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Vereniging
Duurzaam Soesterkwartier
Duurzaamheid is geen loze kreet..
We gaan er wat aan doen, in onze eigen wijk. Samen met de bewoners uit
de wijk maken we het Soesterkwartier op zichtbare en aantrekkelijke wijze
duurzaam!
Wie zijn wij? Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van en voor
betrokken bewoners uit de wijk. De vereniging zet zich in voor
energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met
iedereen die ons hierbij kan helpen, samen met bewoners die er baat bij
hebben.

Op 26 maart 2010 presenteerde de vereniging zich aan de wijk
De thema's die waarvoor we ons inzetten zijn:
1. Straatprojecten energiebesparing
In de Roerstraat werken de bewoners samen aan energiebesparing.
Gezamenlijk maatregelen inkopen is natuurlijk voordeliger - en gezelliger.
Zo wordt je huis op een simpele manier energiezuinig en comfortabel. We
zetten dit succes wijkbreed door. Straatambassadeurs dragen het succes
van de Roerstraat in eigen straat uit.
2. Een wijkmolen
Windenergie is betaalbare duurzame energie. Samen met wijkbewoners
willen we graag investeren in een windmolen en daarmee onze eigen
stroom op aantrekkelijke wijze duurzaam opwekken.

Duurzaam
Soesterkwartier
vereniging voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam
bouwen
door bewoners uit het Soesterkwartier te Amersfoort

3. Zon op school
Als we vandaag focussen op de generatie van morgen, dragen we bij aan
een duurzame toekomst. Met zonnepanelen kunnen scholen zich op
zichtbare wijze voorzien van schone energie. De vereniging geeft lessen op
de basisscholen in de wijk, en zet zich in om deze scholen aan te sluiten aan
de zon. Zo betrekken we de kinderen uit de wijk ook bij het initiatief.
4. De Woonwerkplaats
De Wagenwerkplaats is een broedplaats voor creatieve en duurzame
mensen en bedrijven. In het plan is ook ruimte voor nieuwbouw woningen.
Een prachtige plek, dichtbij station en bossen.
Zou het ons lukken hier een ecologische woonwijk te krijgen? Een wijk die
door de bewoners zelf wordt vormgegeven?

Verenigingskraam op de Zomerbraderie Noorderwierweg
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Straatprojecten

De Eemvogel

Werkgroep bezetting

Werkgroep bezetting

Yvonne Feuerhahn, Jan Elzen, aan te vullen met straatambassadeurs.

Wim Bomhof, Dico Kuiper, Jan Wink, Luuk Folkerts.

Doelstelling
Het doel van de straatprojecten is om zoveel mogelijk mensen in de wijk
energie te laten besparen door hun huis energetisch aan te pakken. Ieder
huis zijn maatpak dat energiegebruik verkleint en comfort verhoogt. Zo
hebben we een antwoord op de stijgende energieprijzen en reduceren wij
samen onze CO2 uitstoot. Het doel is een bewuste wijk die kiest voor het
milieu en voor elkaar.

Doelstelling
Uiteindelijke doelstelling van dit thema is: een of meerdere
wijkwindmolens te bouwen, (liefst) in de buurt van het Soesterkwartier.

Activiteiten voor leden
De activiteiten binnen dit thema zijn voor de leden (of eigenlijk: voor de
wijk) zijn:
 Locatieonderzoek
 Turbines selecteren
 Energie-opbrengsten berekenen
 Financieel model opzetten
 Vergunningen aanvagen
 Subsidie uitzoeken en aanvragen
 Of op het juiste moment een adviseur in dienst nemen die al deze taken
overneemt

Activiteiten naar buiten toe
Gelabelde modelwoning van het huis van Jan en Hetty Elzen

Activiteiten voor leden
De activiteiten binnen dit thema zijn voor dewijk en de leden zijn:
 Organisatie van Informatiebijeenkomsten, samen met de gemeente.
 Thema-info-avond over relevante onderwerpen, zoals isolatie.
 Mogelijkheid om straatambassadeur te worden. De vereniging werft
deze mensen en zorgt dat ze een opleiding krijgen.
 Voorlichtingsavonden/ energieborrels voor straten.
 Aanspreken en betrekken van straatbewoners bij besparingsactie.
 Laten plaatsen van informatiebord met de warmtescan in de wijk.
 Begeleiden bij het energiezuiniger maken van huizen.

