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met speciale hamertjes gewerkt. Het is prachtig geworden. Dit 
heeft alles te maken met waarom we ons overkoepelende bedrijf  
The Attention Group hebben genoemd: alles wat je aandacht 
geeft gaat glimmen.’ 

Aalbers kan de hele dag door verliefd zijn. Als hij, zoals nu, in 
de paradijselijke tuin van De Mariënhof  zit, oog in oog met het 
eeuwenoude, voormalige stadsklooster. Als hij gasten ziet genieten 
in diezelfde wonderschone setting. Maar ook als hij zijn talentvolle 
medewerkers ziet groeien en bloeien in hun rol, als hij een inspi-
rerend gesprek heeft met een creatieve geest of  iemand anders die 
hem een gevoel van begeestering geeft. 

‘Ik wil altijd ruimte houden voor nieuwe impulsen. Die triggeren 
me om te dromen over nieuwe mogelijkheden voor onze bedrij-
ven. Er is altijd beweging. We denken altijd vooruit, al ontkomen 
we soms niet aan een stapje terug. We steken hoe dan ook onze 
nek uit. Het is de liefde voor markante panden en mensen die 
ons drijft.’   

Je kunt zien dat ze aandacht heeft gehad. De linkerflank van De 
Mariënhof, het voorportaal van het vroegere Burgerweeshuis, 
ligt er fraai bij in het zomerse ochtendlicht. Het resultaat van een 
sterk staaltje restauratiewerk van de Amersfoortse specialist Van 
de Burgt & Strooij. ‘Nieuwe leien dak, extra dakkapelletjes, alles 
opnieuw geïsoleerd, geschilderd, nieuwe voegen, alle glas-in-lood-
ramen vervangen’, zo somt pandbewaarder Pieter Aalbers op wat 
er van januari tot en met mei gedaan is. ‘Gasten moesten er zo 
weinig mogelijk last van hebben. De restaurateurs hebben zelfs 

Sprookje 
Het verhaal van De Mariënhof  lijkt wel een sprookje. Maar ach-
ter de historische magie van de populaire congreslocatie schuilt 
ook gewoon een team dat daar keihard aan werkt. Aangevoerd 
door de twee ondernemers Pieter Aalbers en Adriaan Derksen, 
pandbewaarders noemen ze zichzelf, die oprecht hun geluk  
halen uit wat ze doen: met toegewijde medewerkers en partners 
markante gebouwen teruggeven aan steden. 

Bijna vijf  jaar geleden begon die missie met Het Muntgebouw 
in Utrecht. De Mariënhof  in Amersfoort volgde al snel. De uit-
daging: gebouwen die daar in al hun historische beperkingen en 
bestemmingen eigenlijk niet geschikt voor zijn, tot wasdom laten 
komen als congreslocatie. Kolfje naar de hand van Aalbers en 
Derksen, die graag net even anders denken. Zij maakten van het 
historische karakter juist de kracht. 

Beide locaties scoren inmiddels topnoteringen in de congres- en 
evenementenwereld. Dit jaar greep Het Muntgebouw de tweede 
plaats bij de Nationale Meeting Awards in de categorie Beste 
Meetinglocatie XL. De Mariënhof  krijgt aan de lopende band 
lovende reviews van congresorganisatoren, trouwende stellen en 
gasten.  

Sprankelend verschil 
Wat is het geheim? Aalbers: ‘Je kunt een fantastisch pand heb-
ben, maar zonder ziel lukt het niet. Fijne, goede medewerkers 
moeten het sprankelende verschil maken. En dat doen ze bij 
ons.’ Op zijn telefoon laat hij een foto zien van een recent per-
soneelsuitje voor alle locaties van The Attention Group, waar 
inmiddels ook de nieuwe aanwinst Landgoed Brakkesteyn in 
Nijmegen onder valt. Ongeveer zestig overwegend jonge profes-
sionals lachen hun enthousiasme de lens in. ‘Mooi he? Adriaan 
en ik weten natuurlijk waar we het over hebben, maar jonge 
mensen denken anders. Ze hebben daardoor veel te brengen. 
Een héér-lij-ke generatie. Ik word heel gelukkig van jonge talen-
ten die opstaan, vanuit hun stage al drie jaar bij ons werken en 
blijven groeien. Niet alleen onze panden worden geroemd, maar 
ook zij winnen prijzen.’

Komt hij bij de essentie van hun bestaan als The Attention 
Group. ‘De diepste kern zit ‘m in gastvrijheid, jezelf  thuisvoelen. 
Mensen hebben in gezelschappen vaak hun schild voor zich. 
Meestal letterlijk in de vorm van hun telefoon. Wij doen er al-
les aan om dat schild te laten zakken. Dan kom je tot werkelijke  
ontmoetingen, echte gesprekken. Hoe we dat doen? Je hoorde 
het bij binnenkomst al: je wordt welkom geheten door een sound  
perfume: een muzikale compositie van geluiden, klanken en  
sferen. Bovenal verdiepen we ons oprecht in de gast als hij of  zij 
hier een feestje houdt.’ 

Cirkel rond 
De Mariënhof  groeit naast congreslocatie steeds meer uit tot 
een verzameling van functies. Of, zoals Aalbers het zegt, ‘een  
bijenkorf  van creativiteit’. Hij laat de vertrekken zien waar straks 
kantoorruimtes (‘Niet zomaar kantoren natuurlijk’) en enkele  
hotelsuites (‘Welke Amersfoorter wil er niet in De Mariënhof  
overnachten?’) verrijzen. Daarmee is de cirkel volgens Aalbers 
rond en is De Mariënhof  24/7 weer van de stad. Met wijnbar 
Zuster Margaux en BUUF in de Serre is het monumentale stads-
klooster al het thuis van vernieuwende horecaconcepten, zoals 
ook foto- en kunstexposities alle ruimte krijgen. 

Aalbers: ‘Mensen zullen misschien denken dat het ons allemaal 
maar toekomt, maar geloof  me, het is heel erg hard werken om 
een euro over te houden. Dat geeft ook niet. We doen het uit liefde 
die we voelen voor markante gebouwen en mensen. Die kunnen 
me zelfs emotioneren. Als ik word uitgenodigd om te praten over 
onze visie, dan praat ik vanuit mijn hart en moet ik soms even 
doorslikken. Ik kan het niet anders doen, zoals ik ook in mijn 
blogs, columns en interviews niet anders kan dan eerlijk, open 
en kwetsbaar zijn. Zo ben ik nu eenmaal. Het mooie van ouder 
worden - ik word 50 - is dat je jezelf  meer gaat relativeren. Als ik 
dood neerval, dan hebben we met De Mariënhof  in elk geval het 
verschil weten te maken.’ 

De Mariënhof glanst meer dan ooit tevoren. De steigers 

zijn opgeborgen, de eerste fase van de restauratie van de 

eeuwenoude congreslocatie is met succes voltooid. Meer 

en meer groeit de erfgoedparel in de Amersfoortse  

binnenstad uit tot een plek waar gastvrijheid, verfrissen-

de horecaconcepten en verrijkende kunst samenkomen. 

En er ligt nog heel veel moois in het verschiet. 
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Pieter Aalbers ziet De Mariënhof na restauratie nóg meer glanzen


