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context
De pomp op de Hof is een achtkantige gietijzeren pomp in het centrum van Amerongen.Dit is
een van de 4 historische pompen die in Amerongen staan. De niet functionerende pomp heeft
achterstallig onderhoud net als de bankjes en verhardingen rondom de pomp.
De initiatiefnemers hebben na inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen van een
viertal pompen in Amerongen er voor gekozen om deze pomp als eerste om te vormen tot een
goed functionerend watertappunt. Deze pomp is wat betreft de vormgeving en locatie de
mooiste van de vier.
De ambitie is ook om de verharding en het straatmeubilair rondom de pomp ook op te laten
knappen.
locatie en doel
De pomp staat op een prachtig plein omgeven door historische fraaie gebouwen, waaronder de
Andries kerk. De bedoeling is dat bewoners en bezoekers van Amerongen hier hun dorst
kunnen lessen en elkaar daarbij ontmoeten. Het kraanwater van de Heuvelrug heeft een
superieure kwaliteit, het wordt aan de pomp gratis geleverd en vermindert het aantal plastic
flesjes. Ook krijgen de aanwonenden en aanliggende bedrijven een beter verzorgde omgeving.
Door ook de informatie over de pomp en zijn historie te presenteren in wandelroute
beschrijvingen, gidsjes, sites en een informatie bord nabij de pomp wordt de schoonheid,
functionaliteit en de geschiedenis van de pomp met velen gedeeld.
omschrijving
De gemeente Heuvelrug is eigenaar pomp en grond en heeft toegezegd de pomp te beheren
en de kosten voor het water, controles, rechten ea op zich te nemen .
In verband met de volksgezondheid moeten de watertappunten aangesloten worden op het
drinkwaterleidingnet. Er zijn nog verschillende aansluitmogelijkheden open: op waterleiding
van de buren BB architecten of van die van de kerk of op de hoofdwaterleiding
De kosten voor de aanleg van het watertappunt en het aansluiten op de waterleiding worden,
mede op basis van verschillende offertes, geraamd op circa 4 a 5000 euro.
Kern met Pit is een vd sponsoren, dit jaar wordt de fondswerving verder uitgevoerd, de
publiciteit verder uitgewerkt, de werkzaamheden (graafwerk, installatie, schoonmaak,
schilderwerk) uitgevoerd en de officiële opening ingepland.
Verschillende partijen zijn betrokken zoals het Waterschap, Vitens, Provincie Utrecht,
Gemeente Heuvelrug en Erfgoed Utrecht en dragen bij dmv geld of de uitvoering van
werkzaamheden.
Het nabij gelegen architecten bureau draagt ook financieel bij.
overleg 13 april / verbeteringsmogelijkheden / advies
We ontmoeten twee van de initiatief nemers Carli Eulich en Rein van Ee en raadslid Wim Hak
op een koude zonnige morgen nabij de pomp.
Carli vertelt dat er in de maand mei, er meer tijd is om de financiën, de afstemming met de
overheden en betrokkenen te organiseren en vervolgens de uitvoering ter hand te nemen.
Er zijn veel verhalen te vertellen over de pomp, ook in relatie met de geschiedenis van
Amerongen. We spreken over de mogelijkheden om een ANWB informatie bord naast de pomp
te plaatsen en ook de pomp op te nemen in de tabaksroute, de LAW, de jaarlijkse ANWB
fietsroute en de routes langs de limes. Ook het opnemen van een QR code op het bord met
doorverwijzingen naar een website of filmpje is idee.

Op deze site http://www.anwb.nl/vrije-tijd/monumentenbord/anwb-informatieborden is
informatie te vinden over de aanvraag en productie van een dergelijk bord. En er is subsidie
aan te vragen via het ANWB fonds Maatschappelijk Rendement.
Ook spreken we over de mogelijkheden om de reconstructie van de pomp op te nemen in een
waterproject op de Basisscholen of te combineren met een dorpsfeest, open monumenten dag
etcetera. Hoe dat precies vorm zou kunnen krijgen is nu nog onbekend.
De website van “Amerongen inspireert” biedt ook een mooi podium om informatie over de
pomp te delen.
Er staat nu nog maar een bankje nabij de pomp, de verhardingen rondom de pomp is wat
sleets, er staat een informatie bord op enige afstand van de pomp en ook de prullenbakken
staan wat plomp nabij de pomp. Wellicht het opknappen van de pomp ook voor de gemeente
Heuvelrug aanleiding is om de nabije omgeving van de pomp wat op te knappen; bijvoorbeeld
herstraten verharding, plaatsen twee nieuwe bankjes en herplaatsen (nieuw) informatie bord
en prullebakken. Wim Hak, ziet daar wel mogelijkheden voor en op de site van de gemeente
zijn bijvoorbeeld onderstaande thema’s en aanvraag opties te vinden:
http://www.heuvelrug.nl/projecten/heuvelrug-duurzaam_47549/
http://www.samenopdeheuvelrug.nl/amerongen

afspraken
we nemen in de zomer per mail of telefoon nogmaals contact om de voortgang te bespreken
en te horen wat we mogelijk nog in advies kunnen bijdragen.
Beoordeling :
Verbetering directe leefomgeving en bijdrage aan sociale cohesie:
zeer goed, pomp en nabije omgeving wordt opgeknapt tot een plek om elkaar te ontmoeten.
Mate van zelfwerkzaamheid:
goed, initiatiefnemers doen wat zelf mogelijk is en besteden uit wat ze niet kunnen
Mate van duurzaamheid:
zeer goed, vermindert omloop van plastic flesjes en overbodige productie van schoon water
Originaliteit / innovativiteit:
prima : gebruik maken van bestaand materiaal en voorzieningen
Moeilijkheidsgraad:
gemiddeld, afstemmen en aansturen betrokkenen is vooral veel werk, evenals het vergroten
van de aandacht van en verbinding met dorpsgenoten.
Voorbeeldfunctie en uitstraling:
goed, werkwijze, proces, overzicht van betrokkenen, kosten, goodwill van derden is over te
dragen aan anderen dorpen en initiatiefnemers.
Financiële haalbaarheid: daar hebben we niet over gesproken; vermoedelijk geen probleem
omdat vele fondsen beschikbaar zijn, de initiatiefnemers ervaren zijn en de kosten
overzichtelijk.