De activiteiten binnen dit thema naar buiten toe zijn:
 Blijvende samenwerking met de gemeente Amersfoort.
 Overleg en onderhandeling met grondeigenaar
 Overleg met gemeente
 Informeren omwonenden
 Organiseren ondersteuning uit de wijk

Mijlpaal eind 2011
Eind 2011 willen we bereikt hebben, dat we een plek voor de
windturbine(s) hebben gevonden die voldoet aan de eisen voor geluid,
schaduwhinder, externe veiligheid en radarhinder en waarvoor we een
overeenkomst hebben met de grondeigenaar en medewerking van de
gemeente, zodat we vergunning kunnen gaan aanvragen

Energieborrel

Activiteiten naar buiten toe
De activiteiten binnen dit thema naar buiten toe zijn:
 Blijvende samenwerking met de gemeente Amersfoort.
 Contacteren en onderhandelen met aanbieders van maatregelen.

Mijlpaal eind 2011
In 2010 hebben we een flinke stap kunnen zetten in de goede richting. De
‘modelwoning’ is gerealiseerd, 600 gesubsidieerde maatwerkadviezen zijn
gegeven in de wijk, het info-bord met de warmtescan van het
Soesterkwartier is gemaakt, en vooral: 20 straatambassadeurs zijn actief
geworden in hun buurt en de eerste straten zijn inmiddels “winterklaar”. In
2011 gaan we op dit traject door. We willen de straatambassadeurs blijven
ondersteunen in hun activiteiten, meer ambassadeurs werven, blijvend
info-bijeenkomsten organiseren over bijvoorbeeld isolatie en zonneenergie.

Enkele windmolens zouden de gehele wijk al elektrisch energieneutraal
maken
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Zon op School

Woonwerkplaats

Werkgroep bezetting

Werkgroep bezetting

Marieke van Krugten en Henry de Gooijer, Mildred van er Linden, Martijn
Wijnberg , Henk Versteeg.

Freek den Dulk, Willem Hamels, Kirsten Hollander, Marco Tavenier, Joke
Sickmann en Wouter Schik

Doelstelling
Als vereniging zijn wij er voor alle bewoners van het Soesterkwartier, ook
voor de kinderen. Zij zijn de generatie van morgen. Daarom hebben wij
ons tot doel gesteld om zonne-energie en energie besparing een plek te
geven in het onderwijs in onze wijk.
Zonnepanelen zijn een goede zichtbare manier om duurzaamheid onder
de aandacht te brengen. We willen graag de scholen volleggen met
zonnepanelen. Zonnepanelen midden in de wijk, voor de wijk en van de
wijk!

Activiteiten voor leden
De activiteiten binnen dit thema zijn voor de leden (of meer algemeen:
voor de wijk) zijn:
 Lessen over zonne-energie op de basisscholen Het Anker, De Kubus en
De Magneet;
 Energiebesparings onderzoeken op de scholen;
 Energie-expositie ‘He Wattje’ naar Soesterkwartier halen;
 Gezamenlijk investeren in zonnepanelen op scholen.

Doelstelling
Het doel van de Woonwerkplaats is om op een strategisch interessante
locatie tussen station en Utrechtse Heuvelrug, een ecologische woonwijk
te ontwikkelen voor en door toekomstige bewoners, waarbij rekening
wordt gehouden met duurzaam materiaalgebruik, verantwoorde omgang
met energie, minimaal gebruik van auto’s, en vooral een prettige groene
woonomgeving.

Activiteiten voor leden
De activiteiten binnen dit thema zijn voor de leden (of eigenlijk: voor de
toekomstige bewoners) zijn:
 Het verzamelen van informatie over groen bouwen.
 Het genereren van ideeën die recht doen aan toegevoegde waarde voor
het Soesterkwartier;
 Het organiseren van excursies naar inspirerende projecten.
 Het organiseren van informatie avonden.
 Het organiseren van brainstorm sessies.
 Het maken van een brochure.

