
Amercentrale Geertruidenberg 
 
Starten bij 

Hotel het Trefpunt 
Raadhuisplein 1a 
4921 ZJ  Made 
 
Locatie zeer kort samengevat: 
OV  :*****- 
Auto  :***** 
Parkeren :***** 
Loop afstand :** 
Toiletten :***** 
Rollator :geen 
Rolstoel :geen 

 
Omdat de Amercentrale geen vergaderzaal heeft, is het ochtendprogramma in het 
hotel het Trefpunt. De locaties liggen ongeveer 5 auto minuten uit elkaar. Na de 
lunch krijg je een duidelijke aanrijroute naar de Amercentrale. 
Het hotel is met OV goed bereikbaar. Vanaf NS station Breda vertrekt 2 maal per uur 
Ariva 123 naar Raamdonksveer. Indien je met het OV komt regel dan zelf vervoer 
met collega’s De organisatie kan daar niet voor zorgen.  
Met de auto neem je op de A58 de afslag 32 Made en volg je de borden richting 
Made. Je rijdt nu op de Goderied Schalckstrraat. Bij de 2e rotonde de 3e afslag 
nemen. Je ziet het hotel nu rechts liggen. 
 

Amercentrale Geertruidenberg.  
De Amercentrale is een steenkool- en 
biomassagestookte elektriciteits-
centrale van RWE in de gemeente 
Geertruidenberg. De centrale is genoemd 
naar de Amer, aan wier beginpunt de 
centrale ligt. In 1952 leverde eenheid 1 van 
de Amercentrale voor het eerst elektriciteit. 
Vandaag gaan we eenheid 9 bezoeken. 
Het kabinet kondigde in 2016 aan te kijken 
naar een versnelde sluiting van eenheid 9, 

hiermee zou de Amercentrale geheel gesloten worden. Door de extra inzet van 
biomassa als brandstof werd dit besluit teruggedraaid. Op 18 mei 2018 werd 
besloten de koleneenheden van de Amercentrale vóór 2025 te sluiten, tenzij de 
centrale dan volledig is overgeschakeld op andere brandstoffen.  In oktober 2018 
heeft RWE in samenwerking met de gemeente Geertruidenberg, de provincie Noord-
Brabant, de regio West Brabant en voormalig dochterbedrijf Innogy de 
toekomstplannen voor de centrale gepresenteerd. In het rapport 
"Toekomstperspectieven Amergebied" worden verschillende scenario's 
gepresenteerd. In het rapport wordt er voor de energievoorziening gekeken naar het 
overgaan op volledig biomassa gestookte centrale, batterijopslag en 
waterstofgasproductie. Ter voorbereiding op een toekomst zonder energieopwekking 
uit fossiele brandstoffen wordt de centrale al voor een deel voorzien van 
zonnepanelen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geertruidenberg_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant


 
Vooraf een aantal waarschuwingen om teleurstellingen te voorkomen: 
 

 Legitimeren (rijbewijs, paspoort of ID) en het tonen van een groene Corona 
check app. is verplicht. Zonder legitimatie geen toegang. 

 Armen en benen moeten bedekt zijn (rok of jurk is niet toegestaan (zie punt 
11 excursievoorwaarden). 

 Bezoekers moeten in een goede lichamelijke conditie zijn en een kleine 3 km 
kunnen lopen en stilstaan (zie punt 5 excursievoorwaarden). 

 U moet de excursie voorwaarden nogmaals persoonlijk onderteken bij aan 
komst in het restaurant Het Trefpunt. 

 
Bij het inschrijfformulier staat ook dat je hebt kennisgenomen van de 
Excursievoorwaarden van de RWE en dat je ze ook zal nakomen. 
 

Deze voorwaarden zijn: 
1. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, worden niet 
toegelaten op de terreinen en/of werken van RWE. Hiervan kan worden afgeweken 
bij excursies en open dagen.  
2. Bezoek(st)ers vanaf 14 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig 
legitimatiebewijs en dit op verzoek tonen. Zonder geldig legitimatiebewijs is toegang 
tot het terrein niet mogelijk. Als legitimatiebewijs kunnen dienen een geldig rijbewijs, 
paspoort of ID-kaart.  
3. Personen tot 18 jaar moeten door één of meer volwassenen worden begeleid om 
deel te kunnen nemen aan de groepsrondleiding.  
4. Huisdieren worden niet toegelaten. 
5. Bezoek(st)er dient zelf of na overleg met een arts te beoordelen of hij/zij om 
medische redenen, bij voorbeeld vanwege het dragen van een pacemaker of het 
gebruik van medicijnen, kan en/of mag deelnemen aan het bezoeken van een 
energiecentrale. Dit in verband met de mogelijke invloed van de apparatuur op 
pacemakers en de grote afstanden die over het terrein worden gewandeld. Personen 
met hoogtevrees moeten er rekening mee houden dat men in hoge installaties komt. 
6. RWE kan zonder opgaaf van reden een aanvraag voor een excursie afwijzen of 
een reeds afgesproken excursie annuleren. Eventueel reeds gemaakte kosten 
worden niet vergoed.  
7. RWE kan zonder opgaaf van reden een bezoek(st)er de toegang tot de terreinen 
en/of werken van RWE weigeren.  

 
Verboden  
8. Bezoek(st)er moet mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur 
uitschakelen, omdat deze apparatuur storingen kan veroorzaken in de installaties.  
9. Het is verboden om apparatuur of machines aan te raken en buiten de 
aangegeven route te gaan.  
10.Fotograferen of filmen is met het oog op de veiligheid niet toegestaan.  
 

Kledingvoorschriften  
11.Om veiligheidsredenen moet een bezoek(st)er kleding dragen die armen en 
benen bedekt. Het dragen van gesloten schoeisel (zonder naaldhakken) wordt 
aangeraden; teenslippers zijn niet toegestaan.  



12.Elke bezoek(st)er is verplicht de door RWE aan hem/haar beschikbaar gestelde 
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidshelm, te gebruiken. 
Opvolgen aanwijzingen  
13.Bezoek(st)er moet op het RWE-terrein in de directe nabijheid van de 
rondleid(st)er blijven.  
14.Bezoek(st)er moet de door RWE en haar medewerkers gegeven aanwijzingen of 
instructies strikt opvolgen. Bezoek(st)er is aansprakelijk voor door hem/haar 
veroorzaakte schade.  
15.Elke bezoek(st)er moet zich houden aan de aanwijzingen op de borden en 
overige (veiligheids)signaleringen op het terrein en binnen de gebouwen van de 
RWE-locatie.  

 
Eigen risico  
16.Elke bezoek(st)er verklaart de bedrijfsterreinen, opstallen en installaties op eigen 
risico te betreden en zich van de gevaren bewust te zijn en hierop bedacht te zijn. 
 


