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De historische binnenstad 

van Amersfoort is steeds 

vaker het doel van een excur-

sie. De samenhang tussen de 

panden, het gave stratenpa-

troon en het schilderachtige 

dakenlandschap wordt door 

velen gewaardeerd. De vele 

restauraties van rijks- en 

gemeentelijke monumenten 

zorgen voor een nog grotere 

aantrekkelijkheid van de stad 

voor bewoners en bezoekers. 
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Het bouwhisto-
risch onderzoek 
bij de kuiperij in 
de Hellestraat 
door Agnes 
Hemmes leverde 
nieuwe infor-
matie over de 
geschiedenis van 
het pand.
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gaat. Vandaar dat het rijk het opstellen van 
kerkenvisies stimuleert. Want als behoud van het 
gebouw voorop staat, wat mag dan wel en wat niet 
en welk gebruik en/of nevenbestemming is dan 
mogelijk en welke rollen zijn hiervoor voor de 
kerkelijke en burgerlijke gemeenten weggelegd.

De Federatie Grote Monumentengemeenten 
(FGM) heeft daarvoor een werkgroep ‘Religieus 
Erfgoed’ in het leven geroepen, waaraan nu zeven 
gemeenten (Amersfoort, Amsterdam, Delft, Den 
Haag, Deventer, Eindhoven en Utrecht) deelnemen. 
Het doel is te onderzoeken of het bijeenbrengen en 
uitwisselen van kennis, aanpassing van wet- en  
regelgeving ten behoeve van (tijdelijk) hergebruik 
en nevenbestemming en het inzetten van geld bij 

nieuw (rijks)beleid richting kunnen geven aan het 
behoud. Verschillende gemeenten, waaronder 
Utrecht, hebben inmiddels een door de raad vastge-
stelde kerkenvisie. Ook Amersfoort zal de mogelijk-
heden van een kerkenvisie nader onderzoeken.

Projecten

binnenstad, nieuwbouw
De historische binnenstad van Amersfoort wordt 
gekenmerkt door een kleinschalig weefsel van 
straten en stegen. Daaraan liggen over het algemeen 
bescheiden panden, die voorzien zijn van steile 
kappen. Dit markante dakenlandschap wordt door 
bewoners en bezoekers van de stad hoog 

Inleiding
Van veel monumenten zijn bij bureau 
Monumentenzorg historische gegevens beschikbaar. 
Deze zijn veelal opgeborgen in een groot aantal 
papieren dossiers. In 2017 is een begin gemaakt met 
het digitaliseren van deze waardevolle collectie. In 
samenhang daarmee zijn de voorbereidingen 
gestart voor het maken van een digitale 
monumentenkaart, die nu ook via de website van de 
gemeente kan worden geraadpleegd. Hierdoor 
wordt het voor iedereen mogelijk na te gaan of een 
pand binnen een beschermd stadsgezicht is gelegen 
en/of het de status heeft van monument of 
beeldbepalend pand. 

Onderzoek

aanwijzing gemeentelijke 
monumenten

In het verleden is al een aantal markante industriële 
panden en complexen op de monumentenlijst 
geplaatst. Het voormalig fabrieksgebouw van Rohm 
& Haas aan de Kleine Koppel, het benzinestation 
aan de Kwekersweg en de schoorsteen van het Sint- 
Elisabethziekenhuis aan Ringweg Randenbroek zijn 
hiervan goede voorbeelden. Daarnaast is in de 
afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar het 
industriële erfgoed in Amersfoort. De Stichting 
Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta) 
heeft een aantal publicaties uitgebracht. Aan de 
hand hiervan is in nauwe samenwerking tussen 
gemeente en Siesta een longlist samengesteld. In 
het voorjaar van 2018 zal hieruit een selectie is 
gemaakt. In nauwe samenspraak met de eigenaar/
bewoner zal na een advies van de Erfgoedcommissie 
een voorstel aan het college van burgemeester en 
wethouders worden gedaan. Dit zal naar 
verwachting in 2019 in een aanvulling van de 
gemeentelijke monumentenlijst resulteren. 

Het onderzoek naar het werk van stadsarchitect 
David Zuiderhoek maakte duidelijk dat de Bergkerk 
tot één van zijn belangrijkste werken behoort. Dit 
werd nog eens bevestigd door het onderzoek dat 
Tessa Beckman naar dit kerkgebouw heeft gedaan. 
Dit heeft in een uitgebreide waardenstelling 

geresulteerd. In 2019 zal aan de hand hiervan overleg 
met het kerkbestuur plaatsvinden. 

