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In 2018 was herbestemming 

van monumenten een onder-

werp dat veelvuldig op de 

agenda stond. Met passie en 

vindingrijkheid werd gezocht 

naar mogelijkheden om de 

monumentale waarden op 

een verantwoorde wijze in te 

passen. Daarnaast werden 

enkele bijzondere restaura-

tieprojecten afgerond, waar-

mee de kwaliteit van de 

beschermde stadsgezichten 

verder werd versterkt. 
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stellen, waarop alle erfgoedwaarden integraal in 
beeld kunnen worden gebracht. Ook adviseerde de 
STAMU om de formatie uit te breiden, zodat 
Amersfoort ook in de toekomst volgens de 
richtlijnen van de beleidsvisie Modernisering 
Monumentenzorg, d.w.z. ‘MoMo-Proof’ kan blijven 
werken, ook aan nieuwe opgaves zoals de 
Omgevingsvisie, Omgevingsplan, energietransitie 
en burgerparticipatie.

Duurzaam erfgoed
Het nieuwe coalitieakkoord uit 2018 besteedt veel 
aandacht voor verduurzaming en energietransitie. 
Door de urgentie heeft Amersfoort hoge ambities 
geformuleerd. Het college wil daarbij ook de 
bewoners van de historische binnenstad niet ‘in de 
kou laten staan’. Het was de opdracht vanuit het 
coalitieakkoord te onderzoeken op welke wijze 
verduurzaming en energietransitie in dit 
stadsgezicht kunnen worden aangepakt. Specifiek 
aandachtspunt hierbij was het zonnepanelenbeleid. 
Enkele jaren daarvoor had de gemeenteraad 
besloten terughoudend te zijn met het toepassen 
van zonnepanelen en andere zonne-energie 
voorzieningen bij monumenten en niet-
monumenten in beschermde stadsgezichten. Deze 
uitgangspunten werden vastgelegd in de 
publieksbrochure Duurzaam Erfgoed. 

Op grond van het coalitieakkoord wordt in 
overleg met betrokken partijen en bewoners het 
bestaande beleid geëvalueerd en wordt uitbreiding 
van de mogelijkheden voor zonne-energie 
onderzocht. Op een kaart van de binnenstad is 
weergegeven waar in de huidige situatie nog kansen 
aanwezig zijn en welke scenario’s nog tot een 
aanvullend resultaat kunnen leiden, met daarbij de 
voor- en nadelen. Ook zijn nieuwe producten 
onderzocht zoals zonne-energiedakpannen. Op 
basis van dit onderzoek en alle adviezen en reacties 
wordt in 2019 een voorstel voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Naast zonnepanelen zijn er meer mogelijkheden 
voor verduurzaming van monumentale panden. Bij 
een monument vraagt verduurzaming om 
maatwerk. Een bijzondere oplossing vormt het – 

onzichtbare – systeem Q-Roof voor warmtewinning 
onder de dakpannen waarmee in 2019 in Amersfoort 
wordt geëxperimenteerd. 

De restauratie van Krommestraat 32-34 vormde 
een pilotproject op het gebied van duurzaamheid en 
monumenten. Hier werden nieuwe technieken en 
materialen toegepast om het pand energiezuinig te 
maken, zonder concessies te doen aan de 
monumentale waarden. Op 14 november 2018 werd 
bij het consortium 033-Energie een filmpje 
gepresenteerd met de resultaten van het 
pilotproject. 

ONDERZOEK

Bouwhistorisch onderzoek 
Boerderij Birkt 9

Aangezien de sloop van de 18e-eeuwse boerderij 
samen met het zomerhuis en overige bijgebouwen 
aan de Birkt onvermijdelijk was, werd door de 
gemeente aan het Amersfoortse bureau ‘Jojanneke 
Clarijs Cultuurhistorie’ opdracht gegeven tot het 
maken van een bouwhistorische documentatie. Aan 
de hand van twee bezoeken aan de boerderij en 
aanvullend archiefonderzoek, onder andere bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
werden de ontstaans- en bewonersgeschiedenis 
letterlijk en figuurlijk in beeld gebracht. Op deze 
wijze kan deze boerderij ook in de toekomst bij een 
studie naar de agrarische ontwikkelingen rond de 
stad Amersfoort worden betrokken.

Pilot brandveiligheid grote 
monumenten 

Bij het schrijven van dit onderdeel van het 
jaarverslag 2018 staat de dramatische brand van de 
Notre Dame in Parijs op 15 april 2019 nog scherp op 
het netvlies. De beelden toonden wat een dergelijke 
ramp teweeg brengt. Het betekent niet alleen een 
groot verlies van monumentale waarden, maar het 
leidt ook tot veel emoties. De teloorgang van 
identiteitsbepalend erfgoed raakt velen. 

Monumentenzorg Amersfoort en de Brandweer 
(Veiligheids Regio Utrecht, VRU) signaleerden al 
enkele jaren geleden mogelijke brandveiligheids-
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Nieuwe wethouder 
Monumentenzorg

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nam 
wethouder Astrid Janssen (Groen Links) het stokje 
van haar collega Willem Jan Stegeman (D66) over. 
Zij ging meteen enthousiast van start: op één van 
haar eerste werkdagen opende zij de gerestaureerde 
Kuiperij in de Hellestraat. 

Met enkele fietstochten door de stad in de 
zomer van 2018 werd Astrid Janssen bijgepraat over 
lopende projecten en actuele onderwerpen. Ook 
nam de wethouder deel aan bijeenkomsten van het 
Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten, waarin 
actuele ontwikkelingen in het erfgoedbeleid 
centraal staan. Met de toekomstige Omgevingswet, 

nieuwe financierings- en subsidieregelingen en de 
opgaven op het gebied van verduurzaming en 
energietransitie zijn er veel ontwikkelingen binnen 
het werkveld. Input aan het rijk vanuit de gemeenten 
– die uitvoering moeten geven aan het landelijk 
beleid – is daarbij belangrijk.

