
voormalige zeepfabriek. B&B Vita
Nova is ondergebracht in een
stoer vrachtschip, precies pas-
send bij de omgeving.

Vroeger stond op deze locatie
de Prodentfabriek, de voormalige
werkplek van vele Amersfoorters.
Op het terrein werden in een
smelthuis, blikdrukkerij en labo-
ratorium producten zoals Erdal
Schoensmeer, Vlivo vliegen-
vangers, shampoo en deodo-
rant geproduceerd. Op
veel van die producten
stond de rode peli-
kaan, het beeld-
merk van Erdal.
In 2011 ging de
fabriek
dicht en
in 2013
startte de
herontwikke-
ling.

We ontdekken
dat het kunstwerk
van de pelikaan inmid-
dels is teruggeplaatst.
Dwalend over het nieuw
ingerichte terrein zien we
vanuit alle hoeken de hoog boven
alles uittorenende fabrieks-
schoorsteen. Bij de Eemhaven
valt het oog direct op de immen-
se kunstwerken van ATM Models,
eigenlijk bedoeld voor festivals en
feesten. Maar bij gebrek daaraan
ook heel mooi, zo tegen de ach-
tergrond van de fabrieken.

Het leuke is dat de ruige De
Nieuwe Stad op steenworp af-

stand ligt van het eeuwenoude
centrum van Amersfoort. Dat
creëert een wel heel verrassende
en fotogenieke combinatie. We
lopen via het Eemplein: vergeet
niet een kijkje te nemen in het
prachtige Eemhuis waar onder
meer de bibliotheek en Kunsthal
KAdE zijn gevestigd. De alumini-
um gevelbekleding bevat 24.000

grote en kleine bollen en zou
volgens sommige Amersfoor-

ters naar hun beroemde
Kei verwijzen.

Dan staan we in
een mum van tijd

bij de uit 1425
stammende

Koppel-
poort,
een unie-

ke combina-
tie van een

land- en een
waterpoort. De

enige in het land! De
kasteelachtige torens

weerspiegelen in het wa-
ter waar een paar vissers net

een hengeltje uitgooien. Insta-
gram-waardige stadsbeelden,
zomaar voor het opscheppen.

Wat de binnenstad betreft is
het een kwestie van lekker rond-
dwalen, want na elke hoek wacht
wel een verrassing in dit compac-
te, 750 jaar oude centrum. Lieflij-
ke straatjes en grachtjes die zo
uit een oud schilderij lijken te
zijn gevallen, pandjes met een
overdaad aan historische details

W
at is er toch zo intri-
gerend aan oude
fabrieksterreinen?
Zijn het de strakke

lijnen en de tegenwoordig zo
gewilde industriële uitstraling?
De nostalgie, de hang naar vroe-
ger toen alles overzichtelijker
leek? Of de nieuwe bewoners die
met hun innovatieve bedrijven
juist zicht op de toekomst bie-
den?

CREATIEF
Feit is dat het gebied De Nieu-

we Stad aan de Eemhaven in
Amersfoort een trekpleister is
voor jonge creatieve onderne-
mers. Neem supermarkt Het
Lokaal waar lokale producten op
zo’n smakelijke manier liggen
uitgestald dat het water je in de
mond loopt. Of café-restaurant
Kroast, vanwege corona helaas
tijdelijk dicht, gevestigd in een
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Mooiste herinnering
„Veel mooie reisherinne-

ringen, maar mijn laatste
vakantie naar Sumba was wel
heel bijzonder. Een eiland
vlak bij Bali waar nog weinig
toerisme is. Iedereen is er zo
vriendelijk en behulpzaam,
ik had moeite om weg te
gaan. De mensen van het
hotel voelden als familie.”

Langste vertraging
„Op een of andere manier

heb ik altijd vertraging op
Ibiza.”

Ultieme gadget
„Als ik niet met het vlieg-

tuig ga, is mijn elektrische
fiets van QWIC een uitkomst.
Heerlijk fietsen in het bui-
tenland.”

