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Het jaar 2019 kende een groot 

aantal hoogtepunten, zoals 

het winnen van de Publieks-

prijs van de BNG Erfgoed-

prijs, de wandeling van 

Koning Willem-Alexander 

met zijn gevolg door de histo-

rische binnenstad en tot slot 

de vele bezoekers aan de 

Open Monumentendag.  

Deze evenementen versterk-

ten zonder enige twijfel het 

draagvlak voor het gebouwde 

erfgoed.

tessa beck man ,  ma x cr amer ,  eelco dijk s tr a , 
ger ard k eijzer ,  sandr a hovens , 
sask ia s tou ten -schrijer
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Koningsdag 2020. V.l.n.r. Johan van Oldenbarnevelt, Sofie van 
Amersfoort en Caspar van Wittel ontvangen de koninklijke 
familie bij de Koppelpoort.
Foto: Robin Utrecht.
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zicht Bergkwartier op die plek enorm versterkt.  
Op deze locatie wil de eigenaar een nieuw pand 
bouwen. Daarom heeft kunsthistorica Jojanneke 
Clarijs een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd 
naar de betekenis van dit pand. Het oordeel was dat 
in het pand geen bijzondere elementen aanwezig 
waren die behoud noodzakelijk maakten. StudioWA! 
uit Amersfoort maakte daarop een plan voor een 
woonhuis, waarbij de diepe tuin werd gerespec-
teerd. 

Kerkenvisie 
Ook in 2019 werd doorgewerkt aan de Amersfoortse 
kerkenvisie. Na een jaar van verkennen en 
opbouwen, was er 19 december een mooie 
bijeenkomst in de oudkatholieke kerk. Dertig 
belangstellenden, bestaande uit kerkeigenaren, 
kerkbeheerders, ambtenaren uit diverse beleidsafde-
lingen, raadsleden en de wethouder Monumenten-
zorg hebben een presentatie gekregen over de 
historie van kerkgebouwen in Amersfoort en over de 
huidige stand van zaken binnen deze speciale 
categorie gebouwen. Aansluitend heeft de groep 
gedeeld wat zij voor ogen zien voor de toekomst van 
kerken in Amersfoort. In 2020 wordt de kerkenvisie 
gecontinueerd. 

 
Monumentenlijst

In 2019 is de aanwijzing van het industriële erfgoed 
door capaciteitsproblemen stil gevallen. Dat is 
teleurstellend, omdat ook nieuwe aandachtsvelden 
zich aandienen. Zo kreeg het Team Monumenten-
zorg vragen over het werk van de Amersfoortse 
architect Heijdenrijk (1932-1999). Het pand aan de 
Heliumweg 7 van Metafors uit 1984 verdient volgens 
de gebruiker en Siesta een plaats op de gemeente-
lijke monumentenlijst. Daarnaast vroeg de eigenaar 
van één van de ABC-woningen aan het Bohèmepad 
advies over een mogelijke uitbreiding van dit 
bijzondere complex. Het werk van Heijdenrijk is veel 
omvattend, zowel de Ruïnewoningen als de 
blauwrode toren als iconen van Kattenbroek zijn 
bijzondere projecten in zijn oeuvre, dat tot de 
categorie Eigentijdse Architectuur gerekend kan 
worden. 

Daarnaast besteedde de Historische Kring 
Hoogland in de Bewaarsman van augustus en 
december 2019 aandacht aan een aantal. Tijdens en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog werd een groot 
aantal boerderijen en woonhuizen vernield, 
waardoor er woningnood ontstond. Uit die tijd 
dateren ook noodwoningen, die bedoeld zijn als 
tijdelijk verblijf. Inmiddels zijn ze bijna allemaal 
verdwenen, met uitzondering van een voorbeeld aan 
de Zeldertseweg 75 bij boerderij De Pol, één aan de 

Publieksprijs
Op 10 maart 2019 nam wethouder Astrid Janssen in 
Leiden de publieksprijs van de Bank BNG 
Erfgoedprijs in ontvangst. 

Een inspirerende film, waarin juniorgidsen de 
kijkers meenamen door Amersfoort, speelde hierbij 
een grote rol. Drie steden waren naast Amersfoort 
genomineerd: Leeuwarden, Oss en Rheden. Deze 
laatste ontving de juryprijs. 

In de motivering werd de inzet van Amersfoort 
voor het erfgoed geprezen en werd geconstateerd 
dat de ‘inwoners van Amersfoort aanwijsbaar trots 
zijn op hun historische stad’.

Team Monumentenzorg
Gerard Keijzer verruilde in 2019 zijn baan bij de 
gemeente Amersfoort voor een nieuwe functie bij 
Monumentenzorg Voorst (Gelderland). Gedurende 
bijna twaalf jaar heeft Gerard in Amersfoort veel 
erfgoedprojecten begeleid en monumenteneigena-
ren ondersteund en geadviseerd bij restauraties, 
verbouwingen en herbestemmingprojecten. Gerard 
werd opgevolgd door Eelco Dijkstra. Vanuit zijn 
eerdere werkzaamheden voor de Monumenten-
wacht kende Eelco de Amersfoortse monumenten al 
goed. Zo kon hij snel veel werkzaamheden in de stad 
oppakken. 

In 2019 werd Max Cramer 65 jaar en daarmee is 
hij nog slechts een jaar verwijderd van zijn pensione-
ring. Zijn enorme kennis over de stad zal volgend 
jaar zeer worden gemist. Reden voor hem om in 
2019 zoveel mogelijk informatie en kennis vast te 
leggen in het digitale monumentenregistratiesys-
teem dat mede door hem is ontwikkeld. 

