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In 2016 werkte Monumenten-

zorg –samen met eigenaren- 

op diverse schaalniveaus aan 

de instandhouding van het 

erfgoed. De karakteristieke 

details in de stad werden 

daarbij niet vergeten. Maar 

ook op een groter schaal-

niveau werd nagedacht over 

bijvoorbeeld de toekomst van 

monumentale kerkgebouwen 

en andere grote complexen. 

Zo strekte de erfgoedzorg 

zich uit van gevelsteen tot 

stedenbouwkundig plan. 

Na-isolatie van de 
gevels van de 
Airey-woningen. 
Foto: Jos Stöver.
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studie wordt afgesloten met een groot aantal aanbe-
velingen ten behoeve van de herontwikkeling.

PROJECTEN

Restauratie Belgenmonument 
In aanloop naar de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog bij het Belgenmonument, bleek dat de 
technische staat van de bouwwerken zo slecht was 
dat een omvangrijke restauratie nodig was. De voor-
naamste oorzaak bleek de gebruikte metselmortel, 
deze had niet of nauwelijks voor binding van het 
metselwerk gezorgd. De staat van de vrijstaande 
herdenkingsmuur was zelfs zo slecht dat deze, met 
gebruik van de afkomende stenen en het beeld-
houwwerk, opnieuw is opgebouwd. Het hoofdge-
bouw vertoonde vele lekkages. Deze zorgden wel 
voor een goede habitat voor een vleermuizenkolo-
nie, waaronder zeldzame franjestaartvleermuizen. 
Vanwege de bescherming van deze dieren is het 
restauratieplan bijgesteld. Omdat na restauratie de 
lekkages opgeheven zouden worden, is er een lucht-
bevochtigingsinstallatie aangebracht. 

Het voegwerk van het hoofdgebouw is vervan-
gen, de torenbekroning van de middelste toren ver-
nieuwd en de fontein gecoat. Daarnaast is het caril-
lon gerestaureerd en zijn de galmgaten weer open 
gemaakt. Op de oorspronkelijke ontwerptekeningen 
stonden eenjarige planten aangeven, zoals Afrikanen 
en Oost-Indische kers, alle in de kleuren van de Bel-

samen te brengen. Ook bestond de behoefte om in 
de waardering een hiërarchie aan te brengen om zo 
een preciezer beeld te krijgen van de ruimte voor 
eventuele wijzigingen binnen dit monument. De 
resultaten zijn in verschillende kaarten vastgelegd, 
die als basis dienen voor de aanbevelingen en rand-
voorwaarden voor de transformatie. 

Waardenstelling Stadhuiscomplex
Al geruime tijd bestaan plannen het bijna vijftig jaar 
oude stadhuiscomplex te renoveren. Aan bureau 
Steenhuis/Meurs werd opdracht gegeven een cul-
tuurhistorisch onderzoek uit te voeren dat zicht 
geeft op de historische context en een goede ana-
lyse bevat van het complex, zodat voor de toekomst 
gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt ten 
aanzien van vernieuwing en uitbreiding. Het con -
cep trapport verscheen in juli 2016. Na een beschrij-
ving van de historische en ruimtelijke ontwikkeling, 
wordt aandacht besteed aan de kernwaarden die aan 
het complex ten grondslag liggen. Het zijn de waar-
den: ‘verzoening van oude en nieuwe stad’, ‘vernieu-
wing van het bestaande’, ‘gedoseerde rijkdom’, ‘uit-
drukking van openbaar bestuur’ en ‘het Stadhuis-
plein als verbindend element’. De onderzoekers 
stellen dat ‘met deze begrippen de discussie over de 
restauratie en vernieuwing van dit bouwcomplex in 
hun ogen, meer dan met traditionele waardekaarten 
per bouwlaag, een diepgang en argumentatie krijgt 
die dit bijzondere gebouwcomplex verdient’. De 

onderverdeeld: inventarisatie van de in aanmerking 
komende monumentale kerkgebouwen, een enquê-
te en gesprekken met vertegenwoordigers van diver-
se kerkgenootschappen en overleg met gemeenten, 
die voor eenzelfde opgave staan. In het eindrapport 
Toekomstperspectief Amersfoorts Kerkenlandschap, 
op weg naar een kerkenvisie, waarin de problematiek 
helder in beeld is gebracht, wordt een aantal aanbe-
velingen gedaan. Deze methodiek zal in het monu-
mentenbeleid 2018 - 2023 worden opgenomen. 

Waardenstelling Kloostercomplex 
OLV ter Eem

Het voormalig kloostercomplex Onze Lieve Vrouw 
ter Eem aan de Daam Fockemalaan werd na het 
vertrek van de zusters in 2008 door ontwikkelaar 
AMVEST gekocht. Doel was om in dit rijksmonu-
ment een combinatie van wonen en werken te reali-
seren met bijzondere functies in en om de kapel. 
Door de economische crisis werd de uitvoering 
echter vertraagd en is overgegaan tot het tijdelijk 
verhuren van de verschillende ruimten. 

Het kloostercomplex is een gaaf en zeldzaam 
voorbeeld van kloosterarchitectuur in Nederland uit 
het begin van de vorige eeuw. Vandaar dat in aan-
loop naar een verantwoorde herbestemming ver-
schillende studies zijn uitgevoerd, gericht op de 
waardering van gebouw en tuinen. Aan bureau 
Steenhuis/Meurs is door AMVEST in 2016 gevraagd 
de uitkomsten van deze onderzoeken in één rapport 

Inleiding
De geschiedenis is in Amersfoort op veel plekken 
heel tastbaar aanwezig. Bewust of onbewust hech-
ten veel Amersfoorters waarde aan deze historische 
identiteit. Daarbij gaat het niet alleen om de oude 
binnenstad, maar daarnaast om persoonlijk herken-
ningspunten in de eigen omgeving. Ook een groei-
end aantal bezoekers vindt Amersfoort de moeite 
waard.

De instandhouding of verbetering van deze 
historische identiteit is een gezamenlijke taak van 
de stad (bewoners en organisaties) en de overheid. 
Zo kunnen historische waarden worden behouden 
en blijft de stad aantrekkelijk. 

