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Dezelfde Soesterhof, maar … wel met een nieuwe samenstelling van het bestuur. We hebben afscheid 
genomen van twee waardevolle bestuursleden. Gelukkig hebben we een mooi, nieuw team kunnen 
vormen. Wie de nieuwe bestuursleden zijn, lees je in deze nieuwsbrief.

Plezier hebben in de dynamiek van een bouwproject, dat is wat Soesterhof van ons vraagt. Want er lopen 
weleens dingen anders dan gepland. Dachten we al voor de zomer concrete stappen te zetten op het 
gebied van grondaankoop, moest er toch nog het een en ander uitgezocht worden. Maar we zijn nu bijna 
zover, echt waar!

In een serie van drie workshops, georganiseerd door onze architecten, werken we uit hoe onze ambities 
passen binnen de realistische en harde kaders van ons budget. We zijn eraan toe om onze droom hard te 
maken en werkelijk te laten worden. De eerste workshop is inmiddels achter de rug. Hoe die verliep, vind je 
verderop.

Binnenkort wordt bekend hoe onze kavel er precies uit komt te zien. We wachten op de definitieve uitwerking 
van het Masterplan Wagenwerkplaats. Met dit goed besproken en uitgewerkte plan kan de gemeente verder 
werken aan het bestemmingsplan.

Ook staan we op het punt om samen met woningcorporatie de Alliantie, onze partner in het realiseren van 
13 huurwoningen op de Soesterhof, de eerder besproken afspraken vast te stellen in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

We hebben dus stappen gezet, en er staan een aantal belangrijke zaken te gebeuren. Dat maakt mensen 
enthousiast. De afgelopen maanden hebben we dan ook weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Om de 
groep divers te houden is er voor eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen die willen kopen zelfs al 
een wachtlijst. Wil je er ook bij zijn, dan zal je snel moeten zijn!

Joost van Alkemade

Aanloop naar de grote sprongen

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



De eerste bouwstenen
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat we een architectenbureau hebben gekozen dat Soesterhof gaat 

ontwerpen: Archi3o, een bureau uit Den Bosch met architecten die veel ervaring hebben in duurzaam 

bouwen. Op 12 november kwamen we voor het eerst met hen samen. Ambities versus Budget, dat was het 

thema van de inspirerende workshop die Archi3o toen verzorgde. We hebben grote ambities, maar alles heeft 

een prijs. Waar willen we het liefst in investeren? 

Vincent legde ons drie soorten woningen voor; alle drie zijn ze duurzaam, maar met een ander zwaartepunt. 

Het eerste type blinkt uit in het gebruik van ecologische materialen (een zogenoemde ‘volledige 

houtskeletbouw’), het tweede is erg veelzijdig en geeft ‘vormvrijheid’ (je kunt qua architectuur veel kanten 

op), en de derde is sterk gericht op laag energieverbruik (‘nul op de meter’). Hoe meer we uitgegeven aan het 

zwaartepunt, hoe minder er overblijft voor de andere twee aspecten. We moeten daarin een keuze maken.

In groepjes hebben we de verschillende mogelijkheden besproken. En we hebben zelfs al wat gebouwd. Aan 

het einde van de avond mocht iedereen een eigen blokje hout een plek geven bij of tussen (een van) de 

woningtypen en vervolgens uitleggen waarom hij het blokje precies daar had neergelegd. Bij elk blokje dat 

neergelegd werd, werd de richting die we opgaan iets duidelijker. 

De grootste winnaar van de workshop is de woningsoort waarbij het zwaartepunt vooral ligt in vormvrijheid 

en een lage energierekening. Maar ook de andere typen hebben positieve aspecten die we mee zullen 

nemen. We hebben een mooie stap gemaakt in het concretiseren van onze prioriteiten: een belangrijke 

bouwsteen voor Soesterhof. 

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

Bestuur op de schop
Het was even spannend, toen bij een vergadering in september twee bestuursleden vertelden dat ze hun 

taken neerlegden. En wat voor bestuursleden: voorzitter Maaike en Angélique zijn erbij sinds (bijna) het 

eerste uur en hebben ontzettend veel voor het project betekend. Maaike en haar gezin willen bij nader inzien 

toch liever vandaag dan morgen verhuizen. Angélique gaat zich meer focussen op de Soesterhof-werkgroep 

waarvan ze al onderdeel is.

