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VOORWOORD

Voor U ligt het rapport betreffende de gemeente Amersfoort van
het Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht.
Mede dankzij de inbreng van de gemeente Amersfoort en vele van
haar inwoners treft U in dit rapport een schat aan gegevens over
gebouwen, gebieden en andere cultuurhistorisch waardevolle
elementen aan.

Het Monumenten Inventarisatie Project is een initiatief van
de rijksoverheid om binnen een korte periode (1987-1992) een
landelijk overzicht te verkrijgen van de jongere bouwkunst en
stedebouw tussen 1850 en 1940. De uitvoering van dit project is
in handen gelegd van de provincies en de vier grote steden. De
Provincie Utrecht heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan
het M.I.P. door ook de oudere bouwkunst van vóór 1850 te inventa-
riseren volgens de standaard-methodiek. Op deze wijze kan een
complete en geautomatiseerde databank van alle cultuurhistorisch
waardevolle elementen opgebouwd worden.

De breed opgezette inventarisatie per gemeente dient als
basis voor een nadere selectie ten behoeve van plaatsing op de
rijksmonumentenlijst, een procedure die na 1992 zal gaan plaats
vinden.

In meer algemene zin vormt het M.I.P. een uitgangspunt voor
het beleid van de drie overheden ten aanzien van monumentenzorg,
stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening. Het kan dienen als
materiaal voor publicaties in zowel toeristische als wetenschap-
pelijke sfeer. Zeker niet in de laatste plaats kan dit onderzoek
bijdragen aan de kennis van en de waardering voor ons cultureel
erfgoed.

Mr. D. H. Kok
Lid van Gedeputeerde Stanen van
Utrecht
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VERANTWOORDING

Dit rapport verschijnt in het kader van het Monumenten Inventari-
satie Project in de provincie Utrecht. Het betreft de gemeente
Amersfoort, die deel uitmaakt van het inventarisatie-gebied
'Eemland en Valleigebied'.
De opzet, indeling en gevolgde methodiek zijn in globale zin
conform de richtlijnen, die door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zijn opgesteld. Op enkele punten is er sprake van
een aanvulling of uitbreiding. Zo is er relatief meer aandacht
besteed aan de occupatie en de ruimtelijke ontwikkeling in de
periode vóór 1850. Een vergelijkbare uitbreiding betreft de ob-
jectinventarisatie zelf. De inventarisatie behelst ook de be-
schrijving en documentatie van cultuurhistorisch waardevolle
objecten uit de periode vóór 1850, inclusief de reeds beschermde
monumenten.

Het rapport bestaat uit twee delen: deel A geeft een beschrijving
van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling in drie perioden (vóór
1850, 1850-1940, 1940-heden) en deel B bevat de eigenlijke inven-
tarisatie. Hoofdmoot van deel B vormt de objectinventarisatie.
Daaraan voorafgaand worden achtereenvolgens beschreven de stede-
bouwkundige typologie, de gebieden met bijzondere waarden, de
archeologische terreinen (volgens opgave R.O.B.), de historisch-
landschappelijke elementen en de bouwkundige typologie.
Als bijlage treft U aan een alfabetische adressenlijst van alle
opgenomen objecten, zowel die van vóór 1850 als die uit de
periode 1850-1940, inclusief de reeds beschermde rijksmonumenten.
Bij ieder adres is het bouwtype vermeld alsmede een voorselectie
in drie categorieën. Op basis van een aantal criteria is aan het
MIP deze nadere selectie toegevoegd om binnen de brede inventari-
satie een gedifferentieerd monumentenbeleid te kunnen voeren:
categorie 1 bevat de meest waardevolle panden en kan een uit-
gangspunt zijn voor de selectie op rijksniveau. Tevens zijn dit
de potentiële gemeentelijke monumenten, die aangevuld kunnen
worden met objecten uit categorie 2, zeker wanneer deze zich in
gebieden met "bijzondere waarden" bevinden. Categorie 3 zijn
objecten die enige cultuur-historische waarde bezitten en van
ondersteunende betekenis zijn, met name binnen de genoemde gebie-
den. Deze objecten zijn niet "zwaar" genoeg voor een stringente
bescherming maar dienen eerder betrokken te worden bij het
ruimtelijkordeningsbeleid en het welstandstoezicht.
Tot slot willen wij Dhr. M. Cramer en Dhr. C. van den Braber
bedanken voor hun waardevolle informatie.

Drs. R.K.M. Blijdenstijn,
Projectleider MIP,
Provincie Utrecht.





DEEL A BESCHRIJVING VAN DE HISTORISCH-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING





1 INLEIDING

De gemeente Amersfoort ligt in het noordoosten van de provincie
Utrecht en maakt in het kader van het MIP deel uit van de regio
"Eemland en Valleigebied". Het grondgebied wordt aan de Utrechtse
zijde begrensd door in het noorden de gemeente Bunschoten, in het
noordwesten de gemeente Baarn, in het westen de gemeente Soest,
in het zuidwesten de gemeente Zeist en in het zuiden de gemeente
Leusden. In het oosten valt de gemeentegrens samen met de
provinciegrens tussen Utrecht en Gelderland. Aangrenzend liggen
hier de Gelderse gemeenten Hoevelaken en Nijkerk. Binnen de
gemeente Amersfoort liggen naast de gelijknamige hoofdplaats
verder nog de nederzettingen Hoogland (door nieuwbouw thans een
stadswijk van Amersfoort) en Hooglanderveen.

Zijn huidige vorm en omvang van 5.645 hectare heeft de
gemeente Amersfoort eerst in 1974 bereikt. Voorheen vonden er
meerdere grote en kleinere grenswijzigingen plaats. Zo was er in
1894 bijvoorbeeld sprake van gebiedsoverdracht waarbij Bavoort en
Schuttershoef aan de gemeente Leusden toegevoegd werden. In 1914
werd de grens ten koste van Leusden (de zuidhelling van de Berg)
verlegd en gingen 1639 personen naar Amersfoort over. De gemeente
Soest stond in 1940 het gebied van Isselt af, dat deel zou gaan
uitmaken van de industriewijk het Soesterkwartier. Tenslotte werd
in 1974 de gehele zuidelijke helft van de gemeente Hoogland -in
dat jaar opgeheven- aan Amersfoort toegevoegd.

Afb. 1 Gebiedsindeling Monumenten Inventarisatie Project
Provincie Utrecht.



2 BODEMGESTELDHEID EN AFWATERING

2.1 BODEMGESTELDHEID

De gemeente Amersfoort maakt met uitzondering van de zuidwesthoek
-gelegen op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug- deel uit van
de Gelderse Vallei. Dit van oorsprong glaciale tongbekken werd na
het Saalien -de laatste periode van landijsbedekking- opgevuld
met afzettingen van uiteenlopende aard. Nadat de laagte tijdens
het interglaciale Eemien onder een laag mariene afzettingen kwam
te liggen, werd er tijdens het Weichselien -de laatste ijstijd,
waarin de ijskap ons land niet meer bereikte- onder invloed van
wind en water veel zand van de hogere delen (de stuwwallen aan
weerszijden van de Vallei) naar het dal verplaatst. Gelijktijdig
met deze afvlakking van het hoofdreliëf onstond er in de Vallei
een uitgebreid microreliëf. Temidden van de overwegend oost-west
lopende smeltwaterdalletjes vormde zich een onregelmatig patroon
van afwisselend hoge en lage dekzandruggen en -koppen.

Tijdens het Holoceen, dat nu nog voortduurt, veranderde er
aan de bovengeschetste landschapsstructuur over het algemeen maar
weinig meer. De definitieve klimaatsverbetering deed weliswaar de
zeespiegel opnieuw stijgen, doch de zee reikte ditmaal niet
verder dan het uiterste noorden van Amersfoort. Hier ontstond een
ondiep moeras. De afgestorven plantenresten vormden na verloop
van tijd een dikke laag veen. De zee wist vervolgens nog vele
malen terug te komen in de vorm van overstromingen, zodat het
veenpakket uiteindelijk onder meerdere laagjes klei kwam te
liggen. Daarnaaast zorgde plaatselijk ook de rivier de Eem voor
een dunne laag slib over het veen. In het grootste deel van het
Amersfoortse Valleigebied bleef evenwel het dekzand aan de
oppervlakte liggen. Wel was er ook hier plaatselijk, op de lagere
gronden in de beekdalen en in het vlakke en relatief laaggelegen
gebied van Hooglanderveen, sprake van veenvorming.

Ten tijde van de Middeleeuwse ontginningen verdween dit
veenpakket van overwegend geringe dikte echter weer volledig,
zodat de gemeente er bodemkundig thans als volgt uitziet. Het
meest noordelijke en vooral het noordwestelijk gedeelte van
Amersfoort bestaat uit de zogenaamde klei-op-veen gronden,
terwijl de Vallei'verder wordt gekenmerkt door het afwisselend
voorkomen van beekeerdgronden met plaatselijk lage podzolgronden
en enkeerdgronden (oude bouwlanden). De uitloper van de Utrechtse
Heuvelrug in het zuidwesten van de gemeente bestaat hoofdzakelijk
uit hoge en middelhoge podzolgronden. De schrale zandgronden die
vanaf de Middeleeuwen door overexploitatie op grote schaal in
verstuiving gingen, zijn later door (her)bebossing alle weer
vastgelegd.

2.2 AFWATERING

Wat betreft de afwatering behoort de gemeente Amersfoort tot het
stroomgebied van de Eem. Via deze rivier en de daarop uitmondende
beken -ter hoogte van Amersfoort komen de Heiligenbergerbeek of
Luntersche Beek (de zuidelijke voortzetting van de Eem), de
Flierbeek, de Barneveldsche Beek en de Modderbeek samen om als de
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Afb. 2 Fysische geografie van Amersfoort en omgeving

Eem hun weg te vervolgen- werd eeuwenlang het overtollige water
in noordelijke richting (naar de voormalige Zuiderzee) afgevoerd.
Tijdens de eerste helft van deze eeuw kwam daar het Valleikanaal
(1937-1949) bij. Deze watergang die ter verbetering van de
afwatering in het zuiden van de Gelderse Vallei werd aangelegd,
volgt zoveel mogelijk de loop van bestaande beken: in Amersfoort
de Modderbeek en de Barneveldsche Beek

De rivier de Eem was in het verleden overigens een zeer
dynamisch en gevreesd element in het landschap. Springvloeden
stuwden het water van de Zuiderzee via de Eem soms op tot in de
stad Amersfoort, terwijl de rivier ook van het bekengebied van de
Gelderse Vallei veel water te verwerken kreeg. Regelmatig trad de
rivier buiten zijn oevers. De kolkgaten (waaien) en kronkels in
de dijk langs de Eem herinneren nog aan dit roerige verleden, dat
pas met de afsluiting van de Zuiderzee in de jaren dertig van
deze eeuw definitief werd beëindigd.
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3 OCCUPATIE EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING TOT 1850

3.1 VROEGE BEWONING

Het grondgebied van de huidige gemeente Amersfoort kende reeds
vroeg bewoning. Op de dekzandruggen en -koppen in het noorden van
de gemeente (Hoogland e.o.) zijn bewoningssporen uit de Steentijd
en de Ijzertijd gevonden. Ook de hogere zandgronden direct ten
zuiden van de stad Amersfoort waren vanaf de prehistorie bewoond
en in gebruik. Losse vondsten uit de Steentijd en de Bronstijd
aldaar -trouwens ook in het huidige stadsgebied van Amersfoort-
maar ook grafheuvels uit de Bronstijd bij het ziekenhuis de
Lichtenberg (Amersfoortse Berg) en op de Leusderheide, en sporen
van de Romeinse nederzetting Lisiduna bij Oud-Leusden zijn
hiervan overtuigende bewijzen. Van wanneer de nederzetting
Amersfoort dateert is niet bekend. De naam "Amersfoirde" duikt
voor het eerst op in een bevestigingsoorkonde uit 1028 van de
Duiste keizer Koenraad II.

3.2 ONTGINNING

De eerste ontginningen van Amersfoort vonden waarschijnlijk vanaf
de elfde eeuw plaats in het noordelijke dekzandlandschap van
Hoogland en op kleinere schaal mogelijk ook in het zuidoostelijke
grensgebied met Leusden. Men richtte zich in de eerste plaats op
de hogere terreindelen. Op de smalle dekzandruggen en -koppen
werden de eerste akkers in de vorm van omheinde, onregelmatige
kampen aangelegd, terwijl de boerderijen verspreid op de
hellingen van deze ruggen en koppen werden gebouwd. Zo kwamen de
hoeven tussen de hoger gelegen akkers en de lagere gronden, die
als weidegebied werden benut, in te liggen. Wat in dit deel van
Amersfoort ruimtelijk na verloop van tijd resulteerde was een
fijnmazige mozaikverkaveling waarin zeer onregelmatig gevormde
bouwkampen, weilanden en heide- of broekgronden elkaar op korte
afstand afwisselden. Tijdens de late Middeleeuwen werden vanuit
het bewoningsgebied van Hoogland vervolgens ook de venige gronden
van Hooglanderveen en de polder Zeldert ontgonnen, ditmaal in de
vorm van een regelmatige strokenverkaveling.

De Heuvelrug werd pas laat ontgonnen. Na lange tijd extensief
te zijn benut, maakte dit deel van Amersfoort aan het einde van
de Middeleeuwen een kale indruk. Als gevolg van overbeweiding en
het halen van brand- en bouwhout was bos er zeldzaam geworden of
verkeerde het in slechte staat. De hoge, schrale gronden werden
in toenemende mate gekenmerkt door het voorkomen van uitgestrekte
zandverstuivingen die onbruikbaar waren en op een gegeven moment
zelfs de stadsrand van Amersfoort bedreigden. Teneinde iets aan
deze situatie te doen en -wat vaak minstens zo belangrijk was-
ook als geldbelegging (produktiebos), werd vanaf de achttiende
eeuw vooral overgegaan tot het geleidelijk (her)bebossen van de
Heuvelrug. Ook kreeg de park- en tuinaanleg van de ten zuiden en
westen van de stad gelegen landgoederen Birkhoven, Puntenburg,
Nimmerdor, Randenbroek en Zandbergen in deze periode grotendeels
gestalte. Een aanzienlijk gedeelte van de Heuvelrug zou ondanks
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alle inspanningen evenwel tot na het midden van de vorige eeuw
nog in woeste staat blijven verkeren. Met name betrof het hier de
zuidwesthoek van de gemeente, waar voor 1850 alleen een smalle
strook bos langs de Amersfoortseweg gereed kwam.

3.3 GRONDGEBRUIK

Het grondgebruik van Amersfoort werd tot het midden van de vorige
eeuw voornamelijk -verder was er nog de eerdergenoemde bosbouw-
door de landbouw bepaald. Deze werd vroeger gekenmerkt door een
gemengde bedrijfsvoering waarbij de veeteelt in dienst stond van
de akkerbouw. Op de hogere en drogere gronden lagen de oude
bouwlanden. Op de meer vochtige gronden in de beekdalen en het
noorden van Amersfoort lagen de wei- en hooilanden. De woeste
gronden die in gemeenschappelijk bezit waren, werden onder andere
gebruikt voor het weiden van vee, het rooien van hout en het
steken van veen.

Gezien de vrij gunstige agrarische bestaansmogelijkheden
leidden de boeren in het Amersfoortse dekzandlandschap vanouds
een redelijk bestaan, zeker toen vanaf circa 1500 de graanprijzen
sterk stegen. Rond het midden van de zeventiende eeuw kwam er aan
de economische bloei van het boerenbedrijf echter een abrubt
einde. De graanprijzen stortten ineen en een langdurige depressie
brak aan. De zelfvoorziening ging op veel bedrijven overheersen.
Het enige geldelijke gewin verkreeg men in feite nog uit de
verkoop van onder andere wat boekweit en het op kleine schaal
bereiden van boter. Eerst met het aantrekken van de graanprijzen
tijdens de laatste helft van de vorige eeuw werd de situatie er
voor het traditionele boerenbedrijf daadwerkelijk weer wat beter
op.

Eerder al echter had men in de omgeving van Amersfoort een
uitstekend alternatief voor de teruglopende graanbouw gevonden:
namelijk de zeer arbeidsintensieve tabaksteelt, die voor een deel
van de bevolking een enorme lastenverlichting betekende. In 1615
werd in Amersfoort de eerste tabak verbouwd en twintig jaar later
telde de stad reeds 120 tabakstelers. Een periode van grote bloei
brak aan waarbij de teelt zich spoedig ook uitbreidde naar andere
gemeenten in de Gelderse Vallei. Aan het einde van de zeventiende
eeuw werd de Amersfoortse tabak, die vooral geschikt was voor het
snuiven, ook internationaal verhandeld. Vanaf ongeveer 1800 liep
de tabaksproduktie echter sterk terug. Het roken van sigaren werd
mode en de mensen gingen steeds minder snuiven, waardoor de afzet
van de Amersfoortse tabak steeds moeilijker werd. Rond het midden
van de vorige eeuw was er in Amersfoort dan ook nog slechts zeer
sporadisch sprake van tabaksbouw.
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3.4 INFRASTRUCTUUR

3.4.1 Vegen

De eerste primitieve wegen in de omgeving van Amersfoort
ontstonden op de hogere gronden van de Utrechtse Heuvelrug en de
dekzandruggen en -koppen in de Gelderse Vallei. Uit enkele van
deze weggetjes ontwikkelde zich ten behoeve van het verkeer over
langere afstand al vroeg een tweetal doorgaande verbindingen: de
oost-west route van Gelderland via Amersfoort naar Utrecht en
Holland, en de noord-zuid route van Hoogland (later Bunschoten)
via Amersfoort en Leusden naar de weg Utrecht-Arnhem. Deze beide
routes waren mogelijk al in gebruik voordat er sprake was van
permanente bewoning bij Amersfoort. Dat ze elkaar juist hier
kruisten, had alles te maken met het feit dit de enige plek in
omgeving was waar de uit het zuiden en oosten van de Gelderse
Vallei samenvloeiende beken vrij gemakkelijk overgestoken konden
worden ("voorde" - doorwaadbare plaats). Later, met de opkomst
van de stad Amersfoort, kwamen er in het gebied nog meer wegen
met een (zekere) doorgaande verkeersbetekenis tot stand. Alle
passeerden het uit de Vallei komende water bij Amersfoort, dat
aan het einde van de Middeleeuwen dan ook werd gekenmerkt door
een radiale hoofdwegenstructuur met de stad Amersfoort als
middelpunt.

Nadien zou de gunstige verkeersligging van Amersfoort alleen
nog maar verder versterkt worden. Niet alleen kwamen er ten
behoeve van het interlokale verkeer nog enkele nieuwe wegen bij,
ook werden bestaande verbindingen later soms opgewaardeerd. Zo
ook de tijdens de Middeleeuwen al belangrijke doorgaande weg van
Gelderland naar Amersfoort, die in de loop van de zestiende eeuw
deel ging uitmaken van het stelsel van de zogenaamde Hessenwegen
en daardoor van internationale betekenis werd. De Hessenwegen
werden aan het einde van de zestiende eeuw onder andere gebruikt
door voerlieden uit Hessen, die met grote, brede karren handel
dreven tussen de Duitse en de Hollandse markten. Amersfooort
vervulde in het Hessische wegverkeer een belangrijke rol als
overslagplaats: van hier af geschiedde het verdere vervoer naar
Amsterdam per beurtschip over de rivier de Eem.

Een bijzondere nieuwe verbinding die de knooppuntfunctie van
de stad Amersfoort verder versterkte, was de uit 1653 daterende
Amersfoortseweg. Voor de aanleg van deze weg, een kaarsrechte weg
van zestig meter breed en voorzien van drie rijen populieren in
het midden, werd een strook grond tussen Amersfoort en de Bilt in
vakken verdeeld, die in eigendom werden uitgegeven aan personen
die daarvoor een deel van de weg moesten (laten) aanleggen. Met
het gereedkomen van de weg die in De Bilt aansloot op de weg
Utrecht-De Bilt -destijds het enige verharde wegvak van Utrecht-
had Amersfoort een nieuwe verbinding met Utrecht die duidelijk
sneller was dan het oude tracé dat met een gebogen verloop meer
noordelijk liep om vervolgens via de Hooge Bilt op de weg De
Bilt-Zeist aan te sluiten.

De kwaliteit van de wegen in Amersfoort was vroeger vaak
slecht of zeer matig. Tijdens droge zomers werd het verkeer
ernstig belemmerd door het mulle zand, terwijl veel wegen in de
natte jaargetijden en bij perioden van grote regenval in één
modderpoel veranderden en vrijwel onbruikbaar waren. Hoewel er
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regelmatig herstelwerkzaamheden aan de wegen plaatsvonden, was
het eerst in de Franse tijd, aan het begin van de vorige eeuw,
dat er met de verharding van een aantal belangrijke doorgaande
wegen daadwerkelijk verbetering in deze situatie optrad. Zo
ontstonden in deze periode de Rijkswegen Amersfoort-Naarden,
Amersfoort-Apeldoorn, Amersfoort-Arnhem, en Amersfoort-De Bilt
(de Amersfoortseweg) en kreeg de weg Amersfoort Amersfoort-
Leusden als Provinciale weg bestrating. Ook werd nog voor het
midden van de vorige eeuw -buiten het nationale wegennet om
ditmaal- de weg Amersfoort-Bunschoten verhard.

3.4.2 Water

De rivier de Eem vormde vanouds de verbinding van Amersfoort met
de Zuiderzee en kende in het verleden een druk vaarverkeer. De
stad Amersfoort vervulde eertijds een belangrijke rol als
overslagplaats, onder andere in het eerdergenoemde Hessische
vrachtverkeer. Over het land aangevoerde goederen, zoals
bijvoorbeeld katoen uit Duitsland, werden in de stad veelal
overgeladen op schepen die het verdere vervoer naar Amsterdam
verzorgden. Daarnaast werden in later tijd industrieprodukten als
bier en tabak over de Eem afgevoerd. Ook na het verdwijnen van
deze industrieën bleef de rivier een belangrijke rol vervullen
voor de scheepvaart.

De overige stromen en beken die bij Amersfoort samenvloeiden
waren door hun bochtige en ondiepe karakter van nature niet
bevaarbaar. Eerst toen het noordelijk deel van de Luntersche Beek
-thans spreekt men hier van de Heiligenbergerbeek- als onderdeel
van de tussen Amersfoort en Veenendaal lopende Schoonderbeeckse
Grift (1545-1549) werd gekanaliseerd, was er ook op deze beek met
de zogenaamde platboomde schuiten (enig) vaarverkeer mogelijk. Na
afloop van de vervening in het gebied rond Veenendaal, waartoe de
Grift werd aangelegd, liep het onderhoud aan deze vaarweg echter
snel terug. In de omgeving van Amersfoort was er daardoor spoedig
geen vaarverkeer meer mogelijk op de Heiligenbergerbeek.

3.4.3 Dijken en kaden

Vanaf de late Middeleeuwen werden er in het gebied van Amersfoort
dijken en kaden aangelegd. Vooral was dit het geval in het
noordelijk deel van de gemeente, waar overstromingen van de Eem
en de Zuiderzee geregeld voor grote overlast zorgden. Zo werden
de oevers van de Eem -tot aan Eembrugge- al voor het eind van de
twaalfde eeuw bedijkt en gingen de boeren van Hoogland al vroeg
over tot inpoldering van de laagst gelegen landbouwgronden. Een
bijzonder soort dijk was de zogenaamde liniedijk, die als
onderdeel van de Grebbelinie rond het midden van de achttiende
eeuw in noord-zuid richting dwars door Amersfoort kwam te lopen
(zie ook Militaire infrastructuur).

15



3.4.4 Militaire infrastructuur

Tusssen 1742 en 1755 werd dwars door de gemeente Amersfoort (tot
aan Krachtwijk) de zogenaamde liniewal of liniedijk aangelegd.
Deze overwegend in noord-zuid richting lopende dijk vormde de
hoofdstructuur van de Grebbelinie: de natte verdedigingslinie die
zich vanaf het zuiden van de Gelderse Vallei tot aan de Zuiderzee
in het noorden uitstrekte en diende om het Sticht en Holland
tegen een inval vanuit het oosten te beschermen (zie ook de
Regiobeschrijving).

Binnen de gemeente Amersfoort lagen vijf inundatiekommen, die
naar het noorden trapsgewijze in peil daalden en onderling werden
gescheiden door de Laaglandseweg (de huidige Lageweg), het Hoge
Land bij de Glashut, het hoge terrein bij de Coelhorst en de
Vuydijk. In het kader van de modernisering en verdere uitbreiding
van de Linie kwamen later, in 1799, op of langs de dijk nog de
volgende werken tot stand: het werk aan de Glashut (had de vorm
van een gebroken borstwering, deels nog herkenbaar); de voorpost
aan de Coelhorst (stond op de rechteroever van de Eem en had de
vorm vam een hoornwerk, nu verdwenen); en het werk bij Krachtwijk
(ter bestrijking van de Vuydijk werd hier de rechter oever van de
Eemdijk volgens een gebastionneerd tracé omgewerkt, beloop nog te
herkennen).

3.5 NEDERZETTINGEN

3.5.1 Amersfoort

Amersfoort wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1028
waarin gesproken wordt over "decimaciones de Amersfoirde", de
tienden van Amersfoort. De naam kan eenvoudig worden verklaard
uit de termen "Amer" (een oude benaming voor de rivier de Eem) en
"voorde" (doorwaadbare plaats). Over het ontstaan en de groei van
de nederzetting is evenwel lang nog niet alles bekend. Met name
de vroegste periode, van de elfde tot en met de dertiende eeuw,
kenmerkt zich door een schaarste aan historisch bronnenmateriaal.

