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Onze uitdaging: ambitieus blijven bouwen
De afgelopen maanden hebben we gewacht op de goedkeuring van het masterplan voor de
Wagenwerkplaats, het terrein waarop de kavel van de Soesterhof ligt. Zoals je in deze nieuwsbrief kunt
lezen, is die goedkeuring er nu.
De raad hecht waarde aan ons project. Wethouder Yvonne Kemmerling gaf aan meteen met ons in gesprek
te willen om te zien hoe er nu tempo gemaakt kan worden. We kunnen nu dus echt door! Een prachtige
mijlpaal.
Intussen raad ik iedereen aan om het boek ‘Ga kathedralen bouwen’ te lezen. De auteur, Daan Quakernaat,
laat daarin zien hoe wij te veel bezig zijn met het verzinnen van redenen om dingen niet te doen. Hij prikkelt
om meer visie, passie en durf aan de dag te leggen, zoals de kathedralenbouwers deden. Ook wij blijven in
onze ‘kathedraal’ geloven. We gaan samen verder.
Wil je meebouwen? We hebben nu nog zo’n vier huurwoningen en zo’n vijf koopwoningen beschikbaar. Dus:
wacht niet langer en sluit je bij ons aan!
Joost van Alkemade, voorzitter van het bestuur

een greep uit de activiteiten van afgelopen tijd
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Er zit schot in!
Het werd een paar keer uitgesteld, maar dinsdagavond 14 juni was het zover: de gemeenteraad boog zich
over het masterplan en de duurzaamheidsvisie van de Wagenwerkplaats. Een belangrijk moment voor
Soesterhof, want dit is de eerste stap richting een aangepast bestemmingsplan. Een nieuw
bestemmingsplan is nodig om woningbouw op de Wagenwerkplaats mogelijk te maken.
Op de tribune van de raadszaal zaten veel Soesterhoffers. Een van de tien insprekers was ons bestuurslid
Henk Adriaens, die vertelde over onze wensen en ambities. Hij kon rekenen op veel interesse vanuit de raad.
Zowel de raad als de wethouder complimenteerden de wijze waarop bewoners, gemeente, eigenaren,
gebruikers en andere belanghebbenden intensief hebben samengewerkt. De plannen voor de
Wagenwerkplaats en de zogenoemde ‘duurzaamheidsvisie’ voor het terrein zijn een product van goede
samenwerking.
Raadslid Noelle Sanders (D66) ontpopte zich bovendien tot een pleitbezorger voor Soesterhof. Zij vroeg de
wethouder of Soesterhof eerder aan de slag kan. De wethouder reageerde positief en wil met ons in gesprek
over onze wensen, en om te kijken of ze een versnelde procedure in gang kan zetten. De raad heeft inmiddels
een motie aangenomen die dat bevestigt!
Later worden de plannen uitgewerkt voor regenwaterbeheer en de ontsluiting van het verkeer en wat er gaat
gebeuren met de Verkeerstuin, de Wagenspeelplaats en de Laswerkplaats. De raad heeft daarvoor al ruimte
gereserveerd. Duidelijk is dat het buurthuis aan de Palmstraat blijft staan.
Op 5 juli heeft de raad het masterplan en de
duurzaamheidsvisie vastgesteld. Nu gaat de
volgende fase in: de gemeente gaat voor de hele
Wagenwerkplaats een nieuw bestemmingsplan
opstellen. Waar het masterplan alleen de grote
lijnen van het gebied schetst, bevat het
bestemmingsplan specifieke informatie over wat
waar gebouwd kan worden. Als alles volgens plan
verloopt zal het nieuwe bestemmingsplan in
augustus 2018 helemaal definitief zijn. Met een
beetje geluk zorgt de gemeente dat we daar niet op
hoeven te wachten en zijn we tegen die tijd al aan
het bouwen!
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Volop in gesprek met de architecten
We zitten niet alleen om tafel met politici en andere eigenaren, maar natuurlijk ook met onze eigen
architecten. Zo hebben we eerder dit jaar een workshop gehad over de mogelijkheden en beperkingen van
bepaalde bouwmaterialen. Een paar weken later kwamen we in het Eemhuis samen om na te denken over de
buitenruimte: hoe richten we die in? In een laatste workshop was de indeling van het kavel het onderwerp:
wilde de groep liefst in blokken verspreid over het kavel wonen, juist in rijtjes, of nog anders?
Elke workshop leverde een schat aan informatie op. Interessant voor ons, om uit te vinden waar onze
voorkeuren liggen, en essentieel voor de architecten. Die moeten zich immers een zo helder mogelijk beeld
vormen van de wensen die leven binnen de groep.