Overleeft het project zo’n aderlating? Ja, zo bleek al snel. Na een paar weken hadden we een nieuwe 

voorzitter, Joost. En er meldden zich twee nieuwe algemeen bestuursleden: Henk en Daphne. Verder heeft 

Erik het penningmeesterschap overgenomen van Martin (die wel gewoon bestuurslid blijft). Onze secretaris 

Heleen blijft op haar post.

Daarmee werd duidelijk: we hebben binnen de vereniging genoeg talent en inzet. Soesterhof kan inmiddels 

wel tegen een stootje.

Eensgezindheid over de tuin
Een van de ambities van Soesterhof is een grote gezamenlijke tuin, en met steeds duidelijker wordende 

kaders werd het tijd om daar eens goed met elkaar over te brainstormen. Want welke functies krijgt deze 

tuin? Hoe willen we de tuin indelen? En welke uitstraling moet de tuin hebben? Op 15 oktober hebben we 

hier onder leiding van de werkgroep Sociale Duurzaamheid in een interactieve workshop over nagedacht. En 

de conclusies waren behoorlijk eensgezind. Een korte impressie:

De leden van Soesterhof willen een grote groene, natuurlijke ruimte. De tuin is een plek van ontspanning, 

maar nodigt eveneens uit om elkaar te ontmoeten. Kinderen kunnen er spelen en er is plaats om 

bijvoorbeeld samen te kunnen eten. Om deze functies te kunnen vervullen is de uitstraling en indeling van de 

tuin van belang. We stellen ons een grote tuin voor met verschillende plekken die een specifieke functie 

hebben, zoals een kinderspeelplek, een vuurplek, een stilteplek, een moestuin en boomgaard. Die 

verschillende hoekjes kunnen we creëren door hoogteverschillen aan te brengen: sommige delen van de tuin 

liggen iets hoger of lager dan andere. De tuin moet enige beslotenheid bieden, maar ook in contact staan 

met de omgeving.

Deze workshop heeft dromen weer wat dichter bij de realiteit gebracht. Een ding is hoe dan ook duidelijk: de 

tuin van Soesterhof wordt een heerlijke plek! 

Excursie naar Aardehuizen 

Op zondag 4 oktober reisde een tiental Soesterhoffers naar Olst om de ecologische wijk Aardehuizen te 

bezichtigen. Het was een leerzaam, inspirerend en gezellig uitje.

De eco-wijk ligt aan de rand van het dorp, grenzend aan de weilanden. Daar hebben de bewoners eigenhandig, 

met de hulp van vrijwilligers, drieëntwintig zogenaamde ‘earthships’ gebouwd. Zoals bij veel projecten als deze 

(Aardehuizen is net als Soesterhof bedacht door toekomstige bewoners) had ook dit project een lange aanloop. 

Zes jaar duurde het voordat er gebouwd kon worden, en door de keuze voor zelfbouw is de bouwfase na vijf jaar 

nog altijd niet afgerond. 

De earthships zijn uitermate duurzaam. Onder de vloer van de woningen zit een pakket van aarde, dat als 

thermische massa functioneert. De zonnewarmte die door de gevel op het zuiden binnenstroomt, wordt in die 

massa opgeslagen. ’s Avonds geeft de vloer zijn warmte weer af. De huizen zijn niet aangesloten op het gasnet. 

Op koude, donkere dagen kan er worden bijgestookt met een houtkachel of met een verwarmingsinstallatie 

met zonnecollectoren. Ook op het riool is de wijk niet aangesloten. De huizen hebben scheidingstoiletten. 

Uitwerpselen worden apart opgevangen, gecomposteerd en op eigen terrein gebruikt. 

Een wijk als Aardehuizen is ondenkbaar in stedelijk gebied, zoals het terrein waarop we de

Soesterhof willen bouwen. Maar als exponent van superecologisch bouwen zeker een bron van inspiratie.
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A m e r s f o o r t
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Soesterhof bestaat nu uit:

23  huishoudens die lid zijn

9  huishoudens die aspirant-lid zijn

6  bestuursleden

10  werkgroepen

3 We hebben dit jaar een architectenbureau 

 gekozen, Archi3o, bestaande uit 3 architecten

Het laatste nieuws over de voortgang van het 

project lees je op onze website en onze Twitter en 

Facebookpagina. Inmiddels hebben we meer dan 

170 volgers en zo’n 217 Facebookvrienden! Vrienden 

worden doe je op www.facebook.com/soesterhof, 

volgen kan via www.twitter.com/soesterhof. Op 

www.soesterhof.nl vind je ook aankondigingen van 

activiteiten en ander belangrijk nieuws. 

Tot binnenkort bij een van onze bijeenkomsten en 
een heel fijn nieuw jaar gewenst!