De ligging van Amersfoort
Amersfoort is, zoals wij bij de infrastructuur reeds zagen,
ontstaan op een verkeersgeografisch gunstig punt: aan de voet van
de hoge zandgronden, daar waar de beken uit het zuiden en oosten
van de Gelderse Vallei als de rivier de Eem in een min of meer
gezamenlijke bedding samenvloeiden en vrij eenvoudig overgestoken
konden worden. Over de exacte ligging van deze voorde bestaan
verschillende opvattingen, die samenhangen met een verschil van
mening over de aard en ouderdom van de waterlopen en wegen in het
gebied.

Als eerste mogelijkheid is er het punt waar de Langestraat de
Korte en de Lange Gracht snijdt, de aanhangers van deze theorie
menen dat de Korte en Lange Gracht de oorspronkelijke Eembedding
vormen. Een tweede mogelijkheid is het punt waar de filoemendalse
straat het Havik kruist of het gebied van de Vijver, in dat geval
zou de oorspronkelijke Eembedding de route Zuidsingel (vanaf de
Korte Gracht)-Weverssingel-Havik gevolgd moeten hebben. Deze
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theorie is de meest gangbare, hetgeen verband houdt met de
natuurlijke meander in de Eem en met de historisch bekende
activiteiten rond de St.-Joriskerk en de Hof. Nog een andere
mogelijkheid is dat de over een gedeelte van de oude binnenstad
uitwaaierende ondiepe en natuurlijke bedding, tussen en langs
zandkopjes stromend, enigszins gestructureerd naar het noorden
werd gevoerd, "gevangen" tussen de hoogte van de Amersfoortse
Berg (als uitloper Koestraatgebied, Varkensmarkt) en de hoogte
van de Bloemendalsestraat, met daar tussenin de zandkop ter
hoogte van de St.-Joriskerk.

Ongeacht welke van de bovenstaande theorieën de juiste is,
vast staat in ieder geval dat men vroeger bij Amersfoort een
plaats in het terrein aantrof, waar het uit de Vallei komende
water vrij eenvoudig overgestoken kon worden. Niet één plek dus,
waar één weg één waterloop passeerde, maar een terrein waar een
route over land en een route over water elkaar kruisten. Dit moet
een markant punt in de omgeving zijn geweest, omdat de plek al
bekend was voordat er van enige bewoning sprake was.

De eerste berichten
In 777 schonk Karel de Grote aan de bisschoppelijke kerk van
Utrecht onder andere het gebied van Leusden (Lisiduna was
destijds het bestuurlijke middelpunt) en omstreken (het latere
Amersfoort). Kort nadat omstreeks 1000 het klooster op Hohorst
(Heligenberg) in het gebied verrees, werd Amersfoort voor het
eerst genoemd. De nederzetting zal toen weinig meer voorgesteld
hebben als een kleine verzameling boerderijen. Vanaf de twaalfde
eeuw duiken vervolgens de Heren van Amersfoort, leenmannen van de
bisschop op in een aantal akten. Twee dingen blijken uit deze
documenten: de ontginning van de Vallei was destijds in volle
gang en er zetelde in die tijd een bisschoppelijke voogd in
Amersfoort. Vanuit een "curtis episcopalis", een bisschoppelijke
hof werden de Eemlandse domeinen bestuurd. Bij deze hof die voor
het eerst wordt genoemd in 1203 hoorde een hofkapel, die later
zou uitgroeien tot de huidige^ St.-Joriskerk. De "curtis" moet dus
in de buurt van deze kerk gestaan hebben. Aangenomen wordt, dat
de huidige Hof als plein tot de bisschoppelijke hof behoorde. Ook
de Groenmarkt, Appelmarkt en Papenhofstede behoorden mogelijk tot
de hof. Aan de Papenhofstede zou bovendien de woning van de Heren
van Amersfoort hebben gelegen

Van voorde tot nederzetting
Pas toen de ontginning van de Gelderse Vallei en Eemland serieus
een aanvang nam, en de omgeving van de voorde een aantrekkelijke
plek om te wonen bleek, werd het nodig de land- en waterwegen te
structureren. Wat betreft de landwegen was er sprake van twee
belangrijke routes. Het gaat hier om de Langestraat als onderdeel
van de oost-west route van Gelderland via Amersfoort naar Utrecht
en Holland, en de Bloemendalsestraat die deel uitmaakte van een
noord-zuid route van Hoogland via Amersfoort naar Leusden en
verder zuidelijk. Hoe het water in beginsel in juiste banen
geleid werd, is niet geheel duidelijk. Door het graven van
afwateringssloten zal men het water naar de laagstgelegen punten
hebben geleid. Alleen van het Spui en de nieuwe Eem is bekend,
dat zij voor 1333 gegraven moeten zijn. Dat de St.-Aagtensingel
('t Zand), de Westsingel en de Zuidsingel ten zuiden van de Korte
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Gracht later gegraven werden en ook geen natuurlijke beddingen
representeren, is eveneens duidelijk. Over blijven dan de Korte
en Lange Gracht, en de waterloop Zuidsingel-Weverssingel-Havik-
Oude Eem als mogelijk natuurlijke beddingen. Ook kunnen in een
vroeg stadium beken gedempt zijn.

Waar woonden nu de eerste Amersfoorters? Het oude akkerland,
dat in 1028 genoemde tienden moest opbrengen, is archeologisch
nog niet aangetoond, en zo ook niet de ligging van de vroegste
boerderijenbebouwing. De oudste nederzetting van ambachtslieden
wordt meestal ten westen van de Hof gezocht,in de buurt van
Havik-Krommestraat-Vijver, waarbij het Havik als haven gediend
zou hebben. Hier, waar Krommestraat en Havik elkaar naderen,
stand mogelijk ook het in 1396 voor het eerst genoemde, oudste
stadhuis. Vervolgens zou ten oosten van de Hof het gedeelte dat
omsloten wordt door Langestraat, Zuidsingel en Korte Gracht in
gebruik zijn genomen, en tenslotte in de loop van de dertiende
eeuw het woongebied ten zuiden van de Korte en de Lange Gracht,
omsloten door de West en Zuidsingel.

Een andere theorie gaat ervan uit dat er rond 1000 een weg en
een voorde waren in het gebied van de Vijver, en er een weg liep
over het huidige tracé van de Langestraat. Het akkerland bevond
zich bij de Amersfoortse Berg. Rond 1132 werd de Krommestraat als
verbinding met de Langestraat aangelegd, en het Havik gecreëerd.
Aan het noordeinde van de Krommestraat ontstond het economisch-
bestuurlijk centrum, en in deze periode ontstond ook de Hof. Rond
1259 vervolgens vonden er ten behoeve van de woningbouw overal in
het gebied van de oude binnenstad ophogingen plaats, hetgeen op
een centrale organisatie wijst. De grond daarvoor werd ondermeer
verkregen door het graven van de Korte en de Lange Gracht. Rond
1300 tenslotte werden ten behoeve van de afwatering en drainage
naar het noorden de Zuidsingel-Weverssingel gegraven, en in het
zuiden de Westsingel.

Stadsrechtverlening
Op 12 juni 1259 verleende de bisschop van Utrecht stadsrechten
aan Amersfoort. Hiermee kon hij de vrij sterke machtspositie van
de opkomende leenadel enigszins beperken. In het betreffende
document wordt Amersfoort reeds een "oppidium", een marktplaats
met een stedelijk karakter genoemd. De oudste markten bevonden
zich waarschijnlijk aan het Havik en de Hof. Kennelijk kwam de
nederzetting als handelsplaats al in de twaalfde eeuw tot enige
bloei, al duurde het nog tot in de dertiende eeuw alvorens de
Amersfoorters niet meer in Leusden te kerke hoefden te gaan. Toen
namelijk werd de oude hofkapel verheven tot parochiekerk en had
Amersfoort zijn eigen St.-Joriskerk.

Met de stadsrechtverlening verwierf Amersfoort onder andere
het -zeker in ruimtelijk opzicht- belangrijke recht op ommuring.
De eerste stadsmuur werd omstreeks 1300 gebouwd. Van deze muur
zijn echter maar weinig sporen gevonden en het is niet eens
helemaal zeker welk gebied er door omsloten werd. Afgaande op de
stadsplattegrond van Amersfoort door de eeuwen heen, lijkt de
binnenstadsring evenwel de aangewezen plaats voor de stadsmuur.
De ligging van de muurhuizen (Breestraat, Krankeledenstraat,
Muurhuizen), die later -rond het midden van de vijftiende eeuw,
toen de oude stadsmuur geen functie meer had (zie onderstaande)-
op de plaats van de stadsmuur gebouwd werden versterkt deze
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gedachte. Mogelijk ook is er al eerder sprake geweest van een
aarden omwalling om een kleiner gedeelte van de kern, toen het
gebied van de Korte en Lange Gracht nog niet bewoond was. Sporen
van een dergelijke omwalling ontbreken echter.
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Afb. 3 Amersfoort, plattegrond van Jacob van Deventer, ca. 1560
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De stadsuitleg van 1380-1450
Het gebied van Amersfoort bestond aanvankeljk uit versnipperde
gerechten en heerlijkheden, maar langzamerhand lukte het de
magistraten van de jonge stad om door aankoop of herbeleningen
gerechtelijke macht over de gebieden te krijgen. De grote toename
van de Amersfoortse bevolking zorgde in de tweede helft van de
veertiende eeuw vervolgens voor een grote stadsuitleg. Voordien
was men al buiten de stadsmuren gaan bouwen en waren er met name
ten oosten van de stad geheel nieuwe buurten ontstaan. Nu echter
gaf de versnelde uitbreiding van de stad aanleiding tot het
aanleggen van een nieuwe ringgracht. Langs de binnenzijde daarvan
kwam een ommuring met daarin een aantal toegangspoorten, waarvan
de Koppelpoorten, de Bloemendalse, de Kamp-, de Utrechtse en de
Slijkpoort de belangrijkste waren.

In 1450 werd de bouw van de nieuwe stadsmuur voltooid. De
omtrek van de nieuwe vesting bedroeg circa 2.850 meter. De oude
ommuring werd voor bebouwing vrijgegeven, wat leidde tot het
ontstaan van de bovengenoemde, voor Amersfoort zo karakteristieke
muurhuizen, huizen ontstaan tegen of deels ter plaatse van de
(afgebroken) muur. Tot dan toe was de "oude binnenstad" (gelegen
binnen de eerste stadsmuur) verdeeld in drie wijken. Deze wijken
werden genoemd naar de drie straten, waaruit zij geleidelijk
waren gegroeid, te weten de Krommestraat, de Langestraat en de
Breulstraat. De "nieuwe stad" (gelegen tussen de beide muren)
omvatte de wijken Bloemendal, Kamp en Breul.

Amersfoort na de Middeleeuwen
Na de relatief sterke groei aan het einde van de Middeleeuwen,
volgde er een lange periode waarin de stad Amersfoort zich zeer
geleidelijk en langzaam verder uitbreidde. Gedurende enkele
eeuwen voltrok de ontwikkeling van de stad zich nagenoeg geheel
binnen de bestaande structuur. Zo lag de bebouwing -afgezien van
enige bebouwing langs de Eem, aan het begin van de straatweg naar
Hoevelaken, en wat verspreide bebouwing ten zuidwesten van de
stad- rond het midden van de vorige eeuw nog altijd grotendeels
binnen de oude vestingstructuur.

De hoofdassen uit het Middeleeuwse stadsdeel werden in de
nieuwe uitleg doorgetrokken. De Langestraat, met als "verlengde"
de Utrechtse-, Arnhemsestraat en Kamp, manifesteerde zich -deel
uitmakend van de belangrijke landverbinding tussen oost en west
Nederland- als meest dominant element in de stadsplattegrond.
Voor het overige was er in de uitleg sprake van een zeer ruim
opgezet stratenpatroon, waarbij er van een bepaalde systematiek
geen sprake was. In verschillende gevallen zal het beloop van
straten beïnvloed zijn door pré-stedelijke bewoning. De geringe
bebouwingsdichtheid wordt ondermeer op de stadsplattegrond van
Blaeu aangegeven, verscheidene boerenbedrijven blijken zich dan
(ca. 1640) nog in dit stadsdeel op te houden.

Het verschil in dichtheid van het stratenpatroon in het
Middeleeuwse stadsdeel en de nieuwe uitleg is thans nog merkbaar.
De verscheidene kloosters die in de veertiende en vijftiende eeuw
in de stad ontstonden, waren alle in de uitleg gelegen, vooral
aan de zuidoostzijde daarvan. Na de Reformatie, toen de kloosters
werden opgeheven, bleef dit stadsdeel qua inrichting en bebouwing
gekenmerkt door een grootschalig gebruik (militaire gebouwen,
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Afb. 4 Plattegrond van Amersfoort van Joan Blaeu, ca. 1650
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school, ziekenhuis en dergelijke functies). In de ruime uitleg
ontstonden tevens een aantal markterreinen. Opvallend is de
ligging van deze terreinen; net als de bestaande markten in de
directe nabijheid van de belangrijke Langestraat.

Uit de aanleg van de nieuwe marktpleinen blijkt meteen ook
hoe Amersfoort na de Middeleeuwen zijn belangrijke functie als
regionaal marktcentrum verder wist te versterken. Daarnaast werd
de industrieële bedrijvigheid voor de stedelijke economie steeds
belangrijker. Aanvankelijk betrof het vooral de bierbrouwerij en
textielnijverheid, bedrijfstakken die reeds in de Middeleeuwen
van grote betekenis waren. Later, in de loop van de zeventiende
eeuw, kwam daar als belangrijke nieuwkomer de tabaksproduktie
bij. Andere industrieën in deze periode hielden zich ondermeer
bezig met de hout- en metaalbewerking. De economische bloei
duurde voort tot in de Franse tijd, die een periode van verval en
armoede inluidde.

Herinrichting van de vestingzone
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw verdween de
verdedigingsfunctie van de verschillende vestingwerken in de
stad. De poortgebouwen werden door gilden betrokken, er kwamen
wandelpaden buiten de muur en de bastions werden met bomen
beplant. In voorgaande eeuwen overigens had men hier en daar ook
al delen van de wallen beplant met bomen (uit militair oogpunt
gezien een obstakel) die niet alleen verfraaiing maar ook een
zeker economisch gewin met zich meebrachten.

Door de aanleg van wandelpaden kregen de wallen aan het einde
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw steeds
meer een recreatieve functie. Toen later een groot deel van de
stadsmuur en haar poorten (de Kamperbinnenpoort kon nog net
worden behouden en er waren zelfs plannen om de Koppelpoort te
slopen) verdween, vond er een aanzienlijke uitbreiding van de
benutbare grondgebied binnen de singels plaats. Waar er in andere
steden grote belangstelling voor deze gebieden bestond, was deze
in Amersfoort zeer gering en werden er hier vooral plantsoenen
aangelegd. De aanleg van de plantsoenen door H. van Lunteren
(1829) en J.D. Zocher jr. (1836/1843) geschiedde in de Engelse
landschapsstijl, dat wil zeggen in een "natuurlijke" stijl met
doorkijkjes, gebogen wandelpaden, etc.

3.5.2 Den Ham-Langenoord (Hoogland)

Het huidige Hoogland is ontstaan uit de oude nederzettingen Den
Ham en Langenoord. Tot voor kort waren dit twee afzonderlijke
kerntjes met een sterk agrarisch karakter. Beide kwamen voort uit
de voor het noorden van Amersfoort zo karakteristieke verspreide
bebouwing (zie Ontginning) en hadden al vroeg een eigen kerk. Den
Ham dat het eerst ontstond, ontwikkelde zich waarschijnlijk nog
voor het einde van de Middeleeuwen tot een "echte" nederzetting.
Langenoord daarentegen was lange tijd weinig meer dan een kleine
buurtschap, eerst na het midden van de vorige eeuw trad er enige
verdichting in de bebouwing op en kon er gesproken worden van de
nederzetting Langenoord.
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De boerderijenbebouwing van Den Ham concentreerde zich vóór
1850 hoofdzakelijk aan de Hamseweg, de doorgaande weg Amersfoort-
Bunschoten, ter hoogte van de dorpskerk, en in geringere mate aan
de Coelhorsterweg (thans plaatselijk De Bik geheten). Daaromheen
trof men een "lossere" bebouwing aan, spoedig overgaand in de
voor het gebied karakteristieke verspreide bebouwing. Langenoord
kende tot aan het midden van de vorige eeuw nauwelijks enige
kernvorming. Alleen in de nabijheid de R.K.-kerk, iets ten oosten
van de Zevenhuizerstraat, viel er in 1850 een zeer bescheiden
concentratie in de bebouwing waar te nemen. Merendeels lagen de
boerderijen van de buurtschap destijds nog verspreid over het
gebied, op ruime afstand van de kerk.

3.5.3 Hooglanderveen

Hooglanderveen wordt op de topografische kaart van circa 1850 nog
niet vermeld. Wel was er destijds ter plaatse van de latere
nederzetting en ten opzichte van de wijdere omgeving al sprake
van een duidelijke verdichting in de verspreide bebouwing. Met
name betrof het hier de omgeving van de Veenweg, ten noorden van
de in 1863 gereedgekomen spoorlijn Amersfoort-Zwolle.

3.5.4 Verspreide en bijzondere bebouwing

Het grondgebied van de huidige gemeente Amersfoort werd in het
noorden en oosten al vroeg gekenmerkt door een uitgebreide
verspreide bebouwing. Het gaat hier om de boerderijen die ten
tijde van de ontginning op de flanken van de dekzandruggen in de
Gelderse Vallei werden gesticht (zie Ontginning). Een aantal van
deze hoeven had tijdens de late-Middeleeuwen de status van
versterkt adelijk huis: Coelhorst, Emiclaer en Hoogerhorst. Met
het toenemen van de bevolking trad er na verloop van tijd in de
verspreide bebouwing een sterke verdichting op, uiteindelijk
resulterend in het ontstaan van de bovenvermelde nederzettingen
Den Ham, Langenoord en Hooglanderveen, en verder een hele reeks
van kleine buurtschappen en gehuchten: o.a. Buurtsdijk, Den
Brand, Liendert, Zeldert.

In het zuiden en westen van Amersfoort trof men vanouds
slechts weinig verspreide bebouwing aan. Dit gebied was over het
algemeen niet geschikt voor het boerenbedrijf en werd voor het
eerst op wat grotere schaal opengelegd nadat het welvarende deel
der bevolking deze omgeving als een aantrekkelijke plek om te
wonen had ontdekt. Naast het adelijke huis Van Isselt verrezen er
fraaie woningen op buitenplaatsen als Beekenstein, Birkhoven,
Hooge Beek en Royen, Nimmerdor, Puntenburg, Randenbroek en
Zandbergen. Met de groei van Amersfoort kwam er later -langs de
uitvalswegen van de stad vooral- geleidelijk aan meer bebouwing
tot stand. De buitenplaatsen Beekenstein, Hooge Beek en Royen, en
Puntenberg moesten in de loop van deze eeuw wijken voor de
stadsuitbreiding van Amersfoort. Randenbroek, dat in zijn geheel
in de bebouwing werd opgenomen, bleef wel behouden. Ook Nimmerdor
en Zandbergen verkeren nog in fraaie staat. Birkhoven met park en
bossen kwam aan het begin van deze eeuw in bezit van de gemeente,
het landhuis werd hotel en het terrein erachter sportveld.
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4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 1850-1940

4.1 RUIMTELIJKE STRUCTUUR OMSTREEKS 1850

Afgezien van de voortzetting of voltooiing van de bovenvermelde
ruimtelijke ontwikkelingen maakte de gemeente Amersfoort verder
tot aan het midden van de vorige eeuw geen veranderingen van
betekenis door. De topografische kaart toont hoe in 1850 buiten
de bebouwde kom nog altijd het Middeleeuwse ontginningspatroon
aanwezig was en hoe het agrarisch grondgebruik als vanouds
domineerde. Ook de infrastructuur met de stad Amersfoort als
knooppunt van wegen en waterlopen wordt op de kaart (nagenoeg)
onveranderd weergegeven. Datzelfde geldt ten aanzien van het
nederzettingspatroon met naast de stad Amersfoort en de kleinere
nederzettingen Den Ham en Langenoord louter kleine gehuchten en
verspreide bebouwing. De stad Amersfoort (zie Nederzettingen)
verkeerde rond het midden van de vorige eeuw nog steeds in
ernstige staat van verval en onder de bevolking heerste grote
armoede. Het einde van de Franse bezetting bracht dan weliswaar
de hernieuwde onafhankelijkheid, de welvaart van weleer echter
keerde er niet vanzelf mee terug.

4.2 GRONDGEBRUIK

Ook na 1850 zou de landbouw in het buitengebied van Amersfoort de
belangrijkste vorm van grondgebruik blijven. Hoewel het agrarisch
bedrijf in 1940 nog altijd overwegend een gemengd karakter droeg,
viel er binnen de agrarische bedrijfsvoering ten opzichte van het
verleden toch een duidelijke wijziging waar te nemen. Waar eerst
de veeteelt in dienst stond van de akkerbouw, kwam later -en dan
met name na het midden van de vorige eeuw- juist de akkerbouw in
dienst van de veeteelt te staan. De opbrengsten van het in omvang
afnemende akkerland waren nu in de eerste plaats voor het vee
bestemd.

Vooral in de boter had men een produkt dat gemakkelijk
afgezet kon worden en dat een zekere regelmaat in de opbrengsten
bracht. In het uiterste noordwesten van de gemeente waar vrijwel
geen bouwland (meer) voorkwam, ontwikkelden de bedrijven zich
veelal in de richting van de gespecialiseerde melkveehouderij.
Ten behoeve van de melkverwerking werd er rond de eeuwwisseling
in Hoogland (Langenoord) een coöperatieve zuivelfabriek
opgericht.

Als tweede vorm van grondgebruik werd de bebossing van de
hogere zandgronden op de Heuvelrug na het midden van de vorige
eeuw aanzienlijk uitgebreid. Met uitzondering van enkele kleine,
verspreid gelegen perceeltjes heide kreeg het gehele gebied aan
de west- en zuidzijde van de huidige stad tijdens de periode
1850-1940 gestalte als een dichte en (vrijwel) aaneengesloten
bosgordel. De gronden die in 1940 direct langs de toenmalige
stadsrand lagen en vrij bleven van bebossing, werden later als
woon- of industriewijk in de stadsuitleg opgenomen.
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Afb. 5 Amersfoort anno 1888
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Afb. 6 Amersfoort en omstreken rond 1900
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4.3 INFRASTRUCTUUR

4.3.1 Vegen

Het algehele vegenpatroon
Het wegenpatroon in het buitengebied van Amersfoort wijzigde zich
gedurende de periode 1850-1940 maar weinig. Nieuwe verbindingen
kwamen er vrijwel niet bij en de radiale hoofdstructuur met de
stad Amersfoort als middelpunt bleef gehandhaafd. Wel verbeterde
de kwaliteit van het wegennet door de voortgaande verharding van
zowel interlokale als -later in toenemende mate ook- lokale wegen
tijdens deze periode aanzienlijk. Zo waren de meeste wegen van
enige betekenis in 1940 reeds verhard en konden deze voortaan
gedurende het gehele jaar goed worden begaan.

Het vegenpatroon in de stadsuitbreidingen
In 1898 waren er plannen voor de aanleg van een villapark op de
Berg (het huidige Bergkwartier), dat gekenmerkt werd door een
bijzonder bochtig en kronkelig beloop van wegen. Dit idee was
ontstaan onder invloed van de Engelse landschapsstijl, waarbij
het bereiken van verrassingseffecten door een afwisseling in open
en besloten vergezichten of visa's belangrijker was dan het
vergemakkelijken van de oriëntatie. Slechts enkele van de hier
geplande wegen werden uiteindelijk ook gerealiseerd.

In 1905 kwam vervolgens het eerste uitbreidingsplan voor de
gehele stad tot stand, dat vooral kan worden beschouwd als een
wegenplan. De nieuwe wegen werden vanaf de buitenste stadsring
straalsgewijs geprojecteerd om de oude stad te verbinden met de
nieuwe uitbreidingen: een radiale wegenstructuur die kenmerkend
was voor de toenmalige stedebouwkundige visie in Amersfoort. Met
name de veelvuldig toegepaste rotondes en plantsoenen vormden in
deze visie een wezenlijk onderdeel. Ideeën en plannen waren vaak
geënt op de Engelse landschapsstijl. Concentrisch geplande wegen
moesten voor de onderlinge verbinding van de wijken zorgen. Ook
deze plannen werden uiteindelijk slechts ten dele gerealiseerd,
voornamelijk in het Bergkwartier.

Ook voor het Soesterkwartier, een andere stadsuitbreiding,
werden aanvankelijk plannen ontworpen waarin het wegenpatroon
aansloot bij de toen geldende stedebouwkundige visie. De wegen
waren stervormig gepland en niet meer -zoals voorheen vaak het
geval was- op de oorspronkelijke verkaveling gebaseerd. Van deze
wegen werd eveneens slechts een deel geraliseerd; aan verdere
uitbreidingen lagen meer lineaire wegenpatronen ten grondslag.
Onder invloed van een gewijzigde visie werd in de periode 1927-
1940 gekozen voor een opzet die in vergelijking tot andere wijken
ruimer was en meer groen had. Uiteindelijk ontstond er zo in het
Soesterkwartier -met grote verschillen in identiteit en functie-
een tamelijk willekeurig gegroeide wegenstructuur, met ondanks
alles wel een een opmerkelijke eenheid tussen architectuur en
wegenpatroon.

