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Het bankrekeningnummer van Siesta is:

NL72ABNA0460188895

Donateur worden? Mail naar: info@siesta-amersfoort.nl

U kunt ook direct een bijdrage overmaken naar onze rekening.

 

Amersfoort heeft een rijke industriële geschiedenis. 

Robuuste en krachtige gebouwen, zoals fabrieken  

en schoorstenen, herinneren ons nog aan deze  

periode en geven Amersfoort karakter. Het behoud 

van de gebouwen uit deze bijzondere periode uit  

onze historie, is jammer genoeg niet altijd vanzelf-

sprekend. Siesta zet zich in voor de instandhouding 

van het industrieel erfgoed in Amersfoort.
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WAAR DOEN WE HET VOOR?

Op verschillende plekken in Amersfoort is de industriële 

omgeving in de laatste 15 jaar ingrijpend veranderd. Langs 

de Eemhaven en op de Wagenwerkplaats zijn oude gebouwen 

getransformeerd in hippe cafés en restaurants, trendy 

kantoren en stijlvolle woningen. Hoewel veel industriële  

parels verloren zijn gegaan, is er door de inzet van Siesta  

meer positieve aandacht gekomen voor industrieel erfgoed. 

> Direct na de start van Siesta wisten wij de sloop- 
plannen voor het fabriekscomplex Rohm & Haas om te 
buigen naar behoud en herbestemming. De gebouwen 
werden opgeknapt en worden inmiddels gebruikt als 
restaurant, ateliers voor kunstenaars en als kantoren. 

> De gebouwen op de Wagenwerkplaats kregen met 
bemoeienis van Siesta de status van beschermde rijks-
monumenten. Nu zijn hier onder meer kantoren, ateliers, 
een theater, restaurants en speel- en sporthallen voor 
kinderen gevestigd. Nog altijd zijn wij intensief betrokken  
bij de gebiedsontwikkeling van dit grote terrein.

> In opdracht van Siesta werd in 2014 een documentaire 
gemaakt over de geschiedenis van het kuipersambacht 
(tonnen maken) rondom de unieke kuiperij in de  
Hellestraat. Honderden geïnteresseerden bezochten  
de première. Inmiddels is de documentaire online  
te zien via Youtube. Siesta denkt actief mee over de 
restauratie en transformatie van dit unieke pand met 
volledig intact zijnde werkplaats.

> In 2016 werden, na voordracht van Siesta, twee 
bijzondere industriële gebouwen op de lijst van  
beschermde gemeentelijke monumenten geplaatst:  
het ketelhuis met bijbehorende schoorsteen van  
het voormalige Elisabeth-ziekenhuis en het Fläkt-
kantoorpand aan de Uraniumweg. Ook voor deze panden 
geldt dat wij de toekomstplannen op de voet volgen.

Warner Jenkinson
aan de Eem

Veerensmederij 
Wagenwerkplaats

DE SIGNAALLIJST

Helaas is veel industrieel erfgoed in de periode 1970-2000 

gesloopt. Toch zijn er nog volop bijzondere panden over.  

Samen met medewerkers van de afdeling Monumentenzorg  

van de gemeente, heeft Siesta een ‘signaallijst’ gemaakt.     

Heldere afspraak 
Deze lijst bevat circa 150 panden, bestaande uit geregistreerde 

monumenten, panden met een eigentijdse architectuur en 

panden die nader onderzocht zullen worden, voordat ze 

eventueel op de monumentenlijst kunnen worden geplaatst. 

Tussen de gemeente en Siesta is een heldere afspraak gemaakt: 

zodra de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg wordt 

benaderd voor vooroverleg over ontwikkelingen aan een pand  

van de signaallijst, wordt Siesta gevraagd om haar kennis in  

te brengen. Op deze manier wordt Siesta in een vroegtijdig 

stadium betrokken bij ontwikkelingen rondom bijzondere 

industriële panden. Een effectieve methode om goed mee  

te denken over het behoud en de toekomst van industrieel 

erfgoed in de stad.
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INDUSTRIEEL ERFGOED IS COOL!

