
Nieuwe leden dankzij informatiebijeenkomsten
Om nieuwe mensen te vinden die zich willen aansluiten bij ons project hebben we wervende flyers en posters 

gemaakt die over verschillende plekken in de stad zijn verspreid. Op de Spoorparade zijn we zichtbaar 

aanwezig geweest en daar hebben we bezoekers aangesproken en verteld over Soesterhof. Dit, samen met 

een krantenartikel waarin onze voorzitter werd geïnterviewd, heeft ertoe geleid dat we veel nieuwe 

belangstellenden konden verwelkomen op de informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten werd verteld 

hoe Soesterhof is ontstaan vanuit de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en welke ontwikkeling we 

hebben doorgemaakt tot nu toe. We hebben onze plannen en schetsen voorgelegd en uitgelegd wat het 

samen ontwikkelen van Soesterhof betekent en hoe we er met elkaar graag zouden willen wonen.

De bijeenkomsten leverden leuke gesprekken op én een 

aantal enthousiaste nieuwe aspirant-leden. Met nog 

één bijeenkomst te gaan dit jaar, op dinsdagavond 9 

december, hopen we de kerstvakantie in te gaan met 

minimaal 25 leden. Sinds de laatste 

informatiebijeekomst bestaat de vereniging Soesterhof 

uit 14 aspirant-leden en 9 leden, dus zijn we een heel 

eind op weg.

NIEUWSBRIEF nr 3, november 2014

2014 wordt een belangrijk jaar, schreven we in de vorige nieuwsbrief. Die voorspelling is uitgekomen. We zijn 

flink gegroeid, hebben een prachtig beeldkwaliteitsplan, zijn er op hoofdlijnen uit met de NS en zijn in 

gesprek met de gemeente en de Alliantie. Dankzij vruchtbare workshops en een zogenoemde 

‘projectdeelname-overeenkomst’ worden onze plannen steeds concreter.

Soesterhof: een nieuwe, prettig duurzame buurt in het Soeterkwartier van Amersfoort

Onze woonwensen in woord en beeld: beeldkwaliteitsplan
Het ‘beeldkwaliteitsplan’ is af! In dat document schetsen we hoe we willen wonen, wat we mooi vinden en 

welke sfeer we in onze woonomgeving willen creëren. Op die manier kunnen we snel een indruk geven aan 

nieuwe belangstellenden en partijen met wie we samenwerken, zoals de gemeente.

De eerste aanzet voor het plan maakten we afgelopen 

zomer tijdens een workshop. Daarbij kon iedereen 

aangeven hoe hij wel wilde wonen en hoe juist niet. Al 

snel voerden we interessante gesprekken over onze 

gezamenlijke woondroom: moest het strak en modern 

of vooral klassiek? Willen we in onze woonkamers zo 

veel mogelijk licht laten invallen of zoeken we ook 

beschutting? De werkgroep vormgeving heeft sindsdien 

hard gewerkt aan het definitieve document, een mooie 

compilatie van tekst een beeld. Sinds eind november 

kunt u dat lezen op www.soesterhof.nl/overhetproject

Ideeën worden plannen!

Serieuze plannen, meer commitment
De fase van vrijblijvendheid gaat steeds meer over in serieuze plannen. Dat heeft ook gevolgen voor het 

commitment van alle (aspirant)leden. De afgelopen maanden heeft iedereen die een woning wil kopen een 

krediettoets overlegd aan de penningmeester, zodat we tot een goed onderbouwd financieel plan kunnen 

komen. Daarnaast werken we aan een projectdeelname-overeenkomst. Wie de 

projectdeelname-overeenkomst ondertekent, belooft dat hij of zij zich met geld en tijd committeert aan het 

Soesterhof-plan. Zo nemen we een nieuwe stap om Soesterhof daadwerkelijk te realiseren.

Verder is het heel belangrijk dat het aantal leden verder groeit. Zowel door nieuwe aspirant-leden te werven, 

als door ervoor te zorgen dat aspirant-leden lid worden. Inmiddels hebben we de eerste nieuwe leden mogen 

verwelkomen. Voor nieuwe aspirant-leden organiseren we introductiebijeenkomsten, zodat ze een ‘zachte 

landing’ krijgen en snel wegwijs zijn binnen de vereniging. We hopen dat aspirant-leden daardoor sneller 

kunnen beoordelen of ze verder willen met Soesterhof en lid willen worden. 

Workshop: hoe duurzaam willen we zijn?
Onze workshop over duurzaamheid is goed bezocht. 