Ook kunnen tijdens een restauratie feiten naar 
voren komen, die een heroverweging nodig maken. 
De Sint-Martinuskerk in Hoogland is daarvan een 
goed voorbeeld. In tegenstelling tot de pastorie 
naast de kerk was dit kerkgebouw in de jaren tachtig 
niet aangewezen als gemeentelijk monument. 
Reden was dat dit gebouw tijdens de oorlog 
aanzienlijk was beschadigd. Om te voorkomen dat 
de toren als oriëntatiepunt voor de Canadezen zou 
dienen, blies de Duitse bezetter in april 1945 de 
toren op. In het midden van de jaren vijftig vond de 
herbouw plaats. De herbouw werd grotendeels op 
traditionele wijze uitgevoerd. De kerkzaal kreeg een 
bakstenen gewelf, een vakmanschap dat thans 
vrijwel verloren is gegaan. De gevels werden van 
spitboogvensters voorzien met een moderne, 
eigentijdse invulling. Stalen kapspanten van het type 
polonceau dragen het dak van de kerk. Een deel van 
het meubilair en kunstwerken in de kerk dateren 
eveneens uit de Wederopbouwperiode. 
Veranderingen in de liturgie hebben later nog tot 
enige aanpassingen van de kerk geleid. Inmiddels 
zijn zowel de architectuurhistorische als de 
cultuurhistorische waarden beschreven. Conclusie is 
dat de kerk met toren, de bijbehorende pastorie, de 
begraafplaats en de Calvarieberg één ruimtelijk en 
historisch geheel vormen. Het ensemble markeert 
bovendien een belangrijke gebeurtenis in de 
geschiedenis van het dorp en de kerk. Ook hier geldt 
dat in 2019 overleg met het kerkbestuur zal 
plaatsvinden over de aanwijzing van de kerk tot 
gemeentelijk monument.

kerkenvisie
In 2016 deed Tessa Beckman in het kader van haar 
studie onderzoek naar het nieuwe instrument van de 
kerkenvisie. Veel gemeenten in Nederland worstelen 
met de vraag hoe zij een rol kunnen spelen bij de 
dreigende leegstand van kerken. Want vooral kerken 
worden ervaren als gebouwen die er in het 
stadsbeeld als oriëntatiepunten toe doen en daarom 
voor de identiteit van de plaats behouden moeten 
blijven, zelfs als men zelf niet meer naar de kerk 
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Het nieuwbouwcomplex in de Stove- en 
Valkestraat (zie p. 138).
Foto: Jos Stöver.

De nieuwe invulling Bloemendalsestraat 26 (zie p. 138).
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bevonden zich historische balken en 
kapconstructies, die dringend herstel behoefden. 

Oorspronkelijk bestond Havik 27 –net als veel 
panden in de stad- uit een hoge begane 
grondverdieping met een kap. Waarschijnlijk had 

Het gemetselde gewelf van de grote broodoven 
in het complex verkeerde al tijdenlang in slechte 
staat, waardoor het gebruik van de oven niet meer 
mogelijk was. 

Enkele jaren geleden werd het plan opgevat om 
opnieuw brood te gaan bakken in het Hofje, als 
sociale en maatschappelijke activiteit die mensen 
van binnen en buiten het Hofje met elkaar verbindt. 
Voor het herstel van de oven restte niets anders dan 
het opnieuw opmetselen van het gewelf. Omdat een 
gewelf, op een ondersteuningsconstructie, vanaf de 
bovenzijde moet worden gemetseld, betekende dit 
een complexe uitvoering, waarbij vanuit het 
kolossale rookkanaal boven de oven moest worden 
gewerkt. Onder het toeziend oog van uiteenlopende 
deskundigen, (oud)regenten en de binnenvader van 
het Hofje werd door de Vlaamse ovenbouwer Gerrit 
van den Dries en zijn team gewerkt aan de 
vakkundige herbouw van het ovengewelf. 

