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Aan:  Binnenstad Bewoners Netwerk 

 t.a.v. de heer J. Bronius  

 

e-mail:  info@bbn-amersfoort.nl 

 
datum:  23 maart 2018 

betreft :  Advies inrichting De Hof  

 

 

Op 13 maart j.l. hadden wij een gesprek met u en de heer Gerritsen over de inrichting en het 
functioneren van De Hof. 
In 2005 heeft een werkgroep op initiatief van de BBN een analyse gemaakt van het gebruik van 
De Hof en van de verdringing van de functies die daarbij aan de orde is. De bevindingen zijn 
opgeschreven in de nota: “De Hof, Het prettigste plein van het land”, waarbij de titel vooral 
doelt op de wenselijke situatie. Behalve een degelijke analyse bevat de nota ook aanbevelingen 
en actiepunten. De nota is basis geweest voor verschillend overleg in 2006-2007 met betrokken 
instanties, waaronder de gemeente. 
Ondanks goede voornemens is er nog onvoldoende gebeurd en is de analyse nog steeds actueel.   
 
Met u is het Forum verontrust over de ontwikkelingen rond het gebruik van De Hof. De 
ongeremde groei van de terrassen lijkt de pleinfunctie en de historische beleving steeds verder 
te verdringen. Van een multifunctioneel stadsplein is onder deze omstandigheden geen sprake 
meer. Een bezoeker kan het plein oversteken en daarmee is alles gezegd. Verblijven op het plein 
betekent gebruikmaken van een terrasstoel. De Hof dient echter meer te zijn dan een ruimte 
voor betalende horecabezoekers. 
Voor festiviteiten en markten  wordt het plein “vrijgemaakt” dat wil zeggen de stoelen en tafels 
worden opgestapeld en dienen als een rommelig pakhuis rond de markt en het festival. 
 
Het Forum wil pleiten voor het verminderen van het aantal vierkante meters terras met als doel  
andere stadspleinfuncties meer kans te geven en het plein weer ter beschikking stellen aan een 
diversiteit van bezoekers. Wij denken aan ruimte voor spontane evenementen, gezin met 
spelende kinderen, openbare zitplekken buiten de terrassen, etc. Een huiskamer van de stad. 
 
Ook zou de horeca en de markt elkaar niet in de weg moeten zitten, maar juist elkaar moeten 
versterken. Tijdens de markt moeten de terrassen niet opgestapeld tegen de muur staan, maar 
onderdeel zijn van het marktruimte. 
De terrassen kunnen mogelijk worden verkleind en direct aansluiten aan de gevel waar ze bij 
horen. Het looppad kan dan vóór de terrassen langs lopen, in plaats van zoals nu, tussen de 
gevel en het terras. De open pleinruimte wordt daarmee vergroot.  
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Ook is het o.i. aan te bevelen de parasols te beperken tot dichtbij de gevel om zodoende het 
zicht over het plein te vergroten. Hopelijk blijft er dan op het ruimere plein voldoende ruimte 
voor de markt, zonder de terrassen te stapelen. Het plein en de terrassen krijgen dan een eigen 
ruimte.  
Een bomenrij langs de west en zuidzijde van De Hof zou deze zone-indeling aangenaam kunnen 
bevestigen.  
 
Voor de niet-terras-bezoekers van het plein dienen aparte zitplekken te worden bedacht. 
 
Als u dat op prijs stelt, zijn wij graag tot een nader overleg hierover bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Rob Blaauw 

Deventer De Brink 