Doelstellingen vanuit Monumentenzorg zijn: 
het bewaken van de kwaliteit en samenhang van de 
historische stad, het inspelen op nieuwe ontwikke-
lingen en het adviseren en ondersteunen van eige-
naren. In 2016 kwamen alle activiteiten die daarvoor 
nodig zijn weer aan bod: onderzoek, de aanwijzing 
van enkele nieuwe monumenten, de restauratie en 
verbouwing van monumentale panden en de her-
ontwikkeling van waardevolle gebieden en gebou-
wen. Ontwikkelingen in de stad vormen periodiek 
ook aanleiding tot het actualiseren van het erfgoed-
beleid.

ONDERZOEK

Kerkenvisie Amersfoort
De leegstand van monumentale kerkgebouwen is 
een groeiend probleem binnen de erfgoedsector.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door een 
sterke terugloop van gemeenteleden van de kerkge-
nootschappen. Wat kan de gemeente doen? Met een 
kerkenvisie kan zo goed mogelijk worden geantici-
peerd op de mogelijkheden tot behoud van mar-
kante kerken, onder andere door het stimuleren van 
her- en nevenbestemming. In het kader van een 
stage vanuit de masterstudie ‘Heritage & Memory 
Studies’ van de Universiteit van Amsterdam, onder 
supervisie van architectuurhistoricus dr. Gerrit Ver-
meer, heeft Tessa Beckman voor bureau monumen-
tenzorg de mogelijkheden van een kerkenvisie 
onderzocht. Het onderzoek was in drie stappen 

De Waardenstelling van het Kloostercomplex OLV ter Eem. De waardenstelling van het Stadhuiscomplex. Restauratie Belgenmonument.
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gische vlag. De bloembakken zijn nu weer gevuld 
met deze planten. Op het terrein zijn de paden her-
steld en is een dichtgegroeid pad over het terrein 
weer zichtbaar gemaakt. Dit slingerpad verbindt de 
verschillende elementen met elkaar en heeft een 
symbolische betekenis, zoals alle onderdelen van 
het complex. Het verder opschonen van de groen-
aanleg op het terrein is overigens niet uitgevoerd 
vanwege bezwaren uit de buurt.

Erfgoed en Duurzaamheid: 
Pilotproject Krommestraat 32-34 
en zonnepanelenbeleid

Duurzaamheid vormt een belangrijk thema in de 
stad. De gemeente Amersfoort en ook veel particu-
lieren en bedrijven hebben ambitieuze duurzaam-
heidsdoelstellingen, met het streven naar een CO2-
neutrale stad in de toekomst.

Veel initiatieven zijn gericht op een beperking 
van het energiegebruik, in het bijzonder van fossiele 
brandstoffen. Het (na-)isoleren van gebouwen en 
het aanbrengen van zonnepanelen vormen daarbij 
vaak voor de hand liggende stappen. Bij monumen-
ten en in de beschermde stadsgezichten vraagt dit 
extra aandacht, om te voorkomen dat deze maatre-
gelen ten koste gaan van belangrijke monumentale 
waarden of van de beeldkwaliteit. 

In het jaarboek 2016 is al aandacht besteed aan 
de geschiedenis van het pand Krommestraat 32-34. 
Tijdens de verkoop van dit huis werd duidelijk dat 
dit pand veel ouder was dan de voorgevel deed ver-
moeden. Verborgen achter verlaagde plafonds en 

voorzetwanden zaten nog grote delen van de  
middeleeuwse balklagen en kapconstructie. 

Op basis van deze kwaliteiten werd het pand in 
2016 aangewezen tot gemeentelijk monument.

Ook werd gestart met de restauratiewerkzaam-
heden. Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij 
heeft het pand aangekocht en voert de restauratie 
uit in eigen beheer. Vanwege de slechte staat waarin 
het pand verkeerde, was een ingrijpende restauratie 
noodzakelijk. Ook is het bedrijf bereid gevonden om 
-in combinatie met hun specifieke expertise op het 
gebied van restauratie- in dit pand een onderzoek te 
doen naar verduurzamingsmaatregelen die geschikt 
zijn voor monumentale panden. 

Samen met monumentenzorg en met duur-
zaamheidsadviseurs Yvonne Feuerhahn (De Energie-
ambassade) en Dieter Dettling (DD-architect) werd 
binnen het NOM-(Nul-Op-de-Meter)-Project onder-
zocht waar de mogelijkheden en grenzen liggen van 
het verduurzamen van het monument. Om het 
onderzoek ook bruikbaar te maken voor andere 
monumentale panden werden van alle methodes de 
voor-en nadelen in beeld gebracht. Zaken die bij dit 
pand niet mogelijk zijn, kunnen bij andere monu-
menten soms wel een oplossing bieden: dit vraagt 
altijd maatwerk.

In het pand worden inventieve installaties en 
isolatiematerialen toegepast. Vanwege de histori-
sche houtconstructies is het daarbij belangrijk om 
bij de isolatie rekening te houden met de vochthuis-
houding. Ook het monumentale beeld, met bijvoor-
beeld de dunne raamroeden en het historische dak, 
blijft behouden. 

Restauratie Belgenmonument.



Het onderzoek geeft voor monumentenzorg 
bruikbare informatie om ook andere monumenten-
eigenaren in de toekomst te adviseren over de 
mogelijkheden tot verduurzaming voor hun pand. 

In januari 2016 nam de gemeenteraad een defini-
tief besluit over het zonnepanelenbeleid voor de 
monumenten en (rijks-)beschermde stadsgezich-
ten. Dit beleid is toegelicht in de publieksbrochure 
Erfgoed en duurzaamheid.

Het zonnepanelenbeleid is gebaseerd op de 
belangrijke monumentale karakteristieken van de 
gebieden. Er is daarbij ook een onderscheid gemaakt 
tussen de binnenstad en het Bergkwartier. Beide 
gebieden zijn door het rijk aangewezen als 
beschermd stadsgezicht, maar beide zijn ook anders 
van karakter. 

Voor het Bergkwartier wordt -naast ‘onzichtbare 
oplossingen’- in bepaalde gevallen ook ruimte gebo-
den voor (zichtbare) oplossingen die goed zijn geïn-
tegreerd in de daken. Nieuw zijn bijvoorbeeld op dit 
gebied de dakpannen met geïntegreerde zonne-
panelen.

In de binnenstad blijven de mogelijkheden voor 
het toepassen van zonne-energie heel beperkt. De 

historische daken, vaak nog met de karakteristieke 
oude dakpannen, zijn waardevol. Deze worden al 
sinds de start van de Amersfoortse Monumenten-
zorg zorgvuldig gekoesterd en (duurzaam) herge-
bruikt. 