Initiator en kunstenaar Peik Suyling heeft het 
plan opgevat om maandelijks met groepen brood te 
gaan bakken in de herstelde oven, die daarvoor net 
als in het verleden met takkenbossen wordt 
gestookt. Daarmee wordt weer een eigentijdse 
invulling gegeven aan de oorspronkelijke ´kerntaak´ 
van de eeuwenoude liefdadigheidsinstelling. 

havik 27 verbouwing en 
restauratie

Havik 27 bevindt zich op een zeer beeldbepalende 
plek in het oudste deel van de Amersfoortse 
binnenstad. Het voorhuis kreeg in 2017 een nieuwe 
eigenaar. Achter de fraai gerestaureerde gevel 

nieuwe woonwijk rekening is gehouden met de 
kenmerken van het omringende stadsgezicht, zoals 
een gebogen lanenverloop, een zichtas op de toren 
van de Sint-Ansfriduskerk en aandacht voor de 
groenstructuur. Deze laatste moet het bindmiddel 
vormen tussen de in uiterlijk zeer van elkaar 
verschillende panden in het stadsgezicht. Vandaar 
dat in dit nieuwbouwwijkje zowel plaats is voor op 
de traditie geïnspireerde woningen als op 
woonhuizen, die in vorm en materiaalgebruik 
aansluiten bij de eigentijdse architectuur. Ook hier 
is fijnzinnigheid het sleutelwoord. Nadat in de Sint-
Ansfriduskerk een aantal voorbeeldprojecten waren 
gepresenteerd, werden in 2017 de eerste plannen bij 
de gemeente ingediend. Ieder project wordt daarbij 
getoetst aan de vooraf opgestelde richtlijnen. 

Verbouw- en restauratieplannen

coninckstraat, hofje armen de  
Poth – restauratie broodoven

Op 14 juni 2017 werd de bijzondere restauratie 
afgerond van de eeuwenoude broodoven in het 
Hofje Armen de Poth. Vanaf de 16e eeuw tot 1975 
werd daar wekelijks brood gebakken en uitgedeeld 
aan de armen van Amersfoort. Dat vormde een van 
de Zeven Werken van Barmhartigheid, de leidraad 
van de middeleeuwse Broederschap van de Heilige 
Geest, de latere stichting De Armen de Poth. 

gewaardeerd. In het nieuwe bestemmingsplan voor 
de binnenstad zijn dan ook regels opgenomen, 
zodat nieuwbouw het beschermd stadsgezicht zal 
kunnen verrijken. Aan de hand van de ‘basis-
principes van historische architectuur’ en een 
‘schaalladder’ kan gezocht worden naar middelen 
om een fijnzinnig architectuurbeeld te bereiken. In 
de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan de 
totstandkoming van het complex Stove- en 
Valkestraat. Architect Jan de Vylder van het Gentse 
bureau Vylder, Vinck en Tallieu ontwierp een tiental 
stadswoningen met wel een heel bijzondere 
dakvorm. De nok, die al eeuwenlang horizontaal 
wordt aangebracht, heeft hier een hellingshoek 
gekregen. Daarnaast is aandacht geschonken aan de 
gevelparcellering, zodat de blokken in verhouding 
niet te grootschalig zouden worden. Verspringingen 
in de gevel, verschillende raamvormen en 
toegevoegd details als trappen en raamhekjes 
moesten ervoor zorgen dat het complex, ondanks 
zijn worteling in historische voorbeelden, toch 
eigentijds zou ogen. Vandaar dat de toegevoegde 
details in kleur en vorm afwijken van de traditionele 
voorbeelden. In 2017 vestigden de eerste bewoners 
zich op deze plek.

bloemendalsestraat 26 – 
nieuwbouw

In 2017 werd in de Bloemendalsestraat een nieuw 
woonhuis gerealiseerd. Op deze locatie stond in het 
verleden een historisch pakhuis met een klokgevel. 
Dit monument werd in 1977 na een verwoestende 
brand gesloopt. Lange tijd fungeerde het terrein als 
parkeerplaats. Met de nieuwe invulling wordt de 
gevelwand aan de Bloemendalsestraat weer 
gecompleteerd. Architect Johan Koopman van 
Studio WA! zocht met zijn ontwerp aansluiting bij 
de historische structuur en het dakenlandschap van 
de binnenstad. 

lichtenberg
Het terrein, waar tot voor kort het ziekenhuis De 
Lichtenberg stond, maakt deel uit van het door het 
rijk beschermde stadsgezicht Bergkwartier. Vandaar 
dat bij het stedenbouwkundig ontwerp voor een 

Dit nieuwbouwproject op de Lichtenberg sluit nauw 
aan bij historische villatypen in het Bergkwartier.

Na de restauratie kon de historische broodbakoven in Hofje 
Armen de Poth weer in gebruik genomen worden.