In 2019 ondersteunde Marcel Giard het team 
Monumentenzorg bij diverse projecten, naast zijn 
normale werkzaamheden als gemeentelijk 
projectleider.

Subcommissie Erfgoed
Amersfoort kent binnen de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit een subcommissie Erfgoed. Dit onafhanke-
lijke en deskundige adviesorgaan van het college is 
voor monumenten wettelijk verplicht. In 2019 zijn in 
de subcommissie Erfgoed 360 vergunningaanvragen 

behandeld die betrekking hebben op monumentale 
panden of gebieden. Daarnaast zijn veel eigenaren 
gefaciliteerd bij de instandhouding, transformaties 
en herbestemming van erfgoed. Er is een duidelijke 
toename aan vragen die betrekking hebben op 
duurzame monumentenzorg. 

In november 2019 is architect Micha de Haas 
aangesteld als Stadsbouwmeester. Hij volgde 
daarmee Loes Oudenaarde op, die deze functie 
meerdere jaren vervulde. De stadsbouwmeester is 
voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en van de Subcommissie Erfgoed. In januari 2020 
zijn er bovendien twee nieuwe leden aangesteld in 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: Pieter van Traa 
volgde Martin van Bleek op als restauratiearchitect 
en Elmar Egert volgde Selma van Beek op als 
stedenbouwkundige in de commissie.

 ONDERZ OEK

Bouwhistorisch onderzoek 
Utrechtseweg 155

Aan de Utrechtseweg staat vanaf begin 1900 een 
klein woonhuisje, waarin lange tijd de Amersfoortse 
schilder Willem Jan van Dam heeft gewoond. 

Het pand wordt aan de oostzijde omgeven door 
een diepe tuin, die het groene beeld van het stadsge-

Uitreiking Erfgoedprijs. In het midden wethouder 
Janssen met de trofee van de publieksprijs. 
Foto: Deborah Herder.

Utrechtseweg 155. 
Foto: Archief Eemland.

Zeldertseweg 75 noodwoning. 
Foto: Jeroen van den Hengel.
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coelhorsterlaan 10  
– herbestemming tot wonen

Landgoed Coelhorst kent een bewogen verleden. 
Tijdens de invasie van Duitsland lagen de gebouwen 
van het landgoed in het schootsveld, waardoor de 
boerderijen en het kasteel aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog door het Nederlandse leger in 
brand zijn gestoken en verwoest. Al tijdens de 
bezetting werden de boerderijen op het landgoed in 
de kenmerkende stijl van de Wederopbouw 
herbouwd. 

Toen de agrarische activiteiten werden 
beëindigd, is de boerderij met bijgebouwen van 
Coelhorsterlaan 10 onder erfpacht verkocht.  
De omliggende landerijen waren al overgegaan  
in handen van Natuurmonumenten. De nieuwe 
eigenaren willen de boerderij en de bijgebouwen  
in samenspraak met Natuurmonumenten en de 
gemeente naar een nieuwe woonfunctie transfor-
meren met respect voor de oorspronkelijke 
verschijningsvorm. Zo krijgt het geheel weer zo veel 
mogelijk de uitstraling van weleer.

elleboogkerk, kortegracht 39
Voor de herbestemming van de Elleboogkerk 
worden plannen ontwikkeld. De nieuwe eigenaar, 
restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij, ging 

de historische daken die zo waardevol zijn in het 
stadsbeeld.

De Alliantie ontwikkelt verduurzamingplannen 
voor diverse wooncomplexen. Het beeldbepalende 
complex in de binnenstad rond de Celzusterenstraat 
en de Sint Annastraat werd in 1934 ontworpen door 
stadsarchitect ir. C.B. van der Tak. De huidige 
verduurzamingopgave wordt hier nog bemoeilijkt 
doordat diverse woningen aan particulieren zijn 
verkocht. Dit heeft impact op de mogelijkheden tot 
verduurzaming. Waar in veel gevallen bijvoorbeeld 
het aanbrengen van een isolatiepakket op het dak 
(onder de dakpannen) een goede oplossing vormt, 
kunnen daardoor nu onwenselijke niveauverschillen 
in de daken ontstaan. Per blok zal – samen met de 
particuliere eigenaren – worden gezocht naar de 
beste oplossing. Uitgangspunt is dat het samenhan-
gende beeld per blok moet worden gewaarborgd. 
Tevens wordt er moeite gedaan om de oorspronke-
lijke sfeer en uitstraling terug te brengen door een 
ander kleurgebruik en door aan de straatzijde bij die 
tijd passende nieuwe deuren en raamkozijnen te 
plaatsen.

P ROJEC TEN

Herbestemming
De al eerder ingezette tendens om voor bestaande 
gebouwen een nieuwe functie te vinden, werd in 
2019 verder voortgezet. Voor veel monumenten 
kwam de vraag voor een passende herbestemming. 
Hierbij is het nodig om vooraf te weten waar men bij 
de planvorming rekening moet houden. Dit vergt 
maatwerk op basis van een zorgvuldig opgesteld 
transformatiekader. Hiervoor is archiefonderzoek 
onmisbaar, evenals een grondige studie in het 
monumentale pand. Het spreekt vanzelf dat dit ook 
voor het Team Monumentenzorg een grote 
inspanning betekent om samen met de eigenaar/
aanvrager een verantwoord plan op te stellen. Meer 
dan tien grote opgaven kwamen aan bod, waarvan 
hieronder een zevental is uitgelicht. 

gebied van hergebruik, circulaire economie en 
verduurzaming. Aan de hand van een minimonu-
ment konden de verduurzamingmogelijkheden bij 
erfgoed inzichtelijk worden gemaakt. 

