieden die geri-
cht zijn op zelfvoorziening, recycling en een kleinere ecologische voetafdruk 
in het algemeen. 

Wilde Kevers dagen  
basischoolleerlingen uit
Tijdens de Dagen van de Duurzaamheid hebben we o.a. 70 bassischoolkin-
deren in de leeftijd van 8 tot 10 jaar uitgedaagd om een sportieve milieu- en 
natuurles bij ons te volgen. Onze insteek was om een ‘nieuw’ jong publiek 
aan te spreken en enthousiast te maken over wat de natuur aan schoonheid 
bezit en de kinderen zelf na te laten denken over milieuvraagstukken. 

De kinderen waren fanatiek en vonden de spellen leuk, wat dat betreft heeft 
het ons veel positieve feedback opgeleverd. Ook konden we tijdens de dag 
goed peilen wat kinderen al weten, waar ze nog meer kunnen leren over 
milieu en duurzaamheid, en waar hun interesses liggen.

Vanuit de Wilde Kevers hebben we de ambitie om zoveel mogelijk kinderen 
op een positieve en actieve manier in contact te brengen met de natuur en 
het milieu en zich bewust te maken welke rol zij hierin spelen, en kunnen 
spelen. We willen ervoor zorgen, ook met de hulp van andere organisaties, 
dat we een beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar product aanbieden aan 
kinderen (via ouders, scholen en andere organisaties) in de stad Amersfoort. 
We hopen dat we de invalshoek van kinderen kunnen veranderen van “we 
moeten iets doen omdat we anders over 50 jaar niet meer in een leefbare 
omgeving wonen”, naar “we voelen ons verantwoordelijk en vinden het leuk 
om iets te doen aan en in onze omgeving”!   

Duurzame stadssafari 

De stekker uit mijn koelkast 

getrokken. Alles buiten in de 

koelbox en een ton van de water-

padvinders gedaan. Gaat prima! 

Proefondervindelijk steeds een 

stapje verder met nadenken hoe 

het eenvoudiger en zelfstandiger 

kan, met minder spullen. FIETSSAFARI
duurzame ontdekkingstocht

Wilde Kevers Op de Dag van de Duurzaamheid 

(volhouden, goed initiatief!) was ik 

met kind van 2,5 jaar op de Brink-

horst. Hier was de Wilde Kevers. 

Maken van een tuintje, droomspel 

en met hergebruik beestjes maken. 

Erg leuk. Dus: breng kinderen in 

aanraking met natuur, milieu en 

duurzaamheid!



033Energie organiseerde twee activiteiten tijdens de Amersfoortse Dag 
van de Duurzaamheid 2015. Beide vonden plaats in het Centrum voor 
Duurzaam Renoveren (CDR) aan de Modemweg 3 in Amersfoort.

Bezoekers van de Energierijke Avond op donderdag 7 oktober werden 
uitgebreid geïnformeerd over het verbeteren van hun wooncomfort en het 
verlagen van hun energierekening door het isoleren van zolder en gevel en 
het plaatsen van zonnepanelen. Op zaterdag 10 oktober konden belangstel-
lenden een gratis energiescan van hun woning en een verbeteradvies krijgen. 
Dat kan ook nu nog: het CDR is open van ma t/m vrij van 09.00-16.00 
uur. Kijk ook op 033Energie.nl.

033Energie, een coalitie bestaande uit de gemeente Amersfoort, drie bouw-
ers (Bloemendal Bouw, Huurdeman, ABM Belbouw), Hogeschool Utrecht, 
Rabobank, Energieambassade en Perfectkeur hebben met het opleidings-
centrum Bouwmensen Amersfoort, bouwmaterialenhandel Raab Karcher, 
aannemer Heilijgers Bouw en Seinen Projectontwikkeling de ambitie om 
voor 2020 in Amersfoort 2.000 woningen te renoveren naar Nul-op-de-
Meter (NOM). 