Andere stadswijken waar wegenstructuren als die in het Berg-
en Soesterkwartier werden gepland waren het Leusderkwartier,
Dorrestein en Kruiskamp. Vooral de plannen die werden opgesteld
voor het Leusderkwartier (uitbreidingsplan 1919-1920) laten een
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tamelijk willekeurige wegenstructuur zien, waarin veel rotondes
waren ontworpen. Van deze plannen werd er echter nauwelijks iets
gerealiseerd.

Voor de gebieden Liendert, Rustenburg, Schothorst-Zuid, de
Koppel, Schuilenburg en Birkhoven tenslotte kunnen we concluderen
dat er zich hier tot ruim na 1940 amper veranderingen voordeden
in het wegenpatroon.

4.3.2 Water

De rivier de Eem was rond het midden van de vorige eeuw nog
altijd belangrijk voor de scheepvaart. Het laden en lossen van
goederen geschiedde als vanouds langs de speciaal daarvoor
aangelegde kaden in en aan de rand van de oude binnenstad. Van
enige havenaanleg was getuige de stadsplattegrond van Thomkins
uit 1846 in het geheel nog.geen sprake. De blijvende betekenis
van de Eem als vaarroute blijkt ondermeer uit de voortdurende
aandacht die er besteed werd aan de verzanding van de rivier. Met
de toenemende grootte van de schepen, werd de zorg voor het op
peil houden van de vaardiepte na 1850 alleen nog maar groter.
Nadat de schippersvereniging "Schuttevaer" in 1917 al een verzoek
tot verbreding van de zwaairuimte in de Eem had ingediend, werd
twee jaar later het plan tot de aanleg van een Eemhaven in de
gemeenteraad behandeld. De uitvoering van dit plan zou evenwel
nog op zich laten wachten tot 1952, toen het industrieterrein ten
noorden van het Soesterkwartier werd aangelegd.

De aanleg van het Valleikanaal (1937-1949) waarmee aan het
eind van de periode 1850-1940 een begin werd gemaakt, betekende
een verdere uitbreiding van het waterlopenstelsel in Amersfoort.
Dit kanaal dat vanaf de Neder-Rijn in het zuiden tot aan de Eem
in het noorden van de Gelderse Vallei werd aangelegd, diende
evenwel uitsluitend voor de verbetering van de afwatering in de
Vallei. Voor de scheepvaart had het geen enkele betekenis. Binnen
de gemeente volgde het kanaal vanuit het zuiden eerst de oude
loop van de Modderbeek (afvoercapaciteit ter plaatse vergroot),
waarna het vervolgens via een nieuw gegraven traject langs de
oostzijde van de stad naar de Eem werd geleid.

4.3.3 Spoor- en tramwegen

De balangrijkste infrastructurele ontwikkeling tijdens de periode
1850-1940 was ongetwijveld de aansluiting van Amersfoort op het
landelijke spoorwegennet. Als eerste kwam in 1863 de door de
"Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij" geëxploiteerde lijn
van Utrecht naar Zwolle via Amersfoort gereed. Het station
verrees aan de kruising van deze lijn met de oude Soesterweg. De
N.C.S. kreeg hiervoor subsidie van de gemeente, op voorwaarde dat
het station niet verder dan 300 meter van de stad kwam te liggen.
Later ging men accoord met een afstand van 320 meter. Het was
vervolgens in 1874 dat de concurrerende "Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij" de verbinding met Amsterdam tot stand
bracht. In 1886 volgde de lijn Amersfoort-Kesteren-Keulen met aan
het einde van de tegenwoordige Spoorstraat, ter hoogte van het
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Afb. 7 Traject van het Valleikanaal tussen Neder-Rijn en Eem
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viaduct in de Stationsstraat, het eigen station "Amersfoort
Staat".

Amersfoort werd zo in de loop van de laatste helft van de
vorige eeuw naast een knooppunt van wegen en waterlopen ook nog
eens een knooppunt van spoorwegen. En het was juist dankzij deze
nieuwe wijze van vervoer dat de stad zich geleidelijk aan uit de
rond 1850 heersende malaise van stedelijk verval (zie 4.1) wist
te bevrijden. Nabij de spoorlijnen ontwikkelden zich spoedig de
eerste nieuwe industrieën en in het Bergkwartier vestigden zich
de eerste forenzen op Utrecht en Amsterdam. De Reclamecommissie
die tot doel had Amersfoort zowel bij bedrijven als particulieren
te promoten, voerde later met name ook de goede spoorverbindingen
aan als argument om zich in de stad te vestigen.

Na veel discussie en een intensieve lobby door het
Amersfoortse bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel werd in
1901 op vrij grote afstand van de oude stad het huidige station
Amersfoort gebouwd. Tussen dit station en de Kamperbuitenpoort
reed tot 1917 een paardentram, daarna namen autobussen en taxi's
het vervoer van passagiers over. Naast het nieuwe station, de
beide oude stations werden opgeheven, kende de stad Amersfoort
eertijds nog enkele haltes (Bloemendalseweg, Kleine Koppel,
Vlasakkers) die later werden opgeheven. De halte Hooglanderveen
bleef wel behouden, hetgeen voor de ontwikkeling van het dorp
belangrijk was (zie Nederzettingen).

Op 31 juli 1901 vond de openingsrit plaats van de "Amersfoortsche
Tramwegmaatschappij", de paardetram die zijn diensten onderhield
tussen het nieuwe station en de binnenstad. De route liep vanaf
de Kamp, door de Langestraat naar de Utrechtseweg, dan via de
Soesterweg (nu Snouckaertlaan) naar het Smallepad om vervolgens
onderlangs vlakbij het station te eindigen. Na de aanleg van het
viaduct in de Stationsweg (nu Stationsstraat) kon de tram naar
het nieuw aangelegde stationsplein rijden. Terug ging het via de
Vlasakkersweg naar de Utrechtseweg.

In 1914 kreeg Amersfoort er een tweede tramverbinding bij,
ditmaal over grotere afstand. Het betrof hier de lijn Amersfoort-
Zeist. Te Zeist kon er worden overgestapt op de tram richting
Arnhem. In 1915 werd op het stationsplein -waar de tramlijnen
samenkwamen- het tramstation "De Oude Tram" gebouwd. Met de
tramlijn tussen het station en de stadskern ging het evenwel
spoedig bergafwaarts. De opkomst van de autobus en de taxi deed
het animo voor de stadstram sterk afnemen en in 1917 reed deze
voor het laatst. De tram naar Zeist zou wel nog blijven rijden
tot in 1949.

4.3.4 Militaire infrastructuur

De betekenis van de Grebbelinie nam gedurende de periode 1850-
1940 sterk af. Werd de linie in de Vestingwet van 1874 met het
oog op continuering van het onderhoud nog opgenomen als de
"Stelling van de Gelderse Vallei", kort daarop werd de Stelling
gerangschikt onder de vestingwerken der derde klasse en in 1910
zelfs geheel gedeclasseerd, waarna in 1926 een groot deel van de
werken werd opgeheven.
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Afb. 8 Amersfoort en omgeving omstreeks 1875 met de oude gemeente
grens (gewijzigd in 1917). De Grebbelinie is duidelijk
waarneembaar ten noorden en oosten van de stad.
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In 1939-'40 werd de Grebbelinie weer in staat van verdediging
gebracht. Het verdedigingsleger kwam in een linie terecht die
eigenlijk niet meer bestond. Door het verrichten van zware arbeid
moesten de soldaten de linie zelf weer gereed maken. Al doende
ontstond een stelsel wapenopstellingen, loopgraven en houten
schuilplaatsen. Hier en daar was een betonnen kazemat in de
frontlijn aanwezig. Tegenstand werd er bij de Duitse inval
overigens niet lang geboden; het dreigement de stad Utrecht
hetzelfde lot te laten ondergaan als Rotterdam was aanleiding de
strijd al na vijf dagen te staken.

Na de tweede wereldoorlog had de Grebbelinie voorgoed
afgedaan en in 1951 werden officieel de laatste vestingwerken
opgeheven. Een gedeelte van de linie zou later ten behoeve van de
stadsuitleg geslecht worden.

4.4 NEDERZETTINGEN

4.4.1 Amersfoort

Inleiding
De stadsplattegrond van Thomkins uit 1846 geeft een nauwkeurig
beeld van de stad Amersfoort in het midden van de vorige eeuw. De
kaart laat zien hoe de bebouwing destijds nog vrijwel geheel
binnen de voormalige stadsmuur lag. Kenmerkend voor de structuur
van de stad was met name de concentrische vorm, waarbij de
vroegere stadsverstekingen ter plaatse van de muurhuizen en de
singel daarlangs op zeer fraaie in de binnenstad waren opgenomen.
Hoofdelementen binnen deze structuur waren de Langestraat, de
haaks daarop staande Korte en Lange Gracht, en in het verlengde
daarvan de Utrechtsestraat, de Arnhemsestraat, de Kamp, de
Bloemendalse straat, en het Spui. Het stratenpatroon was in de
eerste plaats georiënteerd op de Langestraat, de belangrijkste
transportroute door de stad.

Naast dichte bebouwing langs hoofdwegen en grachten trof men
in het Amersfoort anno 1850 ook nog vele niet-ingevulde gebieden
aan, met name in die delen behorend tot de uitbreiding van 1380-
1450. Zo ontbraken de voor de meeste steden karakteristieke
sloppenwijken vrijwel volledig en waren er in de randzones nog
grote, wel verkavelde maar niet bebouwde terreinen aanwezig. Op
de plaats waar voorheen het Sint Jansconvent stond, bevonden zich
midden vorige eeuw kazernes en stalgebouwen die het grootste deel
van het gebied tussen de stadsgracht en Achter de Kamp in beslag
namen. Even buiten de vestingwallen, ten westen van de stad, lag
indertijd een exercitieterrein (Kalfsveld).

Door de afname van het aantal boeren binnen de stadsmuur
werden de aanwezige hooibergen in 1850 zoveel mogelijk aan de
noordrand van de voormalige vestingwallen geconcentreerd. De
stadswallen en bastions waren inmiddels, evenals een aantal
poorten, reeds verdwenen of grotendeels afgebroken. De beide
waterpoorten (Koppelpoort, Monnikendam) en enkele gedeelten van
de stadsmuur aan weerszijden van de Kamp bleven wel staan. Langs
de gehele vestinggordel trof men ruime plantsoenen in Engelse
landschapsstijl aan (zie voorgaande).
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De weinige bebouwing die direct buiten de oude stadswallen
lag was van een gevarieerd karakter. Allereerst ging het om een
gering aantal boerderijen en landhuizen. Langs de Eem (Groote en
Kleine Koppel) trof men over enige afstand een lintbebouwing van
woningen en (vooral) bedrijfsgebouwen aan. Op het zogenaamde
"Bleekerseiland", dat werd omsloten door de Heiligenbergerbeek,
de Flierbeek en enkele verbindingswatertjes, bevond zich eveneens
een vrij intensieve bebouwing. Hier stonden diverse, willekeurig
gerangschikte panden, waarvan een aaantal dienst deed als
blekerij. Waar namelijk de overwegend ambachtelijke nijverheid
vanouds geheel binnen de oude stadsmuur geconcentreerd was, werd
later de hinderlijke en ruimte-vergende bedrijvigheid zoveel
mogelijk direct buiten de stadswallen gevestigd. Naast de aan de
zuidzijde van de stad gelegen blekerijen en lakenramen betrof het
hier verder met name de zware industriemolens (hout, olie, ros),
die zich langs de Eem concentreerden.

Economische ontwikkelingen
Hoewel er midden vorige eeuw in Amersfoort nog sprake was van een
redelijk bloeiende textielindustrie met ruim 1400 werklieden en
verder onder andere de tabaksindustrie en leerlooierij enige
werkgelegenheid boden, verkeerde een groot deel van de in totaal
circa 12.000 inwoners al sinds de Franse tijd in grote armoede.
Deze situatie zou in de volgende decennia alleen maar slechter
worden. Mede door de opkomst van de Twentse textielindustrie en
de katoencrisis waren er in 1875 nog maar 200 textielarbeiders
over, terwijl ook andere bedrijfstakken als de eens florerende
tabaksindustrie en de bierbrouwerij nauwelijks nog bij droegen
aan de stedelijke economie.

Het was eerst vanaf 1880 ongeveer dat er in deze negatieve
ontwikkeling geleidelijk aan een kentering optrad. Diverse nieuwe
industrieën vestigden zich nu in Amersfoort, aangetrokken door de
centrale ligging van de stad en de aanwezigheid van de spoorwegen
om goederen aan en af te voeren. De nieuwkomers vestigden zich in
de directe nabijheid van het spoor, waarbij er in de omgeving van
het Smallepad al spoedig een bescheiden industriewijkje ontstond.
Later vestigde men zich vooral in het gebied tussen station en
oude binnenstad, de huidige wijk Nederberg.

Het resultaat van de spoorwegaanleg was een geleidelijke
verschuiving van de textielindustrie naar een meer gevarieerde
bedrijvigheid. Naast de voedings- en genotmiddelenindustrie
(bierbrouwerij, broodfabriek, sigarenfabriek, etc.) groeiden
onder andere ook de bouwnijverheid en de kleding- en reinigings-
industrie dankzij de aanwezigheid van de spoorwegverbindingen
aanzienlijk uit. Ook de spoorwegmaatschappij zelf werd, met het
overbrengen van een gedeelte van de Haarlemse spoorwegwerkplaats,
een belangrijke werkgever. Rond 1930 waren hier -de werkplaats
werd aangelegd tussen de Soester straatweg en het spoortracé-
meer dan 1200 mensen werkzaam.

Grootschalige industrieën (zoals bijvoorbeeld Philips in
Eindhoven of de textielbedrijven in Enschede) kwamen er tot aan
1940 -en ook daarna- in Amersfoort evenwel niet tot stand. Dit
vond zijn oorzaak ondermeer in het eertijds door de gemeente
gevoerde vestigingsbeleid. In plaats van de vestiging van één of
enkele grote industrieën zag men liever de komst van meerdere
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kleinere bedrijven, zodat in geval van een eventuele crisis niet
de gehele beroepsbevolking van één bedrijfstak afhankelijk zou
zijn. Bovendien vreesde men dat het woonstadklimaat aangetast zou
worden.

Zo werd in 1914 de Reclameconmiissie in het leven geroepen,
die tot taak had bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor
huisvesting, handel en industrie in de gemeente Amersfoort. De
werkzaamheden van de commissie resulteerden onder andere in het
boekje "Amersfoort als Woonplaats" en de geïlustreerde brochure
"Amersfoort en de Industrie". Het begrip industrieterrein deed
zijn intrede. De Reclamecommissie hierover: "men heeft deze een
gebied ingeruimd waar deze de bewoonbaarheid van de stad niet
aantast zonder nochtans aan de noodzaak voorbij te zien de door
de verschillende bedrijven ingenomen terreinen de best denkbare
verbindingen per spoor,- over de weg of langs het water te
waarborgen." Het nieuwe industrieterrein dat ten noorden van de
spoorlijn en ten westen van de Eem kwam te liggen, werd verder
ruwweg begrensd door de Puntenburgerlaan en de Geldersestraat.
Stap voor stap werd dit gebied volgebouwd.

Een uitgesproken industriestad werd Amersfoort, vooral door
het ontbreken van grootschalige industrie, evenwel nooit. Het
handelsbedrij f bleef minstens zo belangrijk voor de bevolking van
de stad. De geleidelijk uitbreidende industrie hield voortdurend
gelijke tred met de algehele groei van de stad. Waren er in 1899
van de circa 19.000 personen 13.75% werkzaam in de industrie, in
1930 bedroeg dit percentage op een bevolking van ongeveer 38.500
14.8 % en in 1947 toen de stad inmiddels rond de 55.000 inwoners
telde lag dit aandeel nog altijd "maar" op 15%.

Wel leidde de industrialisatie tot een verleggging van het
economische zwaartepunt van de oude stad naar de nieuwe uitleg
ten westen daarvan. Uit wat nu het stadscentrum wordt genoemd,
verdween na 1880 de nijverheid in snel tempo. Nieuwe industrieële
bedrijvigheid kwam hier ondanks de nog altijd aanwezige ruimte
(vrijwel) niet tot stand. De groeiende bevolking en toenemende
koopkracht hadden een explosieve groei van het aantal winkels en
speciaalzaken tot gevolg. De voormalige woon- en ambachtsstraten
in de binnenstad werden zo steeds meer winkelstraten.

Stedebouwkundige ontwikkelingen in de binnenstad
De binnenstad van Amersfoort maakte tijdens de periode 1850-1940
ruimtelijk gezien geen grote wijzigingen door. Doordat de meeste
activiteiten op het industriële vlak zich in de nabijheid van de
spoorwegen en daarmee tamelijk ver van de oude stad verwijderd
voltrokken, ondervond de structuur van de binnenstad hiervan maar
weinig invloed. Bedrijven met de neiging zich uit te breiden of
grote complexen op te eisen, bleven buiten de stadskern of
verhuisden daar naar toe. Zo kreeg Amersfoort (nagenoeg) niet te
maken met bouwwerken die qua schaal en maatgeving niet in het
kleinschalige stadsbeeld pasten.

De enige wat grootschaligere ontwikkeling voltrok zich in het
gebied tussen de Zuidsingel en de Stadsring. Hier verrezen onder
andere het St. Elizabethgasthuis en enkele militaire gebouwen.
Ook van de aanwezigheid van het garnizoen, dat tot het eind van
de vorige eeuw overwegend in de huidige binnenstad was gelegerd,
ging overigens geen grote invloed uit op de oude stadsstructuur.
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De militairen en hun paarden, wagens en ander materieel waren
grotendeels ondergebracht in bestaande gebouwen (bijvoorbeeld
oude kloostergebouwen) dan wel (later) in complexen buiten de
binnenstad.

De woningbouw in de binnenstad bleef tot 1940 eveneens van
bescheiden omvang. Het opvallendst was de inrichting van de
noordoosthoek van de stad als nieuw woongebied. Rond 1930 werd
dit deel van de stad volgebouwd met een complex kleine woningen
aansluitend op het hofje Armen de Poth, een bejaardenhof dat zich
eind negentiende eeuw had ontwikkeld uit een al in 1400 bestaande
instelling voor ziekenverpleging en armenverzorging. Dit complex
dat ondanks het vrijwel ontbreken van groen "tuinwijkachtig"
aandeed, vertoonde evenwel een sterke samenhang met de bestaande
bebouwing (gelijke goothoogte en nokrichting) en vormde als
zodanig geen verstoring van het stadsbeeld.

De detailhandel manifesteerde zich vanaf het eind van de
vorige eeuw steeds meer als winkelvoorziening en in toenemende
mate trad er specialisatie op. "Winkelcentra" ontwikkelden zich
op de plaatsen waar vanouds handel gedreven werd (markten), rond
de wat beter toegankelijke centraal gelegen stedelijke ruimten en
aan de naar deze centrumgebieden leidende brede marktstraten. De
voormalige woon- en ambachtsstraten werden zo met de voortgaande
schaalvergroting en filiaalvorming steeds meer winkelstraten. Een
ontwikkeling die gepaard ging met een groot aantal verbouwingen
en soms ook nieuwbouw. Kenmerkend was met name de toepassing van
winkelpuien, veelal met grote glasoppervlakken en zeer zorgvuldig
gedetailleerd. Het eerste zogenaamde groot-winkelpand was dat van
Vroom en Dreesman aan de Utrechtsestraat in 1935.

De "verwinkeling" betekende dat vele straten in de binnenstad
een ware gedaantewisseling ondergingen. Van de oorspronkelijke
straatwanden bleef vaak maar weinig over. Begin deze eeuw was de
Langestraat tussen de Varkensmarkt en de Kortegracht al geheel
verwinkeld, zo ook kort daarop de Utrechtse- en Arnhemsestraat.
De oorspronkelijke straatprofielen bleven over het algemeen wel
gehandhaafd. De enige uitzondering vormde in feite de toegang tot
de Langestraat vanaf de Varkensmarkt die in 1919 in verband met
de verwinkeling werd verbreed.

Initiatieven tot stadsuitbreiding
Aangetrokken door de groeiende werkgelegenheid trokken aan het
eind van de vorige eeuw veel mensen van het platteland naar de
stad Amersfoort. Deze migratiebeweging en de daling van het
sterftecijfer ten gevolge van de verbeterde gezondheidszorg
leidden tot een sterke stijging van het inwonertal van de stad.
De woningvoorraad bleef ver achter bij de toenemende vraag naar
woningen. Aanvankelijk werd dit opgevangen door opvoering van de
bewoningsdichtheid en het creëren van nieuwe wooneenheden in
bestaande gebouwen. Elke beschikbare ruimte in de binnenstad werd
ingenomen door zoveel mogelijk woningen met ieder zoveel mogelijk
bewoners. Uitgewoonde behuizingen van welgestelde burgers werden
door "huisjesmelkers" opgekocht en omgebouwd tot woonkazernes en
onbewoonbaar verklaarde woningen werden weer betrokken.

De weinige nieuwbouw vond in deze periode vooral plaats langs
de oude hoofdwegen en aan de stadsrand. Bij het bouwen van nieuwe
woningen ontbrak (vrijwel) ieder toezicht. Alles werd in feite
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overgelaten aan het particulier initiatief. Een meerderheid van
de toenmalige gemeenteraad in Amersfoort was zelfs afkerig van
overheidsingrijpen op het gebied van de volkshuisvesting, waarbij
met name de financiële aspecten een grote rol speelden. De
bestaande bouwverordeningen schreven alleen maar voor dat de
bouwondernemer de helft van de kosten voor wegenaanleg moest
betalen.

Mede naar aanleiding van de Woningwet uit 1901 ontstonden
rond de eeuwwisseling de eerste initiatieven tot verbetering van
de woonsituatie voor minvermogenden. Deze werden aanvankelijk ter
hand genomen door een tweetal woningbouwverenigingen: de "N.V.
Volkshuisvesting" en de "Vereeniging tot het bouwen en verbeteren
van woningen". De N.V. die in 1898 werd opgericht, begon al in
1899 met de bouw van woningen, met name in het Leusderkwartier.
De eerste 20 woningen werden gebouwd op het terrein tussen de
infanteriekazerne, de Utrechtseweg, de spoorlijn naar Resteren en
de Leusderweg, waarbij men uitging van vier verschillende typen.
Verder werd er gebouwd in de binnenstad, ondermeer aan de Groote
Haag waar enkele krotten plaats maakten voor nieuwbouw. De door
jonkheer Van Asch van Wijk opgerichte Vereeniging ontplooide in
1903 zijn eerste bouwactiviteiten voor de minvermogenden met de
bouw van 26 woningen op een terrein tussen de Wolfersteeg en de
Puntenburgerlaan (Soesterkwartier).

In 1912 werd de woningbouwvereniging "Goed Wonen" opgericht.
Deze vereniging die ook arbeiders in het bestuur had, bouwde
vooral in het Soesterkwartier. In hetzelfde jaar werd door de
Rooms Katholieke Vakvereniging de "Woningbouwvereniging Sint
Bonifacius" opgericht, een jaar later gevolgd door de "Rooms
Katholieke woningbouwvereniging St. Anfridus". Andere woningbouw-
verenigingen die in de periode tot aan 1940 in Amersfoort werden
opgericht waren "Eigen Dak", "Eigen Haard", "Frisia" en de
officieren vereniging "Vooruitgang Is Ons Streven".

Met het van kracht worden van de Woningwet in 1901 werd de
volkshuisvesting voor het eerst ook een zaak voor de gemeente. Zo
was deze bijvoorbeeld verplicht om voorschriften vast te stellen
betreffende de aan woningen te stellen eisen (in de zogenaamde
bouwverordening). Dat ingrijpen ook wel noodzakelijk was, bleek
uit een onderzoek van een drietal ingestelde commissies die de
binnenstad onderzochten op een aantal zaken als aantal bewoners
per pand, hygiëne, huurniveau e.d. Uit de resultaten kwam vooral
naar voren hoe slecht de situatie voor het minvermogende deel der
bevolking was. Zo bleek 20% van de woningen goed, 40X matig en
40X slecht te zijn. Veel mensen zaten samengepropt in te kleine
woningen tegen onevenredig hoge huren. Nergens was er bovendien
sprake van waterleiding.

Ook de eerder genoemde Reclamecommissie bestede in het boekje
"Amersfoort en de Industrie" uit 1919 aandacht aan de slechte
huisvesting. Zo'n 600 gezinnen in de stad zouden in dubbele,
drie- en meervoudige bewoningen huizen. De commissie wijdde deze
problemen aan " de abnormaal hooge bouwkosten welke het
particuliere initaitief geheel hebben uitgeschakeld, als gevolg
van de onmogelijkheid ook maar eenige winst te maken of een
commercieel bedrijf op te zetten". Men achtte het dan ook
noodzakelijk dat de gemeente voor de minder gesitueerden het
particulier woningbouw-initiatief zou vervangen.
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Met dit doel voor ogen had de gemeente Amersfoort inmiddels
het zogenaamde Grondbedrij f opgericht dat door de aankoop van
gronden voortaan planmatig bebouwing kon ontwerpen en wegen
aanleggen. In het zuidelijk deel van de stad (Leusderkwartier),
waar men in het begin vooral actief was, had men in 1919 al zo'n
100 woningen gebouwd, zich uitstrekkend langs de spoorlijn naar
Resteren.