De werkwijze die Archi3O hanteert, levert snel een duidelijk beeld op van de concrete wensen van de
toekomstige bewoners. Het werd tijdens de workshops duidelijk dat elke keuze consequenties heeft. Je kunt
niet alles kiezen, en het uiteindelijke ontwerp moet straks zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de
bewoners, binnen de grenzen van wat beschikbaar is aan geld en ruimte. Dat betekent dat we flink wat
afwegingen moeten maken. Gelukkig loodst Archi3o ons daar doorheen!
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Brainstormen over een duurzame Wagenwerkplaats
Op 14 juni werd naast het masterplan ook de duurzaamheidsvisie voor de Wagenwerkplaats besproken in de
gemeenteraad. In aanloop daarnaar hielden wij op 9 juni in het Eemhuis een workshop over de
duurzaamheidsvisie.
Die werd ons aangeboden door de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Het doel: bij ons en onze architecten
de kennis over de duurzaamheid op het terrein vergroten, en samen kijken hoe Soesterhof de ambities uit de
visie concreet kan maken. Ofwel: uitzoeken hoe de Wagenwerkplaats duurzamer kan, en hoe wij daarbij
kunnen helpen.
Nadat Heino Abrahams, voormalig projectleider
van de gemeente, ons een korte geschiedenisles
had gegeven en ex-Soesterhoflid Marco Tavenier
ons had verteld over de acht ‘werksporen’ uit de
duurzaamheidsvisie, gingen we in kleinere
groepjes aan de slag. Ieder groepje boog zich over
één werkspoor: grondstoffen, energie, ‘extremer
stadsklimaat’ en ‘economie en sociale
duurzaamheid’. In brainstormsessies van elk een
kwartier ging ieder groepje de vier thema’s langs.
Het duurde even voordat iedereen los kwam, maar
eenmaal warm gedraaid kwam de creativiteit op
gang. Aan het eind van de avond hadden we de
vellen papier volgeschreven met
duurzaamheidsideeën. De workshop werd plenair
afgesloten met het delen van de conclusies van de
vier groepen. Een inspirerende en leerzame avond!
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Uit zo’n buurt wil je niet snel weg
Net als in voorgaande jaren zijn we dit voorjaar op excursie geweest naar buurten die vergelijkbaar zijn met de
Soesterhof. Ditmaal waren de Kersentuin in Utrecht aan de beurt, en de Meanderhof in Zwolle. Twee heel
verschillende projecten, beide in Vinexwijken.
De Kersentuin staat op een kavel die een hectare groot is (ongeveer net zo groot is als die van Soesterhof) en
telt 94 woningen. De huizen hebben weinig privétuin, maar wel een grote gedeelde tuin. De meeste auto’s
staan opgeborgen in een semi-ondergrondse parkeergarage, waardoor er ondanks de hoge bouwdichtheid veel
ruimte overblijft voor gemeenschappelijk groen.
De kavel in Zwolle heeft een wat vreemde vorm, maar daar hebben de bewoners iets op gevonden: één lange
slinger van huizen, met daar omheen een buiten- en een binnenhof. Opvallend is dat in beide wijken de
gemeenschappelijke tuinen een belangrijke sociale functie vervullen.
Voor projecten die gebouwd zijn vanuit ‘collectief
particulier opdrachtgeverschap’ (CPO) lijkt een beetje
mazzel en wat hulp van buitenaf onmisbaar. De
Kersentuin heeft naar eigen zeggen ‘belachelijk veel
subsidie binnengehaald’, en in de Meanderhof zijn alle
huizen, ook de koopwoningen, voorgefinancierd door
een woningcorporatie. We krijgen twee tips mee:
focus je bij het energieconcept op één aspect; en,
misschien wel de belangrijkste, ga voor het project!
Dat het prettig wonen is in een CPO-wijk, blijkt wel uit
het zeer lage verloop bij beide projecten: bewoners
hebben het er zo naar hun zin dat ze niet willen
verhuizen.

Kijk eens op onze nieuwe site
Heb je het al gezien? We hebben een gloednieuwe website. Op www.soesterhof.nl vind je nu meer en betere
informatie - over wat het project inhoudt, over wat het betekent om lid of aspirant-lid te worden en over wat
er nog moet gebeuren voordat we kunnen gaan bouwen. Regelmatig updaten we de site met het laatste
nieuws en met aankondigingen van infobijeenkomsten voor nieuwe geïnteresseerden. Ook hebben we hard
gewerkt aan een visuele opfrisbeurt. De site ziet er prachtig uit: een heldere indeling en veel beeld. Ga
vooral eens kijken, en als je er toch bent: klik op het Twitter- of Facebook-icoontje en volg ons. Blijf je
automatisch op de hoogte.
www.facebook.com/soesterhof
www.twitter.com/soesterhof
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