De ambitie  
van 033Energie

Nul-op-de-Meter staat voor een woning zonder energierek-
ening. NOM-woningen hebben een eigentijds uiterlijk en 
een comfortabel en gezond binnenklimaat. Bovendien zijn ze 
onderhoudsarm en hebben zijn ze op de woningmarkt meer 
waard dan vergelijkbare niet NOM-woningen. En, omdat de 
gerenoveerde woningen geen energie meer verbruiken, verdi-
ent de investering zich via besparing op energiekosten terug.  

Bedrijven in de prijzen  
door verduurzaming
VBC Notarissen en eX:plain waren vrijdagmiddag de grote winnaars tijdens 
de prijsuitreiking op de Dag van de Duurzaamheid in het Belevingscentrum 
van Wolter & Dros. Amersfoortse bedrijven deden mee aan twee verschillen-
de duurzaamheidswedstrijden van het Kenniscentrum Duurzaam bouwen.

VBC Notarissen met glans winnaar Energie Wedstrijd  
De twintig bedrijven in de competitie moesten financiële investering zoveel 
mogelijk op hun ener-gieverbruik besparen. Het notariskantoor wist uitein-
delijk 29,4% minder energie te verbruiken en mocht zich de winnaar van de 
Energie Wedstrijd noemen. Nanda van Dijk van VBC: “We hebben overal 
in het bedrijf de posters van Kenniscentrum Duurzaam Bouwen opgehan-
gen met de bespaartips en minder gebruik gemaakt van de lift. Ook heb ik 
zelf alle beeldschermen uit gedaan als iedereen naar huis was.” Ze kreeg de 
prijs uit handen van de secretaris van Kenniscentrum Duurzaam Bouwen, 
Boudewijn de Vries. De Vries: “De winnaar van de Energie Wedstrijd heeft 
1.000 euro weten te besparen, puur op verandering van gedrag.” Een opval-
lende tip mee om te besparen: “Houd je ramen dicht tijdens een hittegolf. 
Het kan echt veel energie besparen.”

 eX:plain wint Energie Deal
Ook werd er op vrijdagmiddag de prijs voor meest opvallende verduurzam-
ing uitgereikt: de Energie Deal. Bij deze wedstrijd mochten de deelnemende 
bedrijven wel een investering doen in duurzame ontwikkelingen. De win-
naar had onder andere LED-verlichting opgehangen, bewegingsmelders 
gemonteerd, een HR-ketel laten installeren, beschadigd isolatiemateriaal 
vervangen en zonwerende folie op de ramen aangebracht. Om deze redenen 
mocht facilitair manager Rob Jonker van het bedrijf eX:plain een geldbedrag 
van 5.000 euro uit handen nemen van wethouder Menno Tigelaar.

 

Kenniscentrum Duurzaam BouwenInitiatief om de sporthal Juliana 

van Stolberg beschikbaar te stel-

len voor inwoners om samen met 

Energie033 in een coöperatie zon-

nepanelen te installeren. Verzoek 

is om het succes van deze actie 

snel te adapteren.



Leren van de praktijk
Op de 20 bijeenkomsten in het kader van de DVDD kwamen mensen bij 
elkaar uit Amersfoort en omgeving met het hart aan de duurzame kant. 
Allemaal mensen met ervaringen met en beelden over duurzaamheid in 
Amersfoort. De Vertelmaatschappij maakte gebruik van deze kans om de 
ervaringskennis die aanwezig is in dit netwerk naar boven te halen.

Van vertelkaarten naar ervaringen en geleerde lessen
Met medewerking van de organisatoren van de bijeenkomsten is aan alle 
deelnemers gevraagd hun persoonlijke ervaring met duurzaamheid in 
Amersfoort te delen. Meer dan 50 mensen gaven hier gehoor aan en vulden 
hun verhaal in op de speciale vertelkaart. Enkele van deze ervaringen vindt u 
als rode draad in dit magazine. Als aftrap van de slotbijeenkomst werden de 
aanwezigen verrast met een workshop gebaseerd op de ervaringen. Iedereen 
werd ondergedompeld in de ervaringswereld en in een aantal stappen werd 
toegewerkt naar enkele nieuwe verhalen over duurzaamheid in Amersfoort 
in de toekomst.

