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•	 1. Uitbreiding Van Oldenbarneveltgymnasium   
toelichting door Irene Edzes (FASadE)

•	 2. Villa’s De Lichtenberg

Architect: Kristinsson 
Uitwerking: SVP architecten
Oorspronkelijke architect: obekend
Aannemer: Klaassen
Oplevering: 2019
Het JvO gymnasium (1919) wordt 
uitgebreid met compacte nieuwbouw. 
De karakteristieke zijvleugels van het 
H-vormige gebouw blijven behouden 
en worden energetisch gerenoveerd. 

aankomst 10.05 uur 
vertrek 10.15 uur

langsfietsen

•	 3. Wooncollege
toelichting Paul Versteeg

De ambities voor herontwikkeling 
van locatie Lichtenberg waren hoog. 
Tal van ontwerpbureaus ontwierpen 
inspiratiewoningen. De eerste villa’s 
zijn inmiddels gerealiseerd. Hebben 
de ambities tot spraakmakende 
ontwerpen geleid?

Architect: ag NOVA architecten
Oorspronkelijke architecten: 
Kleinhout en Van der Steur (1958)
Ontwikkelaar: Profund Ontwikkeling
Bouwer: Schoonderbeek
Oplevering: 2017
De voormalige huishoudschool 
bestond uit diverse vleugels met 
verschillende hoogten. Met behoud 
van een aantal karakteristieke 
bouwdelen is een gedeelte van het 
gebouw gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. 

aankomst 10.25 uur 
vertrek 10.35 uur

Berg-Zuid
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aankomst 10.05 uur 
vertrek 10.15 uur

langsfietsen

aankomst 10.25 uur 
vertrek 10.35 uur

•	 4. Nieuwbouw en verduurzaming De Ganskuijl
toelichting Johan Galjaard en Bert Blijleven

Stedenbouwkundig plan en architect 
nieuwbouw: Roeleveld –Sikkes
Opdrachtgever: De Alliantie
Architect renovatie: Van Schagen 
architecten
Oorspronkelijke architect: Zuiderhoek
Oplevering: 2018

De Ganskuijl is een jaren `50 wijk 
met een karakteristieke bebouwing 
uit die tijd, ontworpen door de 
architect Zuiderhoek. De wijk is 
getransformeerd. Het is een bijzonder 
en groen woongebied geworden, met 
variatie in bebouwing en een glooiend 
karakter. Al vanaf 2009 is de Alliantie 
hier bezig om het gebied aan te 
pakken.	Sinds	die	tijd	zijn	portiekflats	
grootschalig opgeknapt en 
verduurzaamd en er is ook gesloopt. 
Een	aantal	flats	heeft	plaatsgemaakt	
voor duurzame eengezinswoningen. 

aankomst 10.45 uur 
vertrek 10.50 uur

•	 5. Kleurhuis

 Architect: OOK architecten ism J. Xue
Opdrachtgever: Juane Xue en Wim van 
der Schalk
Opgeleverd: 2018

De bijzonder kleurrijke villa aan de is 
het onderkomen van een kunstenares 
en van een galerie. Het huis is 
volledig geïnspireerd op de vorm van 
een kristal, wat de betekenis van de 
naam van de eigenaar symboliseert. 
Openingstijden: do, vrij en za van 11-
17uur, 3e zo vd maand van 13- 17uur

langsfietsen

Vermeerkwartier / Randenbroek
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•	 6. Hogeweg
toelichting Bert Blijleven

Tussen 10.00 uur en 14.00 uur 
toelichting ikv Dag van de Bouw

De ontwikkeling van Hogekwartier is 
onderdeel van het plan ‘Amersfoort 
Vernieuwt’. Het leven in de wijken 
op veel gebieden prettiger maken, 
dat is de ambitie. De diversiteit aan 
typen woningen en de gevarieerde 
doelgroep zorgt straks voor een 
leefbare wijk waar men prettig kan 
wonen. De bouw is in volle gang.