Op 18 oktober 2018 was de wethouder aanwezig 
bij de portefeuillehouders-bijeenkomst van het 
Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg 
(STAMU), in de Nicolaikerk in Utrecht. Het STAMU 
onderzoekt periodiek de wijze waarop de Utrechtse 
gemeenten invulling geven aan hun erfgoedtaken. 
Amersfoort kon complimenten in ontvangst nemen 
en kreeg ook enkele aanbevelingen, bijvoorbeeld om 
een Cultuurhistorische Waardenkaart samen te 
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Wethouder Astrid Janssen tijdens haar toespraak bij de 
opening van de gerestaureerde kuiperij aan de Hellestraat.

De zonne-energiedakpannen zijn nog moeilijk in een 
historisch dakvlak inpasbaar.



Met dit integraal opgestelde document, gedragen 
door zowel de burgerlijke als kerkelijke gemeente, 
zet de gemeente in op behoud en kan er adequaat 
geanticipeerd worden op her- en nevenbestemming. 

PROJECTEN

Herbestemming
Herbestemming van erfgoed is belangrijk om een 
goede nieuwe toekomst te borgen voor 
monumentale gebouwen, met behoud van de 
cultuurhistorische waarden. In 2018 werden eerdere 
plannen begeleid voor de herbestemming van onder 
meer het Nefkens-gebouw, De Nieuwe Stad, het 
Noack-complex, OLV ter Eem, Warner Jenkinson, de 
Watertoren, tentoonstellingspaviljoen De Zonnehof 
en de ontwikkelingsplannen voor Zon & Schild. De 
plannen voor het Nefkensgebouw kregen in 2018 
vaste vorm. Nieuwe initiatieven werden ontwikkeld 
voor de Emmaüskerk in het Soesterkwartier en voor 
de voormalige patioschool in de wijk Randenbroek.

 

Lambert Heinricsstraat 28, 
voormalige patiokleuterschool

In het voorjaar van 2018 werden voor de voormalige 
patioschool van stadsarchitect David Zuiderhoek 
plannen voor herbestemming ontwikkeld. Het 
naastgelegen Corderius College wilde de open 
binnenruimte van dit bescheiden gebouwtje tot een 
overdekt studieplein transformeren. 

Het voormalig schoolgebouw is een goed 
voorbeeld van de zogenoemde Wederopbouw-
periode, waarmee de naoorlogse architectuur wordt 
aangeduid. In die periode kreeg Amersfoort een 
aantal geheel nieuwe schooltypen, zoals in 1949 de 
houten, uit Finland geïmporteerde Finse School en 
twee lagere scholen ‘op pootjes’ uit 1951-1952 van 
stadsbouwmeester Zuiderhoek. In 1954 ontwierp 
deze architect ook twee kleuterschooltjes rond een 
open patio. De school werd ontworpen via een 
raster, zoals ook Rietveld dat later bij de Zonnehof 
zou doen. Dit raster werd ook zichtbaar in de 
patioruimte. Een zandbak maakte het mogelijk dat 
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risico’s bij (vooral de grotere) monumenten. 
Daarom werd besloten tot een onderzoek in de 
vorm van een pilotproject.

De landelijke wet- en regelgeving rond 
brandveiligheid is namelijk alleen gericht op 
veiligheid voor personen en voor de omgeving. Een 
zo goed mogelijke instandhouding van het erfgoed 
vormt echter geen onderdeel van de wettelijke 
regels. Er bestaan wel aanvullende aanbevelingen 
vanuit het rijk, maar die zijn bij veel eigenaren niet 
bekend. 

De gemeente Amersfoort constateerde, samen 
met de VRU en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), dat bij diverse monumenten risico’s 
aanwezig waren. Besloten werd om een risico-
analyse uit te laten voeren bij drie monumenten in 
Amersfoort: de Sint Joriskerk, de Sint-Aegtenkapel 
en de Koppelpoort. Dit om inzicht te krijgen in de 
aard en omvang van de problematiek. 

Uit een aantal adviesbureaus werd bureau 
DGMR geselecteerd. Hun plan van aanpak én hun 
ervaringen met de brandveiligheid bij het 
Rijksmuseum gaven daarbij de doorslag. 

Er werd vervolgens een projectteam geformeerd 
met DGMR, de gemeente Amersfoort, de VRU, de 
RCE en de diverse gebouweneigenaren en 
-beheerders. In nauwe onderlinge samenwerking 
werd gestart met een plan van aanpak en de 
inventarisatie van de drie monumenten. Het doel 
van het pilotproject was drieledig: 

• het in beeld brengen van de 
brandveiligheidsrisico’s bij de (voorbeeld)
monumenten; 

• onderzoek naar de maatregelen die leiden tot 
een optimale instandhouding van deze 
belangrijke historische gebouwen (naast de 
wettelijke veiligheidseisen voor de gebruikers); 

• het ontwikkelen van een methodiek en het 
formuleren van conclusies die bij andere 
monumenten toegepast kunnen worden. 

De conclusies van het onderzoek waren:
• bij alle pilot-monumenten zijn reële risico’s op 

het ontstaan van een brand met grote gevolgen 

voor het monument aanwezig;
• door de aanwezigheid van o.a. houtconstructies 

kan een beginnende brand zich snel uitbreiden 
en is de schade aan het monument én de 
omgeving groot;

• op diverse plekken kunnen maatregelen worden 
getroffen om een snelle uitbreiding van brand te 
voorkomen, bijv. verbetering van 
brandscheidingen;

• veel van de gesignaleerde risico’s kunnen door 
eenvoudige preventieve maatregelen aanzienlijk 
worden verkleind. 