Naast bijzonder methodes voor isolatie was in 
het gebouwtje een systeem ingebouwd voor 
warmtewinning onder de dakpannen. Dit kan een 
onzichtbaar alternatief vormen voor zonnepanelen. 
‘Vastgoedprins’ Bernhard jr. en zijn vrouw Annette 
toonden veel belangstelling. Voor de actualisering 
van het zonnepanelenbeleid zijn in 2019 proeven 
gedaan en mogelijkheden in kaart gebracht, zodat in 
2020 besluitvorming door de raad over dit 
onderwerp kan volgen.

Op 27 november organiseerde de nieuwe 
coöperatie Zon op Amersfoort een bijeenkomst in 
de Johanneskerk over collectieve zonnedaken. Deze 
organisatie van en voor bewoners legt zonnepanelen 
op grote daken in Amersfoort zonder winstoog-
merk. Belangstellende kunnen daarin participeren: 
de zonnepanelen worden gezamenlijk gekocht en de 
opbrengst wordt gedeeld. Doel is om samen 
Amersfoort stap voor stap te verduurzamen. Voor 
veel monumenteneigenaren vormt dit collectieve 
initiatief een uitkomst, zodat gebruik kan worden 
gemaakt van zonne-energie zonder gevolgen voor 

Bunschoterstraat 24 (De Keet) en één bij Klein 
Weerhorst aan de Weerhorsterweg 20. 

Deze woningen vertellen vooral een sociaalhisto-
risch verhaal. De vraag vanuit de Historische Kring 
Hoogland is dan ook op welke wijze deze pandjes 
voor het nageslacht bewaard kunnen worden en 
welke passende functie deze gebouwtjes kunnen 
krijgen. 

Duurzaamheid en erfgoed
Bij vrijwel alle verbouw- en restauratieplannen speelt 
verduurzaming op dit moment een belangrijke rol. 
Dit vraagt bij monumentale gebouwen om maatwerk 
om zowel in esthetisch als technisch opzicht tot 
goede oplossingen te komen en geen belangrijke 
waarden te verliezen. Speciale materialen en 
technieken bieden vaak mogelijkheden.

Op 22 januari werd voor de gemeenteraad een 
Projectenmarkt georganiseerd vanuit het thema 
Duurzame Stad. Daarin werden diverse activiteiten 
en projecten toegelicht op het gebied van 
energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame 
mobiliteit. Ook de verduurzamingmaatregelen die bij 
erfgoed kunnen worden ingepast werden getoond.

Op 5 april bracht Deltacommissaris Peter Glas 
een bezoek aan de binnenstad. Hij werd ontvangen 
door wethouder Astrid Janssen. Het thema vormde 
klimaatadaptatie en energietransitie, ook in relatie 
tot cultuurhistorie. In restaurant Madonna in de 
Krommestraat (het pilotpand waar is geëxperimen-
teerd met verduurzamingmogelijkheden) werd een 
toelichting gegeven op diverse Amersfoortse 
projecten en initiatieven. Een wandeling en 
boottocht door de binnenstad gaven nog meer 
inzicht. Erfgoed en klimaatadaptatie blijken vaak een 
verrassend goede combinatie te zijn. Bijvoorbeeld 
met het behoud van de vele groene tuinen en de 
inpassing van gebeeldhouwde spuwers in de 
kademuren die zorgen voor afvoer van overtollig 
regenwater. Met de inrichting van de openbare 
ruimten en initiatieven zoals bijvoorbeeld 
geveltuintjes kan dit nog worden versterkt. 

Koningsdag 2019 vormde een bijzonder 
evenement. De Varkensmarkt stond in het thema van 
duurzaamheid en klimaat, met projecten op het 

Prins Bernhard jr. en prinses Annette bij het 
duurzaamheidhuisje op de Varkensmarkt. 
Foto: Christian Schwertasek.

Het boerderij-ensemble aan de Coelhorsterlaan 10. 
Monumentenzorg Amersfoort.
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Door middel van een zorgvuldige selectie- en 
inschrijvingsprocedure is een nieuwe huurder 
gezocht. Belangstellenden konden een plan 
voorleggen en dit in een presentatie toelichten. Ook 
de buurt was in de selectiecommissie vertegen-
woordigd. De keuze is gevallen op een katoendruk-
kerij, een bijzondere referentie aan de 
ontstaansgeschiedenis van het gebouw . In de 
Volmolen worden voor deze functie een atelier met 
winkel, een educatieve ruimte en een gastenverblijf 
gerealiseerd. Het geheel vormt een verrijking van 
deze plek, als stapsteen tussen historische 
binnenstad, Eemplein en de Nieuwe Stad. Een kleine 
verbouwing is nodig, maar het monument biedt wat 
dat betreft mogelijkheden. In 2020 zal de 
katoendrukkerij haar deuren openen.

utrechtseweg 174 – watertoren
Op het hoogste puntje van de Amersfoortse berg is 
in 1912 door de gemeente onder leiding van 
stadsarchitect C.G. Beltman een watertoren 
gebouwd. In 2015 verloor de toren zijn functie en 
werd er gezocht naar een nieuwe bestemming en 
eigenaar. Binnen in het bakstenen gebouw staat een 
groot stalen vat waar het drinkwater in opgeslagen 
werd. Behoud van dit bijzondere vat bleek een 
uitdaging. Plannen voor een groot restaurant met 
aangebouwde nieuwbouw vonden daardoor 

textielindustrie. Het gebouw bevatte een door 
waterkracht aangedreven mechaniek om wol de 
vervilten (vollen). Van deze (water)molenconstruc-
tie is helaas niets meer aanwezig. Door Monumen-
tenzorg is enkele jaren geleden een historisch 
onderzoek gedaan naar het monument, onder meer 
om de locatie van het oorspronkelijke waterrad te 
achterhalen. Conclusie is dat dit zich waarschijnlijk 
heeft bevonden in het deel van het gebouw (met 
watergang) dat bij de restauratie van de Koppel-
poort in 1886 is gesloopt omdat het deels om de 
landpoort heen was gebouwd (zie tekening 1886). 