Gemeentelijke uitbreidingsplannen
In de Woningwet van 1901 werden alle gemeenten met meer dan
10.000 inwoners verplicht tot het opstellen van een zogenaamd
gemeentelijk uitbreidingsplan. Een reeks van deze plannen,
opgesteld door de verschillende stadsarchitecten, zag in de
periode tot 1940 in Amersfoort het licht. In het navolgende
zullen de belangrijkste plannen die geheel of in ieder geval
gedeeltelijk ten uitvoer werden gebracht de revue passeren.

* Het eerste gemeentelijke uitbreidingsplan kwam tot stand in
1905. De toenmalige stadsarchitect W.H. Kam wijst in zijn
toelichting op de noodzaak om de eenzijdige richting (naar het
westen) waarin de stad zich uitbreidde planmatig aan te pakken.
Toch blijkt ook dit plan weer de meeste nadruk te leggen op de
westzijde van de stad, met name het Bergkwartier.

Veel werd destijds nog overgelaten aan het particulier
initiatief. Kam was daardoor onzeker over het feit of geplande
uitbreidingen zich wel zouden manifesteren en bouwde, hetgeen
leidde tot een zekere terughoudendheid in zijn planvorming. Zo
werd bijvoorbeeld het plannen van sportvelden erg moeilijk omdat
hij eerst wilde wachten "naar welke zijde de gemeente zich het
meest zal ontwikkelen en welke gedeelten, met het oog op de
bevolking, het meest dergelijke terreinen nodig hebben".

* Het volgende uitbreidingsplan dateert uit 1919-1920 en werd
opgesteld door de gemeente-architect C.G. Beltman in samenwerking
met de tuin- en landschapsarchitect H. Poortman. Laatstgenoemde
was met name verantwoordelijk voor de verdere inrichting van het
Bergkwartier. De toelichting bij het concept-uitbreidingsplan uit
1918 gaat voor het eerst in op de wijkvoorzleningen. Het
inrichten van dergelijke voorzieningen wordt gezien als een taak
voor de gemeente ten behoeve van opvoeding en ontwikkeling van de
bevolking. Het plan voorziet dan ook in hulpposten voor politie
en brandweer, een nieuw ziekenhuis in het Leusderkwartier en
recratieterreinen. Ook scholen krijgen hun plaats in de nieuw te
bouwen wijken.

Veel aandacht wordt besteed aan de woonwijken voor arbeiders
(met name het Soesterkwartier) in de nabijheid van fabrieken en
handelsinrichtingen. Deze wijken werden in verband met het thuis
schaften zo dicht mogelijk bij de bedrijven gepland. Dat hygiëne
en milieu in die tijd eveneens belangrijk werden geacht, blijkt
wel uit de aandacht die werd besteed boom- en plantsoengordels
(luchtfilters) en een zodanige situering van de wijken dat ze
geen last hadden van luchtvervuiling.

* In 1929 kreeg stadsarchitect B. van de Tak opdracht het plan
uit 1919 te herzien. Hij constateerde dat de bestemmingen van de
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betrokken gronden indertijd niet konden worden vastgelegd en dat
het plan in feite niet meer was dan een stratenplan. Een "laisser
aller" mentaliteit gaf volgens hem in het uitbreidingsplan uit
1919 de toon aan. Ook constateerde Van de Tak dat de stad zich
eenzijdig in de richting van het Bergkwartier ontwikkelde.

Hij projecteerde dan ook een aantal nieuwe woonwijken aan de
oostzijde van de stad, zodat het zwaartepunt weer wat meer naar
de stadskern zou verschuiven. Daarnaast wilde Van de Tak het
"ongebreideld oprichten van winkelpanden" tegengaan door middel
van bebouwingsvoorschriften. De "parasitaire" lintbebouwing langs
de uitvalswegen (met name in de toenmalige gemeente Hoogland) was
hem een gruwel, omdat zij het stadsbeeld zou bederven. Hij was er
dan ook voorstander van om de Liniedijk als noord-oostelijke
begrenzing te hanteren teneinde zo het silhouet van Amersfoort,
gezien vanuit de Eempolders, te beschermen.

Hoezeer de plannen en de feitelijke ontwikkelingen evenwel uiteen
liepen blijkt uit een artikel uit 1952 in het maandblad "Forum"
van de toenmalige stadsarchitect D. Zuiderhoek, die constateert
dat het Amersfoort in het verleden vaak had ontbroken aan een
samenhangende stedebouwkundige visie. Volgens hem misten de
verschillende uitbreidingsplannen een economische berekening als
grondslag en leken zij door de nogal willekeurige vormwil van de
ontwerpers ingegeven. Dit resulteerde volgens Zuiderhoek dan ook
in een stadsuitleg waarbij de vorm van de stad bedenkelijk was
scheefgegroeid. Het gevolg was een zeer exentrische ligging van
de binnenstad.

Zuiderhoek in het artikel over deze periode: "De uitbreiding
buiten de wallen werd vrijwel planloos en zonder verband met het
historisch gegeven der binnenstad ondernomen. Een goedkope
parcellering schijnt het enige oogmerk te zijn geweest waarmee de
huizenblokken werden 'weggezet'. Noch openbaar groen, noch
openbare gebouwen werden voorzien en kwamen (als ze bij het
voortgaan der stadsuitbreiding onmisbaar bleken) op de meest
onaannemelijke plaatsen terecht. Erger was het volslagen gemis
aan stedebouwkundig verband tussen de eerste uitleg buiten de
wallen en het nog zo gave plan der oude stad.

Feitelijke Ontwikkelingen
In het onderstaande zal worden ingegaan op de belangrijkste
uitbreidingen die tijdens de periode 1850-1940 in Amersfoort
plaatsvonden. De verschillende uitbreidingen kunnen ruwweg in
vier wijken of kwartieren worden gegroepeerd:
* Het Bergkwartier: een ruim opgezette villawijk met grote
hoogteverschillen en veel groenvoorzieningen.
* Het Soesterkwartier: een arbeiderswijk met verschillende typen
woningbouw (lineair, stervormig en strokenbouw).
* Het Leusderkwartier: een middenstandswijk met in de kop enkele
arbeiderswoningen, gekenmerkt door een zeer sterke eenheid van
stratenplan en bebouwing.
* Nederberg: een gemeleerde wijk met zowel villa- als industrie-
bebouwing en een geheel eigen karakter.
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Bergkwartier
Het Bergkwartier ligt ten zuidwesten van de stad en wordt in het
noorden begransd door de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, in het
oosten door de Leusderweg, in het zuiden door de Rijksweg A28 en
de Utrechtseweg en in het westen tenslotte door de gemeentegrens.
Het karakter van dit deelgebied wordt in hoge mate bepaald door
de situering op de flank van de Utrechtse Heuvelrug, waardoor er
grote hoogteverschillen voorkomen. Vanwege de landschappelijke
ligging werd het Bergkwartier met het opleven van de economie een
aantrekkelijk woongebied voor de beter gesitueerden van
Amersfoort.

Hier werd de eerste geplande stadsuitbreiding van enig
formaat gerealiseerd. Doel was te komen tot een "villapark van de
Naamloze Venootschap Amersfoort, Maatschappij tot exploitatie van
onroerende goederen gevestigd te Amsterdam". Het ontwerp was van
H.F. Hartog Heys van Zouteveen en dateert uit 1889. Hartog Heys
van Zouteveen behoorde tot de stroming van de "Gemengde Stijl"
(1880-1910). De ontwerpen van deze groep gaven blijk van een
langzame verandering van de voor de Engelse Landschapsstijl zo
kenmerkende sterk gebogen lanenpatronen naar meer rechtlijnige
ontwerpen. Dat een particuliere exploitatiemaatschappij opdracht
gaf tot het maken van een dergelijk plan, was te danken aan het
feit dat de gemeente de terreinen op de Berg in 1876 had verkocht
om gelden te verkrijgen voor het vernieuwen van enkele straten.
Het plan uit 1889 werd maar ten dele gerealiseerd.

In 1900 kregen Naardense tuinarchitecten Smits en Schultz
opdracht tot bijstelling van het oorspronkelijke plan voor het
Bergkwartier. De uitgangspunten, die geënt waren op de Engelse
Landschapsstijl, bleven gehandhaafd maar de verdere aanpassingen
werden volgens de veranderde werkelijkheid aangebracht. Aan de
hand van dit bijgestelde plan werden vervolgens de uitbreidingen
in het Bergkwartier ten uitvoer gebracht. Door het opnemen van
zogenaamde "Bergservituten" in de koopcontracten zorgde men er
voor dat het karakter van de ontwikkeling volgens een opgezet
plan verliep. Zo mochten er bijvoorbeeld slechts (dubbele)
villa's gebouwd worden gebouwd met een onderlinge afstand tot
elkaar van 8 meter en een hoogte van tenminste twee verdiepingen
boven de grond. Een ander voorschrift was dat: "op die perceelen
en perceel gedeelten niet mogen worden gebouwd arbeiderswoningen
van minder dan 300 gulden werkelijk huurwaarde, fabrieken,
werkplaatsen, pakhuizen, schuren, bordeelen, kroegen, danshuizen,
herbergen, koffiehuizen, bierhuizen en logementen (waaronder niet
bedoeld hotels van den eerste rang)".

Ingevolge de Woningwet van 1901 ging aan het begin van deze
eeuw ook de gemeente zich met ontwikkeling van het Bergkwartier
bemoeien. In het uitbreidingsplan uit 1905 werd voornamelijk het
beloop van de wegen (zie Infrastructuur) aangegeven. Tot 1912
veranderde er in het gebied echter weinig. Eerst toen de gemeente
tussen 1912 en 1914 gronden aankocht in het Bergkwartier en de
eerder genoemde Reclamecommissie instelde om de vestiging van'
inwoners en industrieën te bevorderen werd er in het gebied weer
gebouwd, zij het dat de plannen wederom slechts gedeeltelijk
geerealiseerd werden.

Het uitbreidingsplan 1919-1920 voorzag eveneens in de bouw
van nieuwe woningen in het Bergkwartier. Ook dit plan werd echter
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maar ten dele uitgevoerd. Zo verrezen er in het gebied onder
andere enkele middenstandswoningen van de woningbouwvereniging
"Frisia" en breidde de villabebouwing zich geleidelijk verder
uit. Opzienbarende wijzigingen deden zich tot aan 1940 in het
Bergkwartier evenwel niet voor, hoewel er (in de jaren dertig)
nog wel enkele opmerkelijke gebouwen zoals het ziekenhuis "de
Lichtenberg", "Zon en Schild", en "O.L.V. ter Eem" gebouwd
werden.

Samenvattend kan het Bergkwartier op basis van het karakter
en de identiteit van de bebouwing uit de periode 1850-1940 in de
volgende drie deelgebieden worden onderscheiden. In het noord-
oosten, omgeving Regentesselaan, bevindt zich de dicht op elkaar
ontworpen villa- en stadswoonhuisbebouwing uit het begin van deze
eeuw. Ten noorden en zuiden van de Juliana van Stolberg-kazerne
(1889) wordt het gebied bepaald door arbeiderswoningen uit 1904
en 1920, waarbij het dicht bebouwde straatbeeld over weinig
groenstructuren beschikt. In de buurt van de Sumatrastraat treft
men kleine, tamelijk ruim geplande middenstandswoningen uit de
jaren twintig en dertig aan, die aansluiten op de middelgrote
middenstandswoningen in de omgeving van de Marnixlaan.

Soesterkwartier
Het huidige Soesterkwartier wordt in grote lijnen begrensd door
het spoorwegemplacement in het zuiden en de Amsterdamseweg in het
noorden. Het gebied vormde oorspronkelijk de geleidelijke
overgang van de "Berg" -een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug-
naar het veel lager gelegen terreingedeelte langs de Eem. Door de
aanwezigheid van de spoorlijn is het Soesterkwartier duidelijk
gescheiden van het Bergkwartier.

Het Soesterkwartier was tot het midden van de negentiende
eeuw vrijwel onbebouwd. Tot 1905 ontwikkelde het Soesterkwartier
zich zeer geleidelijk, zij het dat het hier voornamelijk ging om
de bouw van een locomotievenloods en enkele woningen voor het
spoorwegpersoneel. Ook kwam er een emplacement met werkplaatsen
van de H.IJ.S.M. gereed en verrees er enige bebouwing aan de
Parallelweg (1900-1903) en de Gerrit van Stellingwerfstraat. De
Rooms Katholieke kerk was er eveneens al vroeg -toen er vrijwel
nog geen huizen stonden- bij met de bouw van de St.-Henricuskerk.
De grootste ontwikkeling onderging het Soesterkwartier tijdens de
periode 1920-1927. Door het aantrekken van industrieën ontstond
de noodzaak om woningen voor de arbeidersbevolking te bouwen. De
uitbreidingsplannen 1919-1920 waren aangepast aan de toenmalige
stedebouwkundige visie waarin stervormige arbeiderswijken werden
ontworpen.

Uiteindelijk werd slechts één van de drie stervormig geplande
wijken (omgeving Lelie- en Narcisstraat) uitgevoerd. Het plan
voor de uitbreiding van het meest westelijke deel van het gebied
werd gekenmerkt door een merkwaardige aaneenschakeling van
radiaal aangelegde wegenstructuren. Dit plan werd echter nooit
ten uitvoer gebracht. De meer oostelijk gelegen woonwijken werden
volgens een meer lineair patroon ontworpen, waarbij de opzet in
vergelijking met andere arbeiderswijken veel ruimer was met meer
groen binnen de bebouwing. Deze bebouwingswij ze zette zich door
in de verdere uitbreidingen tot 1940.

Het Soesterkwartier vertoont het resultaat van verschillende
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stedebouwkundige visies, zoals die tijdens de eerste helft van
deze eeuw werden ontwikkeld. Te onderscheiden zijn thans: wijken
ontworpen in de jaren twintig en dertig, waarin de architectuur
en het wegenpatroon een hechte eenheid vormen en elkaar onderling
versterken (bijvoorbeeld omgeving Lelie- en Narcisstraat); en
wijken met lange woningblokken langs rechte wegen, waarbij het
ritme van deuren en dakkapellen in sterke mate het karakter
bepaald (gebied ten noorden van de Noordewierweg).

Leusderkwartier
Het huidige Leusderkwartier ligt min of meer als een taartpunt
ingeklemd tussen de spoorlijn Amersfoort-Kesteren in het oosten,
de Rijksweg A28 in het zuiden en de Leusderweg in het westen.
Door de ligging aan de voet van de Berg wordt het Leusderkwartier
gekenmerkt door een licht hoogteverschil.

Tot 1918 vond er weinig woningbouw plaats in het gebied van
het latere Leusderkwartier. Wel werd in deze periode tegenover de
infanteriekazerne aan de Leusderweg het Artilleriepark aangelegd,
waar in 1915 ondermeer twee scholen werden gebouwd: de Openbare
Lagere School B en de Ambachtsschool. Tussen 1918 en 1920 werd
vervolgens het noordelijk deel van het Leusderkwartier bebouwd
met gemeentelijke volkswoningbouwcomplexen, ontworpen door de
Enschedese architect W.K. de Wijs, in samenwerking met M.J.
Kleinstra en H.A. Pothoven. In de rest van het gebied traden in
deze periode nog altijd mauwelijks veranderingen op.

In 1924 verrees er aan de Leusderweg een nieuwe kerk. In 1937
werden vervolgens de braak liggende terreinen ten zuiden van de
Van Rootselaarstraat en de Rembrandtstraat bebouwd met gesloten
zowel als half-open bebouwing. Vooral leverde men in dit deel van
het Leusderkwartier middenstandswoningen op. Ook de omgeving van
de Cartesiusstraat werd in deze periode bebouwd.

Nederberg
Het deelgebied Nederberg wordt begrensd door het Smallepad en de
Stadsring in het noorden, de Arnhemseweg in het oosten, de
spooorlijn Amersfoort-Kesteren in het zuidwesten en de spoorlijn
Amersfoort-Zwolle/Apeldoorn in het noordwesten. Nederberg vormt
een duidelijke overgang tussen de binnenstad en de Berg. De
situering van dit deelgebied aan de voet van de Berg maakt dat er
plaatselijk hoogteverschillen optreden.

De grootste veranderingen in Nederberg vonden plaats tijdens
de jaren 1880-1915. Een vergelijking tussen de kaart van Thomkins
uit 1846 en die van Van Vooren en Waagemaker uit 1888 illustreert
dit. Langs 't Laantje (Stadsring), Spoorstraat, Korte Bergstraat
en de Arnhemseweg verrezen in deze periode tamelijk grote blokken
stadswoonhuizen, terwijl aan de Utrechtseweg en het Laantje ook
vrijstaande villa's werden gebouwd. Deze villa's waren van het
type classicistisch herenhuis (bijvoorbeeld de villa aan de
Utrechtseweg 11-13) en de stadse vakwerkvilla (bijvoorbeeld de
villa Snouckaertlaan 2). Verder werden er dankzij de aanwezigheid
van de spoorwegen een aantal fabrieksgebouwen neergezet, zoals
een sigarenfabriek, een broodfabriek en een zeepfabriek.

Met de verdere uitbreiding van de wegenstructuur na 1905,
verrees er in snel tempo ook bebouwing aan de nieuw aangelegde
wegen (huidige Bloemweg, Van Persijnstraat, Burg. De Widtstraat
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en Spoorstraat). Het betrof hier de bouw van zowel woningen als
bedrijfsgebouwen. Zo verkreeg Nederberg uiteindelijk -in 1920 was
het gebied reeds vrijwel volledig bebouwd- zijn kenmerkende
gedifferentieerde karakter.

Plantsoenen.
De Groenvoorziening bleef in de periode voor 1940 veelal beperkt
tot de aanleg van wat grote en/of kleinere plantsoenen in de
verschillende woonwijken en het aanbrengen van straatbeplanting
langs sommige wegen. Langs de buitensingel ontstond in de eerste
helft van de negentiende eeuw een (vrijwel) aaneengesloten
plantsoenenstrook die een soort overgangszone vormde tussen de
binnenstad en de landelijke omgeving. Door het vele kappen en
aanplanten en diverse andere veranderingen (verbreding van
bruggen, bouw van huizen) in de loop van de periode 1850-1940,
bleven van de oorspronkelijke plantsoenengordel uiteindelijk
alleen de paden en het reliëf van de bodem over.

In de uitbreidingsplannen van Beltman en Poortman uit 1919-
1920 wordt uitgebreid ingegaan op de noodzaak van de aanwezigheid
van groen in de woonwijken, deels als wijkverfraaiing, deels ter
verbetering van het woonmilieu. Zo wordt er voor gepleit woon- en
industriewijken van elkaar te scheiden door bomengordels, dienen
eventueel aanwezige oude buitenplaatsen in de wijk gehandhaafd te
blijven en moet er ruimte worden vrijgehouden voor het inrichten
van plantsoenen op knooppunten van wegen. Ook de Liniedijk (zie
Militaire infrastructuur) zou volgens de plannen in een groenzone
moeten worden getransformeerd.

Een deel van deze plannen werd bij de latere stadsuitleg ook
daadwerkelijk uitgevoerd. Zo verrees er aan de westzijde van het
Soesterkwartier een bomenwijk en werd de Liniedijk (het huidige
Valleikanaal) als groene scheiding tussen de oude en de nieuwe
stadsdelen ingericht.

Begraafplaatsen
Tijdens de Franse overheersing werd evenals in Frankrijk ook in
Nederland (In 1811) de wet van kracht die het verbood in de
bebouwde kom mensen te begraven. Nadat dit verbod in 1813 door
Koning willem I weer ongedaan was gemaakt, werd het in 1829 bij
Koninklijk Besluit voor gemeenten met meer dan 1000 inwoners
verplicht gesteld een algemene begraafplaats buiten de bebouwde
kom aan te leggen. In 1832 vond de laatste begrafenis in de St.
Joriskerk plaats.

De nieuwe Algemene Begraafplaats van Amersfoort kwam te
liggen op de geslechte wallen in het plantsoen Achter Davidshof.
De ontwerper was architect/tuinarchitect H. van Lunteren, die de
begraafplaats aanlegde in achttiende eeuwse landschapsstijl met
gebouwen in neogotische stijl. Tegen het einde van de vorige eeuw
werd deze Algemene Begraafplaats te klein, waarna in 1898 de
Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg in gebruik werd
genomen. Ook deze begraafplaats was in landschappelijke stijl
aangelegd.

Het Katholieke deel der bevolking had sinds 1818 een eigen
begraafplaats aan de Utrechtseweg, terwijl de Joden sedert 1500
hun doden begroeven op het bastion bij de Bloemendalsepoort. In
1873 werd de nieuwe Israëlische begraafplaats aan de Soesterweg
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(tegenover de Nieuwe Algemene Begraafplaats) In gebruik genomen.
Deze begraafplaatsen werden aangelegd volgens een rechthoekig
stramien.

4.4.2 Den Ham-Langenoord (Hoogland)

De kernen Den Ham en Langenoord gaven tijdens de periode 1850-
1940 een aanzienlijke groei te zien en kwamen door opstrek van de
bebouwing langs de Zevenhuizerweg (de huidige Zevenhuizerstraat)
bijna aaneen te liggen. Hoewel het P.P.D.-rapport voor de
gemeente Hoogland uit 1949 veelal spreekt van de kern Den Ham-
Langenoord, was er destijds nog altijd sprake van twee duidelijk
te onderscheiden kernen.

Den Ham breidde zich vooral uit door verdichting van de
bestaande bebouwing langs de Hamseweg en het begin (de Bik) van
de Coelhorsterweg. Verder vond er langs deze wegen en ook de
eerdergenoemde Zevenhuizerstraat (richting Langenoord) opstrek
van de bebouwing plaats. Het kleinere Langenoord gaf in relatief
opzicht de sterkste groei te zien. Was er hier rond het midden
van de vorige eeuw nauwelijks sprake van enige kernvorming, in
1940 had Langenoord zich ontwikkeld tot een nederzetting van
redelijke omvang. De nieuwbouw richtte zich voornamelijk op de
Zevenhuizerstraat, wat het dorp zijn lineaire hoofdstructuur
verschafte. De oude dorpskerk kwam enigszins afzijdig van de
hoofdbebouwing te liggen.

Hoewel in beide kernen het agrarisch karakter (boerderijen)
bleef overheersen, verrees er in de loop van de periode 1850-1940
steeds vaker ook niet-agrarische bebouwing. Allereerst waren er
de winkels waar de bevolking terecht kon voor haar dagelijkse
behoeften en verder kwam er geleidelijk aan enige bedrijvigheid
(naast de zuivelfabriek van Langenoord onder andere bedrijfjes in
de bouwnijverheids-, metaal-, en kleding- en reinigingssector)
tot ontwikkeling. Bovendien waren in 1947 volgens opgave van de
P.P.D. in Den Ham gevestigd: gemeentehuis, P.T.T. kantoor, N.H.
kerk, Chr. school voor jongens en meisjes. In Langenoord waren
dat: R.K. kerk, "Leo's oord" (gesticht), Boerenleenbank, R.K.
kleuterschool, twee R.K. scholen voor lager onderwijs (één voor
jongens, één voor meisjes), R.K. verenigingsgebouw "Concordia".

4.4.3 Hooglanderveen

Werd Hooglanderveen op de topografische kaart van omstreeks 1850
nog niet vermeld, in 1940 had de nieuwe nederzetting zich reeds
ontwikkeld ontwikkeld tot een dorp in omvang vergelijkbaar met
Den Ham-Langenoord. Waar Den Ham (493) en Langenoord (208) in
1947 samen 701 inwoners telden, had Hooglanderveen er zelfs al
meer, namelijk 753. De snelle ontwikkeling van de nederzetting
(vooral tijdens de eerste decennia van deze eeuw) was mede te
danken aan de aanwezigheid van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle
(1863) met ter plaatse van het dorp een halte.

De hoofdbebouwing van Hooglanderveen concentreerde zich rond
het kruispunt van deze spoorlijn met de belangrijkste doorgaande
weg. Het zwaartepunt van de bebouwing lag aan de zuidoostzijde
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van het spoor. Hier kwam een vrij dichte bebouwing tot stand aan
weerszijden van de Van Tuylstraat, terwijl er ook gebouwd werd
aan een zijstraat (Van Zuilenlaan) daarvan. Ten noordwesten van
het spoor lag de bebouwing aan weerszijden van de Heideweg en aan
de Veenweg, waar deze spoedig echter overging in de voor Hoogland
karakteristieke verspreide bebouwing.

Als nieuwere nederzetting droeg Hooglanderveen een minder
sterk agrarisch karakter dan Den Ham en Langenoord, toch vormde
de landbouw ook hier de belangrijkste bron van bestaan. Naast
boerderijen en woningen trof men in het dorp winkels voor de
dagelijkse behoeften als ook diverse grote en kleiner bedrijven
aan. Naast de nauw met de landbouw verbonden Coöperatieve Malerij
betrof het hier onder andere bedrijven in de bouwnijverheids-,
metaal-, en voedings- en genotmiddelensector. Bovendien waren er
volgens P.P.D.-opgave in 1947: R.K. kerk, St. Jozephgesticht,
Boerenleenbank, twee scholen voor lager onderwijs (R.K., Chr.),
R.K. kleuterschool.

