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“Het Eemklooster heeft een 
hart nodig waar mensen 
kunnen samenkomen”

Dit is een van de vele wensen die zijn 
genoemd tijdens de open gesprekken met 
de huidige community van het Eemklooster 
en haar omgeving. In lijn met de recent 
aangenomen participatiegids van de 
gemeente Amersfoort, zijn initiatiefnemers 
EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos deze 
open gesprekken gestart als begin van 
haar omgevingsparticipatie. Juist zonder 
concrete plannen is de dialoog met de 
omgeving aangegaan, om zoveel mogelijk 
wensen, ideeën en zorgen op te halen. 
Alles mag genoemd worden. Deze open 
dialoog heeft geleid tot veel concrete input, 
die initiatiefnemers nu zullen verwerken 
in haar planvorming. Dit boekje toont een 
samenvatting van alle opgehaalde input, 
zowel vanuit de omgeving als de huidige 
community.

- Een van de huurders tijdens een eerste 
participatiegesprek op het Eemklooster
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‘In gesprek voor betere plannen’

Afgelopen zomer heeft de gemeente Amersfoort, per raadsbesluit, de 
Participatiegids aangenomen: ‘een richtwijzer en stappenplan voor 
het betrekken van belanghebbenden in ruimtelijke ontwikkelingen’. 
Dit in navolging van de landelijke omgevingswet uit 2015 en een 
eerdere gemeentelijke ‘nota participatie en inspraak, 2009’. Voor 
EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos is het evident dat gevoelige en 
complexe binnenstedelijke ontwikkelopgaven in samenhang met 
alle thema’s en in samenwerking met alle betrokken tot het beste 
resultaat leiden. De titel van de Participatiegids Amersfoort vinden 
wij daarom zeer treffend; ‘In gesprek voor betere plannen’. Dit is 
precies de ervaring die wij op het gebied van omgevingsparticipatie 
in talloze projecten hebben opgedaan. Vanuit de dialoog met 
diverse belanghebbenden en deskundigen ontstaat er een 
optelsom van inzichten, creativiteit en ambities, die altijd groter 
is dan dat van een enkele ontwikkelaar. Dit gaat zeker op voor 
de (her)ontwikkeling van het groen gelegen en monumentale 
Eemklooster met tal van denkbare thema’s en vele belanghebbenden.

Om tot voldoende creatieve ideeën, 
deskundig advies en draagvlak te komen 
is het zaak de omgevingsparticipatie 
vanaf het begin te organiseren, voordat 
er concrete plannen zijn bedacht. Onze 
benadering is dat de ontwikkelaar (of 
gemeente) haar ambities en doelen niet 
in de vorm van uitgewerkte plannen 
presenteert, maar op zoek gaat naar 
dialoog en inbreng van alle betrokkenen. 
Het breed ophalen van ideeën, wensen en 
zorgen bij alle verschillende betrokkenen 
staat hierbij voorop. Het liefst zien wij 
daarbij de verschillende betrokkenen 
met elk hun eigen specifieke kijk of 
belang bij elkaar. Dit om onderlinge 
uitwisselingen van zienswijzen te 
bevorderen en gezamenlijk constructieve 
oplossingen te bedenken. Het Eemklooster 
betreft immers een veelzijdige opgave. 

Helaas hebben de corona maatregelen 
het organiseren van gezamenlijke brain-
storm sessies en workshops niet mogelijk 
gemaakt. Om deze reden hebben wij ervoor 

gekozen de betrokkenen in de omgeving 
apart te benaderen om het gesprek aan te 
gaan, en zo de ideeën zorgen en wensen 
op te halen. Zo zijn bijvoorbeeld de huidige 
huurders en diverse belangengroeperingen 
benaderd voor een open gesprek op het 
Eemklooster of via digitale platformen. 
Deze gesprekken zijn i.s.m. Dietz Strategie 
& Communicatie uitgevoerd. Ook hebben 
de omwonenden en geïnteresseerde 
inwoners van Amersfoort e.o. kennis 
kunnen maken met het Eemklooster en haar 
omgeving, door het maken van de verlichte 
winterwandeling. Tijdens deze wandeling 
hebben wij tevens getracht ideeën voor 
de toekomst van het Eemklooster aan te 
wakkeren bij de verschillende bezoekers, 
door hen enkele vragen te stellen. Deze 
konden ingevuld worden via onze website. 
Ook zijn met geïnteresseerden een 
tiental rondleidingen in kleine groepjes 
georganiseerd, waarbij meer achtergrond 
informatie over het kloostercomplex en de 
visie op de toekomst kon worden besproken.