Schetsen van 
de voorgevel 
van Havik 27: 
bestaande 
situatie en 
reconstructie-
tekening van 
de situatie 
voor de ver-
bouwing in de 
19e eeuw.
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behouden. Op zorgvuldige wijze werden de daken 
voorzien van donkere, niet spiegelende 
zonnepanelen, die vanaf de openbare weg geen 
aandacht trekken. De herbestemming was een groot 
succes. Er bestond veel belangstelling voor de 
woningen. Inmiddels zijn de werkzaamheden 
voltooid. De ontwikkelaar Kees van Loon van 
Profund B.V. en Edwin Schoonderbeek van Bouw- en 
Aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV verdienen 
een compliment voor de zorgvuldige wijze waarop 
deze herbestemming is uitgevoerd (p. 142-143).

kerklaan 22, restauratie 
kerktoren sint-martinuskerk

Menig bezoeker aan de kerk zal zich de houten 
schotten boven de entree herinneren, die als 
beveiliging tegen de afbrokkelende stenen van de 
toren waren aangebracht. De natuurstenen blokken 
en hoekstenen zijn namelijk uitgevoerd in tufsteen, 
een gesteente afkomstig uit de Eifel. Deze natuur-
steen werd veel in de naoorlogse kerkenbouw 
toegepast, zowel in Nederland als ook in Duitsland. 

en werd – mede vanwege de bijzondere functie – in 
2010 na een bouwhistorisch onderzoek aangewezen 
als gemeentelijke monument. 

Vanwege de bouwvalligheid was het voort-
bestaan van het pand echter lange tijd onzeker. Het 
bijzondere pand werd in 2017 aangekocht door 
Architectenbureau Van Hoogevest. 
Restauratiearchitect Gijsbert van Hoogevest 
ontwikkelde de restauratieplannen om het pand te 
consolideren, waarbij ook de oude werkplaats 
aanwezig blijft. 

In 2017 werd gestart met de uitvoering van het 
cascoherstel. Daarbij werd gelijktijdig een 
aanvullend bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd 
door Agnes Hemmes. Dat leverde nieuwe informatie 
over de bouwgeschiedenis van het pand op. Over de 
herbestemming van de oude kuiperij wordt door 
Van Hoogevest nog nagedacht, ook in overleg met 
Siesta.

kapelweg 117, een succesvolle 
herbestemming

Samen met de woonblokken van Berg-Zuid vormt 
het voormalige schoolgebouw aan de Kapelweg een 
bijzonder stedenbouwkundig ensemble uit de 
wederopbouwtijd. De school werd in 1954-1956 
ontworpen door de architecten G.H. Kleinhout en  
ir. A.J. van der Steur. In het interieur was het glas-in-
loodraam van Adriaan van der Weijden een 
bijzonder element, evenals de trappenhuizen en de 
gangen met de geometrische tegelpatronen. In het 
exterieur kenmerkte de school zich door een 
evenwicht samenspel van haaks op elkaar staande 
en in hoogte verschillende vleugels, afgedekt door 
flauw hellende zadeldaken. Bij de herbestemming 
tot woningen werd voor een onorthodoxe aanpak 
gekozen. Er werd vanuit monumentenzorg 
toestemming gegeven om een aantal vleugels af te 
breken onder de voorwaarde dat deze in dezelfde 
vorm en detaillering, maar een fractie groter, werden 
herbouwd. Op deze wijze kregen de nieuwe 
woningen voldoende hoogte en bleef het 
stedenbouwkundig ensemble voor de omgeving 

het pand in die periode een topgevel (wellicht een 
trapgevel). Bij eerdere ontpleistering van de gevel 
zijn oude ontlastingsbogen aangetroffen die 
verwijzen naar de oorspronkelijke indeling. Deze 
topgevel zal in de 19e eeuw zijn getransformeerd tot 
de huidige gepleisterde lijstgevel.

Bij deze verbouwingen van het pand ontstond 
een echte bovenverdieping. Daarbij werden echter 
en passant delen van de kapspanten weggezaagd. 
Een constructief zeer instabiele situatie was het 
gevolg. In 2017 werd gestart met de restauratie en 
het herstel van de kapconstructie en balklagen. 

Achter de fraaie voorgevels in de stad blijken 
nog maar al te vaak dit soort verrassingen schuil te 
gaan: zowel bouwhistorische bijzonderheden als een 
grote restauratiebehoefte.

hellestraat 7, restauratie en 
herbestemming kuiperij 

Tot enkele jaren geleden was in dit 17e-eeuwse pand 
de kuiperij van de familie Meester gevestigd. Het 
vormt het laatste historische pand in de Hellestraat 

Restauratie Havik 27.