Dit geldt daarnaast ook voor het stadsbeeld en 
het historisch dakenlandschap als totaal. Ook niet-
monumenten spelen hierin een belangrijke rol.

Pilotproject brandveiligheid
In 2016 is aandacht besteed aan de brandveiligheid 
van monumenten in Amersfoort. In samenwerking 
met de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) en de Sint 
Joriskerk, is door Monumentenzorg een pilotproject 
gestart. Doel van dit project is om brandveiligheids-
risico’s bij monumenten beter in beeld te brengen. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gebruike-
lijke brandveiligheidseisen voor de gebruikers (waar-
aan deze gebouwen wel voldoen), maar ook naar de 
risico’s voor de monumentale gebouwen zelf. Er zijn 
voor monumenten wettelijk gezien geen verzwaarde 
eisen, maar natuurlijk is het belangrijk om zo goed 
mogelijk zorg te dragen voor de instandhouding 
ervan.
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≤> Restauratiewerkzaamheden 
Krommestraat 32-34.

< Verkenning van de mogelijkheden 
voor verduurzaming.

Zonnepanelen hebben in beschermde stadsgezichten 
(of: in historische gebieden) een grote invloed op de 
beeldkwaliteit en de monumentale waarden.

Brochure Erfgoed en Duurzaamheid 
2016 met daarin adviezen voor het 
verduurzamen van monumentale 
gebouwen en het zonnepanelenbeleid.
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Naast de monumentale gebouwen is ook een 
deel van de omgeving en openbare ruimte als monu-
mentaal ensemble (complex) beschermd.

Voor de inrichting van de openbare ruimte is  
het belangrijk om het industriële karakter van het 
gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.

In het nieuwe Masterplan en stedenbouwkundig 
plan wordt een verbinding gelegd met het Soester-
kwartier. De monumentale gebouwen worden inge-
past in het plan en hier omheen wordt woningbouw 
gerealiseerd.

Huis Randenbroek
Park Randenbroek werd in de afgelopen jaren herin-
gericht en gerevitaliseerd, mede op basis van een 
onderzoek naar de 19e-eeuwse aanleg van het land-
schapspark door Carla Oldenburger.

Het laatste onderdeel van dit project vormde de 
herbestemming van huis Randenbroek. Het is de 
wens dat het huis een nieuwe functie krijgt die een 
meerwaarde heeft voor de gebruikers van het park. 
De gemeente Amersfoort is in 2016 een verkooppro-
cedure gestart om tot een nieuwe eigenaar te 
komen die aan deze opgave verder vorm kan geven. 

Om de waarden van het huis in beeld te brengen 
werd enkele jaren geleden al een bouwhistorisch 
onderzoek uitgevoerd door bureau Arcx. 

Door monumentenzorg werd dit onderzoek 
vertaald naar een ‘dynamische waardenstelling’ 
waarin zowel de historische waarden van het pand 
als de wijzigingsmogelijkheden werden vastgelegd 
voor de toekomstige eigenaar. Deze vormden richt-
lijnen als onderdeel van de verkoopprocedure.

Huis Randenbroek is aangekocht door de TeKa 
groep, die in het huis een horecafunctie wil realise-
ren. 

Het monumentale Huis Randenbroek heeft een 
bijzondere geschiedenis. Het is onderdeel van de 
voormalige buitenplaats Randenbroek, vlak bij de 
Amersfoortse binnenstad. Het huis heeft een mid-
deleeuwse oorsprong, maar is vooral verbonden met 
de naam van Jacob van Campen, Nederlands meest 
beroemde bouwmeester. Hij bewoonde het land-
goed in de 17e eeuw en liet hier zijn sporen na. Het 
landgoed is nu een openbaar park. Behalve het huis 

Binnen het project worden de aanwezige risico’s 
in kaart gebracht en wordt gekeken naar de moge-
lijkheden om deze risico’s en de vervolgschade aan 
de monumenten zoveel mogelijk te beperken. 

In het pilot-project worden drie monumenten 
onderzocht: de Sint Joriskerk, de Sint Aegtenkapel 
en de Koppelpoort.

Masterplan Wagenwerkplaats
Voor het gebied tussen het Soesterkwartier en het 
spoor wordt door de NS een masterplan ontwikkeld. 
In het hart van dit gebied staan nog de oorspron -
kelij ke gebouwen van de spoorwegwerkplaats. Een 
deel van de gebouwen en het complex is aange-
wezen als rijksmonument (industrieel erfgoed). 
Deze gebouwen en hun omgeving geven nog steeds 
een goed beeld van de vroegere functie van het 
gebied en bepalen daarmee sterk het karakter en de 
identiteit van de wijk (als herkenningspunten; land-
marks). Dit wordt benadrukt door de ligging in het 
hart van het gebied.

Huis Randenbroek. Tekening met de bouwfasen.

Tekening van L.P. Serrurier, naar voorbeeld van C. Pronk uit 1729.
Het Utrechts Archief.
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foort te kunnen wonen. Dit ging echter niet zonder 
slag of stoot. Er was een omvangrijke restauratie en 
modernisering van het pand noodzakelijk om het 
pand weer bewoonbaar te maken. Architecten-
bureau OOK tekende het verbouwplan en aannemer 
Van Beekhoven uit Achterveld voerde deze restaura-
tie deskundig uit. 

Om tot een verantwoorde restauratie en ver-
bouwing van een dergelijk monument te komen is 
een bouwhistorisch onderzoek onontbeerlijk. Het 
bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de ont-
wikkeling van het pand door de eeuwen heen, en 
geeft aan waar mogelijkheden zitten voor aanpas-
singen. Al in 2012 was in het kader van een studie-
opdracht een nauwgezet onderzoek uitgevoerd door  
J. Dijkstra. In 2016 kon dit onderzoek door P. Boer 
van bureau ARCX worden aangevuld, nadat het 
gebouw was ontdaan van voorzetwanden e.d. 

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat het 
woonhuis bestaat uit twee bouwdelen: een voorhuis 
uit de 18e eeuw en een eeuw ouder achterhuis. Ken-
merkend is de gang, die vanaf de voordeur doorloopt 
naar het achterhuis en een as vormt in het huis 
waaraan de vertrekken liggen. De verdieping en 
zolder fungeerden oorspronkelijk als opslagruimte. 