De oude tekeningen maken duidelijk dat het 
nog bestaande deel van de Volmolen oorspronkelijk 
één ruimte was met een constructie met 
standvinken en balklagen. In de jaren ’50 werd het 
pand verbouwd tot woning en atelierruimte. 
Burgemeester Molendijk wilde in die periode ruimte 
bieden aan culturele functies op dit soort locaties. 
Beeldend Kunstenaar Hylkema kwam met zijn 
vrouw in de Volmolen wonen en werken. Zij hebben 
tot op hoge leeftijd in de Volmolen gewoond. Na 
hun overlijden ontstond in 2019 een herbestemmin-
gopgave. De gemeente Amersfoort is nog steeds 
eigenaar van de Volmolen. Besloten is, dat dit 
vooralsnog zo blijft vanwege de bijzondere locatie 
en het ensemble met de Koppelpoort, stadsmuur en 
Stoney-stuw.

gekomen om de invulling van het gebouw hierop 
aan te passen. Samen met de overgebleven zusters 
wordt er gezocht naar een passende vernieuwing en 
tegelijkertijd restauratie van de waardevolle 
historische elementen. Vanuit het gedachtegoed van 
de congregatie zal er in de gebouwen en op het 
buitenterrein een nieuwe samenlevingsvorm 
ontstaan van ouderen, maar ook van jongeren die, 
gebruikmakend van de te realiseren studentenka-
mers, hier een maatschappelijke stage kunnen gaan 
volgen. 

volmolen, plantsoen-noord 
De Volmolen werd in de 17e eeuw gebouwd tegen de 
stadsmuren en de Koppelpoort, ten behoeve van de 

daarover in overleg met de buurt. Tijdens een 
bijeenkomst in de kerk konden omwonenden en 
andere betrokkenen hun wensen en ideeën kenbaar 
maken. Deze zullen worden betrokken in de verdere 
planvorming. Participatie vormt een belangrijk 
onderdeel bij ontwikkelingen in de stad. Dit is ook 
een speerpunt in de toekomstige Omgevingswet. 

emmaüskerk – hart voor het 
soesterkwartier
Al enkele jaren is het kerkbestuur voor de 

Emmaüskerk op zoek naar een aanvullende functie. 
Hiervoor ontwierp AGNOVA-architecten een plan 
met nieuwbouw rond de monumentale kerk. Dit 
kerkgebouw aan de Noordewierweg werd in 1929 als 
Emmakerk ontworpen door architectenbureau  
G. van Hoogevest uit Amersfoort. 

In samenwerking met drie partijen, het Leger 
des Heils, de kerk van de Nazarener en kindercen-
trum Bzzzonder is gezocht naar een transformatie 
van een ontmoetingsplaats voor de buurt. Vanuit de 
gemeente zijn onder andere stedenbouwkundige en 
monumentale randvoorwaarden opgesteld. Op 
grond daarvan is de nieuwbouw zo gegroepeerd, dat 
het kerkgebouw weer opnieuw het Hart van het 
Soesterkwartier gaat vormen. 

barchman wuytierslaan 55 
 – sint joseph

In 1909 werd door de Congregatie van Sint Joseph 
aan architect Hermanus Kroes de opdracht gegeven 
voor de bouw van een moederhuis Sint Joseph 
(BWlaan 55) en een retraitehuis met kapel Sint 
Alphonsus (BWlaan 53). De panden vormen door 
een eenheid in compositie en materiaalgebruik een 
ensemble. In 1981 werd er links van het moederhuis 
een modern sterk contrasterend appartementen-
complex met seniorenwoningen gebouwd. Het 
retraitehuis voor de paters verloor in de loop van de 
tijd zijn functie en werd in de jaren negentig een 
asielzoekerscentrum. Het moederhuis huisvest 
daarentegen ook nu nog een aantal zusters van hoge 
leeftijd. Van een klooster is echter geen sprake meer. 
Beweging 3.0 draagt inmiddels zorg voor deze 
senioren woonzorglocatie (Mgr. Blom) en de tijd is 

Emmaüskerk, Noordewierweg 131. 
Foto: Tjeerd Jansen (2005).

Plattegrond Volmolen 
1886. 
Tekening Monumentenzorg 
Amersfoort.
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bod uitbrengen op dit door het rijk beschermde 
complex uit 1877. Het monumentale hoofdgebouw, 
dat de verschijningsvorm van een villa heeft, wordt 
aan vier zijden omsloten door lage vleugels. Een 
apart gelegen barak vormt de toegang vanaf het 
Zeevaarderspad. Helaas is de portierswoning aan de 
Hogeweg in 1986 gesloopt. Rond het complex lag 
een fraai aangelegde tuin. 