Activiteiten naar buiten toe
De activiteiten binnen dit thema naar buiten toe zijn:
 Het zoeken van toekomstige bewoners.
 Het zoeken van samenwerking met partners, zoals Han van Zwieten en
H+N+S landschapsarchitecten, beide gevestigd op de Wagenwerkplaats.
 Het actief participeren in relevante vergader-cycli m.b.t.
Wagenwerkplaats.
 Het plaatsen van de Woonwerkplaats op de agenda van stakeholders,
m.n. gemeente Amersfoort, NS Poort en provincie Utrecht.
 Het aanvragen van een subsidie die het mogelijk maakt om te studeren
en ontwikkelen van het plan in samenwerking met stakeholders.
 Samenwerken en kennis-uitwisseling met vergelijkbare initiatieven in de
regio.

Kinderen van het Anker krijgen les over zonne-energie

Activiteiten naar buiten toe
De activiteiten binnen dit thema naar buiten toe zijn:
 Overleg voeren met de schoolbesturen over de mogelijkheid van het
benutten van de schooldaken
 Overleg voeren met schooldirecties over educatieve deel.
 Overleg voeren met de gemeente Amersfoort over synergie met het
project ‘Frisse scholen’.
 Overleg voeren met vergelijkbare initiatieven in de buurt;
 Overleg voeren met partijen buiten Amersfoort die relevante activiteiten
ondernemen waar we wat van kunnen leren (zoals in Lochem,
Amsterdam, Nijmegen, Zonvogel).

Mijlpaal eind 2011
Eind 2011 willen we bereikt hebben dat de drie basisscholen onze
vereniging allemaal goed in het vizier hebben. We willen op de scholen
lessen over zonne-energie geven. Eind 2011 willen we de eerste school
uitrusten met een flinke “buurt-zonne-energiecentrale”, waarin
wijkgenoten gezamenlijk een systeem exploiteren. Hiertoe willen we
medio 2011 een coöperatieve vereniging hebben opgezet waarin deze
wijkgenoten georganiseerd zijn. Met de gemeente Amersfoort willen we
naar analogie van de straatprojecten in 2010 een aanstekelijke en
constructieve samenwerking opbouwen, waarbinnen we kunnen leren van
vergelijkbare initiatieven in andere wijken. Verder hebben we aan het
eind van het jaar een model ontwikkeld waarbij bewoners financieel
kunnen participeren in gezamenlijke zonnestroom-centrales op scholen in
de wijk.

Excursie aan EVA-Lanxmeer te Culemborg

Mijlpaal eind 2011
In 2010 zijn we begonnen met het op de kaart zetten van de
Woonwerkplaats bij gemeente Amersfoort en NS Poort. Eind 2011 willen
we bereikt hebben dat Duurzaam Soesterkwartier gezien wordt als een
serieuze gesprekspartner bij het lopende overleg met deze partijen en het
bewoners-initiatief over de toekomst van de Wagenwerkplaats. Verder
willen we dit jaar een aantal inspirerende excursies organiseren met
stakeholders, toekomstige bewoners en leden van de vereniging . Ook
willen we een brainstorm organiseren om visie te ontwikkelen op dit
onderwerp.
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Actieve leden

Duurzaam Soesterkwartier
vereniging voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam
bouwen
door bewoners uit het Soesterkwartier te Amersfoort
Wim Bomhof - Yvonne Feuerhahn - Huub Schoonhoven
Albert-Jan Kerssen - Dico Kuiper - Eric Wolthuis
Fokke de Jong - Freek den Dulk - Henk Versteeg
Henry de Gooijer - Marieke van Krugten - Jan Elzen
Jan Wink - Joke Sickmann - Karen Kuiper
Kirsten Hollander - Luuk Folkerts - Marco Tavenier
Willem Hamels - Wouter Schik

Contactadres
Soesterweg 314A
3812BH Amersfoort
www.duurzaamsoesterkwartier.nl
info@duurzaamsoesterkwartier.nl