Dat uit het onderzoek bleek dat het voorhuis 

jonger is dan het achterhuis, is te koppelen aan de 
ontwikkelingen van ’t Havik zelf. De aanvankelijke 
brede haven werd in de loop van de 15e eeuw ver-
smald waardoor er een kade ontstond. Dit maakt het 
ook mogelijk om vóór de bestaande bebouwing de 
woning uit te breiden met een voorhuis. Het huidige 
voorhuis wordt gedateerd in de tweede helft van de 
18e eeuw, aan de hand van de kapconstructie. Waar-
schijnlijk had het voorhuis op deze plek een oudere 
voorganger. In de 19e eeuw heeft een modernisering 
plaatsgevonden die nog zichtbaar is. Sindsdien zijn 
er geen grote ingrepen meer geweest, wel zijn de 
ramen in de voorgevel nog eens gewijzigd, evenals 
de keuken.

Bij de restauratie en verbouwing werden de 
historische structuur en bouwdelen behouden. 

zijn van de voormalige buitenplaats nog de orange-
rie, het koetshuis, de duiventil en een dienstwoning 
aanwezig. Het totale ensemble, inclusief de 
19e-eeuwse parkaanleg, is aangewezen als rijksmonu-
ment.

Het huis kreeg rond 1830 zijn huidige vorm. Bij 
de restauratie rond 1960 werden latere aanbouwen 
(uit 1873) verwijderd.

Op basis van historische afbeeldingen en de 
bouwsporen in het huis konden de historische 
bouwfasen worden weergegeven. 

Huis Randenbroek - vermoedelijke 
bouwfasen vanaf de 17e eeuw 

(gegevens m.b.t. oudere voorgangers zijn onvoldoende 
bekend)
A 17e-eeuwse situatie vanaf ca 1630. 
 In de periode dat Jacob van Campen eigenaar en 

bewoner was van huis Randenbroek is het –na 
brand- waarschijnlijk ingrijpend hersteld of 
(deels) vernieuwd. Op tekeningen uit ca 1680 is 
zichtbaar dat er plannen zijn voor een symmetri-
sche uitbreiding met een lage rechtervleugel con-
form het linker deel van het huis. Deze plannen 
zijn vermoedelijk niet gerealiseerd. Op prenten uit 
het begin van de 18e eeuw is de situatie zoals bij A 
getekend nog zichtbaar. 

B Uitbreiding 18e eeuw 
 Op tekeningen uit de vroege 19e eeuw (1810/ 1814) 

is te zien dat het huis in de voorgaande periode 
een symmetrische opzet heeft gekregen met een 
rechtervleugel. De vleugels zijn net als de midden-
partij twee verdiepingen hoog. De vensterverde-
ling sluit nog aan bij de bijzondere 17e-eeuwse 
situatie met per verdieping een laag en een hoog 
venster.

C Ca 1830. 
 Rond 1830 is huis Randenbroek gemoderniseerd. 

Vermoedelijk dateert uit die periode de huidige 
vensterverdeling en de gepleisterde afwerking

D Situatie 1873-1958. In 1873 zijn aanbouwen aan 
voor- en achterzijde toegevoegd. Deze zijn bij de 
restauratie in 1958 weer verwijderd. In 1850 is de 
‘conciërgewoning’ aan de zijkant met een verdie-
ping verhoogd. 

VERBOUW- EN 
RESTAURATIEPLANNEN

Ook in 2016 wisselden veel monumenten van eige-
naar. Dit vormt meestal aanleiding voor een grotere 
of kleinere verbouwing en voor herstelwerkzaam-
heden.

Muurhuizen
Muurhuizen 15 en 27 kregen in 2016 een nieuwe eige-
naar. Bij deze panden werden alleen beperkte aan-
passingen gedaan aan niet-monumentale onderde-
len. 

Muurhuizen 27 is het markante pand Klein Tin-
nenburg, naast Huis Tinnenburg. Tinnenburg 
behoort tot de oudste Muurhuizen, met in de zijge-
vel sporen van de oude Waterpoort uit de eerste 
stadsmuur. Ook Klein Tinnenburg bevat nog veel 
middeleeuwse bouwsporen.

De meer ingrijpende restauratie van Muurhui-
zen 199 werd ook in 2016 afgerond. Hier was een 
omvangrijke asbestsanering noodzakelijk. Helaas is 
in het verleden ook bij veel monumenten asbest 
toegepast als brandwerend materiaal. Het betreft 
vaak het zogenaamde niet-hechtgebonden asbest, in 
de vorm van een zacht plaatmateriaal in vloercon-
structies e.d. Dit kan gevaar opleveren omdat het 
materiaal niet altijd wordt herkend en de asbestdeel-
tjes veel sneller vrijkomen dan bij de bekende harde 
(hechtgebonden) grijze asbestplaten. Bij sloopwerk-
zaamheden is altijd een asbestverklaring vereist. Dit 
onderzoek en een eventuele asbestsanering kunnen 
aanzienlijke kosten opleveren voor de eigenaar. 
Zorgvuldigheid is echter geboden, om gezondheids-
risico’s te voorkomen. 

Havik 2
Dit jarenlang vervallen pand aan ‘t Havik was het 
geboortehuis van John Broer. Hij woonde er tot zijn 
overlijden op 76-jarige leeftijd, in 2010. Nadat het 
pand leeggehaald was -de heer Broer stond bekend 
als antiek en boekenverzamelaar- heeft het tot 2016 
leeggestaan en raakte het verder in verval. De hui-
dige eigenaar zag in dat dit een unieke gelegenheid 
was om op één van de mooiste plekjes van Amers-

Havik 2.
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datie en restauratie van dergelijke muurschilderin-
gen. De schilderingen zijn aangebracht met de sec-
co-techniek, de verf wordt daarbij aangebracht op 
een droge pleisterlaag, dit in tegenstelling tot fres-
co’s die in natte pleister worden aangebracht. Door 
de secco-techniek zijn de pigmenten van de schilde-
ring echter ook gevoeliger voor afbladdering. Uit het 
eerste verkennend onderzoek, dat bestaat uit archie-
fonderzoek en een onderzoek naar de kunsthistori-
sche waarde, kwam naar voren dat de voorstelling 
‘Kruisdraging’ van grote kunsthistorische betekenis 
is. Door dit gegeven en uitgevoerde proefrestauratie 
is duidelijk geworden dat we niet over één nacht ijs 
kunnen gaan. Thans wordt onderzocht of er een 

team van deskundigen gevormd kan worden voor 
advisering en begeleiden van de consolidatie van in 
het bijzonder de ‘kruisdraging’. 

