
Op 5 september 2013 is het 25 jaar geleden dat de gemeenteraad groen licht gaf voor de bouw van Kattenbroek. Deze wijk 
zette Amersfoort nationaal en internationaal op de kaart. Alle reden om ’25 jaar Kattenbroek’ te vieren!  

2 5  JAAR  KATTENBROEK

ZA 07.09 Over de rol van Moderne kunst in Kattenbroek. Over Verleiding,  Venus,  Schelpen,  Bronzen 
aardappels,  Schaduw,  Licht en het  Huwelijk in het verheven Amphitheater.   Rondleider: Gerda Brethouwer, 
destijds projectleidster beeldende kunst bij De Zonnehof.   Startpunt: kruispunt Molenpad/ Luistergang.

ZO 15.09 Over het Centrale Park, een dekzandrug na de voorlaatste IJstijd,  een Vijver met Mosselbanken 
en een Landgoed uit de 19e eeuw.   Rondleider: Willem Oxener, landschapsarchitect bij de gemeente 
Amersfoort.   Startpunt: het Castellum.

ZA 21.09 Over het Plan en het Proces.   Rondleider: Heino Abrahams, destijds projectleider en bewoner 
van Kattenbroek.   Startpunt: maquette in winkelcentrum Emiclaer.

ZA 28.09 Kattenbroek… anders dan andere wijken. Fons Asselbergs was als wethouder drijvende kracht en 
verantwoordelijk voor Kattenbroek.  Welke factoren bepaalden dat er tijd was voor iets nieuws?  Is de Droom 
werkelijkheid geworden?   Rondleider: Fons Asselbergs.    Startpunt: maquette in winkelcentrum Emiclaer

start 14:00 uur duur 2 uur   aanmelden: trudydemooy@gmail.com

Kattenbroek Rondleidingen 

Onder de titel  ‘Amersfoort in Gesprek’  organiseert Archief Eemland een gesprek met bewoners van 
Kattenbroek over ’25 jaar woonbeleving’ in deze wereldberoemde architectuurwijk.
Gespreksleider: Rob Smulders, programmamaker en oud-bewoner van Kattenbroek. Met medewerking 
van architect Jan Poolen, destijds één van de architecten,  een kunstkenner,  een jonge muzikant,  de oudste 
inwoner van de wijk en veel bevlogen bewoners. Oude fi lm- en fotobeelden uit het archief en van bewoners.

locatie:  de CoffeeClub,  Emiclaerhof 24,  Amersfoort
aanvang:  20:00 uur   einde:  21:00 uur
aanmelden niet nodig,  toegang gratis,  incl. het eerste kopje koffi e

woensdag Kattenbroek Gesprek

Kattenbroek betekende een breuk met de stedenbouw van decennia daarvoor. De wijk trok busladingen met 
bewonderaars uit binnen- en buitenland. Madurodam plaatste markante huistypen van de wijk. Studenten en 
cultuurliefhebbers stroomden wekelijks naar de nieuwbouwwijk. Tijdens het Architectuurcafé blikken we terug op 25 
jaar Kattenbroek: het proces van totstandkoming, de tijdgeest, de chemie waarin deze wijk werd gerealiseerd en of we 
lessen kunnen leren van Kattenbroek. Over de waarde en betekenis van Kattenbroek in het perspectief van toen en nu.
Sprekers: Fons Asselberghs, destijds verantwoordelijk wethouder; Ashok Bhalotra, de stedenbouwkundige van 
de wijk; oud-burgemeester Annie Brouwer; Jaap Huisman, architectuurcriticaster en hoofdredacteur van het 
tijdschrift Smaak en bewoners van het eerste uur Danielle Hamers en Henk Dibbets.   Moderator: Matthijs de 
Boer, stedenbouwkundige mdbs

locatie: Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort
aanvang:  20:00 uur   zaal open:  19:30 uur
toegang:  gratis

Speciaal in verband met het 25 jarig bestaan maakte Rob Smulders, 
programmamaker en oud-bewoner van Kattenbroek, een fi lm waarin direct 
betrokkenen terugblikken en bewoners vrijuit spreken over hun wijk.  Tevens 
vertoning van een ‘historische’ fi lm over Kattenbroek.
Inleiding: Heino Abrahams, destijds projectleider en bewoner van Kattenbroek.

locatie: De Lieve Vrouw,  Lieve Vrouwestraat 13,  Amersfoort
aanvang:  19:00uur
kaartverkoop en reserveren:  www.lievevrouw.nl

Architectuurcafé Learning from Kattenbroek
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Docu Kattenbroek 25 jaar! Primeur!
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Kijk voor meer informatie op : www.amersfoort.nl / www.fasade.nl / www.archiefeemland.nl / www.facebook.com/25jaarkattenbroek
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