4.4.4 Verspreide bebouwing

Na het midden van de vorige eeuw vond er in Amersfoort, zowel in
de directe omgeving van de stad -waar vooral het welgestelde deel
der bevolking zich (in luxe woningen) vestigde- als ook verderop
in het buitengebied, een verdere uitbreiding van de verspreide
bebouwing plaats. Deels kwam deze bebouwing later weer binnen de
stadsuitleg te liggen. In het noorden en oosten van Amersfoort
droeg de verspreide bebouwing overwegend een agrarisch karakter,
hoewel er plaatselijk ook wel "gewone" woningen verrezen.

De bebouwing in het buitengebied werd voornamelijk geplaatst
langs uitvals- en andere doorgaande wegen, waarbij er in sommige
gevallen (o.a. langs de weg naar Hoogland, ter plaatse van de
Schans) lintbebouwinkjes ontstonden. Illustratief is in deze het
feit dat Van de Tak, de ontwerper van het uitbreidingsplan 1929,
het had over "parasitaire" lintbebouwing langs uitvalswegen (met
name in de gemeente Hoogland), die hem een "gruwel" was omdat zij
het stadsbeeld zou bederven. Om tegen te gaan dat het vrije zicht
op Amersfoort nog verder zou worden aangetast, waren maatregelen
volgens hem noodzakelijk. Een constatering die niet kon voorkomen
dat de verspreide bebouwing in de volgende decennia een verdere
toename te zien gaf.
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5 RECENTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

5.1 DE STAD AMERSFOORT

Sinds 1940 heeft de stad Amersfoort een sterke uitbreiding
ondergaan. Het inwonertal ligt thans boven de honderdduizend en
de stadsplattegrond is aanzienlijk vergroot. Dit laatste zowel
door de aanleg van talloze nieuwe woonwijken als ook de toename
van het aantal bedrijfsterreinen. Het accent van de uitbreidingen
heeft gedurende de laatste deccenia vooral op de (tot dan toe
vrijwel lege) noord- en oostzijde van de stad gelegen, waardoor
er nu weer sprake is van een nagenoeg concenterische structuur
met de oude binnenstad als middelpunt. In het onderstaande zullen
de belangrijkste plannen en visies uit de na-oorlogse periode
beknopt worden weergegeven.

Bij de verdere uitbreiding van Amersfoort na de tweede
wereldoorlog speelde een aantal zaken een belangrijke rol. Ten
eerste vertoonde de stadsplattegrond een scheefgroei (alle nieuwe
wijken bevonden zich ten westen en zuiden van de middeleeuwse
stad), waardoor de binnenstad een zeer exentrische ligging kende.
Ten tweede bleek uit onderzoek van het Nederlands Economisch
Instituut dat Amersfoort rekening moest houden met een inwonertal
van honderdduizend in 1970. Ten derde waren er door de toename
van het verkeer problemen gerezen die om een oplossing vroegen.
Deze drie elementen vormden in de na-oorlogse uitbreidingsplannen
telkens de hoofdpunten van aandacht.

Het zogenaamde Kernplan 1949 en het uitbreidingsplan "Plan in
Hoofdzaak" kan men zien als strategische plannen om de planologie
van de stad op de lange termijn toe te snijden op de (door het
N.E.I.) voorspelde bevolkingsgroei. Zo werd er een ringweg om de
binnenstad ontworpen en een verbinding tussen de Stationsstraat
en de Hof. Ook werd er voorzien in de aanleg van een tunnel naar
het Soesterkwartier, waardoor er een logische verbinding tussen
deze buurt, de industriewijk Isselt en de rest van de stad zou
ontstaan. Het uitbreidingsplan "Plan in Hoofdzaak" introduceerde
de zogeheten "bloembladtheorie", waarbij de stadskern als hart
van de bloem werd beschouwd en de eromheen gelegen wijken de
bloembladeren vormden. Aan de noord- en de oostzijde van de stad
werden drie nieuwe "bladeren" gepland en later ook gereliseerd:
Koppel, Kruiskamp en Randenbroek. Het Kernplan werd slechts ten
dele goedgekeurt; men kreeg alleen toestemming voor het uitvoeren
van de verkeerstechnische plannen.

De vaststelling van het streekplan voor de Utrechtse Vallei
en Eemland, met daarin opgenomen de prognose dat Amersfoort voor
de eeuwwisseling niet minder dan 130.000 inwoners zou tellen, was
aanleiding tot het optellen van een nieuw bestemmingsplan voor de
stad. Op basis van de bevolkingsvoorspelling (anno 1990 was men
de 100.000 reeds gepasserd) schreef de stedebouwkundige A.H.
Rooimans het plan "De Amersfoortse binnenstad/vorm en functie in
een nieuwe tijd" dat eind 1969 verscheen. De belangrijkste
uitgangspunten in dit plan waren: het bewaren van het stadseigene
en tegelijkertijd het realiseren van allerlei voorzieningen die
de toekomstige leefbaarheid van de stad garanderen. Door tal van
protesten stierf dit plan evenwel een zachte dood.

46



In het begin van de jaren tachtig werd Amersfoort door het
Rijk als groeistad aangewezen. De stad kreeg de taak om tussen
1982 en 1992 maar liefst 15.000 woningen te bouwen ten behoeve
van de woningzoekenden in het oostelijk deel van de provincie. De
gemeenteraad liet bij vaststelling van de groeistadstaak weten
dat de rest van Amersfoort onder deze immense inspanning geen
schade mocht lijden. Daarom werd voor de bestaande stad een
beheersplan op lange termijn opgesteld.

De gemeente besloot tevens een structuurplan te ontwikkelen
dat haar bijvoorbeeld de mogelijkheid gaf om gebruik te maken van
het voorkeursrecht bij de koop van panden. Zo was men in staat
strategisch belangrijke punten met voorrang te verwerven en kon
speculatie worden tegengaan. Dit plan werd in 1987 aanvaard. Om
tot een gerichte aanpak te komen, besloot het gemeentebestuur
bovendien tot een nauwe contact met het bedrijfsleven in een
zogenaamde publiek/private samenwerking.

Het meest recent tenslotte is een ontwikkelingsplan uit 1990
voor het Centraal Stadsgebied. Dit omvat het westelijk gedeelte
van de historische stadskern, het stedelijke gebied tussen de
stadskern en het stationsgebied en de aansluitende zone tot aan
de Berg en het gebied aan de noordzijde van de spoorlijn tussen
de wijken Soesterkwartier en Koppel. In het zuidwesten loopt het
plangebied door tot aan het Bergkwartier. Diverse projecten zijn
ondertussen in volle gang.

5.2 HET BUITENGEBIED

Ook het buitengebied van Amersfoort onderging na 1940 diverse
wijzigingen. Allereerst was er natuurlijk het oprukken van de
stad Amersfoort, waaraan een deel van het landelijk gebied ten
prooi viel. Nog altijd worden er aan de noord- en oostzijde van
Amersfoort ten behoeve van de stadsuitbreiding gronden aan de
landbouw onttrokken.

Verder kwam er ten behoeve van het regionale en landelijke
wegverkeer een aantal nieuwe verbindingen tot stand. Het lokale
verkeer werd hierdoor evenwel sterk bemoeilijkt en de historische
samenhang binnen het gebied nam verder af. Met de aanleg van het
verkeersplein Hoevelaken verloor Amersfoort min of meer zijn
traditionele functie kan knooppunt voor het wegverkeer. Dit wordt
thans zoveel mogelijk buiten de stad omgeleid.

In een groot deel van het agrarische buitengebied -de met bos
bedekte hogere zandgronden van de Heuvelrug ondergingen nagenoeg
geen verandering- was er bovendien sprake van kavelvergroting,
waardoor de oorspronkelijke verkavelingsstructuur werd aangetast.
Het meest noordelijke deel van Hoogland met zijn in regelmatige
stroken verdeelde gronden en meer gesloten karakter bleef nog het
best bewaard.
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DEEL B INVENTARISATIE



1 STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

1.1 GEBIEDEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM

1.1.1 Stadskernen vóór 1850

De oude kern van Amersfoort heeft een typische binnenstedelijke
structuur die zich kenmerkt door grachten met gemetselde
kademuren, aaneengesloten bebouwing langs smalle straten, tuinen
en erven die binnen de bouwblokken liggen, een dichte verkaveling
en profileringswij ze van de straten. De binnenstedelijke
begrenzing van de oudste kern wordt gevormd door het huidige
tracé van de Breestraat, Muurhuizen en Krankeledenstraat. De
belangrijkste lineaire structuren wordt bepaald door de
Langestraat en een waterweg; de Lange en Korte Gracht. Een
tweetal open ruimten "Het Hof" en "De Appelmarkt" zijn bepalende
structuren in de binnenstad die in contrast staan met de de
"gesloten" smalle straten.
De bebouwing in de oudste kern is vrij homogeen wat schaal
betreft, met twee dominante elementen; de Lieve Vrouwetoren en de
Sint Joriskerk. Vanuit architectuur-historisch oogpunt vertoont
het bebouwingsbeeld een grote diversiteit. Men vindt er
woonhuizen uit de late middeleeuwen tot woonhuizen uit de jaren
dertig van deze eeuw. Op een enkele ongelukkige nieuwbouwprojec-
ten na, is het stadsbeeld vrij ongeschonden gebleven waardoor het
bebouwingsbeeld in dat opzicht een grote samenhang vertoond.
Tussen 1380 en 1450 breidde Amersfoort uit waarbij de lineaire
hoofdstructuur, de Langestraat, die in de oudste kern bepalend
is, in de uitbreiding werd doorgetrokken (Utrechtsestraat en
Kampstraat). De 15e eeuwse uitbreiding kende geen stedebouwkundig
plan. Wel ontstond door de uitbreiding een concentrisch patroon
die op plattegronden duidelijk te herkennen is. Het oude tracé
van de eerste stadsmuur is nu nog te herkennen in het
dwarsprofiel van de muurhuizen en geldt als zeer bijzonder.
In tegenstelling tot het oudste gedeelte vertoont de stadsuit-
breiding uit de 15e eeuw een stratenpatroon die ruimer van opzet
is. Door de vele nieuwbouwprojecten is de bebouwing minder
homogeen dan in het oudste deel. Een uitzondering daarop vormt de
bebouwing rond de Pothstraat, waarbij het Poth-hofje een
belangrijk monument is. Hier is in de jaren dertig een nieuwe
wijk gebouwd (Pothkwartier), die wat schaal en karakter betreft
goed aansluit op de omringende oudere bebouwing.
De kern en de 15e eeuwse schil vormen in vergelijking met het
omringende gebied een ruimtelijke eenheid. De tweede ring rond de
schil, waarin nog een aantal elementen van de vroegere
verdedigingswerken (een tweetal waterpoorten en een deel van de
stadsmuur) te zien zijn, is aan de zuid-west en zuid-oost zijde
tot belangrijke verkeersader getransformeerd die als scheidend
element tussen de binnenstad en de omgeving fungeert.
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Afb. 9 Oude kern van Amersfoort met waterwegen (gestippeld) en
hoofdstraten.

1.1.2 Gebieden 1850-1940

In het laatste decennium van de 19e eeuw ontstaan er initiatieven
tot stadsuitbreidingen. Het bouwen van huizen buiten de singels
was tot nu toe beperkt gebleven tot woningen langs de
uitvalswegen. In 1898 ontwikkeld men plannen voor een villapark
op de "Berg". De verdere ontwikkeling van dit gebied wordt apart
in hoofdstuk 1.1.4 besproken.
Vanaf 1905 zien dat diverse uitbreidingen tot ontwikkeling
gebracht worden. Vanuit de buitenste stadsring worden straalsge-
wijs wegen geprojecteerd: Utrechtseweg, Arnhemseweg, Leusderweg,
Hogeweg, Van Randwijcklaan, Hooglandseweg en Amsterdamseweg. In
de meeste gevallen gaat het om oude structuren. Aanvankelijk wer-
den ook concentrische wegen gepland, maar de planmatige uitvoe-
ring daarvan ging in de meeste gevallen niet door.
Tussen de hierboven genoemde wegen werden de wijken gepland.
Daarbij valt het op dat de stadsuitbreidingen voor de Tweede
Wereldoorlog hoofdzakelijk in de west hoek en zuid-west hoek zijn
ontstaan: Soesterkwartier, Nederberg, Bergkwartier, Leusderkwar-
tier en Dorrestein. Deze scheefgroei zou pas na de oorlog gecor-
rigeerd worden door het ontstaan van de wijken Randenbroek,
Kruiskamp, De Koppel. De wijken Liendert, Rustenburg en
Schuilenburg zijn na 1960 ontstaan.
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Nederberg
Het stratenpatroon van deze kleine wijk kent geen planmatige
opzet. De bebouwing bestaat voornamelijk uit grote blokken
stadswoningen en vrijstaande villa's. Daarnaast ontstonden door
de nabijheid van spoorwegen een aantal fabrieken zoals een
sigarenfabriek, een broodfabriek en een zeepfabriek.
Nederberg, die een grote bebouwingsdichtheid heeft, kan als een
overgangsgebied tussen de binnenstad en het Bergkwartier
gekarakteriseerd worden.

Leus derkwart ier
Ook het Leusderkwartier is niet ontstaan vanuit een
stedebouwkundig plan maar is in de loop der jaren "organisch"
gegroeid. Rond de straten Frans Halsstraat, Miereveldstraat,
Rembrandtstraat en Gerrit Doustraat zijn arbeiderswoningen
gebouwd (sociale woningbouw). Het stratenpatroon is rechtlijnig
waarlangs vrijstaande woonblokken zijn gebouwd die uit 2, 3, 4 of
meer wooneenheden bestaan.
Meer naar het zuiden verandert het karakter van de wijk. De
straten zijn eveneens rechtlijnig maar zijn ruimer van opzet.
Langs straten als de Kelvinstraat, Cartessiusstraat,
Celsiusstraat en Fahrenheistraat vindt men middenstandswoningen
met voor- en achtertuinen die in vrijstaande blokken zijn
gegroepeerd. Opvallend is dat de V-vorm van de wijk in het
stratenpatroon van de Celsiusstraat, Fahrenheistraat,
Reaumurstraat en Kelvinstraat benadrukt wordt.

Dorrestein
De belangrijkste structuur in deze wijk is zonder twijfel de
voormalige buitenplaats "Randenbroek", die tegenwoordig als
stadspark fungeert. De structuur en de bebouwing van het park is
grotendeels onaangetast en is mede hierdoor van groot historisch
belang.
Het noordelijkste deel van de wijk rond Lange Beekstraat,
Blankenheymstraat en Bekensteinselaan is vlak na de eeuwwisseling
onstaan. Het karakter van dit deel doet denken aan Nederberg, zij
het dat naast dé aaneengeschakelde stadswoningen ook arbeiderswo-
ningen gebouwd zijn (Lange Beekstraat).
Ten zuiden hiervan, rond de straten Ruysdaelstraat, Paulus
Potterstraat, Jan Steenstraat en Van Ostadeplein bestaat uit
arbeiderswoningen (sociale woningbouw) die in woonblokken zijn
gegroepeerd. De architectuur is uniform waardoor de wijk een
homogeen karakter heeft.
Meer naar het zuiden ligt een kleine wijk geklemd tussen de
Vermeerstraat, Rubensstraat en Gasthuislaan. De structuur van het
wijkje wordt bepaald door het Dupontplein van waaruit
straalsgewijs drie straten lopen: Breitnerstraat, A. van Dijck-
straat en Roelofstraat. De middenstandswoningen met voor- en
achtertuinen zijn gegroepeerd in woonblokken met 3 wooneenheden.
Bezuiden de Gasthuislaan bevindt zich na-oorlogse bebouwing.
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Randenbroek
De wijk Randenbroek is voornamelijk na de laatste oorlog
ontstaan. Langs de Randenbroekerweg staan vrijstaande kleine
villa's, waaronder ook twee onder één kap, die uit de jaren
dertig stammen. De delen die in de jaren vijftig gebouwd zijn,
hebben een rechtlijnige stratenpatroon en zijn ruim van opzet met
veel groenstruturen. Woningen zijn in bouwblokken gegroepeerd. De
hier aanwezige flats gaan niet hoger dan 4 bouwlagen.

Kruiskamp
Ook deze wijk is voor het grootste deel na de oorlog onstaan. De
straten Trompstraat, Evertsenstraat en van Galenstraat zijn vóór
de oorlog aangelegd en later verlengd. Het deel langs de
Scheltussingel, Kruiskamp en Methorststraat bestaat uit sociale
woningbouw.

De Koppel
De Koppel is een typisch voorbeeld van een jaren vijftig wijk met
systeembouwwoningen. De woonblokken staan aan rechtlijnige
straten die volgens een rasterpatroon zijn geordend. Een aantal
woonblokken staan aan zogenaamde paden, die slechts voor
voetgangers toegankelijk zijn (o.a. Hooierspad, Dorsepad en
Maaierspad).

Soesterkwartier
Na Nederberg is dit de oudste uitbreiding wijk van Amersfoort.
Aanvankelijk werd in dit gebied een stedeboukundig plan voor een
arbeiderswijk ontworpen die bestond uit een aaneenschakeling van
6-hoekige stratenpatronen (stervormig). Slechts 1 stervorm is
uitgevoerd (Leliestraat en Narcisstraat).
Het oostelijk deel van de wijk bestaat uit vrij dicht op elkaar
staande woonblokken die vaak aaneengeschakeld zijn en bedrijfsge-
bouwen. Deze laatste categorie gebouwen bevindt zich aan de
Puntenburgerlaan, Eemstraat, Tuinstraat, Groningerstraat e.a..Het
overige deel van het Soesterkwartier heeft een ruimere opzet met
een rechtlijnige stratenpatroon. De Noordewierweg, die de wijk
als het ware in twee delen splitst, vormde een onderdeel van de
oude interlokale weg naar Soest. Het meest westelijke deel van de
wijk bestaat uit na-oorlogse bebouwing.

1.1.3 Dorpskernen vóór 1850 en 1850-1940

Hoogland
Hoogland is een samenvoeging van twee oude nederzettingen; Den
Ham en Langenoord. Beide kernen hadden een sterk agrarisch
karakter en de oorspronkelijke kernen bestonden uitsluitend uit
niet aaneengesloten bebouwing.
Den Ham lag aan de interlokale weg naar Bunschoten. Langenoord
lag meer ten oosten van deze weg wat een reden is geweest
waardoor de ontwikkeling van Den Ham vooruit liep op die van
Langenoord. Deze laatste komt pas in de 19e eeuw tot
ontwikkeling. Er ontstond in deze tijd enige concentratie van
bebouwing langs de Zevenhuizerstraat en Engstraat waar de R.K.
kerk gebouwd werd.
Tot 1940 vinden, behoudens enige verdichting van de bebouwing
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langs bovengenoemde straten, geen structurele veranderingen
plaats.

Hooglanderveen
Hooglanderveen wordt niet vermeld op topografische kaarten vóór
1850. Pas na de opening van de halteplaats Hooglanderveen in 1863
ontstaat in de nabijheid van het station en langs de Van Tuyl-
straat enige losstaande bebouwing.

1.1.4 Villagebieden 1850-1940

Het Bergkwartier is een villapark ten zuidwesten van de oude kern
van Amersfoort. De wijk kan wat structuur en karakter opgesplitst
worden in twee delen, waarbij de Utrechtseweg de scheidslijn
vormt.
a. Bergkwartier noord-oost

Dit deel vertoont kenmerken van een villapark met ruim
opgezette straten, die vaak gebogen zijn, losstaande bebouwing
op grote percelen en veel groenstructuren. Het oudste gedeelte
(omgeving Regentesselaan) heeft een dichtere bebouwing dan de
rest van het gebied. Alhoewel de laatste 10 jaar regelmatig
gebouwd wordt in het zuidelijke deel van het gebied (omgeving
Willem de Zwijgerlaan en Nassaulaan) is vooralsnog de
ruimtelijke structuur niet wezenlijk aangetast.

b. Bergkwartier zuid-oost
In tegenstelling tot het bovengenoemde deel van het
Bergkwartier, wordt het karakter van dit deel bepaald door een
rechtlijnige stratenpatroon waarlangs middenstandswoningen of
arbeiderwoningen gebouwd zijn. Langs de Javastrat en
Sumatrastraat staat een mengeling van beide type woningen in
woonblokken van 2 of meer wooneenheden. De straten zijn ruim
van opzet en de woningen hebben een voor- en achtertuin.Langs
de vrij smalle Verhoevenstraat en Van Bemmelstraat staan
middenstandswoningen uit het begin van deze eeuw. de woningen
zijn aaneengeschakeld en hebben een kleine voortuin.

1.1.5 Sociale woningbouwgebieden

Er zijn in de gemeente Amersfoort een aantal kleine sociale
woningbouwgebieden die reeds aan de orde zijn gekomen in
hoofdstuk 1.1.2 van deel B. Deze gebieden hebben geen duidelijk
stedebouwkundig concept. Het straten patroon is uitsluitend
rechtlijnig waar in enkele gevallen een plein is gesitueerd (Van
Ostadeplein, Mierveldstraat). Het karakter van de straten wordt
bepaald door een ruime opzet waarlangs woonblokken zijn gebouwd
die uit 2, 3, 4 of meer wooneenheden bestaan. In veel gevallen
hebben de woningen een voor- en een achtertuin. De sociale
woningbouwgebieden zijn te vinden langs de straten; Leliestraat,
Narcisstraat, Rozenstraat, Begoniastraat (Soesterkwartier), Frans
Halsstraat, Rembrandtstraat, Miereveldstraat (Leusderkwartier),
Van Ostadeplein, Paulus Potterstraat, Jan Steenstraat,
(Dorrestein), Kruiskamp, Scheltussingel en Methorststraat
(Kruiskamp.

53



1.2 GEBIEDEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

1.2.1 Verdedigingswerken vóór 1850 en 1850-1940

Tussen 1742 en 1755 werd, zoals reeds is vermeld in hoofdstuk
3.4.4 van deel A, dwars door de gemeente een liniedijk aangelegd.
Deze dijk vormde een onderdeel van de Grebbelinie en liep van het
noord-westen naar het zuid-oosten. De linie liep met een boog ten
noorden van de stad. Tegenwoordig vormt de liniedijk geen eenheid
meer als gevolg van de stadsuitbreidingen na de oorlog. Het deel
dat nog vrijwel onaangetast is, ligt aan de oostoever van de Eem
en eindigt nabij de nieuw aangelegde brug (Industrieweg) waar
zich een restant van een omgrachtte schans bevindt.

1.2.2 Boerderijstroken vóór 1850 en 1850-1940

Daar een groot deel van het weidegebied ten noorden van
Amersfoort opgeofferd is aan grootschalige uitbreidingsplannen
(de wijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Langenoord,
Hoogland, Bieshaar en De Bik) zijn boerderij stroken slechts aan
de volgende straten te vinden: rond Hooglanderveen de "rondweg"
Duisterweg-Veenweg-Heideweg, Calveenseweg, ten noorden van de
onlangs aangelegde Rondweg Noord de straten Nieuwlandseweg,
Sneulseweg en Watersteeg, ten westen van de Bunschoterweg de
straten Coelhorsterweg, Oude Weg, Mgr. v.d. weteringstraat en
Zeldertseweg. Het betreft in alle gevallen wijd verspreide
bebouwing bestaande uit boerderijen en woningen.
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2 GEBIEDEN MET BIJZONDERE VAARDE

2.1 INLEIDING

Per gemeente zijn 'gebieden met bijzondere waarden' onderschei-
den. De aard van de waardering hangt ten nauwste samen met het
karakter van het MIP: de waarde wordt ontleend aan de kwaliteit
van de historische bebouwingsstructuren in combinatie met de
kwaliteit van de bebouwing. Cultuurhistorische waarden die geen
of weinig relatie met de gebouwde omgeving hebben, komen in de
waardering niet of nauwelijks aan bod.

In het kader van het MIP is het niet mogelijk gedetailleerd
onderzoek te doen naar de kwaliteiten van de gebieden met
bijzondere waarden. De onderstaande beschrijving van de waarden
beoogt niet uitputtend te zijn, maar is op hoofdzaken gericht.

Inventarisatieformulier gebieden met bijzondere vaarden
Ten behoeve van een systematische aanpak is per gebied met
bijzondere waarden een formulier ingevuld met de feitelijke
gegevens, het gebiedstype, een omschrijving van de waarde en
tevens een tabel met waarderingscriteria.

Bij het formulier is zonodig een kaartje gevoegd met de
omgrenzing van het gebied, de geïnventariseerde objecten alsmede
de belangrijkste structuren conform de legenda.

tfaarderingscriteria
De in de stedebouwkundige typologie onderscheiden gebiedstypen
worden op hun bijzondere (cultuurhistorische) waarden getoetst,
met behulp van een aantal criteria. Ten behoeve van een zo goed
mogelijke vergelijkbaarheid van de waarde van object en gebied
zijn deze criteria analoog aan de voor de objecten gehanteerde
criteria.