Kamp 10 – restauratie gevelsteen
Het pand d’gekroonde bye-korf aan Kamp 10, op de 
hoek van de Coninckstraat, was van oorsprong een 
woonhuis en een winkel met pakhuis. Het pand, 
althans de voorgevel, dateert uit 1687. Dit jaartal is 
weergegeven op het gebeeldhouwde lint dat samen 
met guirlandes de voorgevel siert. 

Dit is de tijd van het Hollands Classicisme (1630-
1700). De halsgevel is uitzonderlijk rijk versierd met 
een natuurstenen afdekking met vruchten. De aan-

Sint Joriskerk - beeld Liggende 
Christus

In de noordbeuk van de Sint Joriskerk werd in een 
dichtgemetselde muurnis tijdens de restauratie in 
de jaren zestig, een beeld aangetroffen van de lig-
gende Christus. Deze maakte oorspronkelijk deel uit 
van een Grafleggingsgroep, die in de 16e eeuw tij-
dens de Beeldenstorm verwoest werd. Behalve dit 
beeld werden er nog enkele fragmenten aangetrof-
fen, van onder anderen Maria en een Romeinse 
wachter. Vermoedelijk was de groep zichtbaar van 
buitenaf en niet van binnen. Dit alles om het lijden 
van Christus uit te beelden, dat in de 15e en 16e eeuw 
een belangrijk thema was in de geloofsbeleving. De 
kruiswegstatie, die in veertien afbeeldingen de lij-
densweg van Christus afbeeldt, was bij de Sint Joris-
kerk aan de buitenzijde van het koor aanwezig als 
muurschildering. Een graflegginggroep verbeeldt de 

graflegging van Christus, een dag voor de Opstan-
ding. Omringd door onder anderen Maria Magda-
lena, Jozef van Arimétea (de koopman die het graf 
beschikbaar stelde), Nicodémus (die de uitvaart 
verzorgde), wenende vrouwen en een slapende 
Romeinse wachter. Deze laatste is nog in de  
Sint Joriskerk aanwezig. Het beeld van Maria is in 
bruikleen bij museum Flehite.

De beheerscommissie van de Sint Joriskerk 
opperde het idee om het beeld beter zichtbaar te 
maken voor publiek. Het beeld werd verplaatst naar 
één van de kapellen bij het zuidportaal. De naastge-
legen voormalige doopkapel werd al eerder inge-
richt als stilteruimte. In een portaal aan de zuidzijde 
werd de meest geschikte ruimte gevonden. 

Sint Joriskerk - muurschilderingen 
(secco’s)

In het koor van de Sint Joriskerk hangt een drietal 
muurschilderingen, één met de voorstelling van 
‘Sint Joris en de draak’ en twee schilderingen met 
Bijbelse voorstellingen. De grootste daarvan is de 
‘Kruisdraging’ en daarnaast bevindt zich ‘Jezus op de 
rots’. Deze twee laatste schilderingen komen oor-
spronkelijk van de buitenzijde van het koor en waren 
onderdeel van een kruiswegstatie. Ze werden in 1901 
ontdekt bij de afbraak van het Kleppermanshuisje in 
de Langestraat. De schilderingen werden toen afge-
nomen om te voorkomen dat deze verloren zouden 
gaan. 

De schildering van Sint Joris en de draak dateert 
uit de eerste helft van de 16e eeuw en is oorspronke-
lijk afkomstig uit een in 1956 gesloopt pand aan de 
Krommestraat 46. Vanwege de voorstelling was een 
nieuwe plek in de Sint Joriskerk een goede keuze.

De verschillende restauraties die de schilderin-
gen in de loop der jaren ondergingen, hebben duide-
lijk hun sporen nagelaten en zijn van grote invloed 
op het huidige uiterlijk. 

Afbladdering van verfdeeltjes en enkele sto-
rende restauraties die de schilderingen een onrustig 
aanzien geven, vormden aanleiding voor nader 
onderzoek. Hiervoor is het gerenommeerde bureau 
SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) 
gevraagd. Het bureau is gespecialiseerd in consoli-

Beeld van de liggende Christus. 
Foto: Dick Westerveld.

Gevelsteen Kamp 10 na restauratie.
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uit dat het karakteristieke gevelbeeld met het aan-
brengen van keramische platen geheel verloren zou 
gaan. Vervolgens werd onderzocht of het toevoegen 
van een nieuwe constructie tegen de buitenzijde van 
de bestaande beplating met daarop nieuwe beton-
platen tot een aanvaardbare oplossing zou leiden. 
Deze methode bleek kostbaar en de nieuwe ‘plakge-
vel’ deed onvoldoende recht aan de oorspronkelijke 
constructie. Ook ontstonden aansluitproblemen op 
deur- en raamkozijnen. Vandaar dat uiteindelijk is 
gekozen voor het isoleren van de spouw. Bij de 
proefwoning werden de gaten aanvankelijk midden 
in de plaat aangebracht om de isolatie in de achter-
liggende ruimte te kunnen spuiten, maar uiteinde-
lijk is gekozen voor het maken van zo klein mogelijke 
boorgaten in de voeg. Deze aanpak heeft ertoe 
geleid dat de woningen een hoger energielabel heb-
ben gekregen met behoud van het oorspronkelijke 
aanzien. De door De Alliantie gehanteerde aanpak 
verdient dan ook alle lof. 

Lutherse kerk
In 2016 is het unieke orgel in de Evangelisch-Luther-
se kerk gerestaureerd door de firma Flentrop Orgel-
bouw. Het is gebouwd in 1766 door de bekende 
orgelbouwer J.H.H. Bätz, in opdracht van het kerkbe-
stuur. Het orgel staat bekend om zijn rijke klank, dit 
komt doordat het 250 jaar oude orgel nog goeddeels 
in originele staat verkeert. Het orgel is een rijksmo-
nument en was door de jaren heen op diverse pun-
ten versleten geraakt. Via de stichting Bätzorgel 
Amersfoort, is het benodigde restauratiebedrag van 
€ 175.000,- bijeen gebracht via fondsen en een 
publiekscampagne. In nauwe samenspraak met de 
orgeladviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en de firma Flentrop is de restauratie uitge-
voerd. Vrijwel elk onderdeel behoefde restauratie: 
de blaasbalgen, het klavier, en de originele orgelpij-
pen. Het orgel werd daarvoor geheel gedemonteerd, 
de orgelkas bleef in ontmantelde staat op het orgel-
balkon achter. Dit gaf de gelegenheid om de kas 
opnieuw te schilderen en plaatselijk te vergulden. 
Overigens wordt de orgelkas waarin de orgelpijpen 

Hiervoor is inspiratie gevonden bij een olieverfschil-
derij uit het Rijksmuseum waarop een dergelijke 
guirlande kleurrijk was afgebeeld. Het gereedkomen 
van de gevelsteen vormde de bekroning op de res-
tauratie van de voorgevel.