Een groot deel van deze maatregelen kan binnen het 
periodieke onderhoud worden opgevangen, het 
andere deel vergt echter extra investeringen. 

De uitkomst van dit pilotproject maakte 
duidelijk dat het wenselijk is om zorgvuldig 
aandacht te besteden aan de brandveiligheidsrisico’s 
bij monumenten om daarmee een zorgvuldige 
instandhouding van ons erfgoed na te streven. Ook 
blijkt dat het in alle gevallen effectiever is om eerst 
te investeren in de vaak eenvoudige preventieve 
maatregelen. Bij een presentatie van de eerste 
resultaten van het onderzoek, bij het symposium 
Brandveilig Erfgoed op 12 april 2018, werd duidelijk 
dat veel andere gemeenten kampen met eenzelfde 
problematiek. In overleg met de RCE wordt daarom 
gekeken hoe de resultaten van dit onderzoek voor 
iedereen bruikbaar gemaakt kunnen worden. Voor 
de gemeente Amersfoort is er voldoende aanleiding 
voor een vervolgtraject waarbij de andere 
monumenteneigenaren in de stad zo goed mogelijk 
worden geïnformeerd en ondersteund bij het 
brandveilig maken en houden van hun erfgoed. 
Hopelijk kunnen daarmee in de toekomst 
‘monumentenlevens’ worden gered. De brand in 
Parijs maakt dit onderwerp helaas actueel.

Kerkenvisie
Amersfoort heeft een omvangrijk bestand aan 
religieus erfgoed, een groep monumenten die een 
specifiek aandachtspunt voor de toekomst vormen. 
Amersfoort neemt daarom deel aan een pilotproject 
van het rijk om tot een Kerkenvisie te komen. 
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De overkapping van de patio van  
de voormalige kleuterschool verrijkt  
het aanzicht van dit Wederopbouw-
monument. 
Tekening: Architectenbureau Van Hoogevest.



de kinderen hier veilig konden spelen. Bijzonder is 
het open karakter van de school, waarin licht, lucht 
en ruimte vrij spel hebben. Hoewel deze kwaliteiten 
door onderhoudswerkzaamheden niet optimaal 
meer aanwezig waren, werd de voormalige school in 
2017 op de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. 

Architect Herman Bakker van het Amersfoortse 
architectenbureau Van Hoogevest verdiepte zich 
grondig in de ontwerpuitgangspunten van het 
gebouw en kwam met het voorstel de patio te 
overdekken. De constructie, die los van het 
gebouwtje is gehouden, werd iets verhoogd, 
waardoor het boven de bestaande bouwdelen 
uitsteekt. Het door Zuiderhoek toegepaste raster 
werd ‘hergebruikt’ voor de detaillering van het 
plafond en de vloer. Op deze wijze krijgt het 
gebouwtje – op een moderne wijze – weer zijn 
oorspronkelijke vernieuwende aanzicht terug. Met 
spanning wordt de realisatie van dit ontwerp 
afgewacht.

Langegracht 36, Elleboogkerk 
De Elleboogkerk, gelegen op een zeer 
beeldbepalende plek in het oudste deel van de 
middeleeuwse Amersfoortse binnenstad, werd na 
een lange periode van leegstand in 2018 verkocht 
aan restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij. Dit 
erkende restauratiebedrijf onderzoekt hoe een 
zorgvuldige herbestemming van het 19e-eeuwse 
kerkgebouw mogelijk kan worden gemaakt. Na de 
brand in 2007 werd alleen het casco hersteld, met 
toevoeging van een eigentijdse dakconstructie.

Bij het toevoegen van een nieuwe functie moet 

rekening worden gehouden met de aanwezige 
monumentale waarden. Transformaties van het 
monument zijn echter mogelijk, vooral in het 
interieur, ten behoeve van het toekomstig gebruik 
van het gebouw.

Invullingen moeten daarbij zoveel mogelijk los 
gehouden worden van de hoofdstructuur van het 
gebouw (en de monumentale afwerkingen niet 
doorbreken). In het bijzonder de beleving van de 
ruimtelijke kwaliteit in het kerkgebouw vormt een 
belangrijke ontwerpopgave. Met bijvoorbeeld een 
gedeeltelijke inbouw (doos-in-doosconstructie) 
kunnen de belangrijke zichtlijnen en monumentale 
delen zichtbaar en herkenbaar blijven.

In dit proces van herbestemming wordt ook de 
buurt nauw betrokken. Door de nieuwe eigenaar 
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Voor de nieuwe plannen voor de Elleboogkerk bestond 
bij de buurt grote belangstelling.

< Bij de herbestemming krijgt het voormalige Nefkensgebouw 
een extra verdieping, die op zorgvuldige wijze op de bestaande 
gevel is aangepast. 
Tekening: Architectenbureau De Kort Van Schaik, Rotterdam.

↑ Het voormalige Nefkensgebouw werd in  
1967-1969 ontworpen door het Amersfoortse 
architectenbureau Pothoven. 
Foto: Jos Stöver.
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duidelijkheid over de kaders voor de inrichting van 
openbare ruimtes in de binnenstad. Het doel is het 
hoogwaardig inrichten van de openbare ruimte en 
daarmee een kwaliteitssprong realiseren. 