≥ Het bouwhistorisch onderzoek bij de 
kuiperij door Agnes Hemmes leverde nieuwe 
informatie over de geschiedenis van het pand.

< De kuiperij in de steigers.

> De na de oorlog herbouwde toren van 
de Sint-Martinuskerk in 2005. 
Foto: Tjeerd Jansen.



geëxperimenteerd met nieuwe technieken en 
materialen om het pand energiezuinig te maken, 
zonder concessies te doen aan de monumentale 
waarden. De uitkomsten van dit pilotproject kunnen 
worden gebruikt bij andere projecten in de stad. In de 
gemeentelijke brochure Erfgoed & Duurzaamheid 
zijn algemene adviezen richtlijnen opgenomen voor 
duurzaamheidmaatregelen in een monumentale 
omgeving. Met de uitkomsten van het pilotproject 
worden deze nog verder aangevuld (zie p. 144).

project. In het bouwvallige pand met de 19e-eeuwse 
voorgevel bevonden zich nog diverse delen van het 
oorspronkelijke middeleeuwse huis. De zeer slechte 
bouwkundige staat maakte een ingrijpende 
verbouwing noodzakelijk. Het pand werd 
aangekocht door restauratiebedrijf Van de Burgt & 
Strooij, dat een zorgvuldige restauratie uitvoerde, 
waarbij historische onderdelen werden behouden 
en gecombineerd met een eigentijdse invulling voor 
de nieuwe restaurantfunctie.

Dit project was ook een pilot op het gebied van 
duurzaamheid en monumenten. Er werd 

de het tufsteen tot een dusdanige diepte af te 
hakken dat hiervoor nieuwe natuursteen geplaatst 
kon worden. De keuze viel op zandsteen dat, anders 
dan de naam doet vermoeden, als een duurzaam 
gesteente bekend staat.

krommestraat 32-34 – duurzame 
monumentenzorg

De restauratie van Krommestraat 32-34 werd in 2017 
voltooid en in december gingen hier de deuren open 
van restaurant Madonna. In Kroniek werd in twee 
afleveringen verslag gedaan van dit bijzondere 

Door de grote vraag naar deze natuursteen werd er 
ook materiaal van mindere kwaliteit verwerkt. 
Daarnaast bleken in het verleden ook de leien voor 
de daken van dubieuze kwaliteit. Vandaar dat deze 
vermoedelijk in de jaren zeventig door 
asbestcementleien (eternitleien) zijn vervangen, die 
nu zelf weer een probleem vormen.

Het afgelopen jaar heeft de toren in de steigers 
gestaan. Hierbij is het voegwerk vervangen. Omdat 
tufsteen zich echter niet of nauwelijks laat herstellen 
– in het verleden is er al eens tevergeefs met 
reparatiemortel gewerkt – is er nu voor gekozen om 

Overzicht van het Wooncollege, Kapelwerg 117.
Foto: Jos Stöver.
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’t zand 29, sint-franciscus-
xaveriuskerk – nevenbestemming

De instandhouding van kerken vormt een bijzondere 
erfgoedopgave (zie ook de informatie over de 
kerkenvisie). Zowel de kerkelijke functie als het 
veelomvattende onderhoud aan deze bijzondere 
gebouwen maakt de exploitatie in veel gevallen 
moeizaam. Diverse kerken ontwikkelen daarom 
plannen voor een breder gebruik van de gebouwen. 
Bij de Sint Joriskerk heeft dit in het verleden al tot 
goede resultaten geleid.

Ook de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk had de 
wens om een flexibeler gebruik van de 
kerkgebouwen mogelijk te maken. Het plan is om 
het totale complex van de Kerk en naastgelegen 
pastorie gefaseerd geschikt te maken voor meerdere 
functies. Het complex zal (ook) gaan fungeren als 
ontmoetingsruimte en spiritueel centrum.

