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Wie regelmatig pendelt tussen
Amersfoort en Soesterberg ziet het
bordje met de pijl wel staan langs de
Utrechtseweg: Dyade. Het kantoor
van deze dienstverlener voor het on-
derwijs staat in het bos en is vanaf
de weg niet zichtbaar. Eind volgend
jaar wordt het gesloopt.
Het kantoor uit de jaren zeventig

met de 3 hectare grond is gekocht
door Robert van Ieperen en zijn za-
kenpartner Wim Rust. Zij hebben
toestemming gekregen het pand te
slopen om er vervolgens 24 bouwka-
vels in te richten. Voor een bedrag
tussen de 5 en 7,5 ton kunnen geïn-
teresseerden hier komen wonen in
vrijstaande woningen rond een
hofje in het bos, die ze zelf groten-
deels kunnen ontwerpen. ,,Let wel,’’
zegt Van Ieperen. ,,Dan hebben we
het over de kavel plus het huis. Voor
dit soort bedragen kun je natuurlijk
nergens anders terecht in deze om-
geving.’’
Van Ieperen kwam op het idee om

het Dyade-terrein te kopen toen hij
zelf in 2008 met zijn gezin de naast-
gelegen ‘Rietveld-villa’ aan de
Utrechtseweg kocht. ,,Nét voor de
crisis,’’ zegt hij met gevoel voor
humor. ,,Maar ondanks dat de hui-
zenmarkt sindsdien flink is inge-
zakt, hebben we ons kleinschalige
bouwplan toch doorgezet,’’ aldus

Van Ieperen. ,,Want klein is in mijn
ogen het nieuwe groot. Kleinscha-
lige en duurzame bouw heeft de toe-
komst, daar zijn Rust en ik van over-
tuigd.’’
De bewoner van de monumentale

wit-blauwe villa op de grens met
Soesterberg wilde met de ontwikke-
ling van het Dyade-terrein controle
houden over wat er naast zijn eigen
huis gebeurt na het vertrek van
Dyade, én de zorgvuldige restauratie
van zijn eigen droomhuis financie-
ren. ,,We hebben daarbij de volledige

medewerking gehad van de ge-
meente Amersfoort. De kopers
mogen zelf hun huis ontwerpen bin-
nen enkele architectonische hoofd-
lijnen die wij zelf hebben opgesteld.’’
Want ál te afwijkende ontwerpen
zijn niet gewenst. Daarom begeleidt
Van Ieperen zelf de bouwaanvragen
voor alle te bouwen woningen.
De vrij-

staande wonin-
gen verrijzen in
de bestaande
open plek in het
bos. Het mid-
denterrein
wordt ingericht
als een heidege-
biedje. ,,En het
is nadrukkelijk
niet de bedoe-
ling dat er hekjes of heggen ge-
plaatst worden om de kavels aan de
buitenzijde af te bakenen,’’ zegt Wim
Rust. ,,Daarmee beogen we de tui-
nen geleidelijk over te laten lopen in
het omringende bos. Het zou ook
prachtig zijn als de bewoners in de
toekomst zelf zorg dragen voor het
bos, om na zo’n werkdag natuurlijk
gezamenlijk aan de barbecue te
gaan.’’
Rust en Van Ieperen denken aan

ruime woningen met meerdere ver-
diepingen. ,,Het moeten geen ko-

pieën worden van de ‘Rietveld-villa’,
maar we denken wel aan platte
daken, beslist geen rieten kappen.’’
De kavels zijn twaalf meter breed,
zodat een woning met een inhoud
van 650 tot 850 kubieke meter al
snel tot de mogelijkheden behoort.
,,Er kan gespeeld wordenmet de op-
pervlakte en inhoud, want er zijn

opbouwen en sou-
terrains mogelijk.’’
En wie er moe-

ten komen
wonen? ,,We heb-
ben een kooppu-
bliek in gedachten
van dertigplussers
tot zestigers,’’ zegt
Rust. ,,Mensen die
buiten en toch ge-
meenschappelijk

willen wonen en oog hebben voor
duurzaam bouwen. Want we den-
ken ook aan zaken als gezamenlijke
warmte-koudeopslag en zonnecol-
lectoren.’’ Maar het liefst ook men-
sen die voorlopig niet meer gaan
verhuizen. ,,We hebben het hier na-
melijk niet over speculatieve wo-
ningbouw,’’ zegt Van Ieperen, ,,waar-
bij het oogmerk snelle winst is. Ik ga
nooit meer weg van deze plaats, en
ik zoek nog 24 mensen die dat ook
niet willen.’’
Meer informatie: UW377.nl

‘Kleinschalig bouwen heeft de toekomst’
Boskavels zeer in trek
AMERSFOORT • Een huis
bouwen is niet vanzelf-
sprekend meer in deze
tijd, en al helemaal niet in
de bosrijke omgeving van
Amersfoort. Toch komen
er binnen anderhalf jaar
24 ‘zeer betaalbare’ bos-
kavels te koop aan de
Utrechtseweg.

