Financiering
€ 5,5 miljoen totaal
€ 0,56 miljoen Erfgoed Deal
€ 0,62 miljoen provincie NoordHolland en gemeente Gooise Meren

Energietransitie & Duurzaamheid

Forteiland Pampus
Partners + samenwerking
Provincie Noord-Holland
Gemeente Gooise Meren
De Groot Installatiegroep
Port of Amsterdam
En nog vele andere partners.

"Met ons programma 'Duurzaam
Zelfvoorzienend Pampus' kan Pampus
duurzaam vooruit met historie. Niet alleen het
forteiland zelf, maar vooral ook alle relevante
stakeholders. Dat werkt verbindend."
Leerpunten + opbrengst
1. Bouw een ecosysteem met publieke en
private partijen en formuleer een
gemeenschappelijke ambitie met oog voor
de individuele belangen en bijdragen.
2. Differentieer in bijdragen in de vorm van
kennis, kunde en kapitaal.
3. Wees ondernemend en denk in nieuwe
verdienmodellen.
4. Wees geduldig en houd altijd vast aan de
ambitie als het hoger doel.
5. Communiceer en vier tijdig de eerste
successen voor het vergroten van
draagvlak en daadkracht.

Producten
• Website Pampus op de schop!
• Podcast Verborgen in het volle
zicht
• Video Zien verduurzamen, doet
verduurzamen
• Artikel in Monumentaal
'Pampus broedplaats
verduurzaming economie
• Projectpagina Erfgoed Deal
• Artikel in tijdschrift DEAL! 2

www.pampus.nl
Facebookpagina

Tom van Nouhuys
tom@pampus.nl
René Dijkstra
rene@pampus.nl
"Het zelfvoorzienend karakter als één
van de cultuurhistorische waarden van
Pampus is een onuitputtelijke
inspiratiebron voor duurzame off grid
oplossingen."
Beschrijving
Pampus gaat op de schop. De unieke locatie,
kenmerkende architectuur en
cultuurhistorische waarden van Forteiland
Pampus worden als inspiratiebron toegepast
voor het realiseren van een nieuw circulair
entreegebouw, een duurzaam energiesysteem,
een waterzuiveringsinstallatie, biovergister en
de verduurzaming van de overige historische
gebouwen en de vloot. De systemische aanpak
die het project omarmt, is direct afgeleid van
het zelfvoorzienende karakter van Pampus in
1895 en van de hele Stelling van Amsterdam,
die ook was gericht op zelfvoorziening.
Planning
Circulair entreegebouw
• 2021 - 2022: Ontwerp, vergunnen en financieren
• 2022 – 2024: Bouwen
Duurzaam energiesysteem
• 2021 –2022: Ontwerpen, vergunnen
• 2022 –2023: Gefaseerd bouwen
Loods
• 2021 –2022: vergunnen, financieren en bouwen

