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Meer lezen?
https://www.amersfoort.nl/project/gezond-centraal.htm
Ook in gesprek over Amersfoort Gezond Centraal?
Neem dan contact op via: stationsgebied@amersfoort.nl

Dit manifest vormt een intentieverklaring van samenwerkende 
partijen en bedient geen commerciele doeleinden.

Colofon
ontwerp Anja Verlaat  fotografie cover: Mecanoo, pag. 2: Norbert Tunkaj, 
pag. 4: Gemeente Amersfoort, pag. 6 & 8: onbekend, pag. 9: Dakakker Rotterdam

Het stationsgebied en de route naar de binnenstad 
krijgen een nieuwe indeling. Wie er rondloopt ziet 
dat dit nodig is: het gebied kan een stuk fraaier en 
gezelliger.

De Gebiedspartners van Amersfoort Gezond Centraal werken 
samen aan het verbeteren van het stationsgebied; het verbeteren 
van de openbare ruimte én de gebouwen. Dit gaat over een waardig 
Amersfoorts welkom! 

Het stationsgebied wordt de komende jaren levendiger, prettiger en 
betekenisvoller.

In dit manifest delen wij onze ambities om samen te werken richting 
een gezonder Amersfoort. 
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De gebouwen aan het stationsplein en de route naar 
de binnenstad hebben impact op de hele omgeving. 
Veel gebouwen aan de route huizen bedrijven en dat 
zorgt voor een wat zakelijk straatbeeld op ooghoogte. 

Om het gebied aantrekkelijker te maken, is er aandacht nodig voor het 
gebruik en het “leven” in de (grote) gebouwen.

Mensen verblijven graag in levendige gebieden. Al ben je er met 
een doel of je komt er toevallig: een levendige plek zorgt dat je blijft 
hangen. Als de combinatie van prettige openbare ruimtes, functies en 
activiteiten klopt, dan voel je dat meteen. 

Op dit moment ontbreekt dit in het stationsgebied. Het gebied wordt 
vaak bestempeld als “desolaat niemandsland” dat “Amersfoort 
onwaardig” is. Want Amersfoort is een fijne, levendige stad! Daarom 
willen gemeente en gebruikers een vanzelfsprekende gevarieerde 
verbinding tot de binnenstad.
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Een waardig Amersfoorts welkom!



Het stationsgebied van Amersfoort is omvangrijk en 
divers. Het is een belangrijk knooppunt voor mobiliteit. 
Onderhuids is er een krachtig bindende (positieve) 
identiteit, maar die is nog niet zichtbaar: 

Er huizen veel bedrijven met een sterk maatschappelijk bewustzijn: 
organisaties die welzijn van mens en natuur hoog in het vaandel dragen.

Eens hardop benoemen dat het thema ”Gezondheid” aan het 
Stationsplein de bindende factor is, is geen slecht idee. Gezondheid is 
specifiek genoeg om partijen blijvend met elkaar te verbinden. Vanuit 
deze gedachte ontstaan vele haakjes en mogelijkheden die logisch 
aansluiten op de activiteiten van de diverse bedrijven en organisaties. 
Gezondheid is een drijfveer van veel van hun belangen. Gezondheid 
heeft hier een relatie met de stad, natuur, mens en dier. Gezondheid wil 
iedereen: wereldwijd werkt men hard aan gezonde steden. Ook vanuit 
het Stationsplein.
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De nieuwe route naar de binnenstad 

biedt kansen voor de bedrijve
n. 

Ook komt er ruimte voor nieuwe horeca, 

verblijfsplekken, sport en spel
, en meer groen.



Vanuit de gebiedsagenda “Amersfoort Gezond Centraal” 
werken partijen samen aan de volgende doelstellingen:

Welkom in Amersfoort 
Werken aan gebiedskwaliteit en verblijfswaarde. Amersfoort Gezond 
Centraal als nieuw thema en welkom voor Amersfoort. Publieke en 
private partijen werken samen aan de promotie en verbeteringen van 
het stationsgebied.
Organisatie • Branding • Placemaking 

Challenge gebouwen en openbare ruimte 
Doorontwikkelen van indivduele werkomgevingen en gemeen-
schappelijke voorzieningen. Amersfoort Gezond Centraal vertalen 
naar openbare ruimte, onder andere vanuit een Challenge met de stad.
Transformatie • Placemaking • Partnerships

Herinrichting stationsgebied 
Nieuwe programma’s toevoegen aansluitend op de herinrichting van het 
stationsgebied (infra & openbare ruimte). Doorgroeien van Amersfoort 
Gezond Centraal naar een volwaardige verblijfsplek.
Programmering • Positionering • Branding

MANIFEST 2022  |  AMERSFOORT GEZOND CENTRAAL

DOELSTELLINGEN

9

Gezellig en sportief ontmoeten!



NETWERK VAN 
GEBIEDSPARTNERS
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Ook 
meedoen?

Amersfoort Gezond Centraal 

is een samenwerkingsverband en 

intentieverklaring van huurder
s, gebruikers en 

vastgoedeigenaren in het stati
onsgebied.



WWW.AMERSFOORT.NL/
PROJECT/GEZOND-CENTRAAL.HTM

Meer weten?