Tijdens de avond in augustus deden we een eerste 

verkenning: welke vormen van duurzaamheid vinden 

we wel belangrijk en welke minder? Bij de 

voorstelronde vertelde iedere deelnemer wat zijn of 

haar expertise was, wat hij of zij vooral associeert met 

duurzaamheid, wat het meest duurzaam is aan zijn of 

haar woning en waar hij of zij het meest trots op is.

Daaruit bleek dat onze huidige woningen op 

duurzaamheid niet zo hoog scoren en dat we 

waarschijnlijk meer expertise in huis hebben dan we 

denken. We zijn namelijk allemaal 

ervaringsdeskundigen. Sommigen hebben zelf hun huis 

geïsoleerd, anderen zijn ook beroepsmatig bezig met 

duurzaamheid.

Vervolgens hebben we aangegeven welke vormen van duurzaamheid we het belangrijkste vinden en wat ons te 

ver gaat. Al snel kwamen een paar duidelijke winnaars bovendrijven: duurzaamheid op het gebied van energie, 

een groene omgeving, gezondheid/veiligheid/comfort en gebruik van duurzame materialen. Een schone 

bodem, zuinig watergebruik en een hoge woningdichtheid scoorden lager. De scores hebben we opgenomen in 

een zogenoemd ‘ambitieweb’, een visualisering. Al met al een goede manier om na te denken over onze 

ambities; over wat we willen, maar ook over wat haalbaar is. Wordt vervolgd!

Samen nadenken over een duurzame Wagenwerkplaats
Op de Wagenwerkplaats moet niet alleen de Soesterhof verrijzen, het kan een van de meest interessante delen 

van Amersfoort worden. De gemeente wil een langetermijnplan voor de komende 50 jaar opstellen en zoekt 

daarbij nadrukkelijk inspraak. Op 30 en 31 oktober dachten we met zo’n 50 omwonenden, ambtenaren, experts 

en gebruikers van de Wagenwerkplaats na over de duurzame ontwikkeling van het terrein. Ook Soesterhof was 

vertegenwoordigd. We zijn immers een belangrijke speler. 

Een van de uitkomsten is dat de Wagenwerkplaats zich goed leent voor festiviteiten, zoals de Spoorparade. Die 

festiviteiten moeten dan wel zo georganiseerd worden dat ook ondernemers en bewoners ervan profiteren. We 

zoeken naar invullingen die onze wijk sterker maken. Bijzonder aan de duurzaamheidsvisie is dat hij deel gaat 

uitmaken van het bestemmingsplan. Tegelijk werkt de gemeente aan een masterplan voor de 

Wagenwerkplaats. Daarover komen nog enkele vervolgbijeenkomsten. Kortom: er wordt volop ontwikkeld.

 

Gesprekken met NS, gemeente, Alliantie en provincie
We werken heel hard om onze dromen waar te maken, maar kunnen het niet alleen. Zo hebben we te maken 

met de NS, de gemeente, woningcorporatie Alliantie en de provincie. Met de NS hebben we overeenstemming 

over welke methode we hanteren om de grondprijs vast te stellen. We zijn nog in gesprek over de details van 

de aanbieding. Met de gemeente zijn we in gesprek om ervoor te zorgen dat Soesterhof past binnen de 

gemeentelijke plannen en procedures. 

De komende maanden wordt in opdracht van de NS gewerkt aan de verdere uitwerking van het masterplan 

voor de Wagenwerkplaats. Dat masterplan is erg belangrijk. We kunnen namelijk pas starten met de bouw van 

Soesterhof als het bestemmingsplan is aangepast.

Met de Alliantie spreken we over het realiseren van huurwoningen. De Alliantie onderzoekt momenteel intern 

wat de mogelijkheden zijn en de eerste geluiden zijn veelbelovend. Vanuit de provincie kwam ook goed nieuws; 

die heeft ons wederom een subsidie verstrekt. Deze subsidie maakt het mogelijk dat proces-begeleider Katja 

van der Valk (Building Community) ons begeleidt bij de verdere uitwerking van onze plannen.

Nieuwjaarsborrel op komst
Net als in voorgaande jaren organiseren we in januari een nieuwjaarsborrel. Voor (aspirant)leden en betrokken 

partijen, maar ook voor nieuwe geïnteresseerden en iedereen die de Soesterhof-ontwikkelingen van een 

afstand volgt. De datum maken we binnenkort bekend via onze maillijst en via www.soesterhof.nl.

