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De 300 woorden die dit stukje mag 
bevatten, gebruik ik graag om iets 
te vertellen over mijn bezigheden 
met stichting Elisabeth Groen, 
die straks samen met bewoners het 
Elisabethterrein gaat omtoveren 
tot een geweldig park.  
Ik mag voorzitter zijn van die club, en ik vind 
het erg inspirerend om mee te helpen aan dit 
unieke project. Velen van jullie kennen die 
plannen, hebben daar ook bijdragen aan geleverd 
met ideeën, suggesties en kritische opmerkingen. 
Laatst nog hebben buurtbewoners zich uitgesproken 
over de laatste stukjes uit het inrichtingsplan 
zoals het hondenspeelveld, de oriëntatieplek, 
het natuurbelevingspad en de buurtmoestuinen 
rond het Ketelhuis. Inmiddels is er ook een 
groep geformeerd die een levensvatbaar plan 
voor dat Ketelhuis gaat maken en zo zal er ook 
een werkgroep een werkbare organisatie voor de 
buurtmoestuin gaan bedenken.
Iedereen kan zien hoe prachtig het langs de 
Heiligenbergerbeek aan het worden is, en met de 
ontwerptekeningen voor ‘ons stuk’ in m’n hoofd 
loop ik daar vaak reikhalzend uit te zien naar 
de sloop van het ziekenhuis en de aanleg van ons 
park. Maar ja, zo’n project is er eentje van de 
lange adem. Ik doe ook graag iets tastbaars op 
het terrein, en dat kan nog maar mondjesmaat: 

vleermuizenkasten ophangen, plantjes redden 
uit de binnentuinen van het ziekenhuis, wilde 
bloemen inzaaien op het reeds gesloopte gedeelte, 
meehelpen met planten van een meidoornhaag langs 
de beek; het is wel wat, maar nog niet echt veel.  
Het zwaartepunt ligt voor mij en de andere 
bestuursleden op de ‘papieren’ voorbereiding. 
Veel is al gedaan maar er komt nog veel meer 
aan: goedkeuring van de bestekbeschrijvingen, 
de aanbesteding en de keuze van een aannemer 
die het grote werk moet gaan doen, het toezicht 
op de uitvoering daarvan, het tijdig betrekken 
en inzetten van vrijwilligers bij de aanleg, 
enzovoorts. Ondertussen moet er gesloopt worden, 

en daar gaat nog een goed 
jaar mee heen! Eerst het 
asbest eruit, dan het 
interieur strippen en 
uiteindelijk het grote 
neerhalen... Je kunt het 
allemaal op onze website 
volgen: www.elisabethgroen.
nl en abonneer je op onze 
Nieuwsbrief. 
Ik hoop de komende jaren 
veel mensen uit de buurt, 
lekker buiten in het park 
tegen te komen.
  
De pen geef ik graag door 
aan Benno Spijker, die met 
zijn gezin nu een jaar 
aan de Heiligenbergerweg 

woont.  

v o o r  e n  d o o r  R a n d e n b r o e k e r s

Gastcolumn 
Paul Struijk

Mogelijk gemaakt door : Stichting DoenEen initiatief van Stichting Nieuwe Erven
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Eline is 32 jaar, een buurvrouw die twee huizen 
verder woont.  
Eline is in Amersfoort geboren en getogen en 
heeft in meerdere wijken van de stad gewoond; 
Bergkwartier, Soesterkwartier, Binnenstad, 
Schothorst, Kattenbroek en nu Randenbroek-Zuid. 
Ze wilden liever wat dichterbij de stad en de 
voorkeur ging uit naar nieuwbouw omdat zij en 
haar man geen klussers zijn.  
Ze woont samen met Bas op Vivaldistraat 48. Ze 
hebben twee kinderen, Luuk (4) en Jasmijn (1).  
Sinds 8 jaar heeft ze een eigen schoonheidssalon 
“Natuurlijk mooi”, gevestigd in een prachtig 
pand in de binnenstad. Eline wilde altijd al als 
schoonheidsspecialiste werken. Eerst heeft ze 5 
jaar in loondienst gewerkt. Daarna wilde ze graag 
voor zichzelf beginnen zodat ze meer haar eigen 
ideeën en werkwijze kan toepassen. 
Het wonen in deze buurt bevalt haar hartstikke 
goed en ze is van plan om hier nog lang te 
blijven. Het is een rustige buurt met veel 

Ook meewerken aan de 
Randenbroekerpost? 

Graag!
We zijn op zoek naar 

bijdragen voor de 
nieuwsberichten, gastcolumn 

en buurtinterviews. 
Stuur een berichtje naar 

post@nieuweerven.nl
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kinderen, dichtbij 
de stad maar ook 
bij het park, de 
kinderboerderij, bos. 
Ook zijn ze heel blij 
met hun huis. Alleen 
viel de grootte van 
de benedenverdieping 
enigszins tegen 
waardoor ze medio 
vorig jaar een 
stuk hebben laten 
uitbouwen. Het was 
niet mogelijk om dit  
tijdens de bouw al 
te realiseren. Het 
resultaat is een mooie 
leefruimte waar ze erg blij mee is. 
Een minpuntje is dat er zoveel onkruid op de 
stoep groeit. Ze heeft hier al contact over 
gehad met de gemeente en dit zal worden opgepakt 
als de wijk helemaal klaar is .

(red: op zondag 27 september is er een 
schoonmaakactie in Burendag, zie ook de poster 

in deze Randenbroekerpost) 
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Wat ge
beurt d

aar?

