
 

De energie van Geertruidenberg! 

TRANSFORMATIE VAN AMERCENTRALE NAAR BIESBOSCH-CORRIDOR 

Geertruidenberg zet in op het transformeren van het terrein van de Amercentrale van een gebied 

met een industriële bestemming, naar een natuur- en recreatiecorridor van de vestingstad richting 

Nationaal Park de Biesbosch. Deze ingreep draagt bij aan de energietransitie en versterkt zowel de 

natuur als de lokale economie en werkgelegenheid.  

 

Vestingstad aan de Biesbosch 

Geertruidenberg is een vestingstad, een plek die 

het noorden en zuiden van Nederland met elkaar 

verbindt. De gemeente Geertruidenberg wil haar 

positie als vestingstad verder ontwikkelen in 

samenhang met versterking van natuurfuncties. 

Dit onder meer door herontwikkeling van 

natuurgebied Slikpolder en het revitaliseren van 

Nederlands oudste en langste 

waterverdedigingswerk: de Zuiderwaterlinie - in 

september 2016 bekrachtigd door een 

intentieverklaring. De cultuurhistorische rijkdom 

van deze Zuiderwaterlinie biedt belangrijke 

ontwikkelingskansen, bijvoorbeeld op het gebied 

van recreatie.  

 

Naar een groene toegangspoort   

Aan de oever van de Bergsche Maas en aan de 

randen van de Biesbosch ligt het verouderde 

industriële terrein van de Amercentrale. Dit 

gebied heeft de potentie uit te groeien tot een 

toegangspoort naar de Biesbosch. Met de 

transformatie ontstaat een verbindingsschakel 

tussen de natuur van de Biesbosch en de vesting 

van Geertruidenberg. 

Deze transformatie draagt niet alleen bij aan een 

aantal lokale doelstellingen, maar ook aan de 

realisatie van twee belangrijke groene 

doelstellingen van de Rijksoverheid:  

 de energietransitie naar meer duurzame 

energie; en  

 versterking van de natuur.  

 

Energietransitie: twee vliegen in één klap 

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de 

energietransitie. De uitstoot van CO2 moet 

omlaag en aan het gebruik van fossiele 

brandstoffen komt op termijn een einde. De 

sluiting van industriële complexen met een hoge 

C02-uitstoot, zoals de Amercentrale, dragen bij 

aan deze transitie.  

De beoogde transformatie van het Amer-terrein 

naar een natuur- en recreatiecorridor heeft een 

forse afname van de CO2-uitstoot tot gevolg en 

tegelijk wordt door meer natuur, en door de 

aanplant van bomen, extra C02-opname 

gerealiseerd. Oftewel, deze transformatie zorgt 

voor twee vliegen in één klap. 

 

Natuurversterking en verbetering landschap 

De transformatie leidt daarbij tot een groene 

corridor en een versterking van Natuur Netwerk 

Nederland. Of meer specifiek: versterking van de 

natuur rond de Bergsche Maas en het 

achterliggende natuurgebied, waarbij natuur, 

toerisme en recreatie ruim baan krijgen. Dit sluit 

aan op de visie van de Rijksoverheid om natuur 

te versterken; en op de visie van elf 

maatschappelijke organisaties (waaronder VNO-

NCW, ANWB, Natuurmonumenten en 

Samenwerkingsverband Nationale Parken), die 

de samenhang tussen natuur en landschap willen 

verbeteren en nationale parken toeristisch 

aantrekkelijker willen maken.  

 

Transformatie geeft de Biesbosch lucht 

Door het terrein te transformeren tot een gebied 

voor natuur en recreatie krijgt de Biesbosch en 

het omliggende gebied weer ‘lucht’. Daar is ook 

alle reden toe, want het ministerie van 

Economische Zaken riep de Delta Biesbosch-

Haringvliet recent uit tot een van de mooiste 

natuurgebieden van ons land. Het is belangrijk 

dat we dit nationale bezit, één van de weinige 

nog bestaande zoetwatergetijdengebieden in 

Europa, koesteren. De rivieren, eilanden en 

kreken maken van de Biesbosch een groen 

paradijs en een thuis voor amfibieën, vogels en 

zoogdieren.  

 

Concretisering van de transformatie  

Om de transformatie van het terrein 

daadwerkelijk te realiseren wordt door de 

gemeente ingezet op de volgende stappen:   

 De gemeente wil tot een herontwikkelings-

arrangement komen met energiebedrijf RWE 

(de huidige eigenaar van het Amerterrein), 

mede in het kader van het landelijk beleid ten 

aanzien van de energietransitie dat het 

komende kabinet gaat uitzetten. 

 Tegelijk wil de gemeente met lokale, 

regionale en landelijke stakeholders, zoals 



 

de provincie Noord-Brabant, het ministerie 

van Economische Zaken en Nationaal Park 

de Biesbosch, werken aan de 

herontwikkeling van het gebied, met ruim 

baan voor natuur, recreatie en toerisme, en 

met aandacht voor versterking van de 

werkgelegenheid en economie. 

 De continuïteit van de regionale 

warmtelevering, die deels afhankelijk is van 

de Amercentrale, moet daarbij gewaarborgd 

blijven. Een transformatie vraagt om 

alternatieve ‘voeding’ van het Amernet en 

een nieuwe keuze ten aanzien van de 

centrale warmteopwek. 

 Momenteel levert warmtebedrijf EnNatuurlijk 

warmte afkomstig van de Amercentrale aan 

afnemers in omliggende gemeenten. 

Warmtelevering vanuit Moerdijk of een open 

transportnet met een onafhankelijke 

netbeheerder, naar voorbeeld van de 

Warmtealliantie Zuid-Holland, bieden 

mogelijk een alternatief. Op lokaal niveau zal 

hierover overleg worden gevoerd met de 

verschillende ‘Amernetstakeholders’.  

 

Een veelbelovende toekomst 

De transformatie van het Amerterrein draagt 

bij aan de energietransitie én aan de 

versterking van een van Nederlands mooiste 

natuurgebieden. Verder betekent het een 

verbetering van de samenhang tussen 

natuur en landschap en draagt het bij aan de 

ontwikkeling van Geertruidenberg als 

vestingstad aan de Biesbosch. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De randen van de Biesbosch met in de nabijheid het Amerterrein 
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