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25 jaar geleden zette de gemeente Amersfoort het sein op groen voor 
de bouw van een bijzondere nieuwbouwwijk. Tijd voor een terugblik.

door TRUDY DE MOOY 

5 september 1988: Ashok Bhalotra van Kuiper Compag-

nons geeft in de Elleboogkerk een presentatie van zijn

plannen voor Kattenbroek. Hij is overgebleven uit zo’n

dertig gegadigden. Bhalotra is een uit India afkomstige

architect en stedenbouwkundige. Een man die een plan

kan maken dat de aansluiting kan vinden met de bestaan-

de stad, maar ook radicaal nieuwe ideëen heeft. Ashok

heeft voor deze gelegenheid een schets vervaardigd met

pastelkrijt; hij was zelf ooit geïnspireerd door een tentoon-

stelling van het werk van Kandinsky. 

Met groot enthousiasme en opwinding zet de Amers-

foortse gemeenteraad het sein op groen voor de bouw

van de nieuwe grote wijk met bijna 5000 woningen. De

bestuurlijke inspirator en drijvende kracht is Fons Assel-

bergs, wethouder van de PvdA met de portefeuilles Volks-

huisvesting en Ruimtelijke Ordening. Alles moet anders

dan gebruikelijk. Grote opwinding alom. Natuurlijk is op

dat moment niet iedereen daar blij mee. Er wordt een be-

leidsteam van twaalf personen met volledig mandaat

geformeerd. Asselbergs en Bhalotra zijn de solide basis,

samen met Henk van den Broek. 

Van den Broek is op dat moment directeur van de groot-

ste in Kattenbroek werkzame woningcorporatie: de SCW.

Hij maakt zich op zijn beurt hard voor sociale woning-

bouw op goede locaties. Een mooi voorbeeld hiervan is

De Witte Wal. Integratie van woningbouw in de open-

bare ruimte staat hoog in het vaandel. Trots op goede so-

ciale woningbouw, soms pal naast het dure koopsegment

(tot schrik van de makelaardij). Koopwoningen worden

ontwikkeld om de sociale woningbouw mee te financie-

ren (tot onrust van overheden, een ontwikkeling die anno

2013 wordt teruggedraaid). 

Bhalotra, Asselbergs en Van den Broek zijn als het ware

de Angry Young Men van de Amersfoortse woningbouw

in de jaren tachtig. Die naam komt van een groep Britse

intellectuelen uit de jaren vijftig, die zich afzette tegen

de gevestigde orde en burgerlijkheid.

REIZEN EN THUIS ZIJN
De symbolen uit de schets van Bhalotra vormen samen

een archaïsche stad. De Ring is het centrum en daardoor-

heen voeren twee wegen naar de vier windstreken. Er wor-

den nog twee symbolen toegevoegd: Het Masker en De

Kreek. Al deze symboliek wordt bevestigd door de 44 ver-

schillende architectenbureaus, de variatie aan projecten

en financieringscategorieën, de straatnamen en de be-

planting die in bepaalde seizoenen op hun mooist zijn.

Door alles heen het hoofdthema van Kattenbroek: reizen

en thuiszijn.

Fons Asselbergs.

Onder: Schets-

plattegrond van 

de wijk door 

Ashok Bhalotra.

Rechts: Castellum 

van Leo Heijdenrijk.

FONS ASSELBERGS, ASHOK BHALOTRA & HENK VAN DEN BROEK

De Angry Young Men
van Kattenbroek
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De Cirkel (De Kosmos) wordt vormgegeven door de

Ring, die op zijn beurt weer net zo groot is als de histo-

rische Muurhuizen van Amersfoort (het thuis zijn). Binnen

de Ring bevinden zich de Wintertuinen en wordt alles om-

geven door beplanting die in de winter het meest tot zijn

recht komt. Langs de ring loopt een water, waar je in de

winter kan schaatsen. In de winter ben je het liefst thuis. 

De Laan der Hoven (de roze strook in de tekening) ver-

bindt Kattenbroek met het omliggende gebied (Schiphol,

de wereld) en staat op die manier in het teken van het

reizen. Verder heeft de Laan aan de ene kant de Winter-

tuinen (serres), en aan de andere zijde de niet-overdekte

hofjes (zoals Hof der Herinnering, Hof der Gedachten en

de Emiclaerhof).

De Verborgen Zone (de gele strook) is 80 meter breed

en 1,5 kilometer lang. Hier bevinden zich onder andere

twaalf kunstwerken, geënt op een verhaal uit de Griekse

Oudheid. Het verhaal gaat over Poliphilos, die op zoek is

naar de liefde. De Verborgen Zone staat verder in het te-

ken van de prille lente. Markante woningen hier zijn de

Vernieuwde Muurhuizen, die de Zone begrenzen, en de

Villa’s Macintosh. Alle basisscholen (jeugd en kennis)

liggen in deze Zone.

Het Masker (de rode kromme lijn) bestaat voor de helft

uit sociale huurappartementen met uitzicht op de Vijver.