Nogmaals de diepte in
De rijkheid aan verhalen gaf aanleiding om met betrokken Amersfoorters 
nog eens de diepte in te gaan en een aantal klinkende lessen over duurzaam-
heid te destilleren. Doe je ook mee op 3 of 4 november ‘s avonds? Meld 
je aan via info@duurzamestad.nl en geef aan welk moment jou het beste 
uitkomt. 

Over de VertelMaatschappij 
De VertelMaatschappij is een Amersfoortse start-up die organisaties helpt 
om te leren van (ervarings)kennis die aanwezig is in sociale netwerken. 
Meer weten? Kijk op www.vertelmaatschappij.nl. 
. 

VE
RT
EL

NO
G 

IE
TS

...

Beschrijf hieronder een gebeurtenis of ervaring uit jouw (dagelijkse) 

praktijk die voor jou persoonlijk staat voor wat duurzaamheid in 

Amersfoort werkelijk is. Hoe het in de toekomst zou moeten zijn. Of 

wat er nog voor nodig is om dit te bereiken.

Markeer het gevoel dat dit verhaal bij jou oproept 

Op welke manier ben je bij de bijeenkomst van vandaag

betrokken?
□ Inwoner / geïnteresseerd

□ Inwoner / initiatiefnemer

□ Ondernemer

□ Professional duurzaamheid

□ Ambtenaar / overheid

□ Organisator/vrijwilliger

□ Anders, nl…

Positief

Neutraal

Negatief

Ik was bij de bijeenkomst ......................................... op 7/8/9/10 okt.

Groen Wagenpark 
Sinds dat we plastic afval apart 

inzamelen, ben ik geschrokken ho-

eveel plastic afval ik produceer. Iik 

ga er graag mee door. Ik haal zelfs 

wel eens plastic afval uit de bak met 

restafval. 



Niet kakelen... 
maar eieren leggen!
Wat hebben we een bijzonder inspirerende avond gehad in de kas van Huis 
van Bartels over voedsel en de stad. Prachtig om te ervaren welke initiatieven 
aan tafel zaten en hoe die hun lokale voedselinitiatieven vertegenwoordigen. 

EEM ziet het als taak om 
activiteiten en initiatieven  

die een relatie hebben met 
lokaal en duurzaam voedsel 

zichtbaar te maken en 
waar mogelijk met elkaar te 
verbinden en te versterken. 

Op smaakvandestreek.nl
verzamelen we de 

initiatieven, zodat in een 
oogopslag te zien is waar 

Amersfoort en omgev-
ing zich wat afspeelt op 

het gebied van “streek en 
duurzaamheid”

Volop discussie over wat afgelopen jaren is ge-
realiseerd aan de hand van een prachtige praat-
plaat (bijlage) en wat iedereen beweegt om het 
komende jaar op gebied van voedsel en lokale 
duurzaamheid te ontwikkelen. Met als mooi 
resultaat de ambitie om een groot streekdiner 033 
te organiseren, waar alle betrokken voedselinitia-
tieven in onze stad gaan samenwerken. Niet alleen 
genieten van eerlijk, lekker lokaal eten, maar ook 
verdieping en voorlichting bieden aan Amersfoort-
ers. Kortom, een diner met een boodschap.

In Amersfoort zien we in toenemende mate een 
activiteiten en initiatieven ontstaan die een relatie 
hebben met lokaal en duurzaam voedsel. EEM 
ziet het als taak om deze initiatieven zichtbaar te 
maken en waar mogelijk met elkaar te verbinden 
en desgewenst te versterken.
Op deze website verzamelen 
we de initiatieven, zodat in
een oogopslag te zien is waar
Amersfoort en omgeving 
zich op het gebied van 
“streek en duurzaamheid”
mee bezig is.
 