Koppelweg en omgeving - 
Jeruzalem

In het najaar van 2016 is door woningbouwcorpora-
tie De Alliantie regio Amersfoort een begin gemaakt 
met de renovatie van de woningen in de wijk Jeruza-
lem. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was hoe 
om te gaan met de voor dit gemeentelijk stadsge-
zicht zo kenmerkende betonnen gevelbeplating. 

De wijk was in 1949 ontworpen door de Neder-
landse architect J.F. Berghoef en bestond uit monta-
gewoningen, die volgens de principes van het Airey-
systeem waren opgetrokken. Dit hield in dat de 
gevelbeplating met koperen draden aan de ijzeren 
draagconstructie was bevestigd. Deze wijk is mede 
door dit bouwsysteem dan ook een goed voorbeeld 
uit de Wederopbouwperiode (1945-1965). 

Aannemingsbedrijf Nijhuis uit Rijssen maakte 
verschillende modellen, waarin naast aandacht voor 
de monumentale aspecten ook wooncomfort en 
energieprestaties werden meegewogen. 

Een werkbezoek aan Amsterdam-Noord wees 

zetstenen van de gevelafdekking zijn afgedekt met 
klassieke vazen en aan de bovenzijde wordt de gevel 
bekroond met een fronton, dat aan de binnenzijde is 
voorzien van een schelpmotief. Een rijke gevel, met 
ook nog een fraaie gevelsteen, tevens naamgever 
van het pand. Deze gevelsteen toont een gevlochten 
bijenkorf met aan weerszijden putti (gevleugelde 
kinderfiguren), die in één hand een kroon vasthou-
den boven de bijenkorf. In de andere hand hebben 
ze een slinger van bloemen ofwel een guirlande.

De voorgevel was toe aan groot onderhoud, het 
voegwerk was in matige tot slechte staat en moest 
vervangen worden. Gelijktijdig is het schilderwerk 
uitgevoerd. In overleg met eigenaar Stadsherstel 
Midden Nederland is door Monumentenzorg een 
kleuronderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam naar 
voren dat de gevelversieringen oorspronkelijk in 
bentheimerkleur waren afgewerkt, de kleur van de 
natuursteen waaruit de ornamenten ook zijn ver-
vaardigd. De gevelsteen bleek oorspronkelijk echter 
gepolychromeerd te zijn geweest oftewel in kleur 
afgewerkt. Dit was aanleiding om deze gevelsteen in 
kleur te restaureren. Voor dit specialistisch karwei is 
restaurateur Ferry Ovink gevraagd, die veel ervaring 
heeft op dit gebied. De kroon is verguld en de edel-
stenen in de kroon zijn in kleur gezet. De kleuren 
van de guirlande waren niet meer te achterhalen. 

De Airey montagewoningen in de wijk Jeruzalem.
Foto: Jos Stöver

Sint Ansfriduskerk.
Foto: Tjeerd Jansen

Na-isolatie van de gevels van de Airey-woningen. 
Foto: Jos Stöver
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De oorspronkelijke verlichtingsornamenten werden 
gerestaureerd. De gemeente Amersfoort droeg met 
een kleine restauratiesubsidie bij aan dit cadeau 
voor de 100-jarige kerk.

Ringweg Dorrestein 9 – 
herbestemming voormalige 
Ontmoetingskerk
De voormalige Ontmoetingskerk dateert uit 

1964-1966 en is gebouwd naar ontwerp van de 
Amersfoortse architect T. van Hoogevest. Het pand 
is een bijzonder goed voorbeeld uit de voor Amers-
foort zo belangrijke Wederopbouwperiode (1945-
1965). Nadat het college van B&W in maart 2015 het 
voornemen had uitgesproken om dit kerkgebouw op 
de monumentenlijst te plaatsen, is er met de poten-
tiële koper overleg gevoerd over de mogelijkheden 
tot herbestemming. Tijdens een gezamenlijk bezoek 
aan het monument, waarin al jaren het rouwcen-
trum van de Monutastichting is gevestigd, werd 
duidelijk waarmee met de planvorming rekening 
moest worden gehouden. Dit leidde ertoe dat AG-
NOVA architecten in augustus 2016 een plan aan de 
buurt kon presenteren. In het kerkgebouw werden 
vier woningen ondergebracht, met slechts één 
woning in de kerkzaal. Op deze wijze werden de 
ruimtelijke aspecten zo goed mogelijk gerespec-
teerd. Ten oosten van het gebouw was ruimte gere-
serveerd voor een rouwcentrum nieuwe stijl.

Stationsplein - Perron 2
Prorail is tot 2030 bezig om bij veel stations in 
Nederland de perronhoogtes aan te passen, om het 
instappen in de treinen gelijkvloers te maken. De 
standaardmaat is nu 76 cm, gemeten vanaf de 

bovenzijde van de rails. Voor Amersfoort betekende 
dit een verlaging van de perrons van gemiddeld 28 
centimeter. Dit heeft consequenties voor de gebou-
wen op de perrons. Voor perron 2 werd Monumen-
tenzorg al in een vroeg stadium bij het ontwerp 
betrokken, vanwege de historische perrongebouwen 
en overkappingen die hier nog aanwezig zijn. In 
overleg is er voor gekozen om ter weerszijden van de 
gebouwen de overgang op te vangen met een stoep. 
Hiervoor werden de originele granieten afdekban-
den van de perrons hergebruikt. De kopse zijden van 
de gebouwen zijn niet voorzien van een stoep, dit 
om te voorkomen dat de gebouwen als het ware 
eilandjes zouden gaan vormen op het perron. Hier 

De voormalige Ontmoetingskerk.

De verlaagde perrons met de nieuwe stoep langs de 
historische perrongebouwen.

De Watertoren.
Foto: Jos Stöver

zich bevinden, nogal eens per abuis orgelkast 
genoemd. De orgelkas functioneert als bescher-
mend omhulsel, maar ook als klankbepalend ele-
ment (zoals de borstkas voor een zanger). Op 26 
november 2016, na een restauratie van een half jaar, 
werd het Bätzorgel weer feestelijk in gebruik geno-
men.