In het Lichtplan worden kaders voor het 
gewenste licht in de binnenstad van Amersfoort 
geschetst, want kunstlicht gaat verder dan de 
openbare verlichting alleen. Steeds vaker is er sprake 
van etalageverlichting, beeldschermen (in etalages), 
particuliere initiatieven en de wens om gebouwen 
aan te lichten. Dit plan moet deze behoefte richting 
geven zodat we een aantrekkelijk en afgestemd 
lichtbeeld in de binnenstad creëren. Deze 
basisdocumenten vormen een leidraad voor de 
toekomstige initiatieven, zowel vanuit de gemeente 
als vanuit de stad. 

VERBOUW- EN 
RESTAURATIEPLANNEN

Breestraat 68 Museum Flehite 

In 2018 werden bij een grote restauratie van 
Museum Flehite de kademuren vernieuwd, de 
fundering van de museumgebouwen versterkt en de 
gevels en kappen hersteld. Dit in combinatie met de 
verduurzaming van de museumgebouwen.

Aanleiding voor de restauratie vormde het 
verzakken van de kademuur met scheuren in diverse 
bouwdelen van het museum tot gevolg. Daarnaast 
was algemeen onderhoud hoog nodig, zoals 
schilderwerk, herstel van houtrot, vervanging 
(inboeten) van metselwerk en het dichtzetten van 
scheuren. De restauratie heeft tot de volgende 
verbeteringen geleid:

1 De kademuur heeft een nieuw tracé gekregen, 
waardoor een breder looppad naar het museum 
kon worden gerealiseerd. Ook is de houten 
aanlegsteiger vervangen voor een gemetselde 
aanlegplaats, waardoor er een betere op- en 
afstapplaats is gerealiseerd. Ten behoeve van 
deze nieuwe kademuur is een fundering 
aangebracht. De muur is wat schuin gemetseld 
om deze opnieuw geschikt te maken voor de 
muurflora (plantengroei) in de binnenstad. 

Westelijke Ontsluiting
De voorbereidingen voor de aanleg van deze weg 
hield ook in 2018 de gemoederen bezig. De 
gemeente wilde een begin maken met de aanleg van 
kabels en leidingen. Hiervoor moest een groot 
aantal bomen worden gekapt, onder andere op de 
uiterste grens van het perceel Belgenmonument. 
Over de vraag wat dit betekende voor het 
rijksmonument werd overleg gevoerd met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het 
ontwerp van de aanleg van tuinarchitect Louis van 
der Swaelmen (1883-1929) kenmerkt zich door het 
aanbrengen van hagen binnen het bestaande 
landschap van eikenhakhout en heide. Op oude 
luchtfoto’s is de structuur van de ontginningspaden 
nog goed zichtbaar. Het gebied kenmerkt zich door 
een lage beplanting, waarin bomen ontbreken. De 
bomen, die voor de aanleg van de kabels en 
leidingen moeten worden wijken, behoren dan ook 
niet tot de beschermenswaardige elementen van het 
rijksmonument. 

Een tweede gesprekspunt was het voorstel tot 
verplaatsen van de toegangspoort van het klooster 
OLV ter Eem naar een nieuwe entree aan de Daam 
Fockemalaan en de wijze waarop het monumentale 
hekwerk op de gemetselde borstwering zouden 
kunnen aansluiten. Afgesproken werd dat hiervoor 
een ontwerp gemaakt zou worden aan de hand 
waarvan de consequenties konden worden 
afgewogen.

Stadshart
In 2017 werd de visie Stadshart door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dit vormt een integrale 
toekomstvisie voor de binnenstad, het 
stationsgebied en De Nieuwe Stad. Zowel het 
gebruik als de ruimtelijke kwaliteit van deze 
gebieden vormt een aandachtspunt in de visie. De 
instandhouding en waar mogelijk de versterking van 
het historische karakter van de binnenstad vormt 
een belangrijk onderdeel van de uitwerkings-
plannen. In 2018 werd onder andere gewerkt aan een 
Kwaliteitsgids voor de openbare ruimte en een 
Lichtvisie voor de binnenstad. 

De Kwaliteitsgids Openbare Ruimte Historische 
Binnenstad Amersfoort geeft per onderdeel 

echter duidelijk van karakter veranderen door 
toevoeging van buitenruimtes voor de woningen en 
de situering van de entree voor de woningen in de 
oksel van het gebouw. Voor en achterzijde worden 
vervolgens met elkaar verbonden door een nieuwe 
onderdoorgang in de plint. De commissie was van 
mening dat het toevoegen van extra bouwlagen op 
zich geen probleem was, maar dat het aankomt op 
een zorgvuldige detaillering, zowel in de aansluiting 
op de bestaande gevels als bij de aansluiting van het 
hoge en lagere gebouwdeel. De commissie vroeg 
om de uitwerking van een aantal onderdelen. Op 27 
augustus werd het aangepaste plan door de 
commissie goedgekeurd.

RUIMTELIJKE PROJECTEN

Erfgoedwaarden worden ook ingepast in 
bestemmingsplannen en in ruimtelijke processen en 
projecten zoals de Hoogbouwvisie, de Wegh der 
Weegen (streefbeeld), de Westelijke Ontsluiting 
(relatie met Belgenmonument en OLV ter Eem), het 
bestemmingsplan Wagenwerkplaats en projecten in 
de openbare ruimte van de binnenstad. 
Monumentenzorg levert daarvoor in veel gevallen 
een cultuurhistorische rapportage met informatie 
en uitgangspunten. 