De door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgestelde
criteria zijn primair ontwikkeld om de waarde van gebieden uit de
periode 1850-1940 vast te stellen, gemeten naar hun landelijke
betekenis. Binnen het MlP-Utrecht is gekozen voor een bredere
opzet waarbij ook de gebieden uit de periode vóór 1850 worden
betrokken en waarbij eveneens de waarde van gebieden op provin-
ciaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. De criteria van de
RdMz zijn daartoe aangepast: de volgorde is gewijzigd en enkele
formuleringen zijn aangepast.
De volgende (sub)criteria worden onderscheiden:
1. omgeving: de stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving;

1.1 onderdeel groter geheel: de betekenis van het gebied als
onderdeel van een groter geheel, bijv. een buitenplaats in een
landgoederenlandschap;
1.2 ruimtelijke relatie: de betekenis van het gebied vanwege
de ruimtelijke relaties met de omgeving, bijv. een boerderij-
strook in een veenontginning;

55



1.3 markering/dominante situering: de betekenis van het gebied
vanwege de markering van het stadsbeeld (bijv. villapark), als
ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel
(bijv. een parkaanleg) of als representant van een groter
geheel, bijv. een fort binnen een linie;

2. stedebouv/landschapsinrichting: de intrinsieke kwaliteit van
stedebouw en/of landschapsinrichting;
2.1 structuur: de kwaliteit van het gebied vanwege het ruimte-
lijk concept en de structuur gelet op de bijzondere samenhang
van functies, schaal, wegen, wateren, groenvoorziening,
bebouwing en open ruimten;
2.2 erfindeling: de kwaliteit van het gebied vanwege de
percelering en de wijze waarop de erven zijn ingedeeld, bijv.
de erven van een boerderij strook;
2.3 bebouwing: de betekenis van het gebied vanwege de archi-
tectonische of architectuurhistorische kwaliteiten van de
bebouwing, bijv. die van een woningbouwcomplex;

3. historie: de bijzondere cultuurhistorische betekenis;
3.1 specifieke uitdrukking: de betekenis van het gebied
vanwege de structuur, bestemming of verschijningsvorm,
verbonden met, en duidelijke uitdrukking gevend aan een
specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale,
economische of algemene historische ontwikkeling;
3.2 stedebouwkundig: de betekenis van het gebied voor de
geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3.3 innovatieve waarde: de betekenis van het gebied vanwege de
innovatieve waarde of pioniersfunctie gelet op type, motief en
datering;

4. gaafheid: de mate waarin het gebied zijn oorspronkelijke
gedaante bewaard heeft (herkenbaarheid);
4.1 omgeving: belang van het gebied in relatie tot de
structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke of
landelijke omgeving (vergelijk criterium 1);
4.2 structuur: belang van het gebied vanwege de herkenbaarheid
of gaafheid van de (oorspronkelijke) historisch-ruimtelijke
structuur en functionele opzet als geheel;
4.3 erfindeling: belang van het gebied vanwege de vorm,
grootte en/of karakteristieke inrichting van de erven;
4.4 bebouwing: belang van het gebied vanwege de architecto-
nische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing.

Toelichting
Toepassing van deze criteria vindt plaats door middel van een
driepunts-schaal op het inventarisatie-formulier teneinde vast te
stellen of de betekenis van het gebied met bijzondere waarden van
nationaal, provinciaal of gemeentelijk belang is. Per criterium
is de waarde worden: 1 = zeer hoog, 2 - hoog, 3 - redelijk.
Indien een criterium niet (meer) van toepassing is, wordt in
deze tabel geen score aangegeven.

Aan de hand van de score op de verschillende criteria wordt
tenslotte een totaalwaarde bepaald (zie veld 'kwalificatie').
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2.2 INVENTARISATIE GEBIEDEN MET BIJZONDERE VAARDEN IN DE
GEMEENTE AMERSFOORT

In de gemeente Amersfoort zijn 4 gebieden met bijzondere waarden
onderscheiden:
1. Bergkwartier (villawijk)
2. Grebbelinie (verdedigingswerk)
3. Nimmerdor (buitenplaats vóór 1850)
4. Binnenstad Amersfoort (Stadskern vóór 1850)
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden

nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
foto neg. nr.
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

AMF GBW 1
Eemland en Vallei
Amersfoort
Bergkwartier
villapark
6 juni 1992
D. Cazemier/M. Laman

ongeveer 100
regionaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

2. stedebouw/landschapsinrichting
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

Omschrijving waarden:
Het Bergkwartier dat onder het bijzondere gebied valt, wordt in
grote lijnen begrensd door de spoorlijn Utrecht-Amersfoort-
Kesteren in het noorden, door de Utrechtseweg, Pieter Bothlaan,
Vondellaan, Hugo de Grootlaan, Surinamelaan in het oosten, door
de Ringweg-zuid in het zuiden en tenslotte door de Daam
Fockemalaan in het westen.

Het waardevolle gebied kan naar karakter en identiteit worden
opgedeeld in een aantal duidelijk te onderscheiden deelgebieden.
In het noord-oosten, omgeving Regentesselaan, bevindt zich de
dicht op elkaar ontworpen villa- en stadswoonhuisbebouwing uit
het begin van deze eeuw.

Het grootste gedeelte van het Bergkwartier bestaat echter uit
buitenwoonhuizen, die vanaf 1915 tamelijk dicht op elkaar zijn
geplaatst. Bovendien valt in dit gebied het geheel verharde
straatprofiel -weg en trottoirs- op, waarbij in er groenstroken
aan weerszijden van de weg vaak grote bomen zijn geplaatst. Door
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de beplanting in de merendeels middelgrote tuinen en het feit dat
men in dit tamelijk dichtbebouwde gebied enkele grote onbebouwde
terreinen aantreft, heeft het Bergkwartier een zeer opvallende
groenstructuur, waarin ook enkele, kleine plantsoenen een niet
onbelangrijke rol spelen. Ondanks deze verscheidenheid bepalen in
bijzondere mate de middelgrote buitenwoonhuizen het gezicht van
het Bergkwartier, naast de ook zeer kenmerkende villabebouwing
langs de Utrechtseweg omtrent 1880-1900, die door de relatie
tussen de stedebouwkundige-, architectonische en landschappelijke
factoren een geheel eigen karakter bezit.
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Afb. 10 Bergkwartier
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden

nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
foto neg. nr.
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

AMF GBW 2
Eemland en Vallei
Amersfoort
Grebbelinie
verdedigingswerk
6 juni 1992
D. Cazemier/M. Laman

nationaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

2. stedebouw/landschapsinrichting
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

1

X

X

X

X

X
X

2

X

X

3

Omschrijving waarden:
Binnen de regio Eemland en Valleigebied wordt alles wat in het
kader van de Grebbelinie tot stand is gekomen en nu nog aanwezig
is, als cultuur-historisch waardevol aangemerkt en maakt deel uit
van het gelijknamige bijzondere gebied.

Reeds ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog liet men het oog
vallen op het moerassige landschap tussen Utrecht en Gelderland.
In 1582-1590 werd nagegaan of hier een mogelijkheid te vinden was
om een aanval op het Sticht en Holland vanuit het oosten te
voorkomen. Dit resulteerde in de bouw van de schans Woudenberg en
het werk aan de Roode Haan. De schans werd in 1629 weliswaar in
staat van verdediging gebracht, maar bij nadering van de Spaanse
troepen sloeg de bezetting op de vlucht. Aan het verdedigingswerk
werd na de terugtrekking van de Spanjaarden vervolgens lange tijd
geen aandacht meer besteed.

Hoewel de Gelderse Vallei in verschillende rapporten nog wel
in de aandacht kwam, duurde het al met al tot het uitbreken van
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de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) eer de noodzaak tot
verdediging van het eigen grondgebied weer daadwerkelijk opgang
maakte. Nadat de Zuidelijke Nederlanden snel door de de Franse
troepen onder de voet werden gelopen, werd in 1741 aan Directeur-
Generaal van Fortificatiën, B.J. de Roy, opdracht gegeven met
voorstellen te komen. De Vallei werd geheel in kaart gebracht en
er kwam een plan voor de aanleg van een natte verdedigigslinie.
Het gebied diende hiertoe allereerst verdeeld te worden in een
aantal afzonderlijke -onderling door kaden en sluizen van elkaar
gescheiden- inundatiekommen. Ter verdediging moesten er verder op
strategische punten fortificaties worden aangelegd.

Tussen 1742 en 1755 kwamen op basis van dit plan de volgende
werken gereed: de liniewal of liniedijk; komkeringen met daarbij
de benodigde damsluizen; voorzieningen aan de Grebbesluis (buiten
de regio gelegen); het hoornwerk aan de Grebbesluis (buiten de
regio gelegen); de sluis te Spakenburg; en drie gerenforceerde
stenen Spaanse redouten (-eenvoudige stenen veldschansen). In
1785-1786 volgden onder andere: de Rijn- en (later) Bergbatterij
(buiten de regio gelegen); de bastions op de uiterwaard aan de
Grebbe (buiten de regio gelegen); het werk met voorwerk aan de
Roode Haan (in eerste aanzet daterend uit 1629); het fort aan de
Buursteeg; de batterij op de Schalmdijk; en het werk aan de
Daatselaar.

Nadat de Grebbelinie in de winter van 1794-1795 zonder slag
of stoot in handen van de Fransen was gekomen -het inundatiewater
was bevroren waardoor de opgeworpen hindernissen geen betekenis
meer hadden en de gang van de vijand niet vertraagd kon worden-,
werden er in 1799 opnieuw verscheidene nieuwe werken aangelegd.
Het betrof hier met name de zogenaamde voorposten die gesitueerd
werden op de komkeringen: o.a. het werk aan de Engelaar, op de
Groeperskade; het werk op de Roffelaarskade (de Roffelaar); het
werk op de Aschatterkade (de Aschgat); het werk aan de Glashut;
en het werk bij Krachtwijk. Verder werden in deze periode nog de
Linie van Juffrouwwijk en de prolongatie van de Grebbelinie in de
Neder-Betuwe aangelegd. Rond 1800 had de linie haar definitieve
vorm bereikt, al zou er nadien nog regelmatig periodiek herstel
plaatsvinden.

Na een periode van geringe interesse -vanaf de Franse tijd
richtte de aandacht zich weer volledig op de Nieuwe Hollandse
Waterlinie- werd de Grebbelinie kort voor het midden van de
vorige eeuw, in 1846, opnieuw onder het Departement van Oorlog
gebracht. In de daarop volgende jaren werd de grensbepaling van
de Militaire Rijksgronden opgemaakt en werden de Grebbesluis en
de dwarssluis in de Slaperdijk bij het werk van de Roode Haan
vernieuwd. In 1860 werd bij Koninklijk Besluit vastgelegd dat de
Grebbelinie in een zodanige staat van onderhoud moest worden
gebracht, dat "zij krachtig en zo lang mogelijk te verdedigen
zoude zijn". Zo werden in 1866 vijf damsluizen in de komkeringen
vernieuwd en de aanvoerweg van het inundatiewater aanzienlijk
verbeterd, onder andere nabij Veenendaal. Kort daarop echter zag
men van voltooiing van het werk af en werden de werkzaamheden
gestaakt.
Mede door dit feit werd de noodzaak onderstreept om volgens een
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vast plan het Nederlandse verdedigingsstelsel aan te leggen en te
onderhouden. In de Vestingwet van 187A werd de Grebbelinie
opgenomen als de "stelling van de Gelderse Vallei". Zij diende
als voorpostenstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na
verloop van tijd evenwel werd de stelling gerangschikt onder de
vestingwerken der derde klasse en in 1910 geheel gedeclasseerd,
waarna in 1926 een groot deel van de werken werd opgeheven als
duurzaam vestingwerk.
In 1939-'40 werd de Grebbelinie weer in staat van verdediging
gebracht. Het verdedigingsleger kwam in een linie terecht die
eigenlijk niet meer bestond. Door het verrichten van zware arbeid
moesten de soldaten de linie zelf weer gereed maken. Al doende
ontstond een stelsel van wapenopstellingen, loopgraven en vooral
houten en aarden schuilplaatsen. Hier en daar trof men verder een
betonnen mitrailleurkazemat in de frontlijn aan. Tegenstand werd
er bij de Duitse inval van mei 1940 overigens niet lang geboden.
Het bombardement op Rotterdam en het dreigement Utrecht hetzelfde
lot te laten ondergaan waren aanleiding de strijd na vijf dagen
al te staken. Na de tweede wereldoorlog had de stelling van de
Gelderse Vallei militair voorgoed afgedaan en in 1951 werden de
laatste werken officieel als vestingwerk opgeheven.
Binnen de huidige gemeente Amersfoort kwam als belangrijkste werk
van de Grebbelinie de liniewal of liniedijk gereed. Deze dijk die
tussen 1742 en 1755 in de noord-zuidrichting dwars door de Vallei
werd aangelegd, passeerde de stad Amersfoort aan de oostzijde en
eindigde bij Krachtwijk aan de Eem. Het grondgebied ten oosten
van de liniedijk maakte deel uit van een vijftal inundatiekommen,
die naar het noorden trapsgewijze in peil daalden en onderling
werden gescheiden door de Laaglandseweg (de huidige Lageweg), het
Hoge Land bij de Glashut, het hoge terrein bij de Coelhorst en de
Vuydijk. In het kader van de modernisering en verdere uitbreiding
van de Linie kwamen later, in 1799, op of langs de dijk nog de
volgende werken tot stand: het werk aan de Glashut (had de vorm
van een gebroken borstwering, deels nog herkenbaar); de voorpost
aan de Coelhorst (stond op de rechteroever van de Eem en had de
vorm vam een hoornwerk, nu verdwenen); en het werk bij Krachtwijk
(ter bestrijking van de Vuydijk werd hier de rechter oever van de
Eemdijk volgens een gebastionneerd tracé omgewerkt, beloop nog te
herkennen).
Het duurde vervolgens tot aan 1939-'40 voordat in Amersfoort weer
aan de Grebbelinie gebouwd werd. Het betrof ditmaal de bouw van
een aantal betonnen mitrailleurkazematten, die op of nabij de
oude verdedigingswerken gebouwd werden. De linie heeft het in en
vooral ook na de oorlog plaatselijk zwaar te verduren gehad, maar
vormt toch nog altijd een zeer dominant en karakteristiek element
in het landschap van Amersfoort. De liniedijk verkeert thans, met
uitzondering van het tussen de A28 en de voormalige schans aan de
Glashut gelegen dijkvak dat geheel in de stadsuitbreiding opging,
nog in goede tot zeer goede staat. Het dijkprofiel is grotendeels
nog oorspronkelijk en staande op de liniedijk heeft men dankzij
de openheid van het omliggende landschap een fraai uitzicht over
de vroegere inundatiekommen. Ook de verschillende schootsvelden
die de mitrailleurkazematten bestreken zijn goed herkenbaar. De
bunkers die men thans in de gemeente Amersfoort nog aantreft zijn
van de typen
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Afb. 11 Grebbelinie
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden

nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
foto neg. nr.
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
1iteratuur/bronnen

AMF GBW 3
Eemland en Vallei
Amersfoort
Nimmerdor
buitenplaats
6 juni 1992
D. Cazemier/M. Laman

regionaal
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

2. stedebouw/landschapsinrichting
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

,-1

X
X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

Omschrijving waarden:
Omstreeks 1640 stichtte de uit Utrecht afkomstige Jonker Everard
Meijster in het zuiden van Amersfoort de buitenplaats Nimmerdor.
Dit buiten deed destijds dienst als zomerverblijf voor de jonker
en zijn familie. In de negentiende eeuw werd er op de buiten-
plaats een nieuw landhuis gebouwd. Van de oude bebouwing bleven
een koetshuis, orangerie, duiventoren en enkele dienstwoningen
behouden. Het oude hoofdgebouw is in 1953 door een modern huis
vervangen. Het park is voor een groot deel volgens de lands-
schapsstijl ingericht, met een slingervijver en slingerpaden
Ten oosten van Nimmerdor, ligt de buitenplaats Zandbergen. Dit
buiten dateert eveneens uit de zeventiende eeuw. an dit buiten
resteert alleen de parkaanleg. In vergelijking tot Nimmerdor had
het park van Zandbergen een geometrische aangelegd park. Een oude
zichtlaan op het huis van Nimmerdor is in de aanleg aanwezig.
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Afb. 12 Nimmerdor
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden

nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
foto neg. nr.
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

AMF GBW 4
Eemland en Vallei
Amersfoort
Binnenstad
stadskern vóór 1850
6 juni 1992
D. Cazemier/M. Laman

ongeveer 200
nationaal

ja

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering

2. stedebouw/landschapsinrichting
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

1

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

2

X

X

3

Omschrijving waarden:
Vrijwel de gehele oude binnenstad van Amersfoort is op grond van
artikel 20 van de Monumentenwet aangewezen als te beschermen
stadsgezicht. Uitgezonderd wordt het gedeelte ter weerszijden van
de Molenstraat. De sterk van de binnenstedelijke structuur
afwijkende ruimtelijke opbouw en de afwezigheid van plantsoen en
singel als herkenbare binnenstedelijke begrenzing vormen de
belangrijkste motieven om dit gebeid niet in het stadsgezicht te
betrekken. De relatie van de binnenstad met de omgeving is zeker
niet zonder betekenis, maar wordt niet van zodanig belang geacht,
dat delen van de omgeving bij het aanwijzingsvoorstel betrokken
zijn.

Als nadere typering van de te beschermen waarden lezen we in
de toelichting o.a.: "In het gehele als beschermd stadsgezicht
aan te wijzen gebied is het patroon van straten en waterlopen in
samenhang met de schaal van de bebouwing van belang. Binnen het
aan te wijzen stadsgezicht liggen een viertal grotere enclaves,
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waar de historische structuur ingrijpend gewijzigd is. In het
gebied tussen de Beestenmarkt en de plantsoenstrook om de
binnenstad bestaat die wijziging uit de saneering van alle
bebouwing. In de andere drie gebieden is sprake van een nieuwe
ruimtelijke opbouw die sterk afwijkt van de besloten binnen-
stedelijke structuur door de aanwezigheid van grote open
terreinen en, in meerdere of mindere mate, door een wijze van
bebouwing die qua situering en schaal niet bij de historische
structuur aansluit. Het aanwijzingsbelang is voor deze enclaves
beperkt tot de voor het gehele gezicht aangegeven belangen. De
nadruk ligt op de nog aanwezige elementen van de oorspronkelijke
structuur en op de relatie met het omliggende gebied, waarbij
vooral de bouwhoogte en de ruimtelijke opbouw op de aansluitings-
punten met de omgeving van belang zijn."

"In het overige deel van de Amersfoortse binnenstad is het
historische karakter in veel sterkere mate bewaard gebleven. Ook
de profilering en inrichting van de openbare ruimten en de
structuur van verkaveling en bebouwing zijn daar van betekenis.
Kenmerkend voor de ruimtelijke structuur zijn de aan alle zijden
gesloten bouwblokken. De bebouwing staat ononderbroken aan de
straat. Tuinen en erven liggen binnen de bouwblokken, duidelijk
afgeschermd van de openbare ruimte. Een uitzondering vormen de op
de singels en Langegracht georiënteerde erven achter de bebouwing
langs Muurhuizen en Krommestraat."

"Ook de vormgeving van de bebouwing is over het algemeen nog
van belang. Het bebouwingsbeeld wordt sterk gedomineerd door
panden met een lijstgevel. De gevelopbouw van de meeste panden is
eenvoudig en bestaat over het algemeen ui twee of drie traveeën
met verticaal geplaatste ramen. De gevels zijn in hoofdzaak in
baksteen opgetrokken of gepleisterd. De daken zijn van gebakken
pannen."

"De indeling van het dwarsprofiel van de meeste straten is
eenvoudig en niet van bijzonder belang. De grootste waarde is
gelegen in de tamelijkstrakke belijning van de in het profiel
aanwezige verschillende gebruikszones en in het verband tussen
die gebruiksindeling en de verdere ruimtelijke inrichting. Van
bijzonder belang is het dwarsprofiel van singels en grachten. Van
betekenis zijn de relatie tussen de breedte van het water en de
kaden erlangs, de gemetselde kademuren en de hoofdindeling van de
kaden in een strook direct langs het water waarin bomen zijn
geplaatst, een verkeersgedeelte en een zone direct langs de
bebouwing die vroeger sterk op de bebouwing betrokken was en daar
nu incidenteel nog de sporen van draagt. Ook het profiel van de
Muurhuizen is van bijzondere waarde. Baksteen is het gangbare
bestratingsmateriaal."

68



Afb. 13 Oude kern Amersfoort
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3 ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCH-GEOGRAFISCHE TERREINEN

3.1 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN

Archeologische vindplaatsen opgenomen in: Archeologische
monumenten in de provincie Utrecht, R.O.B, en Provincie Utrecht,
1987.
1 Na onderzoek gerestaureerde grafheuvel (Amersfoort-De
Lichtenberg)

2 Galgenberg met mogelijk als oudere kern een grafheuvel
(Amersfoort-Galgenberg)

3 resten van het versterkte Laat-Middeleeuwse huis Van Isselt
(Amersfoort-Kapel van Isselt)

4 verhoogd terrein waarin resten van het Laat-Middeleeuwse
versterkte huis Hoogerhorst (Hoogland-Hoogerhorst)

5 resten van het Laat-Middeleeuwse versterkte huis Coelhorst
(Hoogland-Coelhorst)

6 resten van het Laat-Middeleeuwse versterkte huis Emiclaer
(Hoogland-Emiclaer)

Naast deze terreinen, die in het kader van de Monumentenwet alle
de status van beschermd monument hebben, heeft de gemeente
Amersfoort bovendien nog als te beschermen aangewezen:

3.2 HISTORISCH-LANDSCHAFFELIJKE ELEMENTEN EN STRUCTUREN

In het kader van het MIP is geen uitputtende studie of
inventarisatie verricht naar de aanwezigheid van belangwekkende
historisch-geografische elementen en structuren. Onderstaande
opsomming streeft dan ook niet na volledig te zijn. Doel is meer
een signalering van in het oog springende elementen en
belangrijke deelstructuren, die onderdeel zijn van de historisch-
ruimtelijke structuur. Op diverse plaatsen in de tekst van deel A
is de historische nederzettingsstructuur uitgebreid behandeld
(par. 3.5 en 4.4). Ook de infrastructuur is daar voor een
belangrijk deel reeds behandeld (par. 3.4 en 4.3).
Structuurbepalende elementen van nederzettingen alsmede de reeds
behandelde infrastructuur zijn in onderstaand overzicht derhalve
niet opgenomen.

1 De Amersfoortseweg die in eerste aanleg dateert uit 1653 en
zich in westelijke richting voortzet in de gemeente Soest (zie
3.4 Infrastructuur).
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4 BOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

4.1 VERDEDIGINGSWERKEN, ZAKEN EN GEBOUWEN MET EEN MILITAIR
KARAKTER

Tussen circa 1300 en 1450 bevond zich, op de plaats waar
momenteel de Muurhuizen zijn gesitueerd, een stadsmuur die het
toenmalige Amersfoortse stedelijke gebied omsloot (zie par. 1.2,
deel A). De Kamper Binnenpoort, de Plompetoren en muursporen in
onder andere Muurhuizen 11, 25 en 199 zijn restanten van dit
vestingwerk.
De Kamper Binnenpoort was in tegenstelling tot wat de naam doet
vermoeden een buitenpoort ter versterking van de niet meer
bestaande Kamper Poort die zich ter hoogte van Muurhuizen bevond.
In 1933 toen alleen nog het metselwerk van de torens ter
weerszijde van de straat resteerde is de poort gereconstrueerd.
De vermoedelijk van de 13e eeuw daterende Plompetoren (Muurhuizen
97) was aanvankelijk niet, zoals in de huidige toestand, voorzien
van een poort. Deze is pas bij de ingrijpende restauratie in 1942
gecreëerd. Tussen 1554 en 1860 heeft de toren dienst gedaan als
stadsgevangenis; vandaar dat ook de naam 'Dievetoren' wordt
gebruikt.

Noodzakelijk vanwege stadsuitbreidingen buiten de stadsmuur, werd
in 1450 in een grotere ring rondom de stad een nieuwe stadsmuur
voltooid. Het besluit voor de bouw van deze muur had men
omstreeks 1380 genomen. Mede door het gebrek aan financiële
middelen duurde de bouw van de muur ruim 60 jaar. Aan de
buitenzijde van de muur bevond zich een singelgracht. In 1828
toen uit militair oogpunt de muur overbodig was geworden werd
begonnen met de afbraak van de in verval zijnde muur. In 1836
startte men met het inrichten van de vestinggordel tot plantsoen.
In 1844 echter werd op last van koning Willem II gestaakt met de
sloop. Aan de Scheltussingel is zodoende de muur over een
aanzienlijke lengte bewaard gebleven.
Een tweede muurfragment, uitgerust met torens, bevindt zich aan
de Stadsring, in het verlengde van de Korte Gracht. Deze muren
zijn de afgelopen jaren gerestaureerd en deels weer opgebouwd.
Waar de Bloemendaalse straat de Singel overbrugd, wordt zij
geflankeerd door 2 flauw slingerende muren. Deze muren dienden
ter versterking van de voormalige Bloemendaalse Poort.
Het meest monumentale overblijfsel van de tweede stadsmuur is de
Koppelpoort. Het omstreeks 1400 opgetrokken bouwwerk overkluist
het water van het Spui en bestaat aan de zijde van de Grote Spui
uit een getoogde, door torens geflankeerde onderdoorgang. De
poort is aan stadszijde voorzien van een weergang. Het interieur
van het gebouw wordt gekenmerkt door met ton- en kruisgewelven
gedekte vertrekken. Binnen bevinden zich onder andere gemetselde
spiltrappen en een tredmolen, die dient om de sluisdeuren te
bewegen. Bij de laatste restauratie is het het houtwerk van de
tre3dmolen met kunsthars geconserveerd en deels vernieuwd en kan
nu weer functioneren, (als toeristische attractie)
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Dat het militaire apparaat in de loop der tijd van karakter is
veranderd wordt geïllustreerd door een buiten de binnenstad, in
het Bergkwartier gesitueerd kazernecomplex (Leusderweg). Vier
langgerekte bouwmassa's omsluiten driezijdig een groot,
rechthoekig exercitieterrein. Aan de Leusderweg wordt de
symmetrie-as van dit eind vorige eeuw tot stand gekomen complex
geflankeerd door 2 neobarokke wachthuisjes. Op de voorgevel na
zijn de kazernes verbouwd. Ze doen momenteel dienst als woningen.
De voormalige Militaire Academie aan de Hogeweg 70, is een
voorbeeld van ecclectische architectuur; duidelijk zijn romaanse,
gotische en italiaanse-renaissanse (de robuuste imitatie blokken
in de ingangspartij) invloeden te herkennen. Het voormalige
tehuis voor militairen aan de Lange Beekstraat 28 valt op door
zijn rondboogvensters en een centraaal gelegen torenpartij waarin
de ingang is gesitueerd.

