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AMERSFOORT

Kerstbox 
van Olga

bewoners van 

verzorgingste-

huis de Koper-

horst in amers-

foort werden 

gisteren verrast 

met een kerst-

box door olga 

commandeur, 

ambassadeur 

van het natio-

nale ouderen-

fonds. daarin za-

ten lekkers en 

kerstdecoratie. 

ook in het cen-

trum kregen ou-

deren een ca-

deau.

BUNSCHOTEN

Waterdruk 
valt weg

door een lekk-

age aan de 

Hoekstraat in 

bunschoten viel 

gisterochtend de 

waterdruk weg 

bij bedrijven en 

bewoners in de 

omgeving. Het 

lek ontstond 

door werkzaam-

heden. Vitens is 

direct aan de 

slag gegaan en 

ging ervan uit, 

dat het lek ’s 

avonds rond 

20.00 uur weer 

zou zijn gedicht. 

BAARN

Fietser 
gewond
een fietser is 

gistermiddag ge-

wond geraakt bij 

een aanrijding 

met een auto op 

de amsterdam-

sestraatweg in 

baarn. er rukten 

twee ambulan-

ces en een mo-

biel team uit, 

maar na behan-

deling bleek één 

ambulance ge-

noeg voor ver-

voer van het 

slachtoffer naar 

het ziekenhuis. 

 c ‘Gigahal’ in Scherpenzeel ondanks protest

‘ Uitzicht vanaf de 
Grebbelinie weg’

Piet van Dijk

Scherpenzeel

Prachtig is het uitzicht over de 
Grebbelinie, vindt Jan Ruijgrok, se-
cretaris van de stichting Houdt 
Scherpenzeel Groen en Gezond. 
Maar gaat het plan van Modiform 
door, dan blijft daar niets van over. 
,,Ook het uitzicht vanaf de Grebbe-
linie over dezelfde weilanden die 
destijds, in geval van oorlog, onder 
water gezet zouden worden, ver-
dwijnt. Dat geldt ook voor de 
dorpse sfeer van Scherpenzeel. En 
het trekt veel vrachtverkeer aan op 
de N224, die toch al overbelast is.’’

Wat vindt Modiform zelf van de 
angst voor een grote blokkendoos? 
Peter Linthorst, ceo van Modiform: 
,,Wij zijn het niet eens met de kri-
tiek. Op het andere bedrijventer-
rein in Scherpenzeel staan ook ge-

bouwen van deze omvang en 
hoogte. Het gebouw wordt opgeno-
men in het landschap. Er wordt 
flink veel geïnvesteerd in het groen 
en de landschappelijke inpassing. 
Het is nogal wat om voor een be-
drijventerrein van 5 hectare ook 2,5 
hectare groen te moeten aanleggen 
en te bekostigen. Dit alles doen we 
voor de bewoners van Scherpen-
zeel.’’

Modiform, dat al in Scherpenzeel 
gevestigd is op bedrijventerrein 
Zwarte Land 1, wil het distributie-
centrum bouwen op een nieuw ter-
rein van 2,5 hectare aan de Stations-
weg, bekend als Zwarte Land 2.  Het 
is nu nog weiland. Aanvankelijk 
was het zelfs de bedoeling een hal 
van 40.000 vierkante meter neer te 
zetten, zes voetbalvelden groot. En 
18 meter hoog. Nog eens 2,5 hectare 
is ingeruimd voor groen en nóg 

eens 2,5 hectare voor kleinere be-
drijven.

Onder druk van bewoners en ge-
meente is het plan aangepast. Een 
optie: het gebouw 10 meter de 
grond in graven. Provincie en wa-
terschap constateerden dat dit kan. 
,,Een absurd plan waarvan de con-
sequenties niet te overzien zijn’’, 
vindt omwonende Nico de Haan, 
landelijk bekend als vogelaar. 
,,Waarom hebben ze niet de con-
clusie getrokken om het elders te 
bouwen?’’

Modiform heeft nog geen defini-
tieve keuze gemaakt. ,,De keuze wel 
of niet en hoe diep bouwen moet 
nog worden gemaakt en hangt sa-
men met de kosten’’, stelt Linthorst. 
Het bedrijf zit ook in Leusden, was 
het niet beter daar te bouwen? 
Linthorst: ,,Bouwen in Leusden is 
niet aan de orde omdat wij met 
deze opslaglocatie dichterbij onze 
grootste productielocatie in Scher-
penzeel willen zitten. Dat betekent 
minder transportbewegingen.’’

