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Vathorst West wordt de komende 
jaren niet gebouwd, zo besloot 
de gemeenteraad afgelopen 
maand. Dat geeft vervelende 
consequenties. Allereerst kan de 
gemeente een schadevergoeding 
van miljoenen euro’s nog niet te-
rugbetalen aan Smink, want juist 
daarvoor moet Vathorst West 
worden gerealiseerd. Maar ook 
Vathorst Noord kan nog niet wor-
den ontwikkeld. Dat moet een 
groen ‘recreatief uitloopgebied’ 
voor Vathorst gaan worden. Jam-
mer, want er zijn enkele duur-
zame en landschapsvriendelijke 
ideeën voor het gebied van 145 
hectare, zoals dat van Hooglan-
der Bart Pijnenburg. De naam van 
het plan: EcoErf, bedacht door de 
stichting One Planet uit Amers-
foort en Bart.

Vorig jaar besteedde deze krant al 
aandacht aan het plan van voorgan-
ger Ron van der Spoel om een kloos-
tertuin te realiseren aan de andere 
kant van het riviertje De Laak. Pij-
nenburg wil er een duurzaam pand 
laten bouwen met meerdere units, 
waarin mensen wonen die het ge-
bied Vathorst Noord gaan beheren. 
Op het erf zijn verschillende recrea-
tieve mogelijkheden: boomgaarden 
of fruittuinen, een theetuin, een 
zorgboerderij, een boerencamping 
of een klompenpad.

Pijnenburg is met zijn bedrijf zelf 
werkzaam in plattelandsontwik-
keling, maar is niet commercieel 
betrokken bij dit project. Zijn voor-
naamste drijfveer om met dit plan 
te komen, is zijn overtuiging dat er 
een nieuw soort boerderij nodig is 
nabij de wijk. ,,De traditionele land-
bouw past niet meer binnen een 
moderne stadsrand. Vathorst Noord 
is een prachtig gebied, waar je re-

Duurzaam leven in Vathorst Noord
creatief veel mee kunt. Daar moet 
echt iets groens mee gebeuren, 
want tot op heden valt het met het 
groen erg tegen in Vathorst. Waar 
is bijvoorbeeld de beloofde groene 
zoom om Hooglanderveen?’’

Fossiele brandstoffen
In het nieuw te bouwen pand zou-
den bewoners tachtig procent min-
der fossiele brandstoffen gebruiken 
dan een normaal gezin. ,,Aan de 
noordkant gaan we het heel goed 
isoleren en aan de andere kant 
wordt het gebouw sterk georiën-
teerd op de zon. Door efficiënt 
met die warmte om te gaan, heb 
je nauwelijks nog verwarming no-
dig.’’ Om er te mogen wonen, zou 
je lid moeten zijn van de vereniging 
Duurzaam Wonen Amersfoort, wat 
Pijnenburg zelf ook is. ,,Wij willen 
laten zien dat je, door je manier van 
consumeren te veranderen, heel 
wat duurzamer kunt leven zonder 
dat je op comfort hoeft in te leve-
ren’’

Een van de potentiële bewoners 
zou Jan zijn, een man wiens boer-
derij in Hooglanderveen jaren gele-
den moest wijken voor Vathorst. ,,Ik 
kocht een klein boerderijtje, waar ik 
in mijn leven mijn eigen groenten 
verbouwde. Ik leef gezond, gooi 
niks weg, doe veel met de fiets. Zui-
nig met de wereld omgaan vind ik 
zeer belangrijk. Daarom lijkt me dit 
project geweldig.’’

Leden van Duurzaam Wonen 
Amersfoort worden geselecteerd 
om in het gebied te komen wonen 
en een deel van Vathorst Noord op 
hun eigen creatieve manier te be-
heren. Pijnenburg: ,,Als iemand er 
eenmaal woont, kunnen we die per-
soon niet dwingen om zich precies 
zo duurzaam op te stellen als de an-

deren.  We willen elkaar inspireren 
om duurzaam te leven.’’

Investeren
Of het plan wordt gerealiseerd, 
hangt af wat de gemeenteraad gaat 
beslissen over Vathorst Noord. ,,Dat 
West en Noord aan elkaar gekop-
peld zijn, staat ons in de weg. Jam-
mer, want financieel is het een inte-
ressant project. Natuurlijk is er geld 

nodig om dit te realiseren. Er moet 
eerst worden geïnvesteerd. Maar 
het kan uit, doordat je veel minder 
energiekosten maakt. Daarnaast is 
het voor de gemeente goedkoper, 
omdat ze geen dure krachten hoeft 
in te huren voor het beheer van het 
gebied. We hebben onze plannen 
al aan raadsleden gepresenteerd 
en die waren erg enthousiast. Bo-
vendien hebben we al een subsi-

dietoezegging van de provincie 
Utrecht. Wat ons betreft kunnen we 
beginnen, maar daar hebben we de 
gemeente wel bij nodig. Daar is het 
wachten nu op.’’
Vathorsters die op wat voor ma-
nier dan ook geïnteresseerd zijn 
in dit project, kunnen zich mel-
den bij projectleider Justin Pag-
den van One Planet, mailadres:  
justin.pagden@oneplanet.org.