Omdat de verwachting was dat in veel gevallen 
nieuwbouw zou worden toegevoegd, werd aan de 
gemeente gevraagd de indieners tijdens een gesprek 
een eerste indruk te geven of de plannen ook 
haalbaar zouden zijn. Van de zeventien partijen is 
hiervan door elf gebruik gemaakt. Het Amersfoortse 
bedrijf Schipper Bosch heeft het complex 
uiteindelijk verworven en zal hiervoor herbestem-
mingsplannen ontwikkelen, die in een volgend 
jaarboek ter sprake zullen komen. 

gebogen lanen op dit vroeg 20e-eeuwse villapark 
geënt. Vanaf het plateau aan de Utrechtseweg is een 
zichtlijn op de rooms-katholieke Sint-Ansfriduskerk 
gerealiseerd. Vanuit de gemeente worden de 
bouwplannen met zorg aan de kavelpaspoorten 
getoetst. Door de ligging in het stadsgezicht en 
doordat veel plannen op vroegere voorbeelden zijn 
geïnspireerd heeft monumentenzorg zitting in het 
beoordelingsteam, waarin ook de supervisor en de 
landschapsarchitect vertegenwoordigd zijn. 
Inmiddels zijn voor bijna alle kavels nieuwbouwplan-
nen ingediend, soms met een heel verrassend 
resultaat. 

Militair Hospitaal 
Door het Rijksvastgoedbedrijf is het complex van 
het voormalige Militair Hospitaal in 2019 te koop 
aangeboden. Geïnteresseerde partijen konden een 

kantorenpark De Hoef West gebouwen aanwezig 
zijn, die zich door een verzorgde architectuur 
kenmerken. Het bedrijfsgebouw aan de Computer-
weg 2-4 van ZZOP-architecten uit 1988 is hiervan 
een goed voorbeeld. Dit gebouw roept door zijn 
bouwmassa en de horizontale raamstroken binnen 
het betonskelet herinneringen op aan de architec-
tuur van het Nieuwe Bouwen uit de jaren twintig van 
de vorige eeuw.

Binnenstad Openbare Ruimte
In beschermde stadsgezichten zoals de Amersfoort-
se binnenstad is ook de inrichting van de openbare 
ruimte zeer bepalend voor de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van het stadsbeeld. Monumenten-
zorg is daarom nauw betrokken bij plannen op dit 
gebied. In 2019 werd onder andere gewerkt aan de 
Lichtvisie en een Kwaliteitsgids voor de inrichting 
van de openbare ruimte. 

De Lichtenberg
In 2019 is een begin gemaakt met de bouw van de 
nieuwe villawijk op het terrein van ziekenhuis De 
Lichtenberg, gelegen in het beschermd stadsgezicht 
Bergkwartier. Het nieuwe stratenpatroon is met zijn 

uiteindelijk geen doorgang. Een nieuwe eigenaar 
wist in 2019 gelukkig de handen op elkaar te krijgen 
voor een bijzondere herbestemming met zoveel 
mogelijk behoud van de bijzondere elementen van 
de toren. 

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de 
realisatie waarbij het originele stalen reservoir de 
hoofdrol gaat spelen en water weer een belangrijk 
element wordt om te ervaren. Veel meer willen we 
er nog niet over verklappen. De eigenaar staat te 
popelen om eind 2020 het pand met zijn nieuwe 
functie te openen. Een aanrader om bijvoorbeeld 
tijdens een openstelling op de Open Monumenten-
dag te gaan kijken.

zonnehof 
Het door de beroemde architect Gerrit Rietveld 
ontworpen tentoonstellingspaviljoen aan de 
Zonnehof mist al jarenlang een goede functie. Dit 
gebouw werd ter gelegenheid van 700 jaar 
stadsrechten en mede door de grote betrokkenheid 
van burgemeester Hermen Molendijk in 1957 als 
eerste kunsthal (een museum zonder eigen 
collectie) in Nederland geopend. Door de afdeling 
Cultuur is aan architect Wessel de Jonge van 
WDJArchitecten in Rotterdam gevraagd te 
verkennen welke maatregelen nodig zijn om in dit 
paviljoen op een verantwoorde wijze kunstwerken te 
kunnen exposeren. In mei 2019 was deze Quick Scan 
gereed, waarna het bureau deze eerste bevindingen 
aan de wethouders van cultuur, monumentenzorg 
en financiën kon presenteren. In 2020 zal hieraan 
vervolg worden gegeven.

RU I MTELI J KE P ROJEC TEN

Bestemmingsplan De Hoef West
Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen 
krijgt team Monumentenzorg de vraag om hiervoor 
een cultuurhistorische paragraaf te schrijven. Hierin 
wordt beschreven op welke wijze het gebied zich 
heeft ontwikkeld, welke landschappelijke 
kwaliteiten er aanwezig zijn en of er gebouwen van 
monumentaal belang aangewezen kunnen worden. 
Het was voor velen een verrassing dat ook in het 

Een bijzonder ontwerp voor een villa op het terrein van De Lichtenberg. 
Impressie: Architectenburo Negen Graden Architectuur.

ja arover zicht monumentenzorg 20 1 9   1 5 6

Watertoren in de steigers. 
Foto: Jos Stöver.



Voormalige Militair Hospitaal 2020. 
Foto: Jos Stöver.
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sleutelstukken met peerkraal-detail aanwezig, die 
uit de 15e of 16e eeuw dateren. Mogelijk zijn deze uit 
een nog oudere bouwfase van het pand afkomstig. 
Ook de grote formaten baksteen in de zijgevels 
duiden op een middeleeuwse datering. De gepleis-
terde voorgevel is voorzien van pilasters die over de 
volledige hoogte van het pand (kolossale orde) zijn 
aangebracht. Dit is kenmerkend voor het Hollands 
Classicisme uit de 17e eeuw (zie hierboven ook Havik 
11-13). De getoogde, zes-delige vensters en de 
gepleisterde afwerking dateren uit de 19e eeuw of uit 
de periode rond 1900. 