4.2 BRUGGEN, SLUIZEN EN ANDERE WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN EN
DE BIJBEHORENDE HULPMIDDELEN

Van het oude stelsel van bruggen over grachten en singel resteert
slechts dé uit 1616 stammende brug die in de Langestraat de
Zuidsingel overkluist. De brug is voorzien van een 18e eeuwse,
zogenaamde sprengel: een windas met ketting ten behoeve van het
putten van water uit de gracht.
In de 19e eeuw werden in de binnenstad vele bakstenen bruggen
vervangen door soortgelijke exemplaren. De sluitsteen van deze
bruggen bevat meestentijds de datering. Over de Langegracht
bevindt zich een exemplaar uit 1871, over de Havik één uit 1885
en over de Kortegracht één uit 1885 en één uit 1900. Het
bakstenen tongewelf van deze bruggen heeft in de meeste gevallen
een gebogen wegdek tot gevolg.
Vanaf het eind van de vorige eeuw werden in Amersfoort, met name
over de singel aan de Stadsring, een aantal niet-bakstenen
bruggen gebouwd. De brug in het verlengde van de Andriesstraat
bezit een licht getoogde, smeedijzeren constructie. Eenzelfde
soort brug, maar dan kleiner uitgevoerd, is te vinden over de
singel in het verlengde van de Herensteeg. De brug in het
verlengde van de Coninckstraat (1915) is opgetrokken uit gewapend
beton en heeft art deco-achtige ornamenten.
Een klapbrug uit 1954 met delftse schoolstijl invloeden ligt over
de Eem ter hoogte van de Brabantsestraat. Aan de Kleine
Koppelzijde bevindt zich het brugwachtershuisje, en een uit
baksteen opgetrokken ovale pijler, dat een in natuursteen
uitgevoerd wapenschild van Amersfoort draagt.
Zorgdragend voor de watervoorziening van het Bergkwartier,
waarvan de bouw omstreeks de laatste eeuwwisseling op gang kwam,
werd in 1912 aan de Utrechtseweg, op het hoogste gedeelte van de
Amersfootse Berg, een watertoren gebouwd. In vergelijking met
andere watertorens is in dit geval sprake van een erg gedrongen
bouwmassa. In verband met de hoge ligging kon worden volstaan met
een betrekkelijk geringe bouwhoogte.

Ver in het buitengebied, nabij de gemeentegrens van Baarn, werd
in 1896 een gemaal gebouwd, die voor de afwatering van de
Zeldertse polder moest zorgen. Het is het laatste oorspronkelijke
gemaalgebouw in dit gebied.
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4.3 VOORWERPEN OP VELDEN, PLEINEN EN STRATEN

Aan de Belgenlaan verscheen in 1917 het zogenaamde
Belgenmonument, een monument dat de herinnering aan de gastvrije
opvang van Belgische vluchtelingen door Nederlanders tijdens de
eerste wereldoorlog vast moet houden. Architect van dit bouwwerk
was H. Hoste. Voor de inrichting van de omgeving tekende L. van
Swaelmen. Het siermetselwerk vetoont sterke verwantschappen met
de Amsterdamse-schoolstijl. Reliëfs in natuursteen werden onder
andere gemaakt door Hildo Krop. Gemetselde bloembakken
bewerkstelligen de overgang van monument naar geometrische
tuinaanleg.

Eveneens uitgevoerd in een op de Amsterdamse school geënte stijl
is de in de jaren '20 gemetselde bank aan de Frederiklaan. De
ingemetselde gedenksteen vraagt om de herinnering aan Jonkvrouwe
Christine de Bosch Kemper.

4.4 GEBOUWEN VOOR HET LANDS, GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR

Wstsingel 43, het in 1780, in Lodewijk XVI-stijl gebouwde
herenhuis (opgenomen in de straatwand aan de singel) heeft tussen
1818 en 1974 dienst gedaan als stadhuis. In 1818 verliet het
stadsbestuur het stadhuis op de Hof, dat daarop in 1825 werd
afgebroken. Het gebouw aan de Westsingel heeft een strenge,
symmetrische, natuurstenen facade, die spaarzaam is gedecoreerd
door middel van festoenen. De deur en het bovenlicht zijn
voorzien van fijn houtsnijwerk. Evenals het exterieur is het
interieur geheel in Lodewijk XVI-stijl uitgevoerd.
Het neo-classicistische pand aan de Bloemendalsestraat 73, uit
het eerste kwart van de 19e eeuw, heeft na de afbraak van de
stadsmuren dienst gedaan als tolhuisje.

4.5 KERKELIJKE GEBOUWEN EN BIJZONDERE ONDERDELEN DAARVAN, ALSMEDE
WONINGEN VOOR KERKELIJKE FUNCTIONARISSEN

Een kapel, waaraan geen vaste priester is verbonden, neemt in de
hiërarchie van kerkelijke bouwwerken de laagste plaats in.
De oudste kapel in Amersfoort staat in de buurt van Hoogland, aan
de Coelhorsterweg. Het eenvoudige, gotische gebouw is tussen 1300
en 1400 gebouwd als R.K. buurtkapel.
De kapel van Sint Aegten (1410), de Sint Rochuskapel (1507) en
de kapel van het Sint Pieters- en Bloklantsgasthuis (1530) zijn
gedrieën eenvoudige, 1-beukige, gotische gebouwen. De kapel van
Sint Aegten, 't Zand 35, deed dienst als gebedsruimte van het
Sint Agathaklooster. De Sint Rochuskapel is gesitueerd in het
Pothhofje en vernoemd naar Sint Rochus, de beschermheilige van de
pestlijders, welke in het Pothhofje liefdadigheid ten deel
vielen. Verder vinden we nog kapellen in de Diesstraat (begin
deze eeuw) en in de Achter de Heilige Geest (derde kwart 19e
eeuw, met neo gotische invloeden) Deze laatste kapel is van de
Evangelische Lutherse Kerk.
Een zaalkerk, een 1-beukig gebouw, is het eenvoudigste type kerk.
De Amersfoortse zaalkerken geven een interessante opeenvolging
van bouwstijlen te zien.
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Langestraat 61 is een in 1837, in neoclassicistische stijl
gebouwde, Evangelisch Lutherse kerk. Oorspronkelijk was deze kerk
een gotische H. Geestkapel, waarvan het interieur al in 1836 werd
verbouwd. De in de straatwand van de Langestraat gesitueerde
gevel word gedomineerd door pilasters die een fronton dragen.
Eigenaardige elementen in deze gevel zijn de 3 spitsboogvensters.
Herenstraat 2 is een van circa 1890 daterende zaalkerk waarvan de
baksteenornamentatie het meest in het oog springt. De tuitgevels
zijn voorzien van klimmende rondboogfriezen.
Zuidsingel 27 toont invloeden van neo-gotiek. Het opmerkelijkst
aan deze kerk, waaraan een bijbehorende woning is vastgebouwd, is
haar situering direct aan de weg waarbij de nok evenwijdig aan de
weg loopt.
Het meest bijzondere aan de in 1927 door de Amersfoortse
architect Van Gent ontworpen kerk 't Zand 13 is de ingangspartij
die invloeden van de Amsterdamse-schoolstijl vertoont.
Invloeden van het Nieuwe Bouwen, met name invloeden van de
architect Dudok, zijn te vinden op Utrechtseweg 73. Het gebouw
van de Hersteld Apostolische Gemeente is kubisch van volume en
bezit een overstekend plat dak.

De R.K. kerk Sint Franciscus Xaverius is pseuso-basilicaal van
opzet, hetgeen wil zeggen de middelste van de 3 aanwezige beuken
indirect, via de zijbeuken, wordt verlicht. De door F. Wittenburg
in 1816 gebouwde kerk werd door Th. Molkenboer wegens
ruimtegebrek in 1851 middels de creatie van een dwarsschip
getransformeerd tot pseudobasilicale kruiskerk. De kerk is
opgetrokken in neoclassicistische stijl. De voorgevel is voorzien
van een fronton, gedragen door ionische pilasters. Evenals de
genoemde kerk in de Langestraat doet zich hier in de voorgevel de
merkwaardige combinatie voor van neo-classicisme en
spitsboogvensters.
De op kruisvormige plattegrond opgetrokken kerken Borstraat 41
(1907) en vooral Catslaan 26 (1914) laten zien dat de neo-gotiek
in de kerkebouw tot in deze eeuw werd gebezigd.
De O.L. Vrouwe ten Hemelopneming aan de Langegracht 36 werd in
1820 gebouwd en heeft neo-classicistische stijlkenmerken
gecombineerd met spitsboogvensters. De houten toren met spits is
enkele jaren geleden erop gezet, nadat de oorspronkelijke
bekroning in 1970 was verwijderd.
Het belangrijkste kerkgebouw in Amersfoort is de Sint Joriskerk,
Hof 1. De Sint Joriskerk is een 3-beukige gotische hallekerk: in
tegenstelling tot een basiliek zijn de beuken in dit type van
gelijke hoogte. De Sint Joriskerk is voorzien van 3 parallele
zadeldaken. De toren van de kerk vormt het oudste gedeelte en is
grotendeels 12e eeuws. Hij is een restant van een oudere kerk die
op deze plaats heeft gestaan en die in de 13e eeuw is vervangen
door een kruiskerk. In de loop van de 14e, 15e en 16e eeuw is
deze kerk getransformeerd tot 3-beukige hallekerk, waarbij de
toren door het nieuwe bouwvolume werd ingesloten. De bouwstijl
van de kerk is gotisch. De uitvoering is sober, het toegepaste
materiaal is baksteen. Het aanzicht aan de westzijde wordt
bepaald door drie, zich naast elkaar bevindende tuitgevels. In de
16e eeuw is de kerk aan de noord- en zuidzijde voorzien van een
rijk geornamenteerd, gotisch, zandstenen entreeportaal. Een
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reconstructie van de zogenaamde gerfkamer is aan de noordzijde
tegen de kerk gebouwd. Met name aan de zijde van Zevenhuizen en
de Langestraat is de kerk ingesloten door aangebouwde woningen.
Wat betreft het interieur verdienen vooral het romaanse doopvont
en het 15e eeuwse, gotische oxaal vermelding. Dit tesamen met
enige laatgotische wandbetimmeringen en het in 1845 door C. Naber
gebouwde orgel. De kerk bevat voorts tal van kunstschatten in de
vorm van schilderingen en meubilair.
De Onze Lieve Vrouwetoren, aan de Krankeledenstraat, is een baken
voor Amersfoort en omgeving. De toren is gebouwd in de tweede
helft van de 15e eeuw, als sluitstuk van een kerkgebouw dat
merkwaardigerwijs schuin op de toren aansloot. Dit is
waarschijnlijk te verklaren omdat de toenmalige bouwers van de
toren uitgingen van de bestaande verkaveling langs de
Langegracht. Vanuit een visueel-esthetisch oogpunt zou een toren
die schuin aan het water staat niet correct zijn geweest. Het
schip van de kerk ontplofte in 1787 en alleen de toren bleef
overeind. Opgravingen hebben de fundamenten van de kerk
blootgelegd, en de contouren daarvan zijn na het onderzoek in het
plaveisel weergegeven.
Aan de Kortegracht/hoek Muurhuizen staat een een synagoge-
complex, bestaande uit 3 kleine woningen en een kerk. Het geheel
is in een driehoekvormige ommuurde tuin gesitueerd.
Als onderdeel van een ziekenhuiscomplex fungeert de kerk aan de
Utrechtseweg 286. Het is een eenvoudige losstaande zaalkerk, met
een aan de westzijde, rechts van de middenas gesitueerde
torenpartij.
De rooms-katholieke kerk met pastorie aan de Oude Kerklaan
(Hoogland), is in 1882 ontworpen door de architect A. Tepe. De
toren van de kerk werd in de laatste wereldoorlog verwoest, en in
1957 in delftse schoolstijl herbouwd.
De kerken aan de Utrechtseweg 228, Daam Fockemalaan 10 en 12,
zijn een onderdeel van een schoolcomplex. Deze kerken zijn, in
tegenstelling tot de kerk aan de Utrechtseweg 286, een
geintegreerd onderdeel van het geheel en staan rechtstreeks in
verbinding met de overige gebouwen.
Woningen voor kerkelijke functionarissen zijn in Amersfoort onder
andere aanwezig in de de vorm van de pastorieën 't Zand 31 en 't
Zand 33. Beide zijn gebouwd in het begin van de 19e eeuw en
vertonen wat betreft bouwstijl invloeden van het neo-classicisme.
Het zijn vrijwel direct aan de weg geplaatste dwarse gevelpanden.
Een bijzondere pastorie is 't Zand 15, een asymmetrisch, in 1899
gebouwd, neogotisch pand. De linker helft van de voorzijde is
voorzien van een met bakstenen pinakels uitgeruste trapgevel.
De kloostergebouwen in Amersfoort dateren van de 16e eeuw of van
de loop van de 19e en begin 20e eeuw. De verklaring voor het
ontbreken van dergelijke gebouwen in de tussenliggende periode is
het verbod dat na de reformatie door de hervormers werd ingesteld
betreffende het in het openbaar uitoefenen van de R.K.
godsdienst. R.K. bouwwerken mochten niet in het straatbeeld
voorkomen. In de 18e eeuw werden aan de Groenmarkt, tegen de Sint
Joriskerk, een rijtje diaconiewoniningen gebouwd. Dit is te
begrijpen daar de zusters diaconessen een hervormde signatuur
dragen.

75



Het klooster Kleine Haag 2 ontstond in 1547. Het pand kwam tot
stand onder de Augustijnen nadat zij het klooster van de
Celzusters van Sint Ursula hadden overgenomen. In 1610 is het
gebouw ingericht als weeshuis.
Eind 15e eeuw vond de stichting De Armen de Poth op een terrein
aan de Coninckstraat haar onderkomen: het zogenaamde Pothhofje
ontstond. De Pothbroeders hielden zich onder andere bezig met
liefdadigheid, zodat er naast een regentenkamer en gebouwen voor
eigen onderkomen er op het terrein pesthuisjes en een
uitdeelkamer verschenen. De bebouwing van de hof bestaat zonder
uitzondering uit 1 bouwlaag onder schil- of zadeldak. De
zogenaamde Celzusterkamer werd in opdracht van de Pothbroeders in
1547 gebouwd nadat de Celzusters in dat jaar berooid hun
onderkomen aan de Kleine Haag hadden verlaten.
Als Observantenklooster deed dienst het vermoedelijk van tussen
1500 en 1600 daterende gebouw Stadhuisplein 7. De rond een
binnenplaats gegroepeerde bouwmassa's zijn in de loop der tijd
verbouwd en gerestaureerd.
In 1847 verscheen op Zuidsingel 39 een als klooster dienst doend
gevelpand. Het dak van het gebouw gaat schuil achter een
lijstgevel, welke zeer verfijnd is gedetailleerd en waarvan de
neogotische bouwstijl voornamelijk tot uitdrukking komt in de
decoraties (flamboyanten en spitsboogfriezen). De hoofdopzet van
de gevel is classicistisch te noemen.
In 1900 werd op Zuidsingel 39 een neogotisch, in opdracht van de
Congregatie van Onze Lieve Vrouw Amersfoort gebouwd klooster
opgeleverd. Het klooster, dat direct aan de straat is gesitueerd
heeft een gevellengte van meer dan 50 meter. De gevel wordt
geritmeerd door middel van risalerende delen en diep in het
muurvlak liggende vensters.
Withoosstraat 36 is in 1907 gebouwd als Zusterhuis. Het is een
herenhuis-achtig pand, behorende bij het centraal in het
Soesterkwartier gelegen complex dat voorts bestaat uit een kerk,
een school en een pastorie.
Twee kloosters aan de Barchman Wuytiersklaan zijn van de hand van
de architect H. Kroes. Beide kloosters zijn van rond 1910. De
gevels hebben een strakke symmetrische opzet, met op de middenas
geplaatste risaliet.

4.6 UITVAARTCENTRA EN BEGRAAFPLAATSEN

Aanvankelijk werd in Amersfoort in en rond de Sint Joriskerk
begraven, voornamelijk op de Groemmarkt. Naar gelang rang, stand
of aanzien werd een dode op een meer of minder prominente plaats
ter aarde gesteld. Tot de aanzienlijken hoorde bijvoorbeeld de
architect Jocob van Campen die zijn graf met marmeren epitaaf
heeft in de kerk.

Gaandeweg de 18e eeuw gingen in kringen van artsen steeds meer
stemmen op om het begraven te laten plaats vinden buiten de
bebouwde kom. Het was een reactie op de onhygiënische toestanden
en de hiervan het gevolg zijnde epidemieën die resulteerden uit
de dicht in de buurt van de huizen der mensen gesitueerde graven.
De in eerste instantie elders begravenen waren misdadigers,
minvermogenden en Joden.
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Omstreeks 1700 werd aan de Bloemendaalsestraat op een aan de
singel gelegen groengebied een Joodse begraafplaats aangelegd.
Deze, vanwege de voormalige stadswallen enigszins glooiende
begraafplaats werd in 1873 gesloten. Toen werd aan de Soesterweg
een nieuwe Joodse begraafplaats geopend. Op dit door middel van
een bakstenen muur van de weg gescheiden terrein staan een
dienstwoning en een aula c.q. reinigingshuis.

In 1829 wordt een Koninklijk Besluit van kracht dat de gemeenten
verplicht begraafplaatsen, te gebruiken door het hele volk, aan
te leggen buiten de bebouwde kom (zie par. 5.4, deel A).Daarvoor
waren echter reeds kerkgenootschappen ertoe overgegaan om
begraafplatsen aan te leggen. In Nederland is wat dit betreft in
het geding dat vanaf 1798 er weer gelijkstelling van godsdiest
bestond en dat aldus met name de roomskatholieken hun geloof weer
in het openbaar mochten belijden.
De R.K. begraafplaats aan de Utrechtseweg dateert van 1818. Het
terrein is rechthoekig aangelegd en de hoofdassen van het
padenstelsel vormen een latijns kruis. Later is aan het eind van
één van de assen een neogotische grafkapel gebouwd.
De gemeente Amersfoort legde in 1829 op de voormalige stadswallen
aan Achter Davidshof een algemene begraafplaats aan. Het
aanwezige reliëf werd uitgebuit om een landschappelijk effect te
bereiken. De graven zijn momenteel vrijwel alle geruimd en het
terrein is nu ingericht als wandelpark. In 1895 al was de
begraafplaats te klein geworden en werd aan de Soesterweg een
nieuwe geopend. Ook hier was sprake van een landschappelijke
aanleg. Aan de voorzijde is, aan een dubbele, gebogen oprijlaan
een symmetrisch, neogotisch poortgebouw opgetrokken.
De hier genoemde begraafplaatsen lagen destijds buiten de
binnenstad, maar zijn als gevolg van de stadsuitbreiding door de
jaren heen in de bebouwde kom verzeild geraakt.

In Hoogland, aan de Coelhorsterweg ligt op een stuk opgehoogde
grond de begraafplaats van het buurtschap Coelhorst. Op deze in
de 14e eeuw aangelegde begraafplaats staat de reeds genoemde
gotische kapel (par. 4.5). Het kerkhof was aanvankelijk R.K.
maar werd na de reformatie door de hervormers in gebruik genomen.
De kapel doet momenteel dienst als grafkapel van de eigenaren van
landgoed De Coelhorst.
Naast de R.K. kerk in Hoogland ligt een eenvoudige, van 1884
daterende begraafplaats. Het op het terrein aanwezige
dienstgebouwtje vertoont enige neogotische invloed.

4.7 HANDELS- EN KANTOORGEBOUWEN EN GEBOUWEN VOOR TRANSPORT EN
OPSLAG

De oudste objecten in Amersfoort met een handelsbestemming zijn
de boterhal en de vishal.
De boterhal, Hof 2, stamt uit 1608. Het classicistische bouwwerk
bestaat uit toscaanse zuilen die een hoofdgestel dragen, waarop
een schilddak rust. Onder dit afdak werden door de kooplieden hun
handelswaren uitgestald.
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De vishal stamt uit 1657. Inmiddels staat de vishal weer op zijn
oorspronkelijke plaats, de Korte Gracht. In 1856 werd de vismarkt
verplaatst naar het Lieve Vrouwekerkhof. De vishal werd
gedemonteerd en weer op zijn nieuwe plaats, tegenover de toren
opgebouwd. Daar heeft hij 131 jaar gestaan.
De in Amersfoort aanwezige woon-winkelpanden zijn vrijwel
allemaal gebouwd in de 19e en 20e eeuw. Het betreft in nagenoeg
alle gevallen 1-beukige gevelpanden van het hetzij diepe, hetzij
dwarse type. In veel gevallen zijn met het wijzigen der behoefte
de winkelpui en de winkelruimte veranderd.
Het neoclassicistische Kamp 6 dateert van het 3e kwart van vorige
eeuw. Arnhemsestraat 5 dateert van het 4e kwart van vorige eeuw
en wordt gekenmerkt door baksteenornamentatie. Langestraat 106 en
Utrechtsestraat 37 dateren van het Ie kwart van deze eeuw en
vertonen beide op de verdieping Jugendstil invloeden.
In de loop van de tweede helft van vorige eeuw zijn er vele
neoclassicistische winkelpuien gecreëerd in nieuwbouw, dan wel op
de begane grond van de gevel van bestaande panden. In Amersfoort
zijn nog betrekkelijk veel van deze in hout uitgevoerde, en soms
van gietijzeren zuilen voorziene puien aanwezig. Hof 7, 11, 13 en
33 en Langestraat 34, 64-68 en 135 zijn mooie voorbeelden. De pui
van Arnhemsestraat 19 is uitgerust met pilasters (composiet-
orde) waarvan de schacht is versierd met casementen en
diamantkopmotieven. Op de kroonlijkst bevindt zich een klein ,
gebroken fronton. De pui van de Langestraat 36, van rond 1905,
heeft een gevelbeeindiging met een rondboogfries. Het
rondboogfries tussen de eerste en tweede bouwlaag heeft in de
boogtrommels tegels met florale motieven. De oorspronkelijke
indeling van de eerste bouwlaag is vervangen door een moderne
winkelpui.

Vanaf eind vorige eeuw verschenen in Amersfoort gebouwen die
geheel als winkel waren gebouwd.
Langestraat 63 stamt uit 1895 en bezit een rijk gedetailleerde,
neo-renaissancistische topgevel die wordt bekroond door een
fronton en gebeeldhouwde vazen. De begane grond en eerste
verdieping van deze gevel zijn gezamelijk voorzien van een grote,
rondboog-vormige gevelopening. Beide verdiepingen zijn als
winkelruimte in gebruik. Langestraat 76, op de hoek van
Zevenhuizen, is gebouwd in 1903 naar een ontwerp van architect H.
Kroes. Het pand dat vooral in de detaillering een Jugendstil
invloed verraadt, heeft zowel op de begane grond als de
verdieping grote vensters. De begane grondgevel is geheel
gewijzigd. Kamperbinnenpoort 1-3 (circa 1925) vertoont
Amsterdamse-schoolinvloeden, hoewel met name de roedenverdeling
van de verdiepingsvensters is aangepast aan de historische
omgeving. Het in 1934 gereed gekomen warenhuis van V & D ,
Utrechtsestraat 25-29, vertoont eveneens Amsterdamse-
schoolinvloeden. Het gebouw geeft in de straat een
schaalvergroting te zien die kenmerkend is voor veel gebouwen uit
de 20e eeuw. Wat betreft het exterieur is de grote gebogen
glasgevel het opvallendste element. Het interieur wordt
gedomineerd daar een centrale, van boven, door een glas-in-lood
pyramide verlichte vide. Langestraat 48-50, op de hoek van de
Langegracht dateert van de meest recente jaren '30. Ook dit
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gebouw, in dit geval van enigszins nieuwzakelijke signatuur, is
grootschalig ten opzichte van zijn omgeving. Het gebouw is
samengesteld uit kubische volumes en bezit raampartijen waaraan
elke historische referentie ontbreekt. Op de hoek van de
Langestraat en Korte Gracht staat een winkelpand met eveneens
duidelijke nieuwzakelijke invloeden. De opengewerkte etalages met
zijn grote ruiten, de stalen vensters, de hoekpartij met
inpandige balkon en overstekende, brede dakgoten als horizontale
benadrukking, zijn een aantal voorbeelden daarvan. Het schiddak
is waarschijnlijk een eis van de schoonheidscommissie geweest.
Kantoorgebouwen van voor 1940 zijn zeldzaam in Amersfoort.
Het kantoor Westsingel 9 is gebouwd in 1917. De plastische
toepassing van baksteen vertoont verwantschappen met de
materiaalbehandeling door de architecten van de Amsterdamse
school. De hoofdopzet van dit in een gevelrij gesitueerd pand is
echter eenvoudig en conventioneel. Het gebouw is in gebruik door
een architectenbureau.
Frederiklaan 4 (1930) is een symmetrisch gebouw met
hoekrisalieten en overstekende schildaken als opvallendste
kenmerken. De weinig tot de verbeelding sprekende architectuur
vertoont overeenkomsten met die van in die tijd gebouwde
middenstandswoningen.
Het kantoorgebouw als bouwtype is in deze beide werken nog niet
geheel uitgekristalliseerd.