In 2017 werd –vooruitlopend op de bouwkundige 
ingrepen- een plan uitgewerkt om de kerkbanken te 
vervangen door stoelen. Voor een verantwoorde 
beslissing over deze wijziging was een onderzoek en 
waardestelling van het kerkinterieur nodig. 

utrechtsestraat 25-29, 
voormalig pand v&d

In 2017 is er in het voormalig warenhuis van architect 
J. Kuyt uit 1934-1935 hard gewerkt om de vestiging 
van Hudson’s Bay mogelijk te maken. Vooral de 
aanpassing van de monumentale voorgevel springt 
in het oog. De zware luifel heeft plaats gemaakt voor 
een veel ranker exemplaar, dat aan de oorspronke-
lijke situatie refereert. Daarnaast is de grote glazen 
gevel van doorzichtig glas voorzien, waardoor ook in 
het straatbeeld duidelijk wordt dat op de verdieping 
wordt gewinkeld. Hiermee is het karakter van 
warenhuis versterkt. In het interieur van het 
monumentale winkelpand zijn de glas-in-lood-
koepel en het trappenhuis met het glas-in-lood-
raam behouden gebleven.

< De veelomvattende restauratie en verduurzaming 
van Krommestraat 32-34.

< Vooral ‘s avonds is het ‘winkelen op de verdieping’  
bij Hudson’s Bay vanaf de straat zichtbaar.
Foto: Jos Stöver.

> Oorspronkelijk had de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk 
een interieur met losse stoelen, zoals op deze foto uit 
ca. 1900 is te zien. Rond 1930 werden banken 
toegevoegd. Deze maken nu weer plaats voor stoelen, 
met het oog op een meer flexibel gebruik van de 
kerkruimte. 
Archief Eemland. Fotograaf en auteursrechthebbende 
onbekend.

< De kerkbanken uit 1930 in de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk. 
Foto: Jos Stöver.



Overige onderwerpen

nieuwe wethouder monumentenzorg
Willem Jan Stegeman (D’66) volgde in maart 2017 
Yvonne Kemmerling (D’66) op als wethouder voor 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Monumentenzorg. Op  
6 april was hij al te gast bij de ErfgoedAcademie om te 
praten over zijn eerste indrukken en ideeën voor het 
Amersfoortse erfgoedbeleid. Met vertegenwoordigers 
vanuit andere steden en erfgoedorganisaties werd 
onder andere gesproken over het thema 
duurzaamheid en monumenten.

wisselingen binnen bureau 
monumentenzorg 

Op 8 november 2017 nam Astrid van der Laarse in het 
kader van haar pensionering na acht jaar afscheid als 
medewerker van bureau Monumentenzorg. Daarvoor 

was zij projectleider bij de afdeling Projectontwik-
keling geweest. In afgelopen periode was zij 
secretaris van de Erfgoedcommissie en was zij nauw 
bij de uitbreiding van de gemeentelijke monumen-
tenlijst betrokken. Zij werd opgevolgd door Saskia 
Stouten-Schrijer die – vóór haar werkzaamheden bij 
Archief Eemland en de provincie Utrecht – al in 
2009 bij monumentenzorg Amersfoort stage had 
gelopen. Zij zal als secretaris van de Erfgoed-
commissie in het voetspoor van Astrid treden. Ook 
zal zij onderzoek doen naar Amersfoortse 
architecten, waaronder M.J. Klijnstra, die in het 
interbellum veel villa’s op de Berg heeft ontworpen.

In 2017 kwam Tessa Beckman het bureau 
monumentenzorg versterken. Het beheer en 
digitaliseren van de collectie (monumentendossiers, 
bibliotheek en fotoarchief) is een opgave waarmee 
zij zich bezig zal houden, evenals het richting geven 
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Architectuurhistorica Jojanneke Clarijs verrichtte dit 
onderzoek. Het maakte duidelijk dat ook in de 
oorspronkelijke 19e-eeuwse situatie losse stoelen in 
de kerkruimte aanwezig waren. De huidige banken 
werden toegevoegd omstreeks 1930 en deze zijn niet 
van bijzondere cultuurhistorische waarde. Met deze 
informatie kon de beoordeling van de ingreep 
worden onderbouwd.

’t zand 39 – verbouwing en 
restauratie

Het voormalige notariskantoor naast de Sint-
Aegtenkapel werd in 2017 verbouwd tot twee 
woningen. Daarbij was het niet nodig om een 
nieuwe voordeur toe te voegen in de monumentale 
voorgevel: het linker deel van het pand is toeganke-
lijk gemaakt vanuit het achterhuis, via het Grote 
Spui. Het rijksmonument heeft een bijzonder 
geschiedenis en was oorspronkelijk onderdeel van 
het middeleeuwse kloostercomplex van Sint Aegten. 
Voor de verbouwing werd een aanvullend 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door bureau 

BBA uit Utrecht. Daarbij werden veel bouwsporen 
uit de kloosterperiode aangetroffen, met onder 
meer een oude doorgang naar de Sint-Aegtenkapel. 
De structuur van de gewelfkelders maakte duidelijk 
dat het gebouw oorspronkelijk groter is geweest.

