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Amersfoort, 21 november 2022 

Trotse bewoners nemen kijkje in hun nieuwe energiezuinige woning 

aan de Moerbessenberg in Soesterberg 

        
 

Het is bijna zo ver: de zestig energiezuinige nieuwbouwappartementen aan de Moerbessenberg 

zijn bijna gereed. Zaterdag 19 november namen de toekomstige bewoners een kijkje in hun nieuwe 

woning. “Ik krijg een gloednieuwe woning in een prachtig gebouw. Wat een bijzondere dag”.  

 

Tijdens de kijkdag konden bewoners alvast ervaren hoe hun nieuwe thuis eruit komt te zien. Het 
bouwproject is naar verwachting begin maart 2023 gereed voor oplevering. De meeste bewoners 
kunnen niet wachten tot het zo ver is. “Ik woon nu in een sloopwoning in Amersfoort”, vertelt een 
toekomstige bewoner. “Straks krijg ik een gloednieuwe woning in een prachtig gebouw. En ook nog eens 
dicht bij de winkels. Ik ga hier nooit meer weg!” 
 
Groot enthousiasme voor nieuwe woningen  
Portaal vindt het belangrijk haar huurders bij het hele proces te betrekken. Tijdens de kijkdag waren 
medewerkers van Portaal en bouwbedrijf Van Wijnen aanwezig om bewoners meer te vertellen over het 
gebouw, hun nieuwe woning en de installaties. De opkomst was hoog; vrijwel alle toekomstige 
bewoners hebben een kijkje genomen.  
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Een tuin voor en door bewoners  
Tijdens de kijkdag werd ook het tuinontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp is, net als andere elementen in 
het project, gebaseerd op de wensen van de bewoners. Er is ruimte voor een moes- of kruidentuin, plek 
voor kinderen om te spelen en er zijn plaatsen om te zitten. “Bewoners kwamen ook met leuke ideeën”, 
vertelt Merith van Hove, adviseur leefomgeving bij Portaal. “Zo gaven veel bewoners aan dat ze een 
barbecueplaats waarderen. Bewoners Met een groepje bewoners gaan we de plannen nu verder 
uitdenken”.  
 
Duurzame woningen bouwen tijdens de energiecrisis 

Oorspronkelijk stonden hier verouderde jaren ’50 woningen, die niet meer voldeden aan de eisen van 
nu. Het nieuwe gebouw is klaar voor de toekomst. Zo zijn alle appartementen aan de Moerbessenberg 
gasloos en energiezuinig. Een mooi gegeven in een tijd waarin de gevolgen van de energie- en 
schuldencrisis steeds voelbaarder worden.  
 
Vernieuwing van Soesterberg in volle gang 
In het nieuwe gebouw kunnen meer mensen wonen dan voorheen. Door meer woningen terug te 
bouwen dringen we het tekort aan sociale huurwoningen in Soesterberg terug. Ook op andere plekken 
in Soesterberg gaat Portaal woningen toevoegen en verbeteren. Aan de Van Angeren en Plesmanstraat, 
vlak bij de Moerbessenberg, worden 32 boven– en benedenwoningen uit de jaren ’50 gesloopt en 64 
nieuwbouwwoningen teruggebouwd.  
 
Meer informatie  
Meer informatie over het nieuwe woongebouw aan de Moerbessenberg vindt u op 
portaal.nl/projecten/nieuw-woongebouw-aan-de-moerbessenberg/.  
 
De informatie over de nieuwbouwplannen aan de Van Angeren- en Plesmanstraat vindt u op 
portaal.nl/projecten/meer-betaalbare-huurwoningen-in-soesterberg-door-sloop-en-nieuwbouw.   
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