Rond 1980 werd het huis, toen nog samen-
gevoegd met het buurpand op de hoek van de 
Muurhuizen, verbouwd en gerestaureerd. In 2019 
werd met de transformatie van kantoor tot 
woonhuizen gestart, waarbij de aangetroffen 
monumentale elementen zorgvuldig in de plannen 
zijn ingepast. 

Toch zijn nog raadsels op te lossen. Waarom is 
bijvoorbeeld de balklaag van de begane grond ten 
opzichte van de verdieping een kwart slag gedraaid? 
Wellicht is het pand ooit verhoogd en had het pand 
oorspronkelijk een topgevel aan de zijde van de 
Kortegracht. Bij alle wijzigingen is veel historisch 
materiaal (balken, spanten etc.) hergebruikt. Dit 
vraagt om een nauwkeurige ontrafeling van de 
bouwgeschiedenis. 

Krankeledenstraat 26
Direct naast de Onze-Lieve-Vrouwetoren bevond 
zich jarenlang de karakteristieke etalage van 
loodgietersbedrijf H. Gouw. Na sluiting van het 
bedrijf verwisselde het pand enige tijd geleden van 
eigenaar. Het pand heeft geen monumentenstatus, 
maar is wel beeldbepalend. De kap en delen van het 
pand bleken echter zeer bouwvallig. Daarom werd 
een plan ontwikkeld waarbij beeldbepalende delen 
behouden bleven, maar ook elementen werden 
vernieuwd. De kap werd daarbij wat verhoogd om 
een woonfunctie mogelijk te maken. De samenhang 
met de buurpanden en het plein bleef daarmee 
behouden. 

zullen de gevels kruiskozijnen gehad hebben, die in 
de 18de of 19e eeuw door schuiframen met 
roedenverdeling zijn vervangen. De middenschoor-
steen is later versierd met een windvaan in de vorm 
van een zeilende pinas. 

De beide panden bestaan uit een voor- en 
achterhuis. Bij Havik 13 is het achterhuis een 
zelfstandig 18e-eeuws bouwwerk met een toegang 
vanaf de Vijver. De kleine klokgevel is voorzien van 
hardstenen ornamenten, afdekkingen en vensterom-
randingen. De luiken duiden op een oorspronkelijke 
(deel)functie als pakhuis. Bij Havik 11 is het 
achterhuis ‘aangekapt’ aan het voorhuis. 

In het interieur is de hoofdstructuur van de 
huizen nog goed afleesbaar. De balklagen en 
kapconstructie dateren grotendeels uit de bouwtijd. 
Er zijn historische (enkelvoudige) balklagen 
aanwezig. Deels zijn deze voorzien van 17e-eeuwse 
sleutelstukken of consoles, met profilering.  
Het voorhuis heeft een waardevolle sporenkap  
met gebinten. Bijzonder is de eikenhouten spiltrap 
met betimmering in de panden. Andere waardevolle 
elementen zijn schouwen, vloeren, deuren en 
plafonds. In het achterhuis van Havik 13 bevinden 
zich bijzonder rijk gedecoreerd 18e-eeuws 
stucwerkplafond en schoorsteenstuk met Bijbelse 
voorstellingen en putti.

Kortegracht 26 
Het statige huis bestaat thans uit een hoofdmassa 
(voorhuis) met een zadeldak, dat gedekt is met de 
karakteristieke rode Oude Holle dakpannen. Achter 
dit voorhuis bevindt zich een achterhuis uit de 18e of 
19e eeuw, dat aangekapt is aan het achterdakvlak van 
het voorhuis. De hoge begane grond-verdieping van 
het voorhuis doet vermoeden dat het hier gaat om 
een in oorsprong middeleeuws huis. In het plafond 
zijn zware oude moerbalken zichtbaar, met rijk 
geprofileerde Renaissance-sleutelstukken, die rond 
1560 dateren. Deze sleutelstukken zijn namelijk 
verwant aan de sleutelstukken in Muurhuizen 1 (de 
Oude Muziekschool), waar een lateibalk met 
dezelfde decoratie met het jaartal 1561 is gedateerd. 
Tussen de moerbalken liggen de ‘kinder binten’ 
(kleine dwarsbalkjes). Hier en daar zijn ook 

waarden, die ook in het interieur rijk vertegenwoor-
digd zijn.

Het dubbele koopmanshuis dateert uit de 17e 
eeuw en werd gebouwd in de stijl van het Hollands 
Classicisme. Kenmerkend zijn de gemetselde 
pilasters over de volle hoogte van de gevel (de 
‘kolossale orde’). Deze pilasters zijn uitgevoerd in 
een rode baksteen, afstekend tegen de gele steen 
van de terugliggende vakken. De kapitelen van de 
pilasters zijn hier in hout uitgevoerd. Oorspronkelijk 

VERBOUW- EN 
RE S TAURAT I EP LANNEN

Bezoekers toonden zich keer op keer verrast door de 
schoonheid van Amersfoort. Het is dan ook niet 
voor niets dat eigenaren en gemeente nauw 
samenwerken om dit bijzondere bezit in een goede 
staat te houden. Restauraties van een flink aantal 
monumenten zijn ook dit jaar daarvan weer goede 
voorbeelden.

Emmalaan 12-14 
In het kader van verduurzamingmaatregelen werd 
het dak van dit dubbele woonhuis, dat in 1935 door 
architect M.J. Klijnstra was ontworpen, grondig 
aangepakt. Dit bood direct de mogelijkheid tot een 
flinke verbeteringsslag. De bitumen singles worden 
verwijderd en vervangen door de oorspronkelijke 
gebakken leipannen. Ook hier is vakmanschap de 
basis voor een goed resultaat. 