Sint Ansfriduskerk 100 jaar
De Sint Ansfriduskerk werd gebouwd tussen 1914 en 
1916, naar ontwerp van architect Wolter ter Riele, die 
veel kerkgebouwen ontwierp. Op 15 februari 1916 is 
de kerk ingezegend voor de eredienst. Daarom kon 
in 2016 het eeuwfeest gevierd worden. 

Dit feestjaar werd extra luister bijgezet door 
herstel en verfraaiing van het interieur van de kerk. 
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oude foto’s een tekening, waarmee een replica van 
het bord kon worden gemaakt. Daarbij werd het 
lettertype van het oude bord van de situatie van voor 
1915 opnieuw gebruikt.

Bloemendalsestraat 26-28
De Bloemendalsestraat vormt een van de oudste 
toegangswegen tot de stad en is nog steeds een schil-
derachtige straat met gebogen gevelwanden en veel 
historische panden.

Ruim 40 jaar geleden ging het rijksmonument 
Bloemendalsestraat 26 helaas door brand verloren. 
Het pakhuis met de klokgevel verkeerde in die peri-
ode in slechte staat en stond leeg. Het pand werd niet 
herbouwd en er ontstond een ‘gat’ in de gevelwand, 
sinds die tijd alleen in gebruik als parkeerplaats. 

In 2016 werden door de eigenaar van het perceel 
plannen ontwikkeld voor een nieuwe invulling. Het 
bestemmingsplan gaf daarvoor de ruimtelijke kaders: 
de nieuwe invulling moet in maat en schaal aanslui-
ten bij de omliggende bebouwing. Ook een kapvorm 
hoort daarbij, om recht te doen aan het kenmerken-
de historische dakenlandschap van de binnenstad. In 
overleg tussen eigenaar en gemeente werden de 
uitgangspunten voor dit perceel vastgesteld. 

Het buurpand Bloemendalsestraat 28 onderging 
in 2016 al een metamorfose. De gevel, die ooit was 
voorzien van een onevenwichtige indeling, kreeg 
weer de historische opbouw. Monumentenzorg facili-
teerde met een geveltekening en een kleine subsidie 
om de eigenaar te ondersteunen. Met deze ontwik-
kelingen kan de kwaliteit van de Bloemendalsestraat 
nog verder worden verbeterd.

bouw op deze plek. De brandgang geeft nu toegang 
tot de aanlegsteiger van de Waterlijn. Ook het toe-
gangshek, voorzien van een bord met het Amers-
foortse wapenschild en de naam Brandgang, was 
bewaard gebleven. Helaas werd dit bord in 2015 
gestolen. Monumentenzorg maakte op basis van 

Bij nader onderzoek bleek de rest van het interieur 
minder monumentaal en zeer gehavend, maar wel 
van hoge leeftijd.

De verbouwing was gebaseerd op een oud plan, 
waarvoor al enkele jaren eerder vergunning was 
verleend. Bij nieuwe verbouwplannen vormt nu -op 
basis van het nieuwe bestemmingsplan- altijd het 
uitgangspunt dat er een bouwhistorische verken-
ning wordt uitgevoerd, ook bij panden zonder 
monumentenstatus. Op deze manier hopen we voor 
de toekomst ook zoveel mogelijk ‘verborgen’ monu-
mentale elementen te behouden. 

Bord Brandgang Krommestraat
Ook de historische details vormen waardevolle ele-
menten in de stad, met een eigen verhaal. In de 
Krommestraat bevindt zich van oudsher een brand-
gang. Dit was oorspronkelijk een pad tussen de hui-
zen, bedoeld om de achterkanten te kunnen berei-
ken in geval van brand. In dit geval was het ongetwij-
feld ook een toegang tot het (blus)water van de 
Langegracht. Op de oude stadsplattegronden zijn 
op veel plekken dit soort ‘gangetjes’ zichtbaar. De 
brandgang aan de Krommestraat is behouden geble-
ven, ook na de sloop van het naastgelegen middel-
eeuwse huis Krommestraat 6 in 1915 en de nieuw-

zijn de hardstenen plinten van het gebouw aange-
past met een nieuwe strook hardsteen. Ook alle 
bestrating is vernieuwd, wat de mogelijkheid gaf om 
iets extra’s te doen. De suggestie van monumenten-
zorg werd overgenomen om de geschiedenis zicht-
baar te maken die onlosmakelijk verbonden is met 
het station. In de bestrating is in zwarte tegels de 
belijning zichtbaar gemaakt van het eindstation dat 
het eens was. Ter benadrukking van de historische 
verbinding met Kamp Amersfoort zijn in deze belij-
ning in morsecode de woorden ‘Vrijheid en Gelijk-
heid’ opgenomen.

Utrechtseweg - Herbestemming 
watertoren

In 2015 vatte Vitens bv als eigenaar van de buiten 
bedrijf gestelde watertoren het plan op om dit rijks-
monument in de verkoop te brengen. In de verkoop-
brochure en de daarop volgende procedure werd 
rekening gehouden met de cultuurhistorische waar-
den van dit pand uit 1912. In een digitale ‘dataroom’ 
van de makelaar was voor de potentiële kopers alle 
informatie beschikbaar, waaronder een aantal histo-
rische bouwtekeningen. Het behoud van het ken-
merkende ijzeren waterreservoir was vanuit monu-
mentenzorg een zwaarwegende eis. Via een bie-
dingsformulier werden de kandidaten uitgenodigd 
meer informatie te geven over de vier door Vitens 
opgestelde criteria: innovatief, imago, maatschap-
pelijk verantwoord en inpassing in de omgeving. Dit 
leidde tot een aantal inzendingen. In 2016 kon de 
overdracht van de watertoren worden gerealiseerd. 
Welke functie(s) er in de watertoren zullen worden 
ondergebracht is nog niet bekend.

Kamp 27
Net als bij het eerder beschreven pand Kromme-
straat 32-34 bleek ook bij Kamp 27 de voorgevel veel 
jonger dan het huis erachter. De voorgevel deed 
vermoeden dat het hier ging om een vrij recente 
nieuwe invulling met een ‘historiserende’ voorgevel. 

Te laat bleek echter dat dit ook hier anders was. 
Door een oplettende buurtbewoner werden we 
geattendeerd op delen van een middeleeuwse balk 
met sleutelstukken in een container voor het huis. 

De delen van de oude balklaag die bij de verbouwing 
van Kamp 27 verloren gingen. 

