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‘K ben blie a’k de toren zie. Een uitspraak die menige oude Nijkerker al vaak in zijn/haar 
leven heeft gedaan. U kent dat toch ook? Je komt terug van weggeweest, bijvoorbeeld 
na een lange vakantie. En dan doemt in de verte die fraaie toren van Nijkerk op. Je 
hart veert op en weet: ik ben weer thuis. 

En daarom is het zo mooi dat het gebied rond de toren eindelijk wordt aangepakt. Na 
jaren van verpaupering ligt nu een plan op tafel voor de herontwikkeling van het oude 
Jumbo terrein. Iedereen heeft de tekeningen en impressies kunnen zien tijdens een 
drukbezochte avond op het stadhuis. Prachtig vormgegeven appartementen, maar ook grondgebonden woningen 
en een flink aandeel sociale huurwoningen zodat het plan bereikbaar is voor iedereen, ongeacht of je nu een 
brede of een smalle beurs hebt. 

En wat helemaal mooi is: vanaf het eerste moment hebben de gemeente, de commissie ruimtelijke kwaliteit, de 
historische stichtingen en de ontwikkelaar samen het besef gehad dat dit een bijzondere plek is die vraagt om 
kwaliteit en een goede inpassing binnen de cultuurhistorische context van de omgeving. Dat heeft ertoe geleid 
dat het team van Nijkerkse! architecten een passend resultaat heeft neergelegd met fraaie accenten en 
verwijzingen naar Nijkerks cultureel erfgoed. De ontwikkelaar is bereid gebleken om het huis van Morie de Liever 
naar de originele tekening te herbouwen, zodat een ankerpunt uit onze waardevolle Joodse geschiedenis bewaard 
blijft. 

Met deze aanpak hoeft het – in tegenstelling tot het Molenplein – geen twintig jaar te duren voordat we resultaat 
boeken. Alle ingrediënten lijken aanwezig om snel met een positief besluit verder te kunnen. Zodat straks nog 
meer Nijkerkers onder de toren kunnen wonen en iedere dag kunnen zeggen: ‘k ben blie da’k de toren zie! 

 