Altijd mee
„Mijn EarPods van Urban-

ears. Fijn om podcasts of
muziek te luisteren tijdens
het reizen.”

Gekste ooit gegeten
„Ik probeer altijd alles te

proeven als ik in een land
ben, maar heb eigenlijk niet
veel geks gegeten. Wel heel
veel lekkers, vooral in Indo-
nesië. Mijn schoonmoeder
komt uit dat land en toen we
er met de familie waren, heb
ik samen met haar en mijn
zwager Indische kookcursus-
sen gevolgd. Nu kan ik wat de

locals maakten, ook thuis
bereiden.”

Mooiste ontmoeting 
„In de zes maanden dat ik

in China woonde, heb ik heel
veel leuke mensen ontmoet.
Met sommigen heb ik nog
steeds goed contact.”

Favoriet adres
„Gewoon in Nederland:

Waldorf Astoria in Amster-
dam. Een hele mooie tuin,
fijn personeel, het eten en de
sfeer zijn altijd goed en de
afternoon tea is een aanra-
der.”

Bijzonder
„Hotel Nihi Sumba op Sum-

ba. Zwemmen met paarden
naast het hotel, ontzettend
lieve mensen en gezond lo-
kaal eten. Samen met mijn
vrouw en twee dochtertjes
zijn we met de Sumba Foun-
dation bij scholen geweest
om een Engelse les te geven
en hebben we een malaria-
kliniek bezocht.”

Droom
„Als de kinderen later klaar

zijn met de middelbare
school, wil ik met ons hele
gezin een wereldreis van zes
maanden maken. Beginnend
in Australië, meteen lekker
ver en vanaf daar naar de
mooiste plekken op de we-
reld reizen. Leuk als mijn
dochters later volwassen zijn
en zij al zo’n mooie ervaring
hebben.”

Sigrid Stamkot 

Ook in de rubriek Mijn Reis?
Mail naar vrij@telegraaf.nl

’Ik had moeite om het 
eiland Sumba te verlaten’

Die ene magische reis, die

dramavakantie en altijd in

de koffer: reizigers delen

hun ervaringen.

MIJN REIS

◆ Wichard Slootheer
(33), global sales direc-
tor Won Hundred en
CFO Iconic Studios

’Overal
heerlijk eten’ 

Bloeiend Amersfoort

Nieuw
leven 

fabrieks-
terreinen

Je hebt van die steden die op het eerste gezicht een
beetje saai lijken. Amersfoort zucht onder dat 
onterechte imago. Het biedt juist een bijzondere
combinatie tussen eeuwenoude binnenstad en 
razendsnelle ontwikkeling van upcoming oude
fabrieksterreinen.

of prachtig begroeid met klimop.
De Onze Lieve Vrouwetoren
(Amersfoorters hebben het liever
over de Lange Jan) is de trots van
Amersfoort.

Of we weten dat de locatie van
de toren het kadastraal nulpunt
van Nederland is? Nee, dat wis-
ten we niet. Aan de voet van de
toren vinden we het Lieve Vrou-
wekerkhof. Dit plein is het histo-
rische en culturele hoofdkwartier
van de binnenstad waar allerlei
activiteiten zoals stadswandelin-
gen van start gaan.

Wie straks in postcorona-tijden
lekker op een terrasje wil zitten
of leuke restaurantjes zoekt, kan
hier terecht of op het plein bij de
Sint Joriskerk. In de zomer zit
het er normaal gesproken vol
met terrasgangers. In het oudste
stenen huis van Amersfoort is
Logement De Gaaper gevestigd.

RIJKSMONUMENTEN
Loop vooral even door De

Muurhuizen, een min of meer
cirkelvormige straat op de plek
waar ooit de eerste stadsmuur
stond. Tweederde van de cirkel
(1300 meter) heet De Muurhui-
zen, de overige delen Breestraat
en Krankeledenstraat. De vroeg-
ste Muurhuizen stammen uit de
16e eeuw; in de straat zijn 61 rijks-
monumenten te vinden zoals
Huis Bollenburgh (nummer 19)
waar raadspensionaris Johan van
Oldenbarnevelt opgroeide.