Nu het ontwerpbestemmings-
plan klaar is, begint er ook uit poli-
tieke hoek bezwaar te komen. CDA, 
Pro Scherpenzeel en de VVD zeg-
gen nu al: zo’n grote loods hoort 
niet bij Scherpenzeel. De drie par-
tijen bezetten echter maar zes van 
de vijftien zetels. ,,Dit soort gebou-
wen hoort thuis op Europoort of op 
een groot industrieterrein langs de 
snelweg, maar niet in ons groene 
dorpje’’, verwoordt De Haan de be-
zwaren.

10.000 vrachtwagens
Het CDA rekende voor dat voor de 
hal 200.000 kubieke meter zand 
wordt weggereden. De Haan: ,,Dat 
zijn al gauw meer dan 10.000 
vrachtwagens die een jaar lang af en 
aan rijden, dus meer dan 20.000 
vrachtwagenbewegingen over de 
N224.’’ Linthorst van Modiform 
stelt dat dat niet klopt. ,,Los van fou-
tieve berekeningen over het aantal 
kubieke meter zand, wordt de afge-
graven grond voor het grootste deel 
hergebruikt op het bedrijventer-
rein, onder andere voor de groene 
wallen in het gebied.’’

Het had zes voetbalvelden 

groot en 18 meter hoog kunnen 

worden, maar het wordt nu 

drie voetbalvelden groot en 12 

meter hoog. Toch nog veel te 

groot, zo’n ‘blokkendoos’ van 

tuinverpakkingsbedrijf 

Modiform in Scherpenzeel, 

vinden tegenstanders. 

l 
Ik vind het een 

absurd plan waarvan 

de consequenties 

niet te overzien zijn

 – Nico de Haan, omwonende

 g Jan Ruijgrok 

(rood jack) en 

Nico de Haan 

protesteren 

tegen grote in-

dustriële ge-

bouwen dicht 

bij de liniedijk. 

De gebouwen 

komen onge-

veer aan het 

eind van de 

bomenrij links. 

FOTO CEES WOUDA

TIPS

WAT TE DOEN?
wekelijks vindt u hier tips over culturele 

uitjes in de regio amersfoort

Doorfeesten ná het aftellen

Groot feest met oud en nieuw op het Onze 
Lieve Vrouweplein. Van 23.00 tot 01.00 uur 
zie je de band 3 Little Clouds, gevolgd door 
spectaculaire lichtshow rond middernacht. 
(foto) Heb je daarna nog energie over? Op 
het OLV-plein zelf kun je naar de Karse-
boom. Die opent haar deuren op het mo-
ment dat het pleinfeest ten einde is. Han-
dig is vooraf een ticket te kopen. Rond die 
tijd start in Fluor (Oliemolenhof 22 in 
Amersfoort) het feest Super Zwoel, met 90’s 
hiphop & R&B-muziek in de grote, en 
techno in de kleine zaal. 

Wie niet tussen de tieners en twintigers 
wil staan kan naar de Dancing Party in 
Houtrust, Heideweg 23 in Hooglander-
veen. Dit feest is speciaal voor dertigers, 
veertigers en vijftigers, met popmuziek 
van de jaren 70 tot nu.
Reserveren kan op dancing-party.nl.

Dansen tussen de filmschermen

Heb je wel eens gedanst op een film? Dat 
kan binnenkort! Don't F*ck With Culture is 
een audiovisuele film- en muziekshow, die 
tegelijk een danceparty én een expositie is. 
Bezoekers worden opgesloten tussen film-
schermen in, waar ook kunstwerken staan 
en tegelijk een lichtshow gaande is. 

Muziek komt uit boxen die 360 graden 
om de installatie heen staan. De show ver-
telt het verhaal achter de ‘visie’ van de 
groep kunstenaars.
Donderdag 26 januari om 20.30 uur in Fluor, 
Oliemolenhof 22 in Amersfoort. Fluor033.nl. 

Expositie over onbereikbare liefde

Kunstenaars gingen voor een nieuwe expo 
aan de haal met het meest universele 
thema ooit: liefde. Daar kun je alle kanten 
mee op. Denk aan onbereikbare liefde, 
eenzijdige liefde, maar ook liefde tussen 
ouder en kind en grote verhalen uit de 
kunst zoals West Side Story en  historische 
mythen en sagen. Een enorm diverse expo-
sitie is het gevolg.

 Morgenavond kun je vanaf 19.00 uur 
kijkje nemen bij de ‘open mic’, waar lokale 
podiumkunstenaren eveneens het thema 
gebruiken voor een kort optreden.
De expositie loopt tot en met 5 februari en is te 
zien in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof 
8 in Amersfoort.

 – Arnold de Valk
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 e Door groen aan te planten moet de hal worden onttrokken aan het 

zicht. ILLUSTRATIE MODIFORM