aankomst 11.00
vertrek 11.05

•	 7.  Amerena zwembad 
toelichting Bert Blijleven

Architect: Venhoeven CS
Ontwerp buitenruimte: gemeente 
Amersfoort
Aannemer: Olco Sportsphere
Oplevering: 2018
De Amerena geldt als een duurzaam 
sportcomplex. Amerena heeft onder 
meer een groot Olympisch bad met 
tien banen van 50 meter en een 
bad met duik-platforms tot 10 meter 
hoog. Het sportcomplex moet echt 
een ontmoetingsplek in de wijk 
worden. De horeca speelt daarin een 
belangrijk rol. Voor de horecaruimte 
ligt een groot plein met terras, waar 
activiteiten georganiseerd kunnen 
worden.

aankomst 11.10 uur 
vertrek 11.15 uur

Hogeweg
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aankomst 11.00
vertrek 11.05

aankomst 11.10 uur 
vertrek 11.15 uur

langsfietsen

Liendert

•	 9.  De Groene Stee
•	 10. De Zonneparel

aankomst 11.20 uur 
vertrek 11.30 uur

•	 8.  De Bron
toelichting Marco Tavenier

Architect: Bureau MT 
Oplevering: 2018
Bureau MT heeft een bestaand 
kerkgebouw een metamorfose ge-
geven. Met de verbouwing werd 
de akoestiek van de kerkzaal sterk 
verbeterd en heeft het gebouw een 
nieuwe, eigentijdse uitstraling gekre-
gen. De kerkzaal is voorzien van een 
volledig nieuw dak. Ook de entree en 
de voor en achtergevel van de kerk 
werden gerenoveerd. Verder worden 
de multifunctionele kwaliteiten die het 
oorspronkelijke gebouw uit 1972 al 
bezit verder uitgebreid en verbeterd.
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•	 11. SOMT 
toelichting Paul Versteeg (agNOVAarchitecten)

Architect: agNOVA architecten
Aannemer: Huurdeman
Oplevering: 2017
De nieuwste uitbreiding van 
SOMT University Campus is een 
onderwijs- en onderzoekslocatie 
in een voormalige drukkerij.Twee 
nieuwe bruggen, ingericht als 
studielandschap verbinden het 
onderwijs- en onderzoeksgebouw met 
andere SOMT-gebouwen.

aankomst 11.40 uur 
vertrek 11.50 uur

•	 13. Renovatie Jongerius
Jojanneke Tap (OOK architecten)

Architect: OOK architecten
Oplevering: 2017
Bij de renovatie van dit kantoorpand 
uit 1990 stonden een comfortabele 
werkomgeving en duurzaamheid 
voorop. Twee vides en een open 
plattegrond brengen licht en overzicht 
op de werkvloer tot diep in het 
gebouw. Het gebouw voldoet aan de 
nieuwe BENG-norm. 

aankomst 12.10 uur 
vertrek 12.30 uur

De Hoef

1. Thorbeckeplein 1
2. Utrechtseweg 154
3. Kapelweg 117
4. Gasthuislaan 101

5. Heiligenberger-
weg 171
6. Operaweg 63
7. De Velduil 2

  8. Vogelplein 1
  9. Wiekslag 92
10. De Wiekslag 102
11. Softwareweg 5 

12. Lichtpenweg 6
13. Hardwareweg 1

•	 12. Lichtpenweg
toelichting Femke Bouwknecht (ZEEP)

Architect: ZEEP architects and urban 
designers
Oplevering: 2019
Voor De Alliantie Ontwikkeling 
wordt een reeds getransformeerd 
pand aangepast. BPD realiseert 2 
appartementengebouwen met wat 
grotere appartementen. 

aankomst 11.55 uur 
vertrek 12.05 uur

toelichting ontwikkelingen De Hoef door Maud Schimmel 
(gemeente Amersfoort) in Jongerius


