
Amersfoort, 18 juni 

 

Amersfoort kent sinds kort een nieuw bewonersinitiatief: Duurzaam Amersfoort-Zuid. De stichting 

wil een onafhankelijk platform bieden voor inwoners van Amersfoort-Zuid, die per straat of wijk 

met elkaar concrete duurzaamheidsprojecten willen ondernemen. 

Helemaal nieuw is Duurzaam Amersfoort-Zuid niet. Het initiatief is een uitbreiding en ‘doorstart’ van 

de Stichting Duurzaam Bergkwartier (SDB). Sinds 2009 was Amersfoorter Henri Braakenburg (69) 

voorzitter van SBD. Hij geeft het stokje nu graag door aan Machiel Lambooij (leeftijd). De scheidende 

en de nieuwe voorzitter geven tekst en uitleg. 

‘Duurzaam Bergkwartier was vooral opgericht om als bewoners met zonnepanelen te kunnen 

starten,’ legt Braakenburg uit. ‘Destijds waren de mogelijkheden voor panelen op de eigen woning 

heel beperkt omdat de wijk een Beschermd Stadsgezicht is. Het wijkinitiatief Duurzaam 

Soesterkwartier was daarbij voor ons een inspirerend voorbeeld. ’ Na een lange zoektocht kwam de 

droom van SDB in 2015 uit.  In samenwerking met Eemstroom en de gemeente Amersfoort werden er 

op de Juliana van Stolbergsporthal 450 zonnepanelen van ruim 80 Amersfoorters geïnstalleerd. Via de 

Coöperatie Eemstroom ZonneBerg leveren die panelen sinds  juli 2015 stroom aan Eneco. 

Het enthousiasme voor het project onder de bewoners was zo groot, dat Duurzaam Bergkwartier snel 

verder wilde. Met nieuwe projecten, waarbij ook de aanliggende wijken werden betrokken: Leusder- 

en Vermeerkwartier en het Bosgebied. Daarom kwam er ook een nieuwe naam: Duurzaam 

Amersfoort-Zuid (DA-Z). 

 

Voor Braakenburg zelf was dit een goede aanleiding om na zeven jaar een stapje terug te doen. 

Machiel Lambooij, fiscaal jurist en advocaat en Amersfoorter sinds begin jaren ’90, stond klaar om het 

stokje over te nemen. ‘Ik geloof dat de tijd rijp is voor ons initiatief. Dat zag je al bij de ZonneBerg op 

de sporthal. Gewoon door als bewoners samen te gaan voor duurzaamheid. Door de kennis en 

ervaring van geïnteresseerden bij elkaar te brengen en de krachten te bundelen.’ 



Op 17 mei werd DA-Z officieel gelanceerd tijdens een goedbezochte bijeenkomst over de nieuwe 

mogelijkheden om in Amersfoort zonnepanelen op de eigen woning te plaatsen. DA-Z wil starten met 

enkele concrete projecten, zoals het energieneutraal maken van oudere panden. ‘Daarvan zijn er in 

onze wijken ten slotte heel wat te vinden. Er valt voor bewoners op dat gebied nog een wereld te 

winnen,’ weet Lambooij. ‘Niet alleen met zonnepanelen of zonnecollectoren. Maar ook met isolatie. 

We merken dat veel mensen hun huis willen verduurzamen, maar niet weten waar te beginnen. 

Daarbij kunnen wij helpen. Niet dat wij alles weten, maar onder bewoners zit al heel veel kennis en 

ervaringen.’ 

DA-Z richt zich niet uitsluitend op energieopwekking en -besparing. In principe kunnen ook 

onderwerpen als autodelen, duurzaam voedsel en natuur of grondstoffenstromen en afval aandacht 

krijgen. ‘Duurzaamheid is een breed begrip. We stellen ons open voor waar mensen mee komen. We 

bepalen niet vooraf een koers. Duurzaam Amersfoort-Zuid wil enthousiasmeren, objectieve 

informatie geven, mensen bij elkaar brengen. Wel focusen we op concrete projecten, dingen 

waarmee Amersfoorters daadwerkelijk een stap vooruit zetten.’ 

Dit jaar gaat DA-Z zich naast de energieneutrale woningen richten op het onderwerp autodelen. ‘We 

beginnen kleinschalig, met kleine onderzoekjes. Wat leeft er, waar is behoefte aan?’ Bij deze 

activiteiten staat de stichting open voor samenwerking met andere partijen, zoals de Stichting 

Woonklimaat Bergkwartier of het recente autodeel-initiatief Buurauto. ‘Misschien zijn er ook nog wel 

onontgonnen mogelijkheden voor zonnepanelen op grote platte daken in ons deel van de stad,’ 

vervolgt Lambooij. ‘Net zoals bij de ZonneBerg op de Juliana van Stolberg sporthal. En dan zijn we 

weer heel dicht bij het begin.’ Scheidend voorzitter Braakenburg glimlacht instemmend. 

Het bestuur van de stichting DA-Z bestaat nu naast voorzitter Machiel Lambooij vier andere bewoners 

uit Amersfoort-Zuid. Er is nog plaats voor meer bestuursleden, met name uit het 

Leusder/Vermeerkwartier en het Bosgebied. Ook mensen die niet in het bestuur willen komen, maar 

wel op de een of andere manier actief betrokken willen zijn, zijn welkom, aldus Lambooij. 

‘Bijvoorbeeld door met straat- of wijkgenoten in te stappen in een project of informatie te delen in je 

netwerk.’ Meer informatie over DA-Z is te vinden op www.duurzaamamersfoortzuid.nl en op de 

Facebookpagina Duurzaam Amersfoort-Zuid. 

 

http://www.duurzaamamersfoortzuid.nl/

