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DATUM 13-11-2018 

AAN Cie. BEM 

VAN Mariëtte Pennarts 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Kamp Amersfoort 

 

Geachte Statenleden, 

 

In antwoord op uw verzoek om op de hoogte gehouden te worden over de ontwikkelingen van Kamp Amersfoort, 

laat ik u het volgende weten. 

 

In augustus 2018 heeft de provincie n.a.v. uw. motie en het beschikbaar stellen van middelen in de Kadernota 

2017 een subsidie verleend van 500.000 euro als bijdrage aan de verbouwing zoals gepland in Fase 1. De 

subsidie is verleend onder opschortende voorwaarden voor wat betreft het verkrijgen van de vereiste 

vergunningen. Hiermee is de motie afgedaan. 

 

Aanloop 

Begin 2017 werden aanpassingen in het schetsontwerp vereist om een positief advies van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed te mogen verwachten. De omheining moest transparanter en de geplande toren werd te hoog 

bevonden. Dit leidde tot een verbeterd schetsontwerp waarbij de geschiedenis van het kamp, de terreur die er 

heerste, beter kon worden uitgelegd, zichtbaar kon worden gemaakt.  

Vervolgens is bij de aanbesteding voor het ontwerpproces gekozen voor een andere ontwerper van interieur 

(Tinker). Zij verbeeldden heel goed wat Kamp Amersfoort feitelijk, ook educatief, wilde overbrengen. Echter, dit 

kostte meer m2 dan in het eerdere schetsontwerp. Daarom is nu gekozen voor een museum onder de grond van 

de binnenplaats in plaats van onder de grond van het huidige gebouw. Naast dat dit alles enige vertraging 

betekende, is het totaalontwerp verbeterd; meer uitgekristalliseerd met een geplande vaste tentoonstelling waar 

o.a. zowel oud-gevangenen als daders worden verbeeld en met een reflectief programma waar de bezoeker een 

spiegel voorgehouden krijgt met betrekking tot onder meer vooroordelen, verdraagzaamheid en het maken van 

keuzes in eigen gedrag.  

 

Het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het bestek zijn inmiddels gereed. Dit laatste liep nog enige vertraging 

op doordat bij het archeologisch onderzoek een kelder is aangetroffen onder het oorspronkelijke kantoortje van 

de kampcommandant. Deze kelder is inmiddels geïntegreerd in het ontwerp (dit was tevens een bepalende wens 

van de gemeente Leusden). 

 

Stand van zaken 

In financieel opzicht is ook e.e.a. gewijzigd. De kosten van meer m2 zijn uiteraard hoger, maar ook de prijzen 

(calculaties) laten hogere bedragen zien dan bij de aanvankelijke kostenraming van 2015. Aanvankelijk waren 3 

fasen beoogd waarbij de 3de fase een uitbreiding van het huidige bezoekerscentrum (ticketverkoop en meer 

kantoorruimte) en aanpassingen in het landschap aan de overkant van de weg waren beoogd.  

Voor de ticketverkoop wordt nu een eenvoudig, doch bij het geheel passend, gebouwtje bij de poort geplaatst. En 

het landschap blijft voorlopig zoals het is. Hiermee is fase 3 voorlopig van de baan en wordt met fase 1 en 2 een 

volwaardige inhaalslag van Kamp Amersfoort gerealiseerd: onder meer de bouw van een ondergronds museum 

van ruim 70 bij 13 meter, een paviljoen waar de ingang van de museumruimte zich bevindt, een vergrote 

binnenplaats met omheining waar voetstappen (appèl), rozentuin, klokkenstoel, projectie namen oud gevangenen 
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een plek krijgen, restauratie van de originele poort van Kamp Amersfoort (straks ook de ingang), een 

parkeerplaats en inhoudelijke verhalen over oud gevangenen, daders, helpers, een overzicht van 

transportbewegingen van en naar andere kampen in Europa, verbindingen met het Russisch Ereveld, een 

reflectief programma en ruimte voor wisseltentoonstellingen. 

 

De aanbestedingsprocedure voor een aannemer is inmiddels gestart. In december is die procedure afgerond. 

Kamp Amersfoort verwacht vóór 19 april 2020 (tevens 75 jaar bevrijding) open te kunnen gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariette Pennarts 

 

 


