
‘Facts and Figures’  
2001-nu: Stichting Heiligenbergerbeekdal pleit voor herstel natuurwaarden van Het Beekdal. 

2012-nu: Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken pleit voor Samenwerken vanaf de Start. 

2013:  

februari:  Coalitieakkoord geeft aan dat  het Elisabeth terrein groen wordt heringericht; 

maart-december: kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen en Bureau Haver Droeze werken in 8 

maanden 200 ideeën van ruim 100 bewoners voor een Stadspark-voor-en-door-bewoners uit tot een 

Inrichting-en-Beheerplan en bijbehorend bestemmingplan;  

17 december : de gemeenteraad keurt -bijna unaniem!- deze plannen goed !! 

24 december: het ziekenhuis verhuist en de gebouwen komen leeg te staan. 

 

 

2014: Start bewonersstichting Elisabeth Groen (SEG); Samenwerkingsovereenkomst met gemeente 

Amersfoort om als bewonersstichting zorg te dragen voor inrichten volgens I&B-plan en beheer 

gedurende 10 jaar. Stichting houdt nauw contact met schil van 40-80 actieve bewoners die nog steeds 

betrokken zijn en informeert zeer regelmatig de stad en het stadsbestuur. Ondertussen krijgen we veel 

belangstelling uit binnen- en buitenland. 

2015:  

januari: Elisabeth Groen wint hoofdprijs Provincie Utrecht in projectencompetitie ' bouwen in en aan 

het landschap' 

april: Initiatiefgroep Parkhuis, aangejaagd door Stichting Elisabeth Groen, maakt plannen om in co-

creatie invulling voor het Ketelhuis te realiseren. 

zomer:  voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de ziekenhuisgebouwen, we krijgen 

steeds meer zin om met de inrichting te starten! 

2015 en 2016: Bestek- en aanbesteding van inrichting en beheer worden voorbereid door SEG, Bureau 

Haver Droeze en gemeente Amersfoort; werkwijze is steeds op basis van Gelijkwaardigheid, Respect, 

Vertrouwen en Persoonlijk Contact (kernwaarden Het Nieuwe Samenwerken) 

2016: start Natuurwerkdagen in het Beekdal om alvast in het groen te beginnen en betrokkenen warm te 

houden; warme contacten in Gebruikersgroep van het Beekdal om gezamenlijke activiteiten te 

organiseren en elkaar te versterken 

juli 2016: de sloop van het ziekenhuis blijkt meer dan een jaar vertraagd te zijn, we balen enorm want we 

willen aan de slag! 

Eind 2018 / begin 2019: Inrichten van het park start in nauwe samenwerking met de stad. In de 

aanbesteding hebben we rekening gehouden met groepen uit de stad die kunnen meehelpen. 

2019 en daarna: een stadspark waarbij de functies voor ecologie, landschap, cultuurhistorie en 
bijbehorende educatie en recreatie worden samengebracht. Dit park is bedacht, ingericht en wordt 
beheerd voor en door de stad. Samen met Parkhuis Amersfoort is het een heerlijke plek voor ontmoeting, 
ontspanning, beleving en educatie van natuur en cultuur. 
 
  