Wegh der Weegen
De Stichting Wegh de Weegen was ook in 2018 
actief met het vergroten van het draagvlak voor de 
cultuurhistorische betekenis van deze door Jacob 
van Campen omstreeks 1650 ontworpen weg. Er 
werd hard gewerkt, in nauwe samenspraak van de 
aan de weg woonachtige bewoners, van een 
streefbeeld. Hierin nam bureau SB4 het initiatief. Op 
31 mei 2018 werd het Streefbeeld overhandigd aan 
Dennis Straat, gedeputeerde van de Provincie met 
o.a. de portefeuille Mobiliteit. Op 9 november 
overhandigde voorzitter Hans Voorberg een 
exemplaar aan wethouder Astrid Janssen met het 
verzoek de in het streefbeeld genoemde wensen in 
overweging te nemen en de daarvoor geëigende 
termijn in samenwerking met de Stichting uit te 
voeren. 

wordt gedacht aan een culturele functie (het 
uitgangspunt van het bestemmingsplan) met 
daarbij mogelijk ondersteunende lichte horeca. 
Maar meerdere opties zijn nog open. Tijdens de 
eerste informatiebijeenkomst met de buurt werden 
door de omwonenden ook de akoestische kwalitei-
ten benoemd, voor bijvoorbeeld incidentele 
concerten. 

Noordewierweg 131, Emmaüskerk
Om de Emmaüskerk aan de Noordewierweg 131 ook 
voor de toekomst te kunnen behouden ontwikkelde 
het kerkbestuur plannen voor het toevoegen van 
nieuwbouw rond het monumentale kerkgebouw 
met zijn karakteristieke toren. Deze kerk werd in 
1929 ontworpen door het Amersfoortse 
architectenbureau G. van Hoogevest. Samen met 
verschillende afdelingen van de gemeente werd 
door architectenbureau agNOVA een veelbelovende 
oplossing gevonden, waarmee het kerkgebouw het 
stralende middelpunt van het complex kon blijven.

Utrechtseweg 27-31, voormalig 
Nefkensgebouw

De eerste plannen voor de herbestemming van de 
voormalige autoshowroom met kantoren van Nef-
kens tot woongebouw met verschillende functies op 
de begane grond dateren uit het voorjaar van 2017. 

Hiervoor zou aan het gebouw een verdieping 
worden toegevoegd. In de maanden daarna werden 
de eerste ideeën in opdracht van de ontwikkelaar 
Schipper Bosch uitgewerkt en dit leidde in 2018 tot 
een definitief ontwerp dat op 12 maart 2018 in de 
Erfgoedcommissie en Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (CRK) kon worden besproken. Architect 
Robert Jan de Kort van architectenbureau De Kort 
Van Schaik uit Rotterdam lichtte de 
transformatieplannen voor dit gemeentelijk 
monument toe. Kenmerkend voor het gebouw zijn 
het contrast tussen de open voorzijde en de meer 
gesloten achterkant, de heldere rasterstructuur van 
de (dragende) gevels en de markante koppen. 
Uitgangspunt van de architect was het behoud van 
het kenmerkende raster en verbetering van de 
inrichting van het voorterrein. De achterzijde zal 



Restauratiewerkzaamheden aan Museum Flehite 
vanuit de lucht gezien.
Foto: Jos Stöver.



2 Een deel van de museumgebouwen – aan de 
zijde van de gracht– heeft een nieuwe fundering 
gekregen. Dit om toekomstige verzakking tegen 
te gaan.

3 De voetgangersbrug is vernieuwd. De vorige 
brug dateerde uit circa 1950 en was aan 
vervanging toe. De originele balustrades van 
gietijzer op de brug zijn gerestaureerd en 
herplaatst. Ook is de karakteristieke 
toegangspoort behouden en gerestaureerd.

4 Verduurzamingmaatregelen vormden ook een 
belangrijk onderdeel van deze restauratie. Er zijn 
isolatiemaatregelen getroffen aan het dak met 
innovatieve materialen die ervoor zorgen dat het 
dak voldoet aan de hedendaagse norm. Hiervoor 
zijn materialen gebruikt die vanuit het 
pilotproject verduurzaming in de binnenstad 
zeer goede resultaten opleverden en zowel de 
warmte binnen, als buiten kan houden 
(afhankelijk van het seizoen). Daarnaast zijn 
isolerende achterzetramen toegevoegd en is in 
de ramen warmtereflecterende folie toegepast. 
Glas- en lood-ramen zijn hersteld. Gezocht is 
naar isolatie-oplossingen zonder de 
monumentale waarden – en daarbij het beeld – 
aan te tasten. 

5 Ook voor massieve monumentale muren zijn 
isolatiemaatregelen toegepast, waarbij er 
gebruik is gemaakt van natuurlijke materialen 
om de vochthuishouding niet te verstoren. 

6 In het kleurgebruik is ervoor gekozen om de 
verschillende bouwdelen – pakhuis, museum en 
woning – hun eigen karakter te laten behouden 
door gebruik te maken van verschillende kleuren 
op basis van historisch onderzoek. De 
werkzaamheden werden met zorg uitgevoerd 
door het Amersfoortse restauratiebedrijf Van de 
Burgt & Strooij.

Hellestraat 7, Restauratie en 
herbestemming Kuiperij 

In 2018 werd de cascorestauratie van de voormalige 
Kuiperij in de Hellestraat afgerond. 

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 en in 2010 werd het pand, na een 
bouwhistorisch onderzoek, aangewezen als 
gemeentelijke monument. Vanwege de 
bouwvalligheid was het voortbestaan van het pand 
echter lange tijd onzeker. Het bijzondere pand werd 
in 2017 aangekocht door Architectenbureau Van 
Hoogevest. Het architectenbureau (en aanvankelijk 
ook de woning) van de familie Van Hoogevest is 
gevestigd aan de Westsingel, aan de achterzijde 
direct grenzend aan het perceel van de Kuiperij. 
Restauratiearchitect Gijsbert van Hoogevest kende 
het pand en de familie Meester daarom al sinds zijn 
vroegste jeugd. Hij ontwikkelde zorgvuldig de 
restauratieplannen om het pand te consolideren, 
met behoud van de oude werkplaats. Deze 
werkplaats met al het oude kuipersgereedschap 
vormt onderdeel van rondleidingen door de stad. De 
herbestemming van de rest van het pand zal in een 
volgende fase plaatsvinden. 