Dat de Foodhal er nu echt komt. 

Een paar foodies die met de po-

ten in de klei zomaar even 4 ton 

ophalen om hun en mijn droom te 

realiseren. Fantastisch.Zometeen dagelijks mijn ‘Smaak 

van de Streek’ om de hoek. Ik kan 

niet wachten.

Videoimpressies 
Dag van de Duurzaamheid

Merel van de Vlekkert en Shahin Torabi van Stadslab033/TV033 trokken 
er op uit en maakte een aantal impressies van de activiteiten in de stad en 
interviewde de winnaars van het Toekomstfonds Amersfoort. 

Bekijk de video’s op:

http://www.amersfoortduurzamestad.nl/impressies-dag-van-de-duurzaamheid/
http://www.amersfoortduurzamestad.nl/interviews-winnaars-toekomstfonds-amersfoort/



Samenwerken aan een  
duurzame stad

The Lake House  
 
Eerste energieleverende woning 
in Amersfoort
Amersfoort krijgt haar eerste energieleverende woning. ‘The Lake House’ 
wordt volgens het passiefhuis-principe gebouwd. Bij deze vorm van bouwen 
zorgt de zon voor de ‘passieve’ opwarming via grote ramen van drievoudig 
glas.

Nederland kent een beperkt aantal energieleverende passiefhuizen. De 
toekomstige bewoners nemen het initiatief om deze wijze van bouwen in 
Amersfoort te introduceren. De toekomstige bewoners: “Het lijkt ons fan-
tastisch om in ons eigen duurzame ontwerp te kunnen wonen”.
De woning verbruikt maar een fractie van wat een reguliere nieuwbouw-
woning verbruikt. Zonnepanelen wekken gedurende een jaar meer energie 
op dan nodig is voor verwarming, warmwater, verlichting en huishoudelijke 
apparaten. Hierdoor blijft er elektriciteit over voor een elektrische auto.
Basis voor de sterke energiebesparing zijn de dubbele isolatie, drievoudig 
glas en ver doorgevoerde winddichtheid. Daarnaast wordt ledverlichting en 
A+++ apparatuur toegepast.

Het initiatief voor de bouw van The Lake House is beloond met een prijs 
vanuit het Toekomstfonds van de gemeente Amersfoort. Aan het einde van 
het jaar zal een website gelanceerd worden: “We merken dat er behoefte 
bestaat bij particulieren om te weten hoe het is om op deze wijze te bou-
wen”. Ook bedrijven zijn enthousiast om kennis op te doen in dit project.

TOEKOMST 
FONDS2 0 1 5 

Uitreiking prijs toekomstfonds door  Yvonne 
Kemmerling, Wethouder economie, duurzaamheid 
& innovatie
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rtDe beweging naar een duurzaam Amersfoort wordt zichtbaar in concrete 
projecten van Amersfoorters. Om de realisatie van de duurzaamheidsambi-
ties te versnellen is er het Toekomstfonds waarmee het college vernieuwende 
initiatieven of projecten van ondernemers, organisaties en inwoners onder-
steunt.

Dit jaar (2105) was €120.000,- beschikbaar als cofinanciering (maximaal 
50% tot een bedrag van maximaal €50.000,-) voor projecten met een aan-
toonbare en concrete bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
stad Amersfoort. 13 initiatiefnemers hebben een aanvraag ingediend. Uitein-
delijk heeft de adviescommissie nadat de aanvragers een korte pitch hebben 
gedaan een rangorde aangebracht. 

Zo konden de eerste vijf projecten rekenen op een bijdrage uit Toekomst-
fonds, namelijk: 

•	 Vereniging Duurzaam Soesterkwartier met “Mijn CV is OK”
•	 De Ombouw met de Ombouwwoning, gebouwd van sloopmaterialen
•	 The Lake House, de eerste passiefwoning in Vathorst
•	 De Nieuwe Graanschuur met hun opensource coöperatie- en boekhoud-

model
•	 Het Lokaal, een markthal met regionale producten voor bedrijven, in-

stellingen en particulieren. 