Wat gebeurt er op Haydnstraat 26A..? En het 
antwoord luidt: Wij zijn Entree.
Entree is een activiteitencentrum voor 
de bewoners uit de wijken Randenbroek en 
Schuilenburg, en wij hebben de nieuwe 
wijk Randenbroek Zuid voor onze ogen zien 
verrijzen.  
Tijdens onze lessen in Nederlandse taal, 
naaien, koken en onze huiswerkbegeleiding 
zagen we uit onze ooghoeken de bouw steeds 
verder vorderen. 
Het is een mooie wijk geworden, sommige van 
onze cursisten wonen er met veel plezier. 
De wijk is heel groen, met speelse elementen 
en de ligging is prima; lekker dicht bij de 
stad en supermarkten. Leuk is ook dat Nieuwe 
Erven  met omliggende natuur is blijven 
staan. Entree en Nieuwe Erven kunnen een 
belangrijke rol in de buurt gaan spelen, 
doordat mensen elkaar daar ontmoeten. Kom 
eens langs om te zien wat er allemaal te 
doen op Haydnstraat 26A! 
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Verkeer in de wijk (deel 2)
Vliegende Kinderen

“Stop,stop,STOP!”, schreeuwde ik op een 
mooie zonnige dag in 2014 toen we zagen dat de 
anderhalf jaar oude dochter van de overbuurvrouw 
de straat op hobbelde. De naderende automobilist 
stopte direct en keek vertederd naar het 
geschrokken kleine meisje. 
Een half uur later kwamen een paar elkaar 
achtervolgende kinderen op de fiets vanaf 
het Ravelplantsoen de Vivaldistraat 
opfietsen. Op dit kruispunt ligt de stoep 
op dezelfde hoogte als de straat, dus 
de kinderen nemen de bocht net iets te 
ruim. Door het hoekhuis zag de naderende 
automobilist de jongens pas op het laatste 
moment, hij remde gelukkig op tijd en 
zwaaide vriendelijk naar de jongens.
Inmiddels zijn we een jaar verder 
en is er een prachtige speelplaats 
voor de allerkleinsten geopend op het 
Ravelplantsoen waardoor het aantal 
overstekende kinderen op dit kruispunt enorm 
is gestegen. Echter, het aantal automobilisten 

dat met hoge snelheid over de Vivaldistraat 
scheurt is ook toegenomen. Het is nu ook niet 
meer de vraag of er een ongeluk gebeurt, maar 
het meer is wanneer het ongeluk zal gebeuren. 
Daarnaast wordt het gevaar nog eens een keer 
vergroot, doordat sommige bewoners nu de stoep 
zijn gaan gebruiken als een parkeerplaats. Door 

de op de stoep geparkeerde 
auto’s wordt het zicht voor de 
op de Vivaldistraat rijdende 
automobilisten nog verder 
beperkt. 
Beste buurtgenoten denk aan alle 
vrolijke spelende kinderen in 
de buurt en matig alstublieft 
de snelheid in een straat waar 
overigens een snelheidsbeperking 
geldt van maximaal 30 km per 
uur. Daarnaast een stukje lopen 
is goed voor de gezondheid, dus 
misschien de auto parkeren op 
een parkeerplaats in plaats van 
op de stoep? 

Lianne en Åge, Vivaldistraat 37
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Mijn buurvrouw Esther Kamer, 
leerkracht op een basisschool 
in Amersfoort, woont sinds eind 
april samen met haar vriend op 
de Vivaldistraat.
“We woonden hiervoor in een 
gezellig appartement, maar 
we misten een tuin en wilden 
graag groter wonen. We waren in 
eerste instantie op zoek naar 
een jaren 30 woning, maar dat 
was toch wat lastig omdat de 
huizen relatief klein waren en 
er meestal veel gedaan moest 
worden aan de woning.
 
Nadat we de website van 
Randenbroek Zuid hadden gezien, 
zijn mijn vriend en ik een paar 
keer langsgefietst bij de eerste opgeleverde 
woningen. We vonden het meteen al hele leuke 
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woningen in een gezellige wijk. Het 
feit dat de huizen dicht bij het 
centrum staan en er een park in de 
buurt is sprak ons erg aan.

We hebben expliciet voor de 
hoekwoning gekozen omdat we die 
echt anders vonden, met het 
dakterras en de schuine wand. We 
hebben niet eens bij de andere 
woningen gekeken, we gingen echt 
voor dit huis.

Het voordeel van een nieuwbouwwoning 
vind ik dat je het echt naar je 
eigen smaak kan inrichten en dat er 
in principe de komende jaren weinig 
tot geen onderhoud is. 

We hebben heel erg leuk contact 
met de buren. In het begin hebben 
we een tijdje zonder schuttingen 
gezeten, waardoor we elkaar 
regelmatig spraken. Er is zelfs al 

een burenbarbecue geweest, die ongetwijfeld nog 

een keer herhaald zal worden!”

CULTURELE PROEVERIJEN
SEPTEMBER CULTUURMAAND

gratis entree

RandenbroekzSchuilenburg

ZONDAG K september 7 :0 z  :x uur
    Nederlandse zang en gitaar met Toon van Mil

Met zelfgemaakte pizza en een drankje
LocatieH Nieuwe Erven 

ZONDAG :3 september7 :0 z :x uur

ZONDAG wj september7 :0 z :x uur

ZONDAG wx september7 :0 z :x uur

Jubileumconcert Klein Amersfoort Koor 
Met zelfgemaakte hapjes en een drankje

LocatieH Nieuwe Erven

 Maak kennis met het ZID Theater tijdens ZID Mixt h 
Theater7 verhalen en workshops 

LocatieH Wijkcentrum het Klokhuis

Verassingsvoorstelling met workshop 
Met koffie en thee

LocatieH Wijkcentrum het Klokhuis

Weberstraat w

Heiligenbergerweg :22

Door Andrea Kraan