Volg ons voor de laatste nieuwtjes
Het laatste nieuws over de voortgang van het project leest u op onze website en onze Twitter- en 

Facebookpagina. Inmiddels hebben we meer dan 100 volgers en zo’n 100 Facebookvrienden! Vrienden worden 

doet u op www.facebook.com/soesterhof, volgen kan via www.twitter.com/soesterhof. Op www.soesterhof.nl 

vindt u ook aankondigingen van activiteiten en ander belangrijk nieuws.

Tot binnenkort bij een van onze bijeenkomsten!

een inspirende workshop: ‘zo wil ik wonen’
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Net als in voorgaande jaren organiseren we in januari een nieuwjaarsborrel. Voor (aspirant)leden en betrokken 

partijen, maar ook voor nieuwe geïnteresseerden en iedereen die de Soesterhof-ontwikkelingen van een 

afstand volgt. De datum maken we binnenkort bekend via onze maillijst en via www.soesterhof.nl.

Volg ons voor de laatste nieuwtjes
Het laatste nieuws over de voortgang van het project leest u op onze website en onze Twitter- en 

Facebookpagina. Inmiddels hebben we meer dan 100 volgers en zo’n 100 Facebookvrienden! Vrienden worden 

doet u op www.facebook.com/soesterhof, volgen kan via www.twitter.com/soesterhof. Op www.soesterhof.nl 

vindt u ook aankondigingen van activiteiten en ander belangrijk nieuws.

Tot binnenkort bij een van onze bijeenkomsten!



Nieuwe leden dankzij informatiebijeenkomsten
Om nieuwe mensen te vinden die zich willen aansluiten bij ons project hebben we wervende flyers en posters 

gemaakt die over verschillende plekken in de stad zijn verspreid. Op de Spoorparade zijn we zichtbaar 

aanwezig geweest en daar hebben we bezoekers aangesproken en verteld over Soesterhof. Dit, samen met 

een krantenartikel waarin onze voorzitter werd geïnterviewd, heeft ertoe geleid dat we veel nieuwe 

belangstellenden konden verwelkomen op de informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten werd verteld 

hoe Soesterhof is ontstaan vanuit de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en welke ontwikkeling we 

hebben doorgemaakt tot nu toe. We hebben onze plannen en schetsen voorgelegd en uitgelegd wat het 

samen ontwikkelen van Soesterhof betekent en hoe we er met elkaar graag zouden willen wonen.

De bijeenkomsten leverden leuke gesprekken op én een 

aantal enthousiaste nieuwe aspirant-leden. Met nog 

één bijeenkomst te gaan dit jaar, op dinsdagavond 9 

december, hopen we de kerstvakantie in te gaan met 

minimaal 25 leden. Sinds de laatste 

informatiebijeekomst bestaat de vereniging Soesterhof 

uit 14 aspirant-leden en 9 leden, dus zijn we een heel 

eind op weg.

Onze woonwensen in woord en beeld: beeldkwaliteitsplan
Het ‘beeldkwaliteitsplan’ is af! In dat document schetsen we hoe we willen wonen, wat we mooi vinden en 

welke sfeer we in onze woonomgeving willen creëren. Op die manier kunnen we snel een indruk geven aan 

nieuwe belangstellenden en partijen met wie we samenwerken, zoals de gemeente.

De eerste aanzet voor het plan maakten we afgelopen 

zomer tijdens een workshop. Daarbij kon iedereen 

aangeven hoe hij wel wilde wonen en hoe juist niet. Al 

snel voerden we interessante gesprekken over onze 

gezamenlijke woondroom: moest het strak en modern 

of vooral klassiek? Willen we in onze woonkamers zo 

veel mogelijk licht laten invallen of zoeken we ook 

beschutting? De werkgroep vormgeving heeft sindsdien 

hard gewerkt aan het definitieve document, een mooie 

compilatie van tekst een beeld. Sinds eind november 

kunt u dat lezen op www.soesterhof.nl/overhetproject

Soesterhof: een nieuwe, prettig duurzame buurt in het Soeterkwartier van Amersfoort

Serieuze plannen, meer commitment
De fase van vrijblijvendheid gaat steeds meer over in serieuze plannen. Dat heeft ook gevolgen voor het 

commitment van alle (aspirant)leden. De afgelopen maanden heeft iedereen die een woning wil kopen een 

krediettoets overlegd aan de penningmeester, zodat we tot een goed onderbouwd financieel plan kunnen 

komen. Daarnaast werken we aan een projectdeelname-overeenkomst. Wie de 

projectdeelname-overeenkomst ondertekent, belooft dat hij of zij zich met geld en tijd committeert aan het 

Soesterhof-plan. Zo nemen we een nieuwe stap om Soesterhof daadwerkelijk te realiseren.