Deze ondernemers en bewoners zetten de komende tijd concrete stappen in 
hun project en zijn te volgen op www.isooknu.nl. 

Ben jij een ondernemer 
of bewoner met een 

duurzaam idee dat de 
stap moet maken van 

pilot naar implementatie 
of van plan naar pilot? 

Ben jij op zoek naar aan-
vullende financiering? 

Dan kan het toekomst-
fonds jouw project wel-

licht ondersteunen. 

Op dit moment is de 
regeling voor 2016 in 

voorbereiding. 

Stuurt eem mail naar 
duurzamestad@amers-
foort.nl  en we houden 

we je op de hoogte 

PEER!Herkenbaar! Ik moet naar de stad 

om een cadeau te kopen.  Maar 

ik wil ook een paar uur werken. 

Dankzij het deeleconomie-principe 

van Seats2Meet kan ik beide doen 

met een minimale milieubelast-

ing. Met het OV ga ik naar het 

station, daar kan ik werken. Dan 

lopend  naar de mooie binnenstad 

Gesprek aan tafel over duurzaam-

heid met mijn zoon van 11. 

Uiteraard de vraag wat hij zou 

doen om de wereld te verbeteren. 

Zijn antwoord: de plastic so
ep 

opruimen. Ik word daar blij en 

trots van!



Duurzaamheid staat voor mij 

bijvoorbeeld gelijk aan hergebruik 

van materialen. Geen verspilling 

en geen onnodig verbruik. Zoals 

de verpakkingsarme biowinkel 

De Nieuwe Graanschuur waar ik 

vanochtend eieren kocht van een 

boer uit de buurt in mijn eigen 

doosje. Daar word ik blij van! 

Lekkere en verse producten van 
het seizoen en uit de regio

Het Lokaal is de markthal voor en van Amersfoort waar voedsel van de 
boer uit de regio beschikbaar wordt voor de stad. Maar ook waar dit kan 
wordt beleefd door een aantrekkelijke combinatie van daghoreca, kof-
fiebranderij, bakkerij en lokale bierbrouwerij. 

Vanaf 1 september zijn we volop bezig met verbouwen van het oude Pop-
podium de Kelder, waar Het Lokaal gevestigd wordt. 

Een eerste mijlpaal is al bereikt door het pand aan de binnenzijde te 
strippen, en nu is de opbouw aangebroken. De grauwe plafonds van de 
toekomstige markthal zijn zojuist wit gespoten, wat een licht! Op allerlei 
fronten zijn we nu bezig: vergunningen afronden en afspraken maken met 
bouwpartijen. Ook zijn we volop bezig om te onderzoeken hoe we die 
mooie regionale producten naar de stad halen.

Onze volgende mijlpaal is ongetwijfeld zo rond 1 december, dan kunnen 
we de koffiebrander, bakker en bierbrouwer verwelkomen, die dan kunnen 
starten met de inrichting van hun deel. De mijlpaal daaropvolgend: een 
bijzondere Smaak van de Streekmarkt in Het Lokaal op 19/12? We zien 
jullie graag!

Duurzaamheid vraagt om verandering van cultuur en van (economisch) 
denken. Het milieu vervuilen is kostbaar. Het is zoiets als even op straat 
iets weggooien - makkelijk, maar de samenleving draagt de kosten van weer 
opruimen. De Nieuwe Graanschuur wil deze manier van leven en doen 
fundamenteel veranderen. 

De Nieuwe Graanschuur is een winkel waar mensen steeds duurzamer kun-
nen consumeren. We bieden voldoende voor je dagelijks boodschappen en 
leggen daarbij het accent op producten uit de streek. Wat niet in de streek 
is te krijgen halen we van verder. Maar hier vind je nooit boontjes en aard-
beien uit Afrika. 