Een aanvullend bouwhistorisch onderzoek 
voorafgaand en tijdens de restauratie door 
bouwhistoricus Agnes Hemmes bracht meer 
informatie over de geschiedenis van het pand aan 
het licht. 
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Museum Flehite na restauratie. 
Foto: Jos Stöver. 

De gracht bij museum Flehite tijdens de restauratie 
van de kademuur. 
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Kortegracht 12 

In 2018 kreeg Kortegracht 12 –het voormalige pand 
van glasatelier Luigjes- een nieuwe eigenaar. Op het 
eerste oog dateert dit statige huis met zijn classici-
stische, gepleisterde voorgevel en geprofileerde 
kroonlijst uit de 19e eeuw. Maar, zoals zo vaak in de 
Amersfoortse binnenstad, waren ook in dit pand 
nog vele oudere bouwsporen te vinden.

In het interieur zijn namelijk nog delen zichtbaar 
van historische balklagen en kapspanten. 

De hoge begane grond-verdieping doet direct 
denken aan een middeleeuws huis, die oorspronke-
lijk vaak waren voorzien van een insteekverdieping. 
In het plafond hierboven zijn nog zware oude 
moerbalken zichtbaar, met eenvoudig geprofileerde 
sleutelstukken. In de hal is in de muur een houten 
muurstijl aanwezig onder de moerbalk, met sporen 
van een korbeel (schuine schoor). Het sleutelstuk 
onder deze balk heeft een middeleeuwse peerkraal-
decoratie. Deze is nauwelijks zichtbaar omdat een 
groot deel van het sleutelstuk is opgenomen in de 

Kleine Haag 2, 
Mariënhof – restauratie 

De restauratie van het middeleeuwse klooster 
Mariënhof startte in de voorgaande jaren en werd in 
2018 gecontinueerd. Het complex, dat al jarenlang in 
slechte bouwkundig staat verkeerde, wordt in fasen 
hersteld, waarbij de gebouwen zoveel mogelijk in 
bedrijf blijven. In 2018 kon de restauratie van het 
hoofdgebouw worden voltooid. De volledige 
leibedekking werd vernieuwd met schubvormige 
leien in de karakteristieke Oud-Duitse dekking, met 
leien die in afmetingen verlopen. Daarbij werd door 
restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij op zeer 
inventieve wijze een groot isolatiepakket 
toegevoegd aan het dak. Dit is bij een leibedekking 
niet eenvoudig: het vereist een dubbele constructie, 
omdat de leien op houten dakbeschot moeten 
worden gespijkerd. Op het dakbeschot kwam 
daarom een isolatiepakket en vervolgens een nieuwe 
laag dakbeschot. Om te voorkomen dat de verfijnde 
loden dakranden door het dikke isolatiepakket plaats 
zouden maken voor zware en grove randen, werd de 
dakvoet geleidelijk ‘verjongd’, waardoor het 
waardevolle beeld in stand werd gehouden. Met veel 
aandacht voor de monumentale waarden en details 
werd op deze manier een grote verduurzamingsslag 
gemaakt.

Wethouder Stegeman bracht op 19 maart een 
bezoek aan de restauratie waarbij hij de 
ambachtelijke leidekkers van de firma Koenders een 
handje kon helpen met het hakken en aanbrengen 
van de leien (zie foto pagina 152).

Ook gevelmetselwerk, natuursteen, en kozijnen 
van het hoofdgebouw werden vakkundig gerestau-
reerd. In de vervolgfasen worden de andere 
gebouwen van het complex hersteld.

Voorafgaand en tijdens de uitvoering is een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door Bureau 
ARCX (Peter Boer). De geschiedenis van het 
complex was door Monumentenzorg eerder op 
hoofdlijnen in kaart gebracht, maar diverse 
onderdelen, zoals de mogelijke restanten van de 
verdwenen kloosterkapel, vroegen om een 
aanvullend en diepgaander onderzoek.

De restauratie werd zeer zorgvuldig uitgevoerd 
door bouwbedrijf Legemaat van Elst uit 
Woudenberg, waarbij veel bouwsporen en het 
historisch karakter behouden bleven. De kap werd 
hersteld, voorzien van dakbeschot en een 
onzichtbaar isolatiepakket, waarna de oude 
dakpannen weer werden aangebracht.

De constructieve problemen in de voorgevel 
werden verholpen en alleen waar noodzakelijk 
werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan 
metselwerk, kozijnen en gevelafwerking. Veel 
oorspronkelijks bleef behouden en daarmee ook de 
schilderachtige sfeer, bijvoorbeeld bij de 
‘armenhuisjes’ in de steeg naast het pand. Ook de 
delen van de teruggevonden oorspronkelijke 
bestrating met veldkeien werden gekoesterd. 

Wethouder Astrid Janssen mocht de 
gerestaureerde Kuiperij openen en samen met 
Gijsbert van Hoogevest het naambord onthullen. 

Kamperbinnenpoort 4 
Het pand naast de Kamperbinnenpoort wisselde van 
eigenaar en werd in 2018 verbouwd naar plannen van 
WA architecten (Johan Koopman). De winkel Roos 
Foundation was veertig jaar lang een begrip in 
Amersfoort, maar door gebrek aan opvolging werd 
de zaak verkocht. De geschiedenis van het pand is 
verbonden met de Kamperbinnenpoort. Hoewel het 
voorhuis grotendeels is vernieuwd rond 1930, is het 
hele pand een rijksmonument.