LEO DE VRIES

Robert en Petra van Ieperen voor het kantoorgebouw Dyade, Utrechtseweg 371 in Amersfoort. Robert:
‘Klein is in mijn ogen het nieuwe groot.’ FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

Robert van Ieperen

‘We hebben het
hier niet over
speculatieve
woningbouw’

ARTWIN KREEKEL
LEUSDEN • Blij dat hun kinderen
nu ook in de wijk kunnen spelen,
zijn ouders zeker. Maar wanneer de
locatie van speeltuin Zuidweide ter
sprake komt, worden in Leusden-
Zuid de wenkbrauwen meer dan
eens gefronst.

De speeltuin ligt tussen de Prin-
ses Margrietlaan en de provinciale
Arnhemseweg. Het dichtstbijzijnde
woonhuis ligt meters weg, verscho-
len achter grote bomen. Rond de
speeltuin zijn bosschages van een
meter hoog opgetrokken. Afgelegen,

concluderen omwonenden.
,,Ik zou mijn kleinkinderen van 8

en 11 er niet alleen laten spelen,”
aldus Leusdenaar Theo Peters. ,,Kin-
deren kunnenmakkelijk worden be-
laagd, en ik kan me voorstellen dat
je er zelfs als jonge moeder niet rus-
tig zit.”
Ook Marieke de Waal denkt er zo

over. ,,Ze hadden de speeltuin veel
beter ergens in het zicht kunnen
aanleggen. Nu ontbreekt de con-
trole. Niemand ziet je.”
Buurtbewoner Jaap, die niet met

zijn achternaam in de krant wil,

noemt de verhalen ‘kletskoek’.
,,Waar laat je je kinderen tegenwoor-
dig nog wel alleen spelen? En trou-
wens, je moet er hier toch altijd bij-
blijven, met al dat water in de
buurt.” Het naburige hondenuitlaat-
veldje zorgt daarnaast volgens hem
ook tot aanloop.
,,Iedereenmoet gewoon een oogje

in het zeil houden,” concludeert wet-
houder Erwin Jansma, die gisteren
de nieuwe speelweide opende. ,,Om-
wonenden hebben daarnaast zelf
meegedacht over de locatie en de in-
richting.”

‘Zelfs als moeder zit je hier niet rustig’
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Sfeerimpressie van de woningtypen die vanaf 2014 zouden kunnen
verrijzen op het Dyade-terrein. ILLUSTRATIE DDP-ARCHITECTUUR/HARVEY OTTEN

Anke Rijndorp struint door
Amersfoort op zoek naar
jongeren met plannen en
ideeën om
iets goed te
doen voor
een ander.
Dit doet de
studente
Culturele
Maatschap-
pelijke Vorming in het kader
van het project Ik Ben Ge-
weldig, een initiatief van het
VSBfonds en NJR.

Wat houdt Ik Ben Geweldig
in?
,,Het is een project dat jongeren
stimuleert iets te doen voor een
ander. Actief burgerschap, noe-
men ze dat. Dat kunnen grote en
kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld
vuilnis wegbrengen voor iemand
die dat niet kan, of met een
buurvrouw op leeftijd zonder so-
ciale contacten naar de dieren-
tuin, om maar wat te noemen.
Met dit project dagen we jonge-
ren uit met een plan of idee te
komen. Wij zorgen voor het
steuntje in de rug door middel
van een geldbedrag van 1000
euro en een eigen coach. Dan
moet het idee wel goedgekeurd
worden, natuurlijk.’’

En jij speurt de stad af naar
jongeren met ideeën?
,,Inderdaad. Half september ben
ik gestart en inmiddels ben ik
mijn netwerk flink aan het uit-
breiden. Ik zoek contact met
jongerenwerkers en welzijnsor-
ganisaties, om zo bij jongeren
met een plan uit te komen. De
enige twee voorwaarden die wij
stellen zijn dat jongeren niet
ouder dan 24 mogen zijn, en dat
ze niet van plan zijn iets te doen
voor iemand uit hun vrienden-
groep of familie. Het moet wel
écht voor een ander zijn.’’

Waarom is dat zo belangrijk?
,,Omdat het veel voldoening
geeft om wat voor een ander te
doen. Dat levert jezelf ook een
glimlach op. Ons motto is niet
voor niets ‘doe iets goed voor
een ander, feestje voor jezelf!’
Wij laten jongeren graag zien
dat het niet moeilijk of lastig is
om wat voor een ander te doen.’’

Is Amersfoort een goede vij-
ver om in te vissen als
scout?
,,Ja, daarom hebben we ook voor
deze stad gekozen, naast Gro-
ningen, Tilburg, Almere en
Eindhoven. Amersfoort is een
stad met veel jeugd, zeker sinds
de komst van Vathorst. We mer-
ken dat de jongerenorganisaties
én de jongeren zelf erg enthou-
siast reageren op dit soort pro-
jecten. Jongeren kunnen zich
melden bij mij via anke@ikben-
geweldig.nl.’’

THIJS TOMASSEN

‘Goed doen
voor ander,
is feestje
voor jezelf’

Anke Rijndorp
Jongerenscout
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