Eerste fase van Omgevingsparticipatie

Vervolg
De eerste fase van omgevingsparticipatie heeft veel wensen en ideeën en enkele zorgen 
opgeleverd. Dit is voor het ontwerpteam belangrijke voeding om de plannen vorm te 
geven. Studies naar mogelijkheden in en rondom het monument op basis van deze 
ideeën zullen worden gemaakt. Terwijl het ontwerpteam de eerste plannen vorm geeft, 
zullen parallel hieraan enkele kleine klankbordgroepen worden opgezet, aan de hand van 
verschillende thema’s, om de plannen van feedback te voorzien. Ook na de eerste fase 
van omgevingsparticipatie blijven we de open dialoog met betrokkenen voortzetten, 
om gezamenlijk tot de beste en meest realistische keuzes te komen. In deze kleinere 
klankbordgroepen zorgen we voor vertegenwoordiging van verschillende belangen, 
achtergrond en expertise. Hiervoor zullen zowel deskundigen als omwonenden, huurders, 
belangengroepen en geïnteresseerden benaderd worden.
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De verlichte winterwandeling

Welke beleving en sfeer ervaart u bij een bezoek aan het Eemklooster en het 
terrein?

Hoe zouden we het Eemklooster en de omliggende natuur meer in verbinding 
kunnen brengen, letterlijk en figuurlijk, met de stad Amersfoort?

Waar heeft de stad Amersfoort en haar inwoners behoefte aan, waar de invulling 
van het Eemklooster aan bij kan dragen?

Wij stelden de bezoekers en geïnteresseerden de volgende vragen:

Rond de kerstperiode was het 
Eemklooster  drie weken lang magisch 
verlicht. Verspreid over deze drie weken 
heeft de winterwandeling meer dan 
2.500 bezoekers gehad. Tijdens het 
maken van een wandeling rondom het 
kloostercomplex konden de bezoekers 
het Eemklooster en haar landschap 
beter leren kennen. Onderweg stonden 
verschillende panelen met informatie 
over het verleden en heden van het 
klooster. 

De winterwandeling markeerde de start 
van het dialoogproces met betrokkenen, 
waarbij omwonenden en inwoners 
van Amersfoort e.o. hun eerste ideeën 
voor de toekomst van het klooster, 
wensen en zorgen kenbaar konden 
maken. Na de winterwandeling zijn 
de eerste gesprekken gestart met de 
huidige huurders, omwonenden en 
belangengroepen Groen in Amersfoort, 
SGLA, Daam Fockemalaan en Stichting 
Woonklimaat Berg. Deze gesprekken 
zullen ook tijdens de planvorming 
worden doorgezet.

1: Bezoekers konden meer lezen over het verleden en heden van het 
Eemklooster en de opgave van de locatie, op negen verschillende 
informatiepanelen. Ook vond men hier een QR-code naar de website 
om de drie vragen te beantwoorden.

2: Op de route werden verschillende projecties, videos en foto’s van 
het verleden en heden van het klooster getoond.

3: Naast het kloostercomplex was ook het omliggende landschap op 
verschillende plekken belicht (zoals enkele monumentale bomen, de 
oude Beukenlaan), om de bezoekers ook kennis te laten maken met 
de natuur.

De toren van het Eemklooster als baken van licht
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Welke voorzieningen wensen de 
huidige huurders in/om het 

Eemklooster?
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Wat zijn belangrijke thema's voor de huidige huurders?

Uitkomsten in cijfersReflecties uit de omgeving
• Het gebied rondom het Eemklooster wordt in algemene zin omschreven als magisch en prachtig groen 
gelegen. Het monumentale gebouw heeft veel karakter en potentie.

• Het gebouw wordt echter nu nog ervaren als afstandelijk, introvert, gesloten, somber, koud, oubollig/
benepen en stil.

• Voor de gebruikers speelt daarbij nog een slechte (holle) akoestiek, een schelle TL buitenverlichting, tochtige 
gangen, koude-val in werkkamers en muffe luchtkwaliteit.

• Sleutelbegrippen in de uitgesproken wensen en het toekomstbeeld zijn de menselijke maat, verbinding, 
warmte, openheid, functiemenging, voorzieningen, etcetera.

• De functie wonen op de locatie Eemklooster wordt gezien als een historisch gegeven, onderdeel van 
de gewenste functiemix en als blijvende (24/7) levendigheid en sociale veiligheid. Dit geldt voor zowel de 
huurders als de omwonenden.