Zijn in de Langestraat de be-

De Koppelpoort is een van de meest
fotogenieke plekken van Amersfoort.

Duizenden soorten knopen bij fourniturenzaak Schwitzner in de 
Krommestraat.

kende grote winkelketens geves-
tigd, de Krommestraat biedt plek
aan de fijne, gespecialiseerde
adresjes. Neem Schwitzner, rond
1900 opgericht als hoedenatelier,
nu een ware snoepwinkel voor
iedereen die van naaien houdt.
Fournituren, stoffen en knopen:
verkoopster Gini Smits laat ons
de vele duizenden exemplaren
zien. Een van de oudste winkels
in de stad en de inrichting is voor

een groot deel authentiek.
Liefhebbers van modeltreinen

moeten echt even naar Model-
treinCentrum Amersfoort. Het
geveltje is klein maar de winkel-
oppervlakte groot, evenals het
aanbod. Wie van kleur houdt,
kan niet voorbijgaan aan de ka-
kelbonte Little Shop of Colours.
Bijzondere chocolade is te koop
bij Sweet Sisters.

Voor wie besluit een nachtje in

deze bijzondere stad te blijven
slapen, is leerhotel Het Klooster
een bijzonder adres. Hier leren
Amersfoortse studenten alle
facetten van het horecavak. 
Johannes Paulus II sliep er in
1985 bij zijn bezoek aan Neder-
land, maar toen was het nog 
echt een klooster.

Nieuw leven 
Wagenwerkplaats
Nog een bijzonder gebied
in ontwikkeling: de voor-
malige Wagenwerkplaats.
Dit complex strekt zich uit
als een lint van anderhalve
kilometer lang en 300
meter breed langs het
spoor nabij het station.
Vanaf 1904 vond hier het
onderhoud aan de trein-
stellen plaats. In 2000
werd de Wagenwerkplaats
gesloten en dreigden
verval en sloop. Betrokken
Amersfoorters brachten
dit industrieel erfgoed
vervolgens onder de aan-
dacht van gemeente, bur-
ger en politiek, waarna de
status van rijksmonument
voor de meeste gebouwen
en rolbanen volgde. Nu
zijn panden als de Rijtui-
genloods, de Veerensme-
derij en het Centrale Ketel-
huis in gebruik als evene-
mentenlocatie en jeugd-
operahuis.

IN ONTWIKKELING

Supermarkt
Het Lokaal,
een bijzonder
bedrijf op het
voormalige
fabriekster-
rein De Nieu-
we Stad.

Vintage-walhalla
Binnen een van de rafelranden van
de stad, industrieterrein De Isselt,
ontwikkelt zich een waar vintage-
walhalla. We brachten minstens een
uur door in Vint (Nijverheidsweg-
Noord 74) waar menig stylist/bin-
nenhuisarchitect zal watertanden
bij het zien van alle bijzondere
meubelstukken en accessoires uit
de jaren 50, 60 en 70. Wat minder
fijnbesnaard maar wel lekker groot
is Kringloopcentrum Amersfoort
(Zwaaikom 25). 
Andere adresjes: Oud Nieuws
(Zwaaikom 25), Vintage Friends
(Textielweg 10), Van Altena (Textiel-
weg 12) en Catwalk Vintage (Chro-
miumweg 45). Als de horeca weer
open mag, kan een mooie stop
worden gemaakt bij restaurant
Rauw (Kaliumweg 8) en Rock City,
de bekende bierbrouwerij plus
restaurant (Mijnbouwweg 15).

De rauwe kunst van ATM Models komt
prachtig tot zijn recht bij de Eemhaven.

Rondneuzen bij vintage-hemel Vint op
industrieterrein De Isselt.

Tekst en foto’s Marjolein Schipper