Met architect Lieven Beckaert werd gezocht 
naar mogelijkheden om de nieuwe functies 
zorgvuldig in te passen, met behoud van de 
oorspronkelijke structuur van het huis en de 
monumentale onderdelen. Dit leidde tot bijzondere 
ruimtelijke oplossingen, waarbij ook veel 
bouwsporen zichtbaar werden gemaakt. In de kelder 
van het huis bevindt zich nog de oude overkluizing 
waaronder in het verleden een waterloop vanaf de 
singel stroomde. In nauw overleg tussen eigenaren, 
architect en monumentenzorg werd gezocht naar 
een mogelijkheid om een extra toegang te maken 
tot de gewelfkelders, waarbij deze overkluizing 
ongeschonden werd gelaten. De grote 
landschapstuin achter het huis bleef bij de 
verbouwing ongedeeld.

Bij de restauratie van ’t Zand 39 
werden veel bouwsporen 
zichtbaar, uit de tijd dat het 
pand behoorde tot het Sint-
Aegten klooster. Hier is de oude 
doorgang naar de Sint-
Aegtenkapel zichtbaar.

’t Zand 39 werd gerestaureerd en verbouwd tot twee woonhuizen.



beheer en onderhoud. In 2016 werden er door het 
rijk 29 monumenten ondergebracht bij de NMO. 
Eén van de doelstellingen van de non-
profitorganisatie is de overname van monumenten 
die door andere partijen worden afgestoten. In 2017 
was de organisatie nog in het nieuws vanwege een 
poging tot verwerving van het bezit Stadsherstel 
Amersfoort. Vanuit de NMO is een stichting 
opgericht, stichting Monumenten Bezit, voor het 
beheer van deze monumenten.

Naast genoemde organisaties vinden de 
Nederlandse Kastelenstichting (NKS), Stichting In 
Arcadië en Berntzen restauratie atelier van antiek 
meubelen onderdak in het klooster. Het Nationaal 
Restauratie Centrum heeft het klooster tevens als 
cursuslocatie in gebruik.

Naast deze stevige versterking van Amersfoort 
als erfgoedstad, is het Nationaal Restauratie Fonds 
(NRF) verhuisd van Hoevelaken naar voormalige 
Levob gebouw aan de Utrechtseweg, hoek 
Zonnehof. 

open monumentendag
De Stichting Open Monumentendag Amersfoort 
had voor het tweede weekend in september een 
programma samengesteld rond het landelijke thema 
‘Burgers, boeren en buitenlui’. Zoals ieder jaar werd 
dit evenement door heel veel deelnemers bezocht. 
Bijzondere plekken waren dit jaar: het centrum voor 
archeologie, waar drie tafels met opgegraven 
serviesgoed van burgers, boeren en buitenlui 
stonden opgesteld, het klooster Mariënhof en de 
Rietveldvilla’s op de Berg.

Voor het eerst werden in 2017 tijdens de Open 
Monumentendag rondleidingen gegeven door 
speciaal opgeleide ‘junior-gidsen’. Op een speciale 
pagina in het programmaboekje werd deze nieuwe 
activiteit aangekondigd. Dit was een groot succes; 
veel bezoekers maakten dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid om met een jonge, frisse blik naar de 
monumenten te kijken. De Stichting Open 
Monumentendag Amersfoort zal dan ook de 
komende jaren graag opnieuw gebruik maken van 
de inzet van de ‘junior-gidsen’. 

lezingen en excursies
Na het verschijnen van de publicatie ‘David 
Zuiderhoek, componist van de ruimte’ van de hand 
van Max Cramer, Johan Galjaard, Anton Groot en 
Dorothee Segaar in mei 2017 werd aan deze 
naoorlogse stadsarchitect van Amersfoort veel 
aandacht besteed door lezingen en excursies. 

Daarnaast was het bureau in de tweede week 
van mei actief bij de jaarlijkse erfgoedweek van het 
Corderius College. Met jongeren werd een 
rondwandeling door de binnenstad gemaakt, die 
werd afgesloten met een bezoek aan de 
Koppelpoort. Daarnaast was er een excursie langs 
het voormalige benzinestation aan de Kwekersweg 
en de gerenoveerde montagewoningen in de wijk 
Jeruzalem. 