Om zo min mogelijk afval te produceren kunnen klanten  met hun eigen 
fles, bakje of zakje komen. Dat maken we makkelijk en zullen we steeds 
verder ontwikkelen. Het streven is om uiteindelijk een volledig verpakking-
sloze winkel te worden, voor alsnog zijn we verpakkingsarm. Verder is in de 
winkel een keuken. Daar worden door verschillende cateraars kant-en-klaar 
maaltijden bereid uit groenten die over zijn. 

De geldstroom is niet alleen anders doordat we weinig weggooien en direct 
afnemen van lokale biologische telers. De winkel is een coöperatie, waar-
van de winsten geïnvesteerd worden in lokale biologische bedrijven. Leden 
besluiten over die investeringen. Alle klanten die willen kunnen lid worden.  
De opening op 30 september 2015 was de eerste mijlpaal. Nu gaat er steeds 
meer aandacht naar verdere ontwikkeling van de winkel en coöperatie. Kom 
gerust eens langs en ervaar het zelf!
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Beter eten, beter leven

We hebben groenten gesneden en 

sausjes gemaakt en geproefd.

Was leuk. :) :) 

Lieke 

 



Coöperatie De OMbouw 
is een samenwerking van 

12 deskundigen in de 
belangrijkste vakgebieden 

binnen de bouw. 

De OMbouw werkt 
aan bouwprojecten die 
worden gebouwd met 
materialen die vrijko-

men uit sloop van oude 
gebouwen. 

Wie ook interesse heeft 
in zo’n inspirerende won-

ing is van harte welkom 
om hierover van ge-
dachten te wisselen! 

Kijk op: 
www.deombouw.nl
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Je staat er niet bij stil. Dat ding 

staat ergens op zolder stilletjes 

te loeien. Tuurlijk, de thermostaat 

zetten we automatisch lager, maar 

dat met een paar kleine ingrepen 

aan de ketel zoveel bespaard kan 

worden. Dat had ik niet gedacht
Kleine ingreep, groot effect. 

Mijn CV is OK!
De vereniging Duurzaam Soesterkwartier gaat onnodig gasverbruik te lijf 
door als buren bij buren langs te gaan en de CV-installatie beter af te stellen. 
Het resultaat? 10-15% gasbesparing!

Omdat ongeveer 80% van de CV-installaties in Nederland niet goed zijn af-
gesteld, wordt er onnodig veel gas verbruikt met alle gevolgen van dien qua 
kosten en het milieu. Met het project “Mijn CV is OK!” willen we komend 
stookseizoen met de hulp van enthousiaste buurtbewoners bij zo’n 200 
huishoudens in de wijk Soesterkwartier de instellingen van CV-installaties 
controleren. Bij een kwart willen we daadwerkelijk de cv-installatie laten 
optimaliseren door een gespecialiseerde installateur. 

Hiermee willen we een goede basis leggen om komende jaren op te schalen 
naar de rest van de wijk en een lichtend voorbeeld te worden voor andere 
wijken. Met de inzet en de interesse van zoveel bewoners hopen we dat deze 
eenvoudige en relatief goedkope maatregel bekend wordt bij zoveel mogelijk 
CV-eigenaren. 

De eerste aanzet heeft inmiddels plaatsgevonden met behulp van een en-
quête en een informatieavond op 14 oktober 2015. Het enthousiasme en 
de inzet is er, de volgende stappen worden gezet en de vruchten (lagere 
stookkosten, meer comfort, langere levensduur van een CV-ketel die tevens 
veiliger is en een reductie van de CO2-uitstoot) worden binnenkort geplukt!

Circulair bouwen 
Ontwerp begint bij de sloop
Waarom? Vooral om te leren hoe de bouwsector op veel grotere schaal 
gebruikte bouwmaterialen opnieuw kan inzetten: oftewel circulair bouwen. 
Niet alleen door granulaat toe te passen, maar door veel meer complete el-
ementen te hergebruiken in het nieuwbouwproces. De OMbouw zet nieuw-
bouwprojecten op en adviseert anderen hierover.