Wat weten we eigenlijk over de gebouwen in onze stad,  

die dateren uit de industriële revolutie? Het erfgoed uit  

deze tijd gaat pas leven als je de boeiende verhalen hoort  

over bijvoorbeeld de productie van bier, lucifers, zeep,  

koffie en tandpasta. Of als je meer te weten komt over het 

bruisende spoorgebied en de wagenwerkplaats van vroeger.     

Trots tijdsbeeld 
Neem het verhaal van het benzinestationnetje aan de 

Kwekersweg. In 1953 was ons land in wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog. De auto was hét symbool van de 

vooruitgang, dus werd langs de drukke uitvalsweg naar 

Amsterdam, onder architectuur, een mooi station gebouwd 

met een prachtig toepasselijk kunstwerk erbij. Door dit trotse 

tijdsbeeld te schetsen, lukte het Siesta om dit gebouwtje 

te behouden. Het is gerestaureerd en heeft een nieuwe 

bestemming gekregen. Het is een van de laatste in ons land! 

Pubicaties 
Om enthousiasme voor ons industrieel erfgoed los te maken bij 

het grote publiek werken we de laatste jaren graag met leuke 

publicaties, zoals fiets- en wandelboekjes, documentaires, 

kwartetten, enzovoort. Amersfoorters en bezoekers van onze 

stad kunnen op deze manier zelf de industriële pareltjes in de 

stad ontdekken. Alle publicaties worden te koop aangeboden 

tijdens Open Monumentendagen, lezingen, online via de 

Siesta-website, via de VVV en de Amersfoortse boekhandels. 

De verhalen over bijzondere industriële panden komen ook 

geregeld aan bod via artikelen in diverse media of via de Siesta-

nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.

Erfgoedliefhebbers
Het bestuur bestaat uit een team van enthousiaste 

vrijwilligers. Erfgoedliefhebbers van allerlei leeftijden 

met verschillende achtergronden, zoals architectuur- en 

kunstgeschiedenis, erfgoed, bouw, advocatuur, maar ook 

financiën en vormgeving. Voor zover de kennis binnen ons 

team niet toereikend is voor hetgeen op ons pad komt,  

wordt hulp ingeschakeld.  

Inventarisatie en documentatie
Siesta werkt aan de inventarisatie en documentatie van 

het industrieel erfgoed in Amersfoort en zorgt dat er 

geregeld artikelen verschijnen over bijzondere gebouwen 

in de stad. Ook volgen we de ontwikkelingen rondom 

industriële gebouwen en onderhouden we contacten met 

de gemeente, verschillende (erfgoed)organisaties en 

monumenteneigenaren. Alles met de focus op het behoud  

van het industrieel erfgoed in Amersfoort voor de toekomst. 

WWW.SIESTA-AMERSFOORT.NL

De Prodentfabriek
in de Nieuwe Stad

 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

De sloop van de markante COVA-silo’s langs de Eem 

in 2000 was voor een kleine groep Amersfoortse 

monumentenliefhebbers de druppel. Er moest meer  

oog komen voor de waarde van het industriële erfgoed  

in de stad. Onbekend maakt onbemind, tenslotte.  

De Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort 

werd opgericht. Vanaf de start in 2003 zet Siesta zich in om  

de belangstelling voor en de kennis over de industriële 

gebouwen, die onze stad nog telt, te vergroten.    

Karakteristieke gebouwen
Fabrieken, pakhuizen, pompgemalen, trafohuisjes, schoor- 

stenen, bruggen en baanwachtershuisjes, maar ook een 

benzinestation, een stuw en een seinhuisje, Amersfoort  

heeft het allemaal nog. Karakteristieke gebouwen, die niet 

eeuwenoud zijn, maar wel historische waarde hebben en de 

stad identiteit geven. Als dit type gebouwen wordt verwaar-

loosd en in vervallen staat raakt, wordt al gauw gezegd:  

‘lelijk, weg ermee’. Siesta spant zich in om dit te voorkomen.

De Kuiperij in
de Hellestraat

Benzinestationnetje 
Kwekersweg

“Met creativiteit en aandacht 
kan een industrieel gebouw vaak 

toch behouden blijven en een 
nieuwe toekomst krijgen”