Havik 11-13 
De gevel van het dubbele huis Havik 11-13 vormt een 
blikvanger aan ’t Havik. Voor beide panden werden 
in 2019 herstel- en verbouwplannen ontwikkeld. 
Uiteraard rekening houdend met de monumentale 

Emmalaan 12-14 dakherstel. 
Foto: Jos Stöver.

Havik 11-13. 
Foto: Monumentenzorg Amersfoort.
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Muurhuizen 118
Monumentenzorg adviseert eigenaren bij restauratie 
en verbouwplannen. Ook vakkundig onderhoud 
vraagt specifieke deskundigheid. Soms gaat het niet 
helemaal goed, met name het herstel van voegwerk 
vormt een gevoelig punt. Het is belangrijk om eerst 
te kijken of en hoe herstel van het voegwerk plaats 
moet vinden. Het metselwerk vormt een heel 
beeldbepalend onderdeel bij veel monumenten. Als 
het verwijderen van de oude voegspecie niet 
zorgvuldig gebeurt ontstaat schade aan het 
metselwerk en gaan bijvoorbeeld kenmerkende 
dunne voegen verloren. 

Voorkomen is beter dan genezen: bij een 
vooroverleg met monumentenzorg kunnen goede 
afspraken worden gemaakt met het voegbedrijf om 
te voorkomen dat waarden verloren gaan. 

Muurhuizen 227-229 en 197
De Muurhuizen blijven monumenten die tot de 
verbeelding spreken. Nog steeds is niet helemaal 
bekend hoe de huizen zijn ontstaan: na of misschien 
deels al tijdens de periode dat de stadsmuur in 
functie was. Bij alle verbouwplannen in de huizen 
komen bijzondere details en nieuwe sporen aan het 
licht, met middeleeuwse balklagen met 
sleutelstukken, kaarsnissen en andere details. Bij 
verbouwplannen wordt gekeken hoe de structuur en 

Langestraat 104 
Tijdens verbouwwerkzaamheden kwam een deel 
van een stalen latei onder het metselwerk vandaan. 
Deze latei is zeer vermoedelijk een onderdeel van 
het Jugendstilontwerp uit ca. 1905 geweest. De 
eigenaar is van plan deze latei weer in het zicht te 
brengen. Kenmerkend zijn daarbij ook de van 
klinknagels voorziene consoles, die het balkon met 
het Jugendstil hekwerk ondersteunen. 

Mariënhof
Het voormalig Kloostercomplex Mariënhof wordt in 
diverse fases gerestaureerd. In 2018 werden de 
herstelwerkzaamheden aan het hoofdgebouw 
afgerond, waarbij de leibedekking geheel is 
vernieuwd. Ook isolatievoorzieningen zijn daarbij 
ingepast, een bijzondere opgave bij een dak met een 
leibedekking. In 2019 volgde het herstel van de 
naastgelegen delen van het oude klooster. De daken, 
het metselwerk, de kozijnen, luiken en goten werden 
allemaal vakkundig onder handen genomen, 
waarmee de toekomst van dit bijzondere 
rijksmonumentale complex weer is geborgd. 

Museum Flehite Heropening
Op 31 januari 2019 werd Museum Flehite feestelijk 
heropend. De hoogst noodzakelijk restauratie aan 

Muurhuizen 118, 
tijdens het herstel 
van het voegwerk 
heeft het 
metselwerk flinke 
schade 
opgelopen. 
Foto: Monumenten-
zorg Amersfoort.

Renaissance-sleutelstuk Kortegracht 26. 
Foto: Monumentenzorg Amersfoort.

Langestraat 104, Jugenstil latei met consoles uit 
ca. 1905.
Foto: Monumentenzorg Amersfoort.

Mariënhof – 18e-eeuwse 
broodkasten in één van de 
bijgebouwen. 
Foto: Monumentenzorg 
Amersfoort.

gevels, kademuren, brug en daken was voltooid. 
Daarmee kon het museum de deuren weer openen 
voor het publiek. 



Nieuwstraat 
Ook in de Nieuwstraat werden enkele monumentale 
panden hersteld en verbouwd. Het ging om panden 
die eerder door MHM-Vastgoed werden 
overgenomen van Stadsherstel Midden-Nederland. 
Ook hier bleken volop monumentale elementen 
aanwezig in het interieur, met muurbogen, 
kaarsnissen en oude balklagen. Ook deze werden 
opgenomen in de plannen en zichtbaar gemaakt in 
de vernieuwde appartementen. 

OVER IGE ONDERWERP EN

Erfgoedpartners
Met veel Amersfoortse erfgoedinstellingen is 
regelmatig contact over vragen op het gebied van 
monumentenzorg. Deze contacten versterken het 
draagvlak van het erfgoed in Amersfoort. Overleg 
werd gevoerd met de Oudheidkundige Vereniging bijzondere elementen goed kunnen worden 

gecombineerd met nieuwe gebruikswensen. In 2019 
werden verbouw- en herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd bij Muurhuizen 197 en 227-229 (Het oude 
Wevershuis). 

Bij Muurhuizen 197 werd opnieuw duidelijk dat 
achter de fraaie monumentale gevels in de 
binnenstad niet alleen veel verborgen historie maar 
vaak ook veel verborgen gebreken schuil gaan. Hier 
bleek de zware achtergevel zeer bouwvallig met 
gevaarlijke scheuren, holtes en loszittend 
metselwerk. Een gedegen en vakkundige restauratie 
was nodig. Wethouder Astrid Janssen bracht een 
werkbezoek om deze urgente en specialistische 
erfgoedopgave te bekijken. 

Nieuweweg 4 
Nieuweweg 4 is een hoekhuis van de stichting RK 
Liefdehuis en vormt een onderdeel van 
Mariënweerd. In de zijgevel van dit pand (zijde 
Muurhuizen) is tijdens werkzaamheden op de eerste 
verdieping een houten luik onder het stucwerk 
vandaan gekomen. Dit blijkt een 18e-eeuws 
bouwspoor. 

Muurhuizen 118, tijdens het herstel van het voegwerk 
heeft het metselwerk flinke schade opgelopen. 
Foto: Monumentenzorg Amersfoort.

Muurhuizen 227, schade aan het metselwerk. 
Foto: Jos Stöver.

Nieuweweg 4 vondst van een 18e-eeuws venster. 
Foto: Jos Stöver.
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Amersfoorters trots op zijn. Zo laten wij dit mooie 
vak in Nederland niet verloren gaan en behouden we 
het voor de toekomst.

dan ook voor een andere toekomst dan een carrière 
in de bouw. Maar wie restaureert en onderhoudt ons 
gebouwd erfgoed dan over 20-30 jaar? Amersfoort is 
gelukkig een belangrijke speler aan het worden in 
het behoud van het restauratievak. In het voormalige 
klooster van Onze Lieve Vrouwe ter Eem aan de 
Daam Fockemalaan is een erfgoedcentrum aan het 
ontstaan van diverse belangenorganisaties en centra 
voor praktijkopleiding. Hier mogen we als 

Amersberg met zijn bijzondere Art-Deco interieur 
trok veel bezoekers. 

De juniorgidsen leidden vol enthousiasme hun 
bezoekers rond in het Oude Stadhuis en Mariënhof. 
Ook de gemeente Leusden was dit jaar in het 
programma opgenomen met een route waarin 
Johan van Oldenbarnevelt centraal stond. Het was 
400 jaar geleden dat deze staatsman in Den Haag 
werd terecht gesteld.

Flehite, Siesta, de Stichting Open Monumentendag 
Amersfoort en de stichting Wegh der Weegen.

Deze instellingen maakten daarbij ook kennis 
met erfgoedwethouder Astrid Janssen.

Lezingen en excursies
De jaarlijkse Erfgoedweek van het Corderius College 
is inmiddels een begrip. 

Door lezingen en cursussen voor Gilde 
Amersfoort en de Waterlijn kan informatie over het 
erfgoed aan de vele bezoekers van de stad worden 
uitgedragen. 

Voor Koningsdag werd door het team 
Monumentenzorg informatie over de panden aan de 
route voor de pers op papier gezet.

Daarnaast wordt regelmatig meegewerkt aan 
cursussen van de Erfgoed Academie. Dit is een 
instelling die studiedagen voor erfgoed uit het hele 
land verzorgd. Vaak wordt Amersfoort, door zijn 
rijke monumentale bezit en de centrale ligging, als 
cursusplaats gekozen. Maar ook omdat de 
Erfgoedacademie sinds enkele jaren in het 
voormalige Levob-gebouw aan de Utrechtseweg is 
gevestigd. Voor VKZ bv in Bilthoven, een organisatie 
die zich meer in erfgoed wil verdiepen, werd een 
lezing gegeven over het Amersfoortse 
erfgoedbeleid. 

Publicaties
Nieuwe informatie over actuele erfgoedprojecten is 
ook dit jaar weer gedeeld via het tijdschrift De 
Kroniek en het jaarboek Flehite. Tijdens de 
presentatie van het Jaarboek Flehite 2019 gaf Jaap-
Evert Abrahamse een toelichting op zijn publicatie 
de Atlas van Amersfoort. Dit boek geeft in dertig 
fraai geïllustreerde hoofdstukken een overzicht van 
de ontwikkelingsgeschiedenis van Amersfoort. Bij 
de samenstelling was bureau Monumentenzorg 
betrokken. 

Open Monumentendag 2019 
Zoals ieder jaar werd de Open Monumentendag 
door veel liefhebbers bezocht. ‘Plekken van Plezier’ 
was het landelijke thema. Maar liefst vijftig 
monumenten waren voor publiek geopend. Villa 

↓Open Monumentendag rondleiding door Jojanneke Clarijs in 
villa Amersberg. Boven de schouw bevindt zich een afbeelding 
die een kopie blijkt te zijn van een schilderij van Meindert 
Hobbema van een watermolen. 
Foto: Monumentenzorg Amersfoort en Rijksmuseum Amsterdam.Behoud 

vakmanschap
Een belangrijk thema in de 
restauratiewereld is de vraag: 
‘hoe behouden we het 
vakmanschap en de handvaardig-
heid’. In de nieuwbouw wordt 
steeds meer geautomatiseerd en 
gesystematiseerd. Een 
aannemer/bouwvakker wordt 
steeds meer een systeembouwer 
die een onderdeel is in een 
netwerk van toeleveranciers van 
onderdelen. In de restauratie is 
een dergelijke werkwijze 
onmogelijk. Alles is maatwerk en 
elke keer weer anders. Met veel 
kennis, vakmanschap en 
inventiviteit moet er ingespeeld 
worden op onverwachte situaties, 
zoals een heel divers pallet aan 
materialen en afwerkingen in 
allerlei staten van ouderdom. Een 
restauratietimmerman is 
minimaal tien jaar in opleiding 
voordat hij het vak een beetje 
beheerst. Zijn hele leven lang 
leert hij door. De waardering in 
de maatschappij is echter vaak 
gericht op andere beroepen. 
Vergelijk het maar eens met de 
functie van een arts in een 
ziekenhuis. Dezelfde opleidings-
duur maar een heel ander 
inkomen. Veel jongeren kiezen 
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