Verder is het heel belangrijk dat het aantal leden verder groeit. Zowel door nieuwe aspirant-leden te werven, 

als door ervoor te zorgen dat aspirant-leden lid worden. Inmiddels hebben we de eerste nieuwe leden mogen 

verwelkomen. Voor nieuwe aspirant-leden organiseren we introductiebijeenkomsten, zodat ze een ‘zachte 

landing’ krijgen en snel wegwijs zijn binnen de vereniging. We hopen dat aspirant-leden daardoor sneller 

kunnen beoordelen of ze verder willen met Soesterhof en lid willen worden. 

Workshop: hoe duurzaam willen we zijn?
Onze workshop over duurzaamheid is goed bezocht. 

Tijdens de avond in augustus deden we een eerste 

verkenning: welke vormen van duurzaamheid vinden 

we wel belangrijk en welke minder? Bij de 

voorstelronde vertelde iedere deelnemer wat zijn of 

haar expertise was, wat hij of zij vooral associeert met 

duurzaamheid, wat het meest duurzaam is aan zijn of 

haar woning en waar hij of zij het meest trots op is.

Daaruit bleek dat onze huidige woningen op 

duurzaamheid niet zo hoog scoren en dat we 

waarschijnlijk meer expertise in huis hebben dan we 

denken. We zijn namelijk allemaal 

ervaringsdeskundigen. Sommigen hebben zelf hun huis 

geïsoleerd, anderen zijn ook beroepsmatig bezig met 

duurzaamheid.

Vervolgens hebben we aangegeven welke vormen van duurzaamheid we het belangrijkste vinden en wat ons te 

ver gaat. Al snel kwamen een paar duidelijke winnaars bovendrijven: duurzaamheid op het gebied van energie, 

een groene omgeving, gezondheid/veiligheid/comfort en gebruik van duurzame materialen. Een schone 

bodem, zuinig watergebruik en een hoge woningdichtheid scoorden lager. De scores hebben we opgenomen in 

een zogenoemd ‘ambitieweb’, een visualisering. Al met al een goede manier om na te denken over onze 

ambities; over wat we willen, maar ook over wat haalbaar is. Wordt vervolgd!

Samen nadenken over een duurzame Wagenwerkplaats
Op de Wagenwerkplaats moet niet alleen de Soesterhof verrijzen, het kan een van de meest interessante delen 

van Amersfoort worden. De gemeente wil een langetermijnplan voor de komende 50 jaar opstellen en zoekt 

daarbij nadrukkelijk inspraak. Op 30 en 31 oktober dachten we met zo’n 50 omwonenden, ambtenaren, experts 

en gebruikers van de Wagenwerkplaats na over de duurzame ontwikkeling van het terrein. Ook Soesterhof was 

vertegenwoordigd. We zijn immers een belangrijke speler. 

Een van de uitkomsten is dat de Wagenwerkplaats zich goed leent voor festiviteiten, zoals de Spoorparade. Die 

festiviteiten moeten dan wel zo georganiseerd worden dat ook ondernemers en bewoners ervan profiteren. We 

zoeken naar invullingen die onze wijk sterker maken. Bijzonder aan de duurzaamheidsvisie is dat hij deel gaat 

uitmaken van het bestemmingsplan. Tegelijk werkt de gemeente aan een masterplan voor de 

Wagenwerkplaats. Daarover komen nog enkele vervolgbijeenkomsten. Kortom: er wordt volop ontwikkeld.

 

Gesprekken met NS, gemeente, Alliantie en provincie
We werken heel hard om onze dromen waar te maken, maar kunnen het niet alleen. Zo hebben we te maken 

met de NS, de gemeente, woningcorporatie Alliantie en de provincie. Met de NS hebben we overeenstemming 

over welke methode we hanteren om de grondprijs vast te stellen. We zijn nog in gesprek over de details van 
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De komende maanden wordt in opdracht van de NS gewerkt aan de verdere uitwerking van het masterplan 

voor de Wagenwerkplaats. Dat masterplan is erg belangrijk. We kunnen namelijk pas starten met de bouw van 

Soesterhof als het bestemmingsplan is aangepast.

Met de Alliantie spreken we over het realiseren van huurwoningen. De Alliantie onderzoekt momenteel intern 

wat de mogelijkheden zijn en de eerste geluiden zijn veelbelovend. Vanuit de provincie kwam ook goed nieuws; 
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