Het ontwerp- en bouwproces moet daarvoor totaal anders worden ingericht: 
bij OMbouwen begint het ontwerp bij de sloop! Door te bouwen leren wij 
in de praktijk waar de knelpunten zitten en hoe we die kunnen oplossen. 
Die oplossingen delen wij met onze vakgenoten waardoor de noodzakelijke 
verandering zo snel mogelijk kan komen. 

Daarbij willen wij bijzondere architectuur realiseren, zodat zichtbaar wordt 
hoe mooi OMbouwen kan zijn. In Amersfoort werken wij momenteel aan 
een villa in plan ‘De Lichtenberg’, ontworpen met het materiaal dat vrij 
komt uit de sloop van het oude ziekenhuis. Het eerste ontwerp is bijna klaar, 
de onderdelen die wij willen hergebruiken zijn bekend. Die worden begin 
volgend jaar uit het oude gebouw gehaald en daarna bewerkt. 



Een duurzame toekomst
IS OOK NU!
Werken aan een duurzame toekomst is een lange reis, die we samen gaan. 
Deze reis is al langgeleden gestart en houdt niet op met de Dag van de 
Duurzaamheid, maar gaat verder. 

Goede ideeën of vragen?
Publiceer ze op isooknu.nl
Heb jij goede ideeën voor deze reis of een vraag aan andere Amersfoorters? 
Plaats dan een oproep op isooknu.nl en maak jouw ambities zichtbaar en 
laat anderen zich aansluiten om zo samen concrete stappen  te zetten.

http://www.isooknu.nl

Bewoners033 platform voor Amersfoorters 
die de stad nog mooier willen maken. 
De website Bewoners033.nl ondersteunt initiatieven uit de stad door ze 
inzichtelijk te maken, onderling af te stemmen, te verbinden en te verster-
ken. Hierdoor kunnen nog meer Amersfoorters zich gedragen als mede 
eigenaar van de stad en kunnen ze -samen met de gemeente, maatschap-
pelijke instellingen en het bedrijfsleven- verantwoordelijkheden oppakken 
(co-creatie).Bewoners033 heeft een paraplufunctie voor alle onderwerpen, 
van groen tot de zorg, van jong tot oud en over alle wijken heen.

http://www.bewoners033.nl

Meer weten over duurzaamheid in Amersfoort?
Kennis, informatie & ervaringen delen?
Amersfoort Duurzame Stad is een platform dat open staat voor duurzame 
initiatieven, organisaties en bedrijven uit de regio. Maak gebruik van het 
netwerk en de kanalen van Amersfoort Duurzame Stad. Vraag een redactie-
account aan via redactie@amersfoortduurzamestad.nl

http://www.amersfoortduurzamestad.nl
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De regio Amersfoort is een vitale regio. Met bedrijven, organisaties en, 
vooral, mensen die vooruitstrevend, initiatiefrijk werken aan een duurzame 
samenleving. Amersfoort Duurzame Stad biedt deze mensen en hun initia-
tieven een podium en stimuleert en faciliteert kennisdeling, samenwerking 
en netwerkvorming in en buiten de regio.

Met dank aan:
De activiteiten rondom de dag van de duurzaamheid zijn tot stand gekomen 
door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en de belangeloze medewerk-
ing van diverse organisaties en bedrijven uit de regio.

Coordinatie: 
Paul van Heel (Amersfoort Duurzame Stad)
Lia Bouma (Bewoners033)
Elske van de Fliert (Amersfoort Onderneemt Duurzaam)
Nelly Swijnenburg (Gemeente Amersfoort)
Pauline van Norden (CNME Het Groene Huis)
Dirk Kaan (Stadslab033)

Communicatie & Design
heelHELDER | duidelijkheid in communicatie

Fotografie: 
Cees Wouda Fotografie, Paul van Heel (heelHELDER), Tibbe Warnier 
(Tibbe Creates), Riekje Hofman, Wil Groenhuizen Fotografie

Videoregistratie: 
Merel van de Vlekkert, Shahin Torabi (Stadslab033 / TV033)