De wijk ligt achter deze drie tot vijf bouwlagen. Een mar-

kant voorbeeld is de gevel van Architekten Kollektief

Heijdenrijk, die doet denken aan een paleis. De gevelrij

wordt afgesloten door Het Castellum. Beide hebben de

primaire kleuren van Mondriaan.

De Kreek (de blauwe golflijn boven) is een kronkelen-
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KERNCIJFERS WONEN Amersfoort Kattenbroek
Woningvoorraad
Woningen nu 61.313 4.544

Woningen 10 jaar geleden 51.050 4.531

Index groei afgelopen 10 jaar 120 100

Samenstelling woningvoorraad
% koop 57,8 65,2

% meergezinswoningen 33,6 22,4

gemiddelde WOZ-waarde 218.000 227.000

Netto gemiddelde woningbezetting 2,31 2,55

Bewoonde woonruimten per ha 10 29

Waardering woning en buurt
Rapportcijfer woning 7,8 8,1

Rapportcijfer buurt 7,3 7,6

Ontwikkeling in 2010
Nieuwbouw 679 0

Overige toevoegingen woningvoorraad 61 0

Onttrekkingen 41 1

Leliewoning van 

Jan Poolen.
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de weg, geflankeerd door een stroompje. Het hele ge-

bied is waterrijker. Veel vrije kavels, maar ook het woon-

wagenkamp en de boerderij van de familie De Vries lig-

gen hier. De Kreek staat in het teken van de uitbundige

lente; denk aan forsythia’s en narcissen. 

SPIJKERHARD
Kattenbroek krijgt de nieuwste uitvindingen op het ge-

bied van duurzaamheid en milieu. De concepten welke

de architecten met inspiratie van Ashok ontwerpen wor-

den spijkerhard vastgehouden. Herkenbare straatverlich-

ting, schuurtjes, gevelstenen, brievenbussen en naam-

plaatjes worden toegepast om de specifieke identiteit

van de wijk in de detaillering te bevestigen.

Van de ontwikkelaars wordt ook net dat ene extra stap-

je geëist. Kan men dat stapje niet maken, dan gaat de

opdracht naar een ander. De realisatie vindt plaats op

basis van contractgebieden van ongeveer 400 wonin-

gen. De gebieden worden integraal opgeleverd; dat wil

zeggen dat ook de openbare ruimte worden mee-ontwik-

keld. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Stille Steeg en

de achterkanten van Het Masker. Er is een grote variatie

aan woningen en (collectieve) woonvormen, zoals Het

Castellum, De Wendakker en de Hof der Toekomst.

1995: De wijk is bijna voltooid. Gevechten hebben plaats-

gevonden, overwinningen zijn geboekt. De door Ashok

gewenste ‘kriebels in de buik’ zijn aanwezig. De wijk wordt

ook verguisd. Sommigen vinden het een kermis, de Efte-

ling, een kakafonie aan kleuren, et cetera. 

DYNAMISCH
Kattenbroek bestaat nu 25 jaar. In de wijk wordt ge-

woond en geleefd. De bewoners hebben er bezit van ge-

nomen en sturen de kwaliteit. De kleine kinderen zijn vol-

wassen geworden; Kattenbroek ook. Met name het groen

heeft een hoge toegevoegde waarde. De wijk doet qua

waardering nauwelijks onder voor de Amersfoortse Berg.

Er zijn mensen verhuisd naar Nieuwland en daarna naar

Vathorst. Het merendeel is gebleven, maar heeft de wo-

ning soms wel uitgebreid. Dat laatste was ook voorzien

in de planontwikkeling en houdt de wijk tot op de dag

van vandaag dynamisch en interessant.

September is de Maand van Kattenbroek, waarin
allerlei activiteiten plaatsvinden. Zie www.facebook.
com/25jaarkattenbroek/info. Er zijn rondleidingen
georganiseerd om alle lagen van de wijk toe te lich-
ten. Deze worden gegeven door Gerda Brethouwer
(7 september), Willem Oxener (15 september), Hei-
no Abrahams (21 september) en als mooie afslui-
ting Fons Asselbergs (28 september). Aanmelden
via trudydemooy@gmail.com. 

Kattenbroek zette Amersfoort (inter)nationaal op de

kaart. Welke factoren waren bepalend voor de tot-

standkoming, wat was de tijdgeest, de chemie waarin

deze wijk werd gerealiseerd? Welke lessen kunnen we

leren? M.m.v. Fons Asselbergs, Ashok Bhalotra en an-

dere betrokkenen van het eerste en tweede uur. 

Zie voor locatie: www.fasade.nl.

Boven: Wintertuin

Tropical Garden

van Wytze Patijn.

Rechts: Stille Steeg 

van Architectenbureau

Holvast en Van

Woerden.

Trudy de Mooy 

heeft honderden 

rondleidingen 

gegeven in 

Kattenbroek en 

is op dit moment

manager I-centrum

Vathorst.

Architectuurcafé

LEARNING FROM KATTENBROEK
Maandag 30 september 

    

Woensdag
18 september 
van 20-21 uur
AMERSFOORT 
IN GESPREK

in de CoffeeClub,
Emiclaerhof 24: 
De beleving 
van 25 jaar
Kattenbroek. 

Entree is gratis.