De oorspronkelijke functie werd door de herplaatsing 
van het reclamebord weer zichtbaar.
Foto: Jos Stöver.

Op deze wijze blijft de naam van kuiper Meester in het 
stadsbeeld behouden.

Onderdelen van Mariënhof werden met grote zorg 
gerestaureerd.

De belangrijkste monumentale waarden van het 
pand worden vertegenwoordigd door de hoofdmassa 
met de gevels en kappen. De gevels en de bouwmas-
sa vormen ook een belangrijk beeldbepalend onder-
deel van de gevelwand langs de Singel, bij de Kam-
perbinnenpoort en van het stadsbeeld als totaal. De 
vrij gesloten kappen (dakvlakken) zijn karakteristiek. 
Ook de hoofdstructuur van het pand is van waarde 
met de geleding in twee percelen aan de voorzijde 
van het pand en het gescheiden achterhuis (in twee 
delen). Bijzonder zijn de oude houten onderdelen 
van de achtergevel. De detaillering van de ramen met 
glas-in-lood e.d. is karakteristiek en van historische 
waarde.

Met beperkte ingrepen werden het voor- en 
achterhuis geschikt gemakt voor een woonfunctie en 
horeca of detailhandel op de begane grond. De 
karakteristieke gesloten kappen die zichtbaar zijn 
vanuit de stad werden daarbij behouden.
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Restauratie Langestraat 76
Restauraties worden vaak gecombineerd met 
verbeterplannen. Samen met eigenaren wordt 
gezocht naar mogelijkheden om kwaliteiten die 
verloren zijn gegaan te herstellen. Bij Langestraat 76 
leverde dat een bijzonder resultaat op met het 
terugbrengen van de grote natuurstenen gevel-
bekroning in jugendstil-vormen. Dit pand was 
eigendom van Stadsherstel Midden Nederland dat in 
2018 haar monumentenbezit overdroeg aan MHM-
vastgoed uit Woerden. 

Overige monumenten
Ook diverse andere monumenten en waardevolle 
panden kregen een nieuwe eigenaar of werden om 
andere redenen verbouwd of hersteld, zoals 
Muurhuizen 17 en 237, Nieuweweg 5, Kamp 73 en 75, 
Havik 11, Havik 27, 28 en 39, Utrechtsestraat 9 en 
enkele panden Achter het Oude Weeshuis.

Soms ontstaat er schade aan monumenten door 
een calamiteit. Op 18 januari 2018 velde een felle 
storm de vergulde torenhaan van de Sint-Aegten-
kapel. Deze is weer gerestaureerd en herplaatst. 

De gevel van Havik 7 raakte begin juli beschadigd 
door een vrachtwagen. In deze gevel uit 1925, ontwor-
pen door de Amersfoortse architect B.W. Plooy, is de 
oorspronkelijke functie nog goed afleesbaar aan de 
markante keramische gevel elementen met de tekst: 
Vleesch-houwerij. Ook de schade aan deze gevel is 
gelukkig weer spoedig hersteld (zie pagina 154).

In de Commissie Ruimtelijke kwaliteit werden in 
2018 bijna 300 plannen behandeld voor wijzigingen 
van monumenten en andere panden in de 
beschermde stadsgezichten. De erfgoedcom missie 
adviseert en oordeelt of bij deze wijzigingen geen 
belangrijke waarden verloren gaan.

MONUMENTEN IN 
GEMEENTELIJK BEZIT

Een beperkt aantal monumentale gebouwen is nog in 
eigendom van de gemeente Amersfoort. Het 
bezitten en beheren van panden is geen kerntaak van 
de gemeente. Toch is er voor sommige monumenten 
een uitzondering gemaakt. Dit gaat vooral om 

Wethouder Stegeman op werkbezoek bij de Mariënhof hakt onder toezicht 
van Flip van de Burgt één van de leien.

De classicistische Empiregevel van Kortegracht 12.

In het interieur van Kortegracht 12 is nog een geprofileerd 
sleutelstuk aanwezig.

latere tussenmuur van de hal. In het huidige 
‘achterhuis’ bevindt zich nog een historische balk. 
Op de eerste verdieping is een oud eikenhouten 
kapspant aanwezig, opgenomen in het muurwerk. 
Dit kan erop duiden dat het pand oorspronkelijk 
bestond uit één hoge bouwlaag (met insteek-
verdieping) en kap.

Vermoedelijk werd het huis in de 19e eeuw 
ingrijpend verbouwd en met een verdieping 

verhoogd. In de nieuwe kapconstructie werden 
delen van de oude kapspanten hergebruikt. Rond 
1980 werd het huis voor de laatste keer ingrijpend 
verbouwd en gerestaureerd. In 2000 werd de 
voorgevel hersteld. Met een interne verbouwing 
werd het pand in 2018 geschikt gemaakt voor de 
nieuwe eigenaar. Alle aangetroffen historische 
elementen en bouwsporen bleven daarbij zorgvuldig 
behouden. 
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OVERIGE ONDERWERPEN

Erfgoedweek
Om kennis en informatie over het erfgoed te delen 
en uit te dragen werd meegewerkt aan de 
Erfgoedweek van het Corderius College (17-21 
september 2018) en aan Lezingen en cursussen voor 
Gilde Amersfoort, de Waterlijn en de Erfgoed 
Academie. Nieuwe informatie over actuele erfgoed-
projecten werd gedeeld via het tijdschrift De 
Kroniek en het jaarboek Flehite.

