
In maart van dit jaar heeft een 

Amersfoorter de noodklok geluid. 

Niet nog meer hoogbouw direct 

aan de Eem! Z.O.Z. Die noodklok is 

alom gehoord en dat heeft geleid 

tot de oprichting van de SVE.

Doelstelling Stichting Vrienden van de Eemhaven
De stichting heeft als doel de historische, economische en duurzame 

waarden van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken. 

De leefbaarheid en de schaal van de menselijke maat moet voelbaar 

blijven. De stichting beziet daarbij de Eemhaven in haar grotere context, 

vanaf de Havik tot en met de Kop van de Isselt.

– Behoud van de culturele erfenis van onze stad, een stad immers met een geschiedenis  
	 die	reikt	tot	in	de	verre	middeleeuwen	en	haar	bestaan	te	danken	heeft	aan	het	water.
– Een waardige invulling van blok 3: namelijk de verbinding tussen het Eemplein en de 
	 oude	Prodentfabriek,	in	samenspraak	en	in	eerlijke	discussie	met	allen	die	zich	betrokken		
	 voelen	bij	het	gebied	aan	de	Eem.
–	 Voor	onderzoek	naar	de	herbouw	van	de	oude	oliemolen.
– Voor versterking van het bijzondere karakter en de aantrekkingskracht van het gehele   
	 havengebied,	zodat	de	stad	daar	wel	bij	vaart.

Stichting 
Vrienden van 
de Eemhaven

staat voor:

Zie ook www. eemhaven033.nl



Blok 3
Eemplein

Dit is het 
nieuwste plan 

voor Blok 3 
gepresenteerd 

in de Raad

Laat zien dat dit gebied u aan het hart ligt! 
Stort minimaal 1 euro per jaar op NL 92 RABO 0304 3276 54 t.a.v. SVE Amersfoort. 
Mail	naar	meedenken@eemhaven033.nl	om	de	nieuwsbrief	te	ontvangen	 
en teken de petitie: www.geenhoogbouwaaneem.petities.nl 

De Raad spreekt al in september over de invulling van blok 3. Het plan voor  

deze locatie is hoogbouw met appartementen aan de Eem, zie hierboven.  

Laat uw stem horen, teken de petitie tegen hoogbouw op blok 3. De Raad 

moet wakker geschud worden en zich gesteund voelen door uw stem om 

samen met de inwoners van Amersfoort te praten over betere plannen  

van dit uniek stukje bouwgrond. Plannen die leiden tot een verbindende  

functie tussen het Eemplein, de Eem en de Nieuwe Stad. Zodat deze locatie – 

NIET éénmalig geld oplevert door het bouwen van een appartementencomplex – 

maar een waardevolle plek blijft voor Amersfoort. Een plek waar 

de geschiedenis van deze stad aan de Eem begon.  

Blok 3 
verdient een 

beter en breed 
gedragen 

plan!

Laat 
merken dat 

deze hoogbouw 
hier NIET

gewenst is

Alarmfase code oranje  

Wordt 
vriend voor 

1 euro!

Blok 3