• Bij de functie wonen staat de parkachtige omgeving centraal. De meerderheid wenst geen vertuining, 
dat wil zeggen geen privé tuinen. Men is ervan overtuigd dat genoeg mensen kiezen voor wonen in een 
gemeenschappelijk park.

• Naast het huidige werken en de gewenste woonfunctie denkt men ook aan culturele, onderwijskundige, 
sport-, horeca- en zorgvoorzieningen.

• Bij een levendig ecosysteem wordt tevens gedacht aan een generatiemix van de reeds spelende kinderen, 
(voorlezende) ouderen en alle leeftijden daartussen. Qua doelgroepen voor wonen worden één- en 
tweepersoonshuishoudens, met name ouderen en jonge starters, het meest genoemd.

• De bestaande huurders (en nieuwe aanmeldingen) zoeken naar een werkconcept met meer verbinding,  
ontmoeting, gemeenschappelijke voorzieningen (met name horeca), openheid van het gebouw (doorbraken), 
receptie/hospitality en een centrale ontmoetingsplek (bijv. in de vorm van een atrium). Ook wensen zij meer 
flexibiliteit in werkplekken, soort ruimtes en tijdelijk verhuur. Kortom, een werkomgeving van de toekomst en 
inspelend op trends als het thuiswerken, maar dan dicht bij huis.

• Verduurzaming van het gebouw wordt als een evidente opgave gezien. Dit is zowel maatschappelijk 
gemotiveerd als vanuit de behoefte aan een comfortabele woon- en werkomgeving.

• Het weelderige groen wordt sterk gewaardeerd als parkachtige omgeving voor de werk- en 
woongemeenschap, voor de wijk/stad en uiteraard voor de huidige flora en fauna. Veel ideeën zijn geopperd 
over het terug brengen van de moestuin, wandelpaden, onthekken en het herstellen van zichtlijnen en 
verbinding met de Prins Frederiklaan en het Nieuw Eemland College. Men vraagt tevens aandacht voor 
ecologie (in het bijzonder voor verschillende diersoorten, zoals de das) en uit hier enige zorgen over.

• Een enkeling hecht waarde aan het ruige, niet onderhouden karakter van het groen en het gebouw. Aan de 
andere kant van het spectrum is er een enkeling die de villawijk van het Bergkwartier graag uitgebreid ziet op 
de locatie van het Eemklooster, gezien er ook in het hogere segment op de woningmarkt beperkt aanbod is.

• Creëren van economisch draagvlak voor behoud van monument/natuur en investeringen naar gewenst 
toekomstbeeld. Wonen op het kloosterterrein (incl. nieuwbouw) vormen daarin een belangrijke sleutel.

• Huurders vragen toekomstperspectief naar een definitieve/langdurige vestiging in geschikte ruimtes en 
omgeving. Enige scepsis werd geuit over het zoveelste plan dat niet tot uitvoering komt.

• Omwonenden zien het Eemklooster en het omliggende park graag als onderdeel van de wijk. Men ziet hier 
ook kansen voor wijkvoorzieningen zoals horeca, een buurtsuper, een buurthuis, cultuur, etcetera.

• Een aantal respondenten (senioren) uit de wijk zouden graag doorstromen van hun eengezinswoning met 
tuin, naar appartementen (voor 1- en 2-persoonshuishoudens) in een groene, parkachtige leefomgeving in 
hun vertrouwde wijk.

• Als thema en lifestyle voor het Eemklooster kregen wij mee: een gezonde en zelfbewuste levensstijl in een 
groene, duurzame en sociale omgeving met voorzieningen als (de reeds bestaande) fysiotherapie, geestelijke 
gezondheidszorg, (terugbrengen van) de moestuin en daaraan gerelateerde horeca. Kortom, het begrip 
“Healthy Urban Living”.

% hoeveelheid benoemd in alle 
reacties en gesprekken

% hoeveelheid benoemd in 
gesprekken met de huurders
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“Een plek van bezinning en 
inspiratie. Door de historie een 
plek waar religie, zingeving en rust 
samenkomen. Door de plek juist 
een kans om echt een beleving 
neer te zetten waar wonen, werken 
en recreëren heel goed samen 
kunnen komen in een dynamische 
mix van rust/bezinning en 
inspireren en ontwikkelen.”

- Een van de reacties 
via de website
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“Tijdens de winterwandeling 
verlicht was het een 

sprookjesachtige ervaring. Zonder 
al het licht is het een donkere 

uithoek van Amersfoort helaas.”
- Een van de reacties via de website



Het Eemklooster is een ontwikkeling van:


