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Het jaar 2014 stond in het 

teken van diverse ‘monumen-

tale’ initiatieven in de stad. 

De schenkingen van de bron-

zen deuren en de nieuwe ver-

lichting voor de Onze-Lieve-

Vrouwetoren waren daarvan 

in het oog springende voor-

beelden. 

 1 4 9

ma x cr amer ,  
sandr a hovens , 
ger ard k eijzer en 
as trid van der 
l a ar se

De nieuwe bronzen Pelgrimsdeur in de 
Onze-Lieve-Vrouwetoren.
Foto: Jos Stöver
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Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat 
historische steden een groeiende aantrekkings-
kracht hebben. Een samenhangend en goed on-
derhouden historisch stadsbeeld zorgt voor een 
sfeer waardoor bezoekers worden aangetrokken 
en bewoners of bedrijven zich graag willen vesti-
gen. In een tijd waarin veel steden kampen met 
leegstand, vormt het zorgvuldig in stand houden 
van de historisch waardevolle gebieden en ge-
bouwen dan ook een belangrijk speerpunt. 

De zorg voor de stadsgezichten Binnenstad 
en Bergkwartier stond daarom in 2014 volop in de 
belangstelling. Ook de vraag of bijvoorbeeld zon-
nepanelen wel in deze kwetsbare gebieden thuis 
horen, hield de gemoederen bezig. 

Voor de instandhouding van de monumentale 
gebouwen was het de taak van monumentenzorg 
om eigenaren zo goed mogelijk te faciliteren en 
te stimuleren. Om restauratie en herbestemming 

te bevorderen krijgen eigenaren informatie en 
advies op maat. Met als doel om gezamenlijk de 
belangrijke cultuurhistorische waarden in de stad 
te behouden.

AC TUALI SER I NG VAN 
REGEL GE VI NG EN BELEI D

Actualisatie gemeentelijke  
monumentenlijst

In 2014 is de procedure voor het aanwijzen van 
circa 25 monumenten en complexen uit de  
Wederopbouwperiode in gang gezet. Naast 
woonhuizen en wooncomplexen behoren ook 
scholen, kerken en industriële gebouwen tot de 
geselecteerde panden. 

De voorgenomen aanwijzing leidde in het 
geval van de voormalige Industrie- en Huishoud-
school Prinses Irene aan de Kapelweg 117 tot een 

De voormalige Industrie- en Huishoudschool Prinses Irene, Kapelweg 117. 
De hal bezit een monumentaal trappenhuis met een aansprekend glas-in-
loodvenster van Adriaan van de Weijden.
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kansrijke herbestemming. Dit karakteristiek 
gelegen schoolgebouw, in 1954-1956 door de 
architecten G.H. Kleinhout en ir. A.J. van der Steur 
ontworpen, zal naar verwachting in woningen 
worden getransformeerd.

Hierbij zal het markante glas-in-loodraam van 
kunstenaar Adriaan van de Weijden met als thema 
‘de kleuter, het opgroeiende meisje en het gezin’ 
worden behouden. De school werd in 1955 als 
goed voorbeeld van het werk van architect 
Kleinhout in het Bouwkundig Weekblad 
afgebeeld.

Met de actualisatie van het industrieel erfgoed 
is een voorzichtige start gemaakt. Eind 2015 zal 
blijken welke panden aan de lijst van gemeen-
telijke monumenten kunnen worden toegevoegd. 
Zodra deze categorieën zijn afgerond, volgen nog 
de boerderijen en de gebouwen uit de periode na 
1965.

Bestemmingsplannen
Na een intensieve voorbereiding kon in november 
2014 het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 
ter inzage worden gelegd. Dit leidde tot 27 
zienswijzen. Daaronder ook een enkele aanvulling 
op of correctie van de Cultuurhistorische Analyse, 
die aan het bestemmingsplan ten grondslag lag. 
Uit deze reacties kan men niet alleen afleiden dat 
de gekozen structuur en de systematiek van het 
bestemmingsplan en de daarvan deel uitmakende 
Cultuurhistorische analyse op draagvlak kunnen 
rekenen, maar ook dat de historische kwaliteiten 
van de binnenstad door de Amersfoorters worden 
gekoesterd.

Duurzaamheid in beschermde 
stadsgezichten

In veel gevallen kunnen ook bij monumenten 
maatregelen worden genomen om energie te 
besparen. Dit vraagt extra zorgvuldigheid om te 
zorgen dat daarbij geen monumentale waarden 
verloren gaan. Voor zonnepanelen geldt dat deze 

een grote impact kunnen hebben op het stads-
beeld. Daarom zijn hiervoor in de monumentale 
gebieden onderstaande uitgangspunten geformu-
leerd en toegelicht tijdens enkele informatie-
bijeenkomsten. In 2015 zal het definitieve beleid 
worden vastgesteld door het gemeentebestuur, 
waarbij de reacties uit de stad worden mee-
gewogen.

Vanwege de grote historische kwaliteiten is de 
hele Amersfoortse Binnenstad door het rijk 
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Binnen 
dit gebied bevinden zich veel monumentale 
gebouwen. Maar ook de panden daartussen spelen 
een belangrijke rol in de kwaliteit en de samen-
hang van onze aantrekkelijke binnenstad. Het 
stadsgezicht wordt dan ook zowel door bezoekers 
als bewoners hoog gewaardeerd. 

De (vaak historische) daken en het totale 
‘dakenlandschap’ (de grote variatie aan hellende 
daken samen) zijn zeer karakteristiek en waarde-
vol. Daarom is het plaatsen van zonnepanelen en 
vergelijkbare voorzieningen hier maar zeer be-
perkt mogelijk. Uitgangspunt is dat deze alleen 
kunnen worden aangebracht op platte daken, 
wanneer deze onzichtbaar zijn vanuit de openbare 
ruimte.

In het stadsgezicht Bergkwartier zijn de 
kwaliteiten van de bebouwing en van de 
landschappelijke aanleg karakteristiek voor dit 
gebied. Wanneer in deze wijk – in grote aantallen 
en diversiteit – zonnepanelen worden aangebracht 
gaat dat ten koste van de kwaliteit en samenhang 
van de bebouwing en het totaalbeeld. Uitgangs-
punt voor het plaatsen van zonnepanelen is in 
deze wijk – bij zowel monumenten als niet-monu-
menten – daarom dat deze niet zichtbaar mogen 
zijn vanuit het openbaar gebied. Bij platte daken 
zijn de mogelijkheden iets ruimer. Daarnaast kan, 
vooral voor nieuwe invullingen in het gebied, 
gekozen worden voor harmonieuze oplossingen 
die geheel zijn geïntegreerd in de architectuur.
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P ROJEC TEN

Onze-Lieve-Vrouwetoren:  
pelgrimsdeur en verlichting

In 2014 is de Onze-Lieve-Vrouwetoren verrijkt 
met twee initiatieven vanuit de stad: de bronzen 
toegangsdeuren en een nieuwe verlichtingsin-
stallatie (zie afb. p. 148-149).

De Stichting Open Oog schonk de bronzen 
‘pelgrimsdeur’ voor de toren, ontworpen en ge-
maakt door beeldend kunstenaar Eric Claus. Het 
doel van de Stichting Open Oog is om de ge-
schiedenis van Amersfoort zichtbaar te maken in 
de stad. Voor de Onze-Lieve-Vrouwetoren ont-
stond het plan om dit te doen in de vorm van 
bronzen toegangsdeuren met voorstellingen die 
verwijzen naar de historie van de toren. De be-
kende beeldend kunstenaar Eric Claus maakte in 
het verleden al veel figuratief werk in brons, waar-
onder beelden voor het koninklijk huis en ge-
denkpenningen voor de Nederlandse Bank.

De deuren kregen een voorstelling in een 
brons-reliëf van een grote Mariafiguur (verwij-
zend naar de naam van de toren), met onder de 
‘mantel Madonna’ kleinere voorstellingen over 
het leven van Maria (de zeven smarten en de 
zeven vreugden) en over het pelgrimsverleden 
van de toren. 

Belangrijke historische gebouwen in binnen- 
en buitenland werden in het verleden -maar ook 
tegenwoordig nog- vaker verrijkt met bronzen 
deuren. Ook de Dom in Utrecht heeft bijvoor-
beeld een bronzen entreepartij.

De nieuwe deuren hebben een buitenbekle-
ding in donker gekleurd brons, met een iets blau-
wige gloed. De ‘Pelgrimsdeur’ vormt op deze 
manier een tijdloze en harmonieuze toevoeging 
aan de monumentale toren, uitgevoerd in een 
duurzaam materiaal, dat geen grote contrasten 
oproept in het beeld van de toren. De pelgrims-
deur is volledig gefinancierd door giften en fond-
sen die door de Stichting Open Oog zijn gewor-

ven. Op zaterdag 15 maart 2014 werd de pelgrims-
deur feestelijk onthuld en overgedragen aan de 
stad.

Een tweede initiatief bij de Onze-Lieve-
Vrouwetoren was afkomstig van de Stichting 
Stralend Middelpunt van Nederland. Deze 
Stichting zette zich in om te komen tot een 
betere aanlichting van de monumentale toren. 
Lichtontwerper Jeroen Jans maakte hiervoor een 
ontwerp, met led-verlichting in en aan de toren. 
De bestaande grote stralers in de omgeving 
konden daarmee vervallen, wat leidde tot een 
duurzame oplossing met lagere energiekosten en 
minder ‘lichtvervuiling’. De Stichting Stralend 
Middelpunt kon het project financieren dankzij 
giften en fondsen. 

Op 1 november 2014 werd de nieuwe verlich-
ting feestelijk overgedragen aan de stad en in 
gebruik genomen. Ook in de avonduren vormt de 
toren nu een karakteristiek beeldmerk van onze 
stad.

Met deze twee initiatieven werd de histori-
sche kracht van de Onze-Lieve-Vrouwetoren als 
markant middelpunt van onze stad nog verder 
versterkt, dankzij de inzet van betrokken en en-
thousiaste Amersfoorters. Beide initiatieven 
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De Monumentenwacht plaatste de 
verlichtingsarmaturen in de bovenste, moeilijk 
bereikbare bekroning van de toren. 
Foto: Eelco Dijkstra, Monumentenwacht Utrecht.
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kwamen tot stand in nauw overleg met Monu-
mentenzorg, waarbij zorgvuldig werd aangeslo-
ten bij de historische waarden en kwaliteiten van 
de toren.

Opstapplaats waterlijn
Om de Toren en het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 
ook voor bezoekers beter bereikbaar te maken 
werd in de kademuur achter de toren een extra 
aanlegplaats voor de boten van de Waterlijn gere-
aliseerd. Het plan werd door monumentenzorg 
uitgewerkt in nauw overleg met de ondernemers 
van het plein. De Stichting Lieve Vrouweplein 
droeg ook financieel bij aan de plannen om te 
komen tot een snelle uitvoering.

Op 17 maart 2014 werd de opstapplaats fees-
telijk in gebruik genomen. 

Oude Stadhuis, Westsingel 43
In 2014 verhuisden binnen het stadhuiscomplex 
de raadsfracties en de griffie naar het oude stad-
huis aan de Westsingel. Dit was aanleiding voor 
herstelwerkzaamheden en enkele wijzigingen in 
het 18e-eeuwse huis (zie afb. p. 154).

In 1780 liet Abraham Cohen dit herenhuis 
bouwen, in de voor die tijd kenmerkende Lode-
wijk XVI-vormen. Zijn vader bouwde iets eerder 
een soortgelijk huis aan de Zuidsingel: het ‘huis 
met de paarse ruitjes’. In 1804 verkocht Abraham 
Cohen zijn huis aan het rijk. In 1818 werd hier het 
stadhuis gevestigd en enige tijd later werd het 
huis gemeentelijk eigendom. In 1904 vond een 
uitbreiding plaats aan de Westsingel met een 
nieuwe secretarieruimte.

Bij de vorige restauratie in 1993 zijn reeds de 
18e-eeuwse stijlkamers gerestaureerd en in ge-
bruik genomen als trouwzalen en representatieve 
vergaderkamers.

Bij de herstelwerkzaamheden in 2014 deed 
monumentenzorg onderzoek naar de oude secre-
tarieruimte. Na een kleuronderzoek werd beslo-
ten om hier de oorspronkelijke afwerking in hout-

imitatie opnieuw aan te brengen. Door restaura-
tieschildersbedrijf Wolters & Ovink uit Deventer 
is vakkundig de oude grandeur van de ruimte 
teruggebracht. Daarmee is een fraaie representa-
tieve ontvangst- en ontmoetingsruimte ontstaan 
voor de gemeenteraadsfracties en de raadsgriffie.

Ook diverse andere (kantoor)ruimtes in het 
oude stadhuis zijn vakkundig hersteld.

Belgenmonument
In 2014 was het 100 jaar geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. In Amersfoort herinnert 
het Belgenmonument aan deze periode. Belgi-
sche vluchtelingen bouwden het monument met 
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De toren wordt met de nieuwe verlichtingsinstallatie zowel van 
binnenuit als vanaf de omlopen aangelicht. 
Foto: Jeroen Jans
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De voormalige secretarieruimte in het Oude Stadhuis 
tijdens de restauratie.

Restauratieschilder 
Ferry Ovink brengt de 
houtimitatie-afwerking 
terug in de voormalige 
secretarieruimte van het 
Oude Stadhuis.

De gerestaureerde 
secretarieruimte in het 
Oude Stadhuis.
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foortse wijkje landschappelijk fraai gelegen in de 
beschutting van de Hooglandsedijk. De Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) besteed-
de in september 2013 tijdens een studiedag over 
Wederopbouwarchitectuur dan ook aandacht aan 
de Aireywoningen. Hierbij werd door de deelne-
mers voor behoud en zorgvuldigheid gepleit. In 
het land zijn bij enkele uitgevoerde renovaties 
verschillende methodieken toegepast. In 2014 is 
binnen de gemeente Amersfoort door Monu-
mentenzorg -als voorbereiding op de voorgeno-
men renovatie- onderzoek gedaan naar de aanpak 
bij vergelijkbare wijkjes in Amsterdam, Tilburg en 
Nijmegen. In 2015 zal door De Alliantie, de eige-
naar van het complex, met de daadwerkelijke 
planvorming worden begonnen.

Sint Aegtenkapel
De Sint-Aegtenkapel vormt een belangrijk rijks-
monument in de stad. Na een zorgvuldige restau-
ratie en herbestemming in de jaren ’70 werd de 
middeleeuwse kloosterkapel in gebruik genomen 
door theater de Flint voor o.m. concerten en 
bijeenkomsten. Deze functie sluit bijzonder goed 
aan bij de monumentale, ruimtelijke en akoesti-
sche kwaliteiten van de kapel.

de karakteristieke tuinaanleg als dank voor de 
gastvrijheid van de Amersfoorters.

Er is een plan opgesteld om het monument 
en de aanleg binnenkort grondig te herstellen. De 
provincie heeft hiervoor inmiddels een subsidie-
bijdrage toegezegd.

De intentie is om bij het 100-jarig bestaan van 
het monument (in 2017) klaar te zijn met dit  
project en een herdenkingsbijeenkomst te orga-
niseren.

Vooruitlopend daarop werden in 2014 reeds 
enkele noodzakelijke herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd, dit met het oog op de herdenkingen 
van de oorlog. Doel daarvan was om ervoor te 
zorgen dat belangstellenden in een verzorgde 
omgeving een bezoek aan het monument konden 
brengen. Om dit te bewerkstelligen is de fontein 
hersteld, zijn de bloembakken gevuld, en de  
paden opnieuw voorzien van gravel. Het metsel- 
en natuursteenwerk is voorzichtig door middel 
van stoom gereinigd door het bedrijf Renovare. 
Voorzichtig, vanwege de slechte kwaliteit van het 
voegwerk. 

Jeruzalem, omgeving Koppelweg
Deze bijzondere Wederopbouwwijk met monta-
gewoningen is in 1949 ontworpen door architect 
J.F. Berghoef. Na ruim 65 jaar is dit complex toe 
aan een grondige renovatie. Dit betekent dat 
nagedacht moet worden op welke wijze comfort-
verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, met 
behoud van het karakteristieke aanzien van de 
bouwblokjes. Dit complex is in de tijd van grote 
woningnood in het zogenoemde Airey-bouwsys-
teem uitgevoerd. Hierbij werd het beeld van de 
gevels door betonnen gevelelementen bepaald, 
die op ingenieuze wijze aan de achterliggende 
constructie zijn bevestigd. 

Aangezien in het land al een groot aantal 
complexen door de slopershamer is geveld, wordt 
de zeldzaamheidswaarde van de nog bestaande 
wijkjes steeds groter. Bovendien is het Amers-

De herstelde fontein bij het Belgenmonument, met 
daarachter het gereinigde beeldhouwwerk.
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Dieventoren, planvoorbereiding
De gemeente heeft in de afgelopen periode di-
verse monumentale panden afgestoten, zoals de 
voormalige Muziekschool in Muurhuizen 1 – 3. 
Deze panden krijgen een nieuwe eigenaar en 
functie. Andere gebouwen wachten nog op een 
nieuwe bestemming, zoals de Elleboogkerk en 
het voormalig schoolgebouw ‘de Roef’. 

De echte iconen van de stad, zoals de Onze-
Lieve-Vrouwetoren en de stadspoorten blijven 
uiteraard in bezit van de gemeente. De afgelopen 
jaren zijn de poorten en delen van de stadsmuren 
gerestaureerd. De Dieventoren (of Plompetoren) 

Al jaren vormde het ontbreken van een lift 
een belemmering voor een optimaal gebruik van 
het gebouw, omdat de publieksruimte zich op de 
verdieping bevindt. In 2014 werd uiteindelijk een 
plan ontwikkeld voor inpassing van een beschei-
den lift. Daarvoor moest het dak van de aanbouw 
aan de achterzijde van de kapel (uit 1970) gedeel-
telijk worden doorbroken en een klein stukje 
worden ‘opgetild’. De opbouw werd net als de 
toren bekleed met lood. De ingreep vroeg een 
kleine concessie aan het beeld van de achterge-
vel, maar loste belangrijke gebruiksbeperkingen 
voor het gebouw op. 

De montagewoningen in de wijk Jeruzalem zijn gebouwd in het 
Aireybouwsysteem met de kenmerkende betonnen gevelbeplating.
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Begraafplaats Soesterweg  
consolidatie

De Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg is 
een rijksmonument. Meer dan de individuele 
grafmonumenten is vooral de aanleg van de be-
graafplaats bijzonder. Deze aanleg, naar ontwerp 
van Hartogh Heijs van Zouteveen uit 1896, is nog 
vrij gaaf aanwezig. Alleen op een beperkt aantal 
plekken is deze wat verstoord, met extra paden 
om meer graven in te passen. De begraafplaats 
werd indertijd  bewust, vanuit hygiëne-overwe-
gingen, buiten de stad aangelegd. Het huidige 
Soesterkwartier groeide er later omheen. Medio 
jaren dertig was de begraafplaats gevuld en is 
men uitgeweken naar de nieuwe begraafplaats 
Rusthof aan de Dodeweg, tegenover de katho-
lieke begraafplaats Maranatha. In de daarop vol-
gende jaren vonden en vinden nog incidenteel 
bijzettingen plaats. 

Het opvallende poortgebouw vormt een 
markant onderdeel van de begraafplaats. Dit is 
thans als woning in gebruik en in bezit van Stads-
herstel Midden Nederland.

De begraafplaats vormt een groene oase in 
een vrij dicht bebouwde wijk. Uit een recente 
rapportage van IVN bleek ook de bijzondere bio-
diversiteit. Dit alles maakt dat, naast de zorg-
plicht voor de graven met eeuwigdurende graf-
rechten, de begraafplaats van grote stedenbouw-
kundige, landschappelijke en ecologische waarde 
is voor de wijk. 

Plannen voor herstel en consolidatie van de 
begraafplaats zijn in de afgelopen periode voor-
bereid. Bij de aanpak wordt uitgegaan van de 
toegankelijkheid van de begraafplaats voor  
publiek. In dit verband is het misschien beter te 
spreken over een begraafpark waar een moment 
van rust gevonden kan worden.

Om dit te bereiken en te behouden wordt 
uitgegaan van een visie voor het gehele terrein en 
in mindere mate van een plan voor de graven zelf. 
De instandhouding van de grafmonumenten is in 

is het laatste onderdeel hiervan dat nog wacht op 
restauratie. Monumentenzorg bereidt hiervoor 
de restauratie voor.

Kamperbinnenpoort
De Kamperbinnenpoort is vijf jaar geleden geres-
taureerd en heeft een nieuwe bestemming gekre-
gen als verkooppunt van trouwringen en andere 
sieraden. In één toren heeft de goudsmid een 
plekje gevonden voor zijn werkplaats. Op de 
zolder naast de toren is een expositieruimte inge-
richt. Om deze te bereiken is een gemetselde 
trap toegevoegd.

1 5 7

Flehite 2015 Jaarboek binnenw79.indd   157 19-10-15   16:27



ja arover zicht monumentenzorg 20 1 4   1 5 8

eerste instantie vooral een verantwoordelijkheid 
voor de nabestaanden. De gemeente heeft wel al 
het asbesthoudend materiaal gesaneerd. Asbest-
platen werden in het verleden namelijk vaak ge-
bruikt als afdekmateriaal op graven. Daarnaast 
zijn de meest vervallen onderdelen opgenomen 
en opgeslagen.

De individuele graven worden gezien als on-
derdeel van het grote geheel. Ook als deze scheef 
staan of zelfs zijn omgevallen vormt dat niet di-
rect een probleem, mits het geen afbreuk doet 
aan het gehele beeld van een redelijk onderhou-
den maar (romantische) historische begraaf-
plaats. 

Het groen blijkt uit onderzoek op veel plaat-
sen aan het eind van zijn levensduur. Er zijn dui-
delijk gaten gevallen in de rij eikenbomen langs 
met middenpad, maar ook de solitaire bomen 
komen helaas aan hun einde. In de afgelopen 
jaren zijn al meerdere bomen vervangen door 
nieuwe exemplaren.

In opdracht van de gemeente Amersfoort is 
door bureau Debie &Verkuijl subsidie aange-
vraagd bij het rijk voor het herstel van de begraaf-
plaats. Debie & Verkuijl heeft zich gespeciali-
seerd in tuin- en landschapsarchitectuur voor 
cultuurhistorisch erfgoed. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed is akkoord met de plannen 

Het schilderachtige beeld van de Algemene Begraafplaats 
aan de Soesterweg.
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en er is een instandhoudingsubsidie toegezegd 
verdeeld over zes jaren. Daarmee kan het plan 
van aanpak in de komende jaren worden gereali-
seerd. 

Randenbroek
De afgelopen jaren werd park Randenbroek her-
ingericht en gerevitaliseerd. Daarbij is een extra 
toegang tot het park gemaakt aan de Ringweg 

Het Militair hospitaal aan de Hogeweg omstreeks 
1985, waarbij de portierswoning nog aanwezig was 
(gesloopt in augustus 1986). De extra toegangspoort tot park Randenbroek.
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herkenbaar afwijkende, strakkere vormgeving.
Het hek werd ambachtelijk gemaakt bij  

smederij Rombouts in Buurmalsen. 

Voor Huis Randenbroek zullen in de komende 
periode de toekomstplannen verder vorm krijgen. 
De gemeente overweegt het huis te verkopen. Er 
wordt ingezet op een functie die een meerwaarde 
kan opleveren voor het park.

Om de mogelijkheden en beperkingen van 
het monumentale huis in beeld te brengen is 
door monumentenzorg -op basis van een bouw-

Randenbroek. Hier kunnen bezoekers parkeren, 
zodat de rest van het park autovrij kan blijven. De 
nieuwe toegang is in 2014 gemarkeerd met een 
poort.

Monumentenzorg maakte hiervoor het plan. 
Van de historische toegangen tot het park werd 
een aantal ingrediënten overgenomen: de materi-
alen natuursteen, metselwerk en smeedijzer. Ook 
werd de nieuwe poort net als de bestaande voor-
zien van de naam Randenbroek. In vormgeving 
werd niet aangesloten bij de bestaande 18e- en 
19e-eeuwse poorten. De nieuwe poort kreeg een 

De entree van de Utrechtsestraat 
rond 1905, rechts het pand 
Utrechtsestraat 46-48. 
Archief Eemland.

De herstelde gevels van Utrechtsestraat 46-48, voor en na de 
herstelwerkzaamheden.
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Ook in 2014 werden veel monumenten in de 
stad hersteld of verbouwd. In veel gevallen ging 
dit samen met het inpassen van een nieuwe be-
stemming. Hieronder een kleine selectie uit deze 
projecten

Utrechtsestraat 46-48
De panden bij de entree van de binnenstad aan 
de Utrechtsestraat zijn beeldbepalende panden, 
daterend uit de periode rond 1900. De laatste 
decennia was er veel kwaliteit verloren gegaan: 
naast algemeen verval waren de gevels geel ge-
schilderd, ornamenten verdwenen en de oor-
spronkelijke dakpannen waren vervangen door 
bitumen shingles.

Onlangs nam de eigenaar het initiatief om 
onderhoudswerkzaamheden aan de panden uit te 
gaan voeren. Na overleg en op basis van histori-
sche foto’s raakte de eigenaar enthousiast om de 
oorspronkelijke allure van de panden terug te 
brengen. Ondersteund door adviezen en een 
kleine gemeentelijke restauratiesubsidie zijn veel 
verbeteringen doorgevoerd. De gevels werden 
zorgvuldig gereinigd, de oorspronkelijke dakpan-
nen kwamen terug en de erker en alle ornamen-
ten aan de gevels werden gerestaureerd. Daar-
mee is dit weer een representatieve entree van de 
historische binnenstad geworden. 

Voormalig Johan van 
Oldenbarneveltgymnasium, Groen 
van Prinstererlaan 33

Nadat dit monumentale schoolgebouw, in 1931-
1933 ontworpen door stadsarchitect C.B. van der 
Tak, aan een nieuwe eigenaar was verkocht, wer-
den vanaf het voorjaar 2013 plannen gemaakt voor 
een opknapbeurt van de directe omgeving. Aller-
eerst werd een oplossing gezocht voor de auto’s, 
die het zicht op dit rijksmonument ontnamen. 
Hiervoor werd een ondergrondse parkeergarage 
ontworpen. De voetgangersentree werd op maai-
veld met een in stijl ontworpen pergola met het 

historisch onderzoek- een dynamische waarde-
stelling gemaakt. Deze dynamische waardestel-
ling geeft op hoofdlijnen aan wat behouden moet 
blijven en onder welke condities aanpassingen 
mogelijk zijn. Mogelijk worden bij de toekom-
stige verbouwing en het ‘kaalmaken’ van het huis 
nog sporen zichtbaar uit de tijd dat Jacob van 
Campen hier woonde.

Militair Hospitaal, Hogeweg 70
Sinds 1877 bepaalt het complex van het Militair 
Hospitaal de entree van Amersfoort. Het hoofd-
gebouw met vijf barakken was als ‘garnizoens-
infirmerie’ ontworpen door de Eerst aanwezend 
ingenieur luitenant kolonel commandant Klijns-
ma. In de eclectische architectuur zijn elementen 
uit het Classicisme, het Romaans en de Renais-
sance herkenbaar. In 1899 werden een portier-
sloge en twee barakken toegevoegd. In die tijd 
was het terrein met een gracht omgeven en gaf 
een poort toegang tot het als grote villa ontwor-
pen hoofdgebouw (zie afb. p. 159). 

In de afgelopen periode is nagedacht op  
welke wijze voor dit complex, dat zijn functie al 
langere tijd heeft verloren, een nieuwe bestem-
ming kan worden gevonden. In een door advies-
bureau Con-C opgesteld ‘bidbook’ zijn de  
cultuurhistorische waarden zorgvuldig in beeld 
gebracht, zodat een potentiële koper hiermee in 
zijn ontwikkelingsplannen rekening kan houden. 

Monumenten en beeldbepalende 
panden

De meeste monumenten en beeldbepalende 
panden in de stad hebben particuliere eigenaren. 
Voor de instandhouding hiervan is het de taak 
van monumentenzorg om eigenaren zo goed 
mogelijk te faciliteren en stimuleren. Om restau-
ratie en herbestemming te bevorderen krijgen 
eigenaren informatie en advies op maat. Met als 
doel om gezamenlijk de belangrijke cultuurhisto-
rische waarden in de stad te behouden.
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Ontwerptekening uit februari 2014 voor de nieuwe terreininrichting rond 
het voormalig Gymnasium.

Spoorparade -175 jaar spoor- bij de Wagenwerkplaats.
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Juliana van Stolbergkazerne
De voormalige bataljonsgebouwen van de Juliana 
van Stolbergkazerne zijn begin jaren tachtig ver-
bouwd tot woningen. Het exterieur is indertijd 
gedeeltelijk gerestaureerd. In de laatste jaren 
openbaren zich bij diverse delen van de gebou-
wen gebreken, met name aan het metsel- en 
voegwerk. Een specifiek probleem vormt het 
roestend ijzer in het metselwerk, zoals bij de 
gevelbekroningen en balkons. Aan de Graaf 
Adolflaan, ter hoogte van de onderdoorgang, 
bleek het natuurstenen balkon nauwelijks nog 
stevigheid te hebben. De ijzeren draagconstruc-
tie was vrijwel volledig vergaan. Direct zijn er 
zogenaamde stempels geplaatst om te voorko-
men dat het balkon op de stoep zou belanden. 
Nadere inspectie door de Monumentenwacht 
bracht nog meer gebreken aan het licht. Redenen 
genoeg voor de Vereniging van Eigenaren gegroe-
peerd rondom deze doorgang, om tot restauratie 
van het totale middendeel over te gaan. Restaura-
tieaannemer Koninklijke Woudenberg werd hier-
voor in de arm genomen. Het balkon kreeg een 
nieuwe stalen ondersteuning, het natuursteen 
werd gerestaureerd, de snijvoegen teruggebracht 
en de smeedijzeren bekroning hersteld. Als fini-
shing touch werden de windvaan en bloemen 
verguld.

hoofdgebouw verbonden. Daarnaast bestond de 
wens de tuin van vijvers te voorzien. Op een ont-
werpschets was door Van der Tak al een eerste 
aanzet gegeven, maar deze plannen werden nooit 
gerealiseerd. Tuinarchitect Jørn Copijn liet zich 
hierbij door de tuinaanleg van het Raadhuis Hil-
versum (W.M. Dudok) en vooral die van het Ge-
meentemuseum Den Haag (H.P. Berlage) inspire-
ren. De grote vijver met een sprankelende cas-
cade werd met hagen omgeven, zodat de bezoe-
ker in alle rust van de spiegeling en de zorgvuldig 
uitgekozen beplanting kan genieten. In 2015 zal 
de tuin in alle glorie zijn te bewonderen.

Ketelhuis Wagenwerkplaats
Op het terrein van de voormalige wagenwerk-
plaats werd het centraal Ketelhuis in 2014 succes-
vol herbestemd. Het industrieel monument kreeg 
een horecabestemming, met een lunchcafé en 
evenementenlocatie.

In oktober 2014 vond op het terrein van de 
Wagenwerkplaats de manifestatie Spoorparade 
plaats, naar aanleiding van 175 jaar reizen over het 
spoor in Nederland.

Sint-Franciscus-Xaveriuskerk
De Sint-Franciscus-Xaveriuskerk onderzocht in 
2013 en 2014 de toekomstmogelijkheden van het 
gebouwencomplex aan ‘t Zand. Het teruglopend 
aantal kerkbezoekers en de hoge kosten van in-
standhouding maakten dit noodzakelijk. Een 
verruiming van de gebruiksmogelijkheden, in 
combinatie met een verbouwing, kan mogelijk 
uitkomst bieden.

Monumentenzorg deed een onderzoek naar 
de historische waarden van de pastorie om richt-
lijnen te kunnen geven voor de wijzigingsmoge-
lijkheden van het complex. Ook werd – met ver-
wijzing naar het bestemmingsplan- aangegeven 
dat de tuinen achter de kerkelijke gebouwen een 
waardevolle groenstructuur vormen in de stad, 
die onbebouwd moet blijven.

Herstelwerkz aam heden 
bij de Juliana van Stol-
bergkazerne.
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tie en sinds 1997 is de locatie in bezit van het COA. 
Vanaf 2013 werd het achterstallig onderhoud van 
het retraitehuis aangepakt, zoals het herstel van 
het gevelmetselwerk, de houten buiten kozijnen, 
de goten, de dakbedekking en de toren, ofwel 
dakruiter, van de kapel.

De dakruiter bleek door houtrot dermate 
ernstig aangetast dat deze afgenomen moest 
worden. Door het Amersfoortse restauratiebedrijf 
Van de Burgt & Strooij is de toren in de werk-
plaats geheel gerestaureerd om vervolgens, inclu-
sief een nieuwe leibedekking, weer op het dak te 
worden gehesen.

OVER IGE I N I T IAT I E VEN

Open Monumentendag
In 2014 stond de Open Monumentendag in het 
teken van het thema ‘op reis’. Aan de hand van de 
door het Comité Open Monumentendag Amers-
foort uitgegeven brochure konden de bezoekers 
uit verschillende routes kiezen. In de fraai vormge-
geven toelichting werd voor veel van de monu-
menten op de routes een relatie met het thema 
gelegd. Per bus konden ook verschillende gebou-
wen buiten het historisch centrum worden be-
zocht. 

Barchman Wuytierslaan 53
Sinds 1 september 2012 is het asielzoekerscentrum 
(AZC) Amersfoort in gebruik als gezinslocatie. 

Het hoofdgebouw van het AZC aan de Barch-
man Wuytierslaan is gebouwd als rooms-katholiek 
retraitehuis, naar ontwerp van Hermanus Kroes. 
Kroes ontwierp veel gebouwen in Amersfoort, 
zoals het hoofdgebouw van het Sint Pieters- en 
Bloklands Gasthuis en Museum Flehite. In 1910 
werd het gebouw nu een rijksmonument- in ge-
bruik genomen met als naam ‘Sint Alphonsus’.  
Begin jaren tachtig verloor het gebouw zijn func-

 OP
REIS

REDACTIE LYDIA EDELKOORT

FOTOGRAFIE JOS STÖVER

ZATERDAG 13 & 
ZONDAG 14 SEPTEMBER

Boekje Op Reis 58 Amersfoort.indd   1 19-08-15   12:27

De dakruiter van het voormalig r.k.-retraitehuis 
aan de Barchman Wuytierslaan bleek dringend 
toe aan herstel.

Cover van het  
boekje Open 
Monumentendag 
2014.
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regelmatig bijeen in de Dieventoren. Om hun 
60-jarig jubileum te vieren boden de Flumieren 
de stad een geschenk aan. Het Gilde wil het ‘ver-
haal van Amersfoort’ vertellen door belangrijke 
historische plekken van informatiebordjes te 
voorzien. Op 4 oktober 2014 bood voorzitter 
Frans Koopmans een prototype aan wethouder 
Hans Buijtelaar aan. Het initiatief zal nog verder 
worden uitgewerkt in een passende uitvoering. 
Ook wordt er een digitale link gelegd naar de 
website Amersfoort op de Kaart. 

Kennisoverdracht, lezingen en 
rondleidingen

Een belangrijk deel van het werk van monumen-
tenzorg is het informeren van eigenaren en an-
dere belangstellenden in de stad. Hiermee wordt 
het draagvlak voor en de kennis over het cultureel 
erfgoed vergroot. Dit is belangrijk voor een effec-
tieve instandhouding van de monumentale ge-
bouwen. Incidenteel worden voor dit doel ook 
lezingen of rondleidingen gegeven. Afgelopen 
jaar bijvoorbeeld voor de Erfgoedweek, de Water-
lijn en de Erfgoedacademie. 

Monumentenschildjes
Tijdens de Open Monumentendag schroefde 
wethouder Buijtelaar het eerste exemplaar van 
een nieuw monumentenschildje aan het huis  
van de heer Van der Weiden in de Barchman 
Wuytiers laan. De eigenaar van dit gemeentelijk 
monument opperde eerder het idee om een mo-
numentenschildje te maken als herkenningsteken 
voor alle gemeentelijke monumenten. Hij maakte 
hiervoor een ontwerp dat door de gemeente is 
uitgewerkt en gerealiseerd. De geëmailleerde 
schildjes zijn beschikbaar voor alle eigenaren van 
gemeentelijke monumenten. Voor de rijksmonu-
menten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een nieuw herkenningsteken (schildje) 
ontwikkeld. Deze zijn verkrijgbaar via de ANWB.

Informatiebordjes voor 
monumenten

Behalve de monumentenschildjes als kleine her-
kenningstekens voor monumenten, kwam er ook 
een initiatief uit de stad voor informatieborden 
op historische plekken.

Het Gilde der Edele Flumieren wil het cultu-
rele leven in Amersfoort bevorderen en komt 

In 2014 kregen de gemeente-
lijke monumenten een 
geëmailleerd schildje als  
herkenningsteken.

Wethouder Hans Buijtelaar bevestigde tijdens de Open 
Monumentendag het eerste monumentenschildje aan 
de gevel van Barchman Wuytierslaan 62.

De overhandiging van een 
prototype voor de 
informatiebordjes door het 
Gilde der Edele Flumieren (de 
heer Koopmans) aan 
wethouder Hans Buijtelaar.
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