Lezingen en Excursies
Verschillende keren hebben medewerkers van 

bureau monumentenzorg presentaties, lezingen en 
excursies verzorgd, onder andere voor de Erfgoed 
Academie. Dit is een instelling die studiedagen voor 
monumentenzorgers uit het hele land verzorgd. Vaak 
wordt Amersfoort, door zijn rijke monumentale 
bezit en de centrale ligging, als cursusplaats 
gekozen. 

Ook werd voor gidsen van het Gilde Amersfoort 
een lezing gegeven over de betekenis die 
stadsarchitect ir. C.B. van der Tak op de ontwik-
kelings  geschiedenis van de stad heeft gehad. De 
nieuwe schippers van de waterlijn kregen een cursus 
over het erfgoed in de stad.

Op 16 mei 2018 organiseerde Amersfoort een 
themadag in samenwerking met de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit, met diverse lezingen over een 
goede borging van ruimtelijke en historische 
kwaliteit, ook in relatie tot de toekomstige wet- en 
regelgeving. 

Open Monumentendag 2018 –  
In Europa

“In Europa” was het thema van de 33e Open 
Monumentendag. In het weer uitbundig 
geïllustreerde programmaboekje werd in bondige 
bijdragen stilgestaan bij de vraag wat er Europees is 
aan onze monumenten. Uit heel Europa zijn 
bouwmaterialen voor de Amersfoortse 
monumenten aangevoerd. In de bouwstijlen zijn 
invloeden uit andere Europese landen herkenbaar en 
tal van monumenten herinneren aan belangrijke 

toren veiligheidsvoorzieningen aan-
gebracht, waarbij er ook veel aan-
dacht was voor het monumentale 
beeld. Met onder meer passende 
gesmede spijlen werd een doorvalbe-
veiliging gecreëerd.

Al enkele jaren vormt de toren de 
broedplaats van een imposante 
slechtvalk. Op de tweede omloop 
zijn daarom voorzieningen getroffen 
zodat de slechtvalk tijdens het broed-
seizoen niet door bezoekers wordt 
gestoord.

In het torenportaal is sinds 2018 
een multimedia-voorstelling te zien, 
waarin met lichtprojecties en geluid 
de geschiedenis beleefbaar wordt 
gemaakt. Dit vormt de eerste fase 
van een groter project voor projecties 
op diverse plekken in de toren. 

Plantsoen Noord, 
Volmolen 

Ook de volmolen is in bezit van de 
gemeente Amersfoort. Het 
monument was vele decennia de 
woning en het atelier van beeldend 
kunstenaar Bertus Hylkema en zijn 
gezin. Na het overlijden van de 
kunstenaar en zijn vrouw wordt nu 
een nieuwe functie gezocht voor dit 

erfgoed met een grote symbolische waarde en vaak 
beperkte gebruiksmogelijkheden, zoals de Onze-
Lieve-Vrouwetoren en de stadsmuren en –poorten. 
Ook de Volmolen, die een schilder achtig ensemble 
vormt met de Koppelpoort en de naastgelegen 
Stoneystuw, is gemeentelijk eigendom.

Krankeledenstraat 30, 
Onze-Lieve-Vrouwetoren 

De markante toren is gemeentelijk eigendom. Deze 
heeft regelmatig onderhoud nodig en wordt ook 
steeds meer gebruikt voor bijeenkomsten en evene-
menten. In 2018 werden op enkele plekken in de 

17e-eeuwse monument van de textielindustrie. In de 
Kroniek werd eerder de historie van de Volmolen 
belicht, met een zoektocht naar de oorspronkelijke 
positie van het waterrad. In 2018 werd de Volmolen 
tijdelijk verhuurd aan Kultlab, een organisatie die 
culturele evenementen organiseert. Ondertussen 
wordt –via een selectieprocedure- gezocht naar een 
definitieve nieuwe bestemming. Deze moet passen 
bij de monumentale omgeving maar kan ook een 
aantrekkelijke ‘stapsteen’ gaan vormen tussen de 
historische binnenstad en het Eemplein. Diverse 
belangstellenden hebben zich al gemeld.

Keramische gevelelementen tonen de oorspronkelijke 
bestemming van Havik 7.

Wethouder Astrid Janssen en Flip van de Burgt, 
voorzitter van de Stichting Open Monumentendagen 
Amersfoort, bedanken de juniorgidsen voor hun inzet.

hoofdstukken uit de Europese geschiedenis. Niet 
voor niets prijkte een detail van het beeldhouwwerk 
van het Belgenmonument, een gedenkteken voor de 
gastvrijheid aan de vluchtelingen, op de voorzijde 
van het boekje. Juniorgidsen waren op verschillende 
plaatsen in de stad aanwezig. Nieuw voor hen was 
het Oude Stadhuis. Door Annemiek Hakkers was als 
voorbereiding voor de gidsen een boekje 
samengesteld. Vol overgave vertelden de jonge 
gidsen op zondag het verhaal van het huis. Over 
belangstelling viel niet te klagen. Er ontwikkelde zich 
een flinke rij voor de deur van dit fraaie 18e-eeuwse 
herenhuis. Die belangstelling gold overigens ook 
voor de kuiperij aan de Hellestraat. Ook hier was een 
grote toeloop van bezoekers die graag met eigen 
ogen het bijzondere interieur met de werkplaats van 
de kuiper wilde aanschouwen. De Stichting Open 
Monumentendagen Amersfoort kon met 
tevredenheid terugkijken op dit geslaagde 
evenement.

Op 2 september vond bij Marienhof aftrap voor 
de Open Monumentendag plaats, waarbij de 
juniorgidsen in het zonnetje werden gezet. 



Het ensemble van 
Stoneystuw, Volmolen en 
Koppelpoort gezien vanaf 
de Grote Koppel.
Foto: Waterschap Vallei en Eem.