Ook werden er lezingen gehouden voor Gilde 
Amersfoort, de Waterlijn, de ErfgoedAcademie en 
diverse. Op deze wijze wordt bereikt dat het 
draagvlak voor het culturele erfgoed voortdurend 
groeit en veel bewoners en bezoekers zich bewust 
worden van Amersfoort als monumentenstad

aan de Kerkenvisie. Daarnaast biedt zij ondersteu-
ning aan de afdeling Stad en Ontwikkeling bij onder 
andere het project ‘Lichtvisie binnenstad’.

commissie ruimtelijke kwaliteit
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is de 
onafhankelijke commissie die (ver)bouw en 
restauratieplannen in Amersfoort beoordeelt. Het 
vormt de integratie van de ‘oude’ welstands- en 
monumentencommissie. Voorzitter is 
stadsbouwmeester Loes Oudenaarde. De meeste 
(reguliere) bouwplannen voor monumenten worden 
om de twee weken door een kleine commissie 
beoordeeld, die -naast de stadsbouwmeester- 
bestaat uit restauratiearchitect Martin van Bleek en 
burgerlid Ineke Jansen. In 2017 is deze commissie 
versterkt met Annelies Scholz, waarmee ook de 
discipline architectuurhistorie vertegenwoordigd is. 

amersfoort erfgoedstad, olv ter 
eem, middelpunt in erfgoedland

De Onze-Lieve-Vrouwetoren was bij de invoering 
van het kadaster na de Franse tijd, het nulpunt van 
het assenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Dat 
punt is rond 1960 buiten ons land geplaatst, 
waardoor een Nederlandse locatie alleen positieve 
coördinaten heeft.

Amersfoort wordt vaak het geografisch of 
kadastraal middelpunt van Nederland genoemd. 
Met deze toren als centrum werd Nederland in kaart 
gebracht. In het gelijknamige klooster, Onze Lieve 
Vrouw ter Eem, ontwikkelt zich inmiddels een nieuw 
middelpunt. De eigenaar van het pand, 
vastgoedontwikkelaar Amvest, heeft zich na 
verwerving in 2008 ingespannen om het complex 
een nieuwe bestemming te geven. Een voorlopige 
dynamische waardenstelling van het klooster-
complex, benodigd om eventuele aanpassingen te 
wegen, heeft geleid tot een verbouwplan waarbij 
nieuwe ingrepen niet historiserend van aard zijn 
maar ook niet detoneren in het monument. Een 
nieuwe en goed passende functie draagt immers bij 
aan het behoud van het monument.

In 2012 vestigde zich in een deel van het klooster 
de organisatie BOEi (Nationale Maatschappij tot 
Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel 

Erfgoed), opgericht in samenwerking tussen enkele 
marktpartijen en de Provincie Noord-Holland. De 
missie van BOEi is ‘het ontsluiten van Nederlands 
erfgoed voor burgers en het ontsluiten en 
doorgeven van haar verhalen aan navolgende 
generaties in Nederland door middel van 
restaureren en herbestemmen van cultureel 
erfgoed, met oog voor authenticiteit, duurzaamheid, 
kwaliteit en innovatie’.

Ondertussen zijn er ver gevorderde plannen tot 
verbouwing om diverse erfgoedorganisaties te 
huisvesten in het complex. Deze worden geclusterd 
in het hart van het klooster rond de binnentuin. 
Inmiddels heeft de Vakgroep Restauratie onderdak 
gevonden in het complex. De Vakgroep Restauratie 
is de landelijke branchevereniging van erkende 
restauratiebouwbedrijven. De leden zijn allen 
‘erkend restauratie bouwbedrijf ’. Dat wil zeggen dat 
de bedrijfsorganisatie en het restauratievakman-
schap van deze bedrijven voldoen aan strenge 
kwaliteitsnormen. 

Ook de door diverse erfgoedinstellingen, in 2013 
opgerichte Nationaal Monumenten Organisatie, 
heeft haar domicilie gevonden in het klooster. 
Aanleiding tot oprichting van het NMO is de 
aankondiging van minister Blok dat monumenten-
beheer geen taak is van de rijksoverheid en beter 
ondergebracht kan worden bij in het particuliere 
erfgoedveld, uit oogpunt van beter en efficiënter 
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Het programma-
boekje voor de 
Open Monumen-
tendag ‘Boeren, 
burgers en buiten-
lui’ werd ook dit jaar 
door Ronald Boiten 
vormgegeven

Juniorgidsen aan het werk in Mariënhof.