De brandgang naast het middeleeuwse pand 
Krommestraat 6 in 1910. Dit pand is in 1915 gesloopt, 
maar de brandgang bleef behouden. 
Archief Eemland, fotonummer 11755.

Tekening voor het vervangende bord van de Brandgang, na de 
diefstal van het origineel.
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maaiveld. Zowel de buitenkant van het kantoorpand 
als de trappen en constructie zijn nog in de oor-
spronkelijke, gave staat. In dit pand is sinds decem-
ber 2016 onder andere het Nationaal Restauratie-
fonds (NRF) gehuisvest.

Herplaatsing historische 
zonnewijzer

In het depot van Museum Flehite en bij Monumen-
tenzorg worden diverse bouwfragmenten bewaard, 
afkomstig van gebouwen die in het verleden zijn 
gesloopt. Waar mogelijk krijgen deze in de stad weer 
een nieuwe plek. In 2016 is een monumentale natuur-
stenen leeuw met zonnewijzer, die jaren bij Museum 
Flehite stond, herplaatst bij de Koppelpoort. Moge-
lijk is deze voorname zonnewijzer afkomstig van het 
rond 1800 afgebroken stadhuis op de Hof. Door een 
specialist in zonnewijzers werd berekend in welke 
positie hij heeft gestaan, teneinde ook de hoek te 
kunnen bepalen waaronder de leeuw zou moeten 
worden geplaatst om ook te functioneren.

Wonderwel bleek de Koppelpoort een goede 
locatie, niet alleen in technisch opzicht maar ook in 
aansluiting op de wat romantische stijl waarin archi-
tect Pierre Cuypers dit verdedigingswerk in 1886 
restaureerde.

Lezingen/cursussen/Erfgoedweek
De centrale ligging van Amersfoort en de aanwezig-
heid van veel erfgoedinstellingen in de stad heeft tot 
gevolg dat hier regelmatig cursussen en lezingen 
worden georganiseerd. Vandaar dat de medewerkers 
van de gemeentelijke afdeling SO|Monumentenzorg 
met enige regelmaat worden uitgenodigd om een 
presentatie of een rondleiding te geven. In 2016 is 
aan twee cursusprogramma’s van de Erfgoed Acade-
mie meegewerkt. Dat gold ook voor de jaarlijkse 
Erfgoedweek, waarin de jeugd kennis kan maken 
met verschillende monumenten in de stad. Monu-
mentenzorg werd ingezet voor een rondwandeling 
door de binnenstad met een bezoek aan de Koppel-
poort tot besluit.

OVERIGE ONDERWERPEN

Aanwijzing 
wederopbouwmonumenten

Na jaren van voorbereiding (inventarisatie, aanvul-
lend onderzoek, beschrijvingen en adviezen) besloot 
B&W op 15 maart 2016 een vijfentwintigtal panden 
uit de Wederopbouwperiode op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen. De architectuur en 
stedenbouw uit de periode 1940-1965 vormt een 
belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis. Het is een periode van 
herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar 
ook van optimisme, economische groei, welvaart en 
vernieuwing. Kenmerkend voor deze naoorlogse 
jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieu-
we verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en 
een steeds belangrijkere rol van het verkeer.

Belangrijke voorbeelden zijn het voormalige 

GGD-gebouw en het voormalige kantoorgebouw 
van de  LEVOB, beide aan de Zonnehof. Naast deze 
panden heeft het college nog 23 panden en com-
plexen uit de wederopbouwperiode aangewezen als 
gemeentelijk monument. Op de lijst staan naast 
woonhuizen, enkele scholen en kerken. Met de aan-
wijzing zorgt de gemeente dat de cultuurhistorisch 
meest waardevolle gebouwen en complexen uit een 
periode behouden en beschermd blijven, zodat de 
geschiedenis afleesbaar blijft. Het GGD-gebouw 
kenmerkt zich architectonisch door de invloeden 
van de Bossche School. In het materiaalgebruik valt 
de betonnen plankenstructuur, de bronzen profielen 
en de koperen regenpijpen op. Het voormalige 
Levob-kantoor is ontworpen door Ir. H. Oosterhuis 
en heeft een typerende modernistische vormgeving. 
Dit is onder andere te zien aan de strakke hoofd-
vorm, de ritmische gevelindeling en de wijze waarop 
hij het gebouw visueel heeft losgemaakt van het 

Het monumentale -maar bouwvallige- pakhuis 
Bloemendalsestraat 26 in 1967, voordat het door brand 
werd verwoest. 
Archief Eemland, fotonr. MOA001004372.

Bloemendalsestraat 28 voor en na verbouwing van de 
voorgevel in 2016. 

Het voormalige Levob-kantoor is aangewezen als 
wederopbouwmonument. 
Foto: Jos Stöver

De entreehal van het voormalig Levob-kantoor.
Foto: Jos Stöver
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deeld in negen thema’s: icoon van de stad, culturele 
instellingen, stadsmuur en muurhuizen, wonen en 
werken, kerken en kapellen, gasthuizen en kloosters, 
industrieel erfgoed, stad in oorlogstijd en nieuwe 
monumenten. Het weekend werd enorm goed 
bezocht; met meer dan 20.000 bezoekers kwam 
Amersfoort in de top tien van de drukst bezochte 
steden in Nederland. Op de vrijdag voorafgaande 
aan de Open Monumentendag vond de jaarlijkse 
klassendag plaats. 650 jongeren van tien scholen 
bezochten onder leiding van een gids zes monumen-
ten. Op deze wijze wordt ook onder deze groep de 
belangstelling voor monumenten vergroot.

Ook werd meegewerkt aan de jaarlijkse lezingen 
en cursussen van Gilde Amersfoort en de Waterlijn.

Door de kennis en de onderzoeksresultaten 
vanuit Monumentenzorg te delen, kunnen deze ook 
worden ingezet door de ambassadeurs van Gilde 
Amersfoort en Waterlijn.

Open Monumentendag 2016
Het Open Monumentenweekend van 10-11 septem-
ber stond geheel in het teken van ‘Iconen en Symbo-
len’. Het programmaboekje, in een oplage van 7.000 
exemplaren, toonde in woord en beeld de 40 
belangrijkste beeldmerken van de stad, onderver-

De historische zonnewijzer kreeg een nieuwe plek bij de 
Koppelpoort.

Het programmaboekje voor 
de Open Monumentendag 
2016 belichtte het thema 
‘Iconen en Symbolen’.