Gebouwen ten behoeve van transport ontstonden in Amersfoort op
het moment dat de spoorwegen ter plaatse hun intrede deden (zie
par. 3.2, deel A).
Het begin van de geschiedenis van de spoorwegen te Amersfoort
wordt gevormd door de in 1863 door de Nederlandsche Spoorweg
Maatschappij geopende spoorlijn Utrecht - Zwolle. Aan het Smalle
Pad werd een station gebouwd. Het betreft een symmetrisch
opgezet, neoclassicistisch pand dat de spoorwegen een zekere
standing moest verlenen en dat de argwaan van de mensen jegens de
nieuwe vorm van vervoer moest wegnemen.
In 1886 werd de spoorlijn Amersfoort - Resteren in gebruik
genomen. Als gevolg hiervan werd het station Amersfoort Straat
gebouwd. Het niet lang in gebruik geweeste station stond aan het
eind van de tegenwoordige Spoorlaan. Momenteel staat hier een van
1914 daterend, dubbel, in chaletstijl opgetrokken woonhuis.
De concurrent van de N.C.S., namelijk de Hollandsche Ijzeren
Spoorweg Maatschappij, bracht in 1874 een verbinding tot stand
tussen Amersfoort en Amsterdam. Het huidige station,
Stationsplein 1, werd in 1901 in opdracht van de H.IJ.S.M. naar
een ontwerp van de architect Margadant gebouwd. De bouwstijl van
het station is in hoge mate eclectisch. Boogfriezen, puntgevels,
spitsboogvormige spaarvelden, Jugendstil-decoraties en vooral de
sterk gelede bouwmassa geven het gebouw een pitoresk aanzien.
In 1915 werd aan het Stationsplein een haltegebouw opgetrokken
ten behoeve van de paardetram die pendeldiensten onderhield,
onder andere tussen het station en de binnenstad. Reeds in 1917
hield de stadstram op te bestaan en in 1949 viel het doek voor de
rest van de tramonderneming. Het tramgebouw, uitegevoerd in een
soort vakwerkstijl, is momenteel in gebruik als restaurant.
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De categorie 'gebouwen voor opslag' is in de vorm van een
diversiteit aan pakhuizen in Amersfoort ruim vertegenwoordigd.
Weverssingel 2 (16e eeuw), Conickstraat 4-10 (17e eeuw),
Krommestraat 36-40 (1663) en Teut 1 (in de 18e eeuw gebouwd aan
Bloemendaalsestraat 19) zijn voorbeelden van dwars in de
gevelwand geplaatste pakhuizen, elk voorzien van een met hijsbalk
(trijs) en luiken uitgevoerd dakhuis.
Koestraat 6 is een betrekkelijk recent voorbeeld van het diepe
type pakhuis. Dit gebouw is circa 1900 tot stand gekomen.
De Grote Koppel en Kleine Koppel, aan weerszijde van de Eem, was
vroeger een bedrijvig havengebied. De opslag- en overslag functie
van de omringende gebouwen is nog deels terug te vinden in
overgebleven panden, in de inventarisatie zijn een aantal
objecten opgenomen die herinneren aan de functie van het gebied.
Aan de Grote Koppel staan voornamelijk pakhuizen waarvan de
oudste waarschijnlijk uit de 18e eeuw stamt (nr. 12) en de
jongste uit het eid van de vorige eeuw. (nr. 7-7a) Het pakhuis
langs de kade dateert van begin deze eeuw, maar op deze plek
staat al sinds de 17e eeuw een soortgelijk pakhuis voor de opslag
van koren. Aan de andere kant van de Eem, de Kleine Koppel, is de
afgelopen jaren het grootste gedeelte afgebroken, wat nu nog rest
zijn een aantal eenvoudige arbeiderswoningen uit de tweede helft
der 19e eeuw.

4.8 GEBOUWEN VAN LIEFDADIGHEID, GEZONDHEIDSZORG, WETENSCHAP EN
CULTUUR

Zoals reeds vermeld werd in het klooster aan de Kleine Haag in
1612 een weeshuis gevestigd. Van dat jaar dateert ook het
belendende Zuidsingel 23-25 waarin zich onder meer de
regentenkamer van het weeshuis bevindt. Aan de zijde van de
Zuidsingel worden de gebouwen ontsloten via een voorhofje dat
bereikbaar is door een circa 1700 geplaatst, classicistisch,
natuurstenen poortje.

Muurhuizen 1 heeft vele functies gehad en heeft tussen 1843 en
1953 dienst gedaan als oude mannen- en vrouwenhuis. In het pand
van Muurhuizen 96-102 huisvestte vroeger het Seminary der oude
Clerezy (of Cleresij). Dit is een oud-roomse kerkgenootschap dat
de pauselijke macht in geloofszaken niet erkend. Het gebouw heeft
3 bouwlagen en is eenvoudig van architectuur. Na een grondige
verbouwing en nieuwbouw in de jaren 1976-1988 (architect A.
Cahen) huisvest nu het ROB erin.
Het Pothhofje aan de Coninkstraat is al ter sprake gekomen. De
Pothbroeders deden aan liefdadigheid en ziekenzorg. Op het hofje
zijn als gevolg daarvan een bakkerij en een uitdeelkamer
aanwezig. Tot in deze eeuw, zij het op het eind alleen
symbolisch, is er op het pothhofje door de broeders brood
uitgedeeld. Van de ziekenzorg getuigen momenteel alleen nog een
paar kleine pesthuisjes. Het grote pesthuis, een gotisch,
tegenover de Rochuskapel staand bouwwerk is in de vorige eeuw
afgebroken. Het Pothhofje was oorspronkelijk omgeven door een
beschermende muur. Momenteel wordt de hof omsloten door een
aantal lage bouwblokken, die kleine woningen bevatten. De
oorspronkelijke poorten zijn in de straatwand van de
Coninckstraat opgenomen.
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Westsingel 47 is de in gotische stijl gebouwde mannenzaal van het
Sint Pieters- en Bloklantsgasthuis. De zaal staat haaks op de
achterzijde van de aan de Westsingel gesitueerde kapel. Het
interieur wordt gekenmerkt door een houten tongewelf en door de
nog immer aanwezige bedsteden. In 1907 is op het belendende
perceel, Achter Davidshof 1 een grote nieuwbouw neergezet. Het is
een symmetrisch, neo-renaicancistisch gebouw met een brede
voorgevel. De risalieten zijn getooid met trapgevels. De
zijgevels worden beheerst door torenpartijen.
Wit pleisterwerk en geprofileerde lijsten zijn de voornaamste
kenmerken van het neo-classicistische, tussen 1850 en 1900
gebouwde ziekenhuis Weverssingel 42. Aan de linker zijde is een
eenvoudige kapel gebouwd. Aan de rechter zijde is het pand
omstreeks 1920 uitgebreid in de vorm van het hoekpand
Weverssingel 44. Deze uitbreiding heeft als belangrijkste
karaktereigenschap een op de verdieping uitkragende serie erkers
en de ver uitkragender houten goot. Tesamen met een tweede 19e
eeuws gedeelte, dat aan Muurhuizen is gesitueerd, omsluiten de
bouwmassa's een binnenhof. Het ziekenhuis is onlangs verbouwd tot
woonappartementen.

Sint Andriesstraat 5 is een verpleeg- en gasthuis dat
vergelijkbaar is met Achter Davidshof 1. Wat betreft de bouwstijl
is hier echter de invloed van de neo-gothiek zichtbaar.
In het Bergkwartier staat het kleinschalige pension en rustoord
Utrechtseweg 127. Het pand is omstreeks 1900 in chaletstijl
gebouwd. De grote overdekte balkons waren direct bereikbaar
vanuit de kamers van de patiënten. Het gebouw staat op het moment
leeg.

Hellestraat 49 is een in 1934, door architect V.d. Haar, in een
aan de Delftse school verwante stijl gebouwde kliniek. De
voorgevel is sober en streng van opzet, terwijl er stalen
kozijnen zijn toegepast.

Aan de Stadsring 36 verscheen in 1887 een neo-classicistisch
schoolgebouw. Deze voormalige meisjesschool heeft een strakke
symmetrische gevelindeling met hoekrisaliten en een smalle
middenrisaliet met hoofdingang.
In 1880 verrees op Westsingel 45 de zogenaamde Latijnse school,
ofwel gymnasium. Het is een symmetrisch gebouw, waarvan de 5-
assige voorgevel is voorzien van hoekrisalieten. Centraal boven
de entree, in een getoogde nis staat een beeld dat een persoon
uit de oudheid voorstelt.
Toen het gymnasiumgebouw te klein werd, in 1932, bouwde men aan
de Groen van Prinstererlaan een nieuw schoolgebouw. De school,
die voortaan Johan van Oldebarneveltgymnasium zou heten, werd
ontworpen door Van de Tak, op dat moment stadsarchitect van
Amersfoort. Hij hanteerde een Dudok-achtig idioom. Het gebouw
bestaat uit langgerekte, rechthoekige bouwmassa's (voorzien van
platte daken) die op de hoeken aan elkaar worden gekoppeld door
middel van kubische torenpartijen. De gevels ter plaatse van de
gangen worden gekenmerkt door in een streng ritme geplaatste,
smalle vensterspleten. De vensterbehandeling ter plaatse van de
klaslokalen is zeer bijzonder: boven een aaneenschakeling van
betrekkelijk kleine vensters bevindt zich een bovenlicht over de
lengte van de hele gevel. Door deze bovenlicht-strook zijn de
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vierkante kolommen van de betonkonstruktie zichtbaar.
Aan de Noordewierweg, in het Soesterkwartier, staat een
schoolgebouw dat door Van de Tak is ontworpen in 1929. Evenals
het gynmnasium bezit het gebouw een torenvolume waar de vleugels
(waarin leslokalen) bij elkaar komen. De architectuur is in dit
geval nog vrij conventioneel: de vleugels zijn voorzien van
schilddaken en per klaslokaal zit er in de gevel één groot
venster. Van dezelfde architect is het schoolgebouw aan de
Bisschopsweg 167. Het L-vormige gebouw dat in 1931 gebouwd werd
heeft min of meer dezelfde opbouw als het hiervoor genoemde
schoolgebouw.
In een schoolgebouw uit 1931, Hobbemastraat 38, ging Van de Tak
het verst in zijn moderniteit. De klaslokalen zijn in het geheel
niet aan de gevels afleesbaar, daar deze bestaan uit één grote
glaspui: een vliesgevel. Onder invloed van de nieuw-zakelijke
architectuur die op dat moment opgang maakte, experimenteerde Van
de Tak met lichte en luchtige architectuur die de gezondheid van
de kinderen ten goede zou moeten komen.

Andere schoolgebouwen in Amersfoort zijn veel traditioneler van
opzet. Borstraat 43-45 (1907), de school aan het Thorbeckeplein
(circa 1920) en Van Effenlaan 10 (1928) kunnen in dit verband
worden genoemd.
Het schoolcomplex aan de Daam Fockemalaan 22 (Eemland College,
Onze Lieve Vrouwe ter Eem) is gebouwd in de Delftse Schoolstijl.
Met de bouw werd in 1931 begonnen naar ontwerp van de architecten
B.J. Koldeweij en H. Kroes. Het complex heeft een paviljoen-
achtige opzet met gebouwen voor klaslokalen, slaapvertrekken voor
het inwonende personeel (het klooster), en een kerk. Het complex
is in de jaren erna nog een aantal malen uitgebreid en is
gesitueerd op een glooiend terrein met open grasvelden
afgewisseld met bospartijen.
Het Constantijncollege aan de Daam Fockemalaan 10 werd in de
jaren 1952-54 gebouwd naar ontwerp van de architect Jos. C A .
Schrijvers. Het in delftse schoolstijl opgetrokken gebouw heeft
opmerkelijke byzantijnse invloeden (ui-vormige koepels) heeft qua
opzet dezelfde structuur als die van het Eemland College, met
klaslokalen een klooster en kerk.

Tentoonstellingsgebouwen bevinden zich op Westsingel 50 en
Zonnehof 8. Het gebouw aan de Westsingel is het museum Flehite.
Het is gebouwd in 1898 en is een uitbreiding van één van de
Muurhuizen. Het gebouw vertegenwoordigt de nederlandse,
neorenaissancistische bouwstijl in optima forma. Het visuele
effect van dit, tegenover het Spui gesitueerde gebouw is
bijzonder schilderachtig. Trapgevels, voorzien van klauwstukken,
fronton- en vaasmotieven, kruisvensters, boogvelden met
schelpmotieven en gepleisterde banden in het metselwerk dragen
hiervoor zorg.

Een extremer architectonisch contrast met Flehite dan de
Zonnehof, in 1958 ontworpen door Gerrit Rietveld, is nauwelijks
denkbaar. Het gebouw is een zakelijk, rechthoekig blok, bestaande
uit 2 bouwlagen onder plat dak. De gevels zijn asymmetrisch
ingedeeld en bestaan afwisselend uit grote glasvlakken en vlakken
metselwerk. Aan de proportionering van het gebouw ligt een drie-
dimensionaal raster ten grondslag.
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Aan de Utrechtseweg staat een in 1908 gebouwde jeugdgevangenis.
Het is een symmetrisch opgezet complex. Het gevangenisgebouw is
gesitueerd aan een diep, rechthoekig voorplein. De brede,
merkwaardigerwijs in chaletstijl opgetrokken voorgevel van het
pand doet niet vermoeden dat er sprake is van een gebouw dat zich
meer dan honderd meter naar achter uitstrekt. Ter weerszijde van
het voorplein bevindt zich een directeurswoning, eveneens
uitgevoerd in chaletstijl, en bevinden zich dubbele herenhuizen
ten behoeve van het onderwijzend personeel. De gevangenis werd
oorspronkelijk aangeduid met de naam 'Rijksopvoedingsgesticht
voor jongens'. Het gebouw werd in opdracht van het ministerie van
justitie ontworpen door W. Metzelaar.

4.9 GEBOUWEN VOOR SPORT, RECREATIE, VERENIGING, VERGADERING EN
HORECA

Een aantal gebouwen in Amersfoort kan worden geschaard onder de
noemer 'verenigingsgebouw'.
'Het gebouw van de 'Sociteit Amicitia' aan de Stadsring 30-32,
kreeg in 1891 na een verbouwing zijn huidige neo-classicistische
uiterlijk. Het ontwerp is van de architect W.H Kam. De van
oorsprong strak opgezette gevel is in de loop der jaren
behoorlijk aangetast door diverse aanbouwen.
Het gebouw aan 't Zand 17 kwam tot stand in 1909. Het interieur
van dit neogotisch geïnspireerde pand wordt gekenmerkt door hoge,
door grote vensters verlichte ruimtes. Gezien de situering van
het pand tenmidden van kerkelijke gebouwen zullen vermoedelijk in
het begin ook in dit gebouw activiteiten met een religieus
karakter hebben plaatsgevonden. Op het moment is het gebouw in
gebruik door een dansschool.
Regentesselaan 19-21 is in 1927 opgetrokken in opdracht van de
Theosofische Vereniging. Het gebouw combineert platte daken met
pannengedekte schilddaken.

Een zeer bijzondere plaats tenmidden van de Amersfoortse
horecagebouwen wordt ingenomen door het pand Grote Sint
Jansstraat 6. Het is gesitueerd tegenover de voormalige
Beestenmarkt. In 1687 is het gebouw als stadsherberg opgetrokken
in opdracht van burgemeester Morray.
Hof 15-16 is vermoedelijk, omstreeks 1900, gebouwd als hotel, het
pand is opmerkelijk gesitueerd op de kop van een 'uitstulping'
van de pleinwand. In de in baksteen uitgevoerde gevel van het
hotel zijn neoclassicistische invloeden te ontwaren.
Utrechtseweg 180 is een in 1929 gebouwd restaurant. Architect
van het gebouw is W. van Gent. De eetzaal, waarvan de gevel is
voorzien van grote glasvlakken is gesitueerd aan een terras in de
afgeronde 'kop' van het gebouw.
Aan het Lieve Vrouwekerkhof 3-5 bouwde de architect H. Meester in
1924 een gevelpand met amsterdamse-schoolstijl invloeden. Het
pand heeft jarenlang dienstgedaan als melksalon.
Van 1934 dateert het op een Dudok-achtige wijze door J. H. Blom
geconcipieerde bioscoopgebouw Snouckaertlaan 4. Het gebouw is
samengesteld uit kubische volumes met platte daken. Het gebouw
maakt mede vanwege de symmetrische opzet een monumentale indruk.
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4.10 KASTELEN, LANDHUIZEN, BUITENPLAATSEN, HISTORISCHE PARKEN EN
TUINEN EN DAARBIJBEHORENDE GEBOUWEN EN OBJECTEN

Het oudste Amersfoortse landgoed is De Coelhorst. Het
hoofdgebouw, Coelhorsterweg 2 te Hoogland, is in oorsprong een
13e eeuws versterkt huis. In 1647 werd het gebouw grondig
gerenoveerd. In 1940 is dit gebouw door Nederlandse militairen in
brand gestoken teneinde vrij schootsveld te hebben in de strijd
met de Duitsers. Op de gewelven van het hoofdgebouw is in 1954
een eenvoudige administrateurswoning gebouwd. Aan de westzijde
van het huis resteert nog een gedeelte van de oorspronkelijke
gracht. Op het circa 85 hectare grote landgoed staan een aantal
boerderijen die, na eveneens in 1940 te zijn verwoest, in de loop
van de jaren '40 in Delftse school-achtige stijl weer zijn
opgebouwd.
De buitenplaats 'Randenbroek' ligt in de zuid-oost hoek van de
gemeente Amersfoort en heeft tegenwoordig een recreatieve funtie.
Randenbroek is een van oorsprong 14e eeuws buiten. Volgens de
Rijksdienst van Monumentenzorg heeft de architect Jacob van
Campen er in de 17e eeuw gewoont en zou de voorganger van het
huidige huis gebouwd hebben. We beschikken echter niet over
bronnenmateriaal die dit kunnen bewijzen.
Het huidige Randenbroek kwam in de eerste helft van de 19e eeuw
tot stand. De architect van de gebouw is niet bekend. De
tuinaanleg is van de hand van J.D. Zocher in de vroege
landschapsstijl. De tuinarchitect H. van Lunteren heeft er tussen
1814 en 1824, toen hij mede-eigenaar van 'Randenbroek' was, nog
enige veranderingen aan toegevoegd. In de tuin zijn ook de
bijgebouwen in het ontwerp opgenomen; de orangerie (aan de
zuidzijde van het park) de duiventoren, een dienstwoning en het
koetshuis annex dienstwoning.
Aan de zuidgrens van de gemeente ligt de buitenplaats
'Nimmerdor'. Het hoofdgebouw is in 1953 gesloopt en vervangen
door een eigentijdse villa. De oudste tuinaanleg van 'Nimmerdor'
dateert van rond 1650, en is ontworpen door Everard Meyster. Hij
beplantte het gebied vol met altijd groene bomen (sparren en
dennen; vandaar de naam 'Nimmerdor'). De tuin van Meyster had een
geometrische grondslag. In de loop van de 19e eeuw is deze
tuinaanleg grotendeels veranderd in de toenmalige gangbare
landschapsstijl, (tuinarchitect niet bekend)
Aan de ingang van 'Nimmerdor' staat een dienstwoning in
chaletstijl (Arnhemseweg 213[1]), even verderop staat het
koetshuis in dezelfde stijl opgetrokken. De bijgebouwen van
'Nimmerdor' stammen uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het
koetshuis en de portierswoning (resp. Arnhemseweg 213 [1] en 213
[2]) zijn beide uitgevoerd in chaletstijl. De voormalige
orangerie is uitgevoerd in neo-classicistische stijl.
(Arnhemseweg 213 [5]). Op het terrein staan verder nog een villa
met een torenpartij, een een dienstwoning en een in 1990 opnieuw
geconstrueerde duiventil.

Aan de noordzijde van de gemeente ligt het landgoed 'Schothorst'.
Tegenwoordig maakt het landgoed deel uit van een groot
recreatiepark ten behoeve van de nieuwbouwwijk die er omheen is
gebouwd. Het terrein heeft door deze nieuwe functie een nieuwe
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indeling gekregen. Alleen in de nabije omgeving van het
hoofdgebouw is een deel van de oorspronkelijke aanleg nog te
herkennen. Op het terrein staan 3 panden die in de inventarisatie
zijn opgenomen: het hoofdgebouw en orangerie in neo-
classicistische stijl en het koetshuis met neo-renaissance
elementen.

4.11 WONINGEN EN VONINGBOUVCOMPLEXEN

Aan de Havik staan voornamelijk panden uit de 17e eeuw. Als
gevelwand is de Havik een van de meest goed bewaarde
stadsgezichten in Amersfoort, De oudste woningen dateren van
begin 17e eeuw (nrs. 33 en 35). Uit de tweede helft van de 17e
eeuw stamt ondermeer een rijk gedecoreerde halsgevel in
Vingboons-trant (nr. 25), gebouwd in 1664. De overige gevelpanden
zijn lijstgevels die in de 18e en 19e eeuw veranderd zijn. (met
name vergroting van de vensters en bepleistering van de
voorgevels)
Dit soort woonhuizen, zoals aan de Havik, aaneengeschakeld en zo
een gevelwand vormend, zijn in de inventarisatie op genomen als
gevelpanden. Er zijn twee soorten gevelpanden: het diepe huis en
het dwarse huis. In Amersfoort is het diepe huis het meest
voorkomend. Bij het diepe huis staat het hoofdvolume haaks op de
straat. Dit geldt ook voor de nokrichting van het dak. De oudste
voorbeelden gaan terug tot de 16e eeuw. Groenmarkt 9 vertoont
gotische stijlkenmerken maar deze zijn voor een groot deel
bij gerestaureerd! Andere voorbeelden vinden we onder meer aan de
Kamperbinnenpoort 5 met een dwars achterhuis, Langestraat 95 (17e
eeuw), Kamp 88 (17e eeuw), Grote Spui 27 (Ie helft 19e eeuw) en
Bloemendalsestraat 6 (laatste kwart 19e eeuw).
Een subgroep bij zowel de diepe als dwarse gevelpanden vormen de
koopmanshuizen. Een koopmanshuis is een huis dat tegelijk de
woning van een koopman en de bergruimte voor zijn handelswaar
bevat. Aan het exterieur zijn ze onder meer te herkennen aan de
hij sbalk in de top van de gevel of in een dakerker en aan de
hijsluiken. De bergruimtes bevonden zich namelijk in de bovenste
verdieping(en) van het huis. Voorbeelden van het diepe
koopmanshuis vinden we aan het Hof 9 (17e eeuw), Hof 24 (17e
eeuw) met renaissance invloeden, Kamp 10 (1687) een halsgevel met
Lodewijk 14e invloeden, Grote Spui 29 (18e eeuw), Kamp 42, 71, 75
en 77, allen uit de 18e eeuw.
Al vormen de diepe woonhuizen in Amersfoort de grootste
categorie, de dwarse woonhuizen zijn daarintegen het meest
interessant, omdat zij praktisch alleen voorkomen aan de
Muurhuizen (onevenzijde). Zij vormen een bijzonder geheel, omdat
zij aaneengeschakeld het patroon van de eerste stadsmuur volgen,
die tot omstreeks 1450 rond de stad lag. Deze vorm is ondanks de
vele nieuwe woningen (of liever; mede dankzij de nieuwbouw), die
er in de loop van de eeuwen zijn tussen gebouwd, nog steeds te
herkennen wanneer men Amersfoort van bovenaf bekijkt.
De oudste woningen aan de Muurhuizen zijn op zijn vroegst in het
eerste kwart van de 15e eeuw gebouwd. Er bestaat een acte waaruit
blijkt dat 'Tinnenburg' (Muurhuizen 25) al in 1414, dus ruim
voordat de tweede stadsmuur klaar was. 'Tinnenburg' is een van de
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weinige huizen waar ook daadwerkelijk resten van die eerste
stadsmuur nog te zien zijn. In de voorgevel 'herkennen we
duidelijk de voormalige weergang die op rondbogen rustte. Tussen
die rondbogen zijn de vensters en de deur geplaatst. Omdat de
stadsgracht dicht onder de voet van de eerste stadsmuur stroomde,
werden de achtergevels van de eerste huizen nog uit het water
opgetrokken. Later toen de gracht door vergraving of door het
storten van afval smaller werd, ontstonden de erven, zij boden
ruimte voor het bouwen van achterhuizen en ander aanbouwen.
Naast 'Tinnenburg' zijn er nog enkle andere voorbeelden van
huizen die voor 1450 gebouwd moeten zijn. Breestraat 52 heeft
ondanks de vele verbouwingen bij een onderzoek van de Rijksdienst
van Monumentenzorg een aantal merkwaardige dingen aan het licht
gebracht. Op de verdieping bevindt zich een bijzonder groot
vertrek met een zoldering van moer- en kinderbalken en een
eikenhouten spiltrap. Daarnaast werden drie spitsboogvormige
nissen teruggevonden. Het formaat baksteen dat hier werd gebruikt
is 28x14x7 en wijst op de eerste helft van de 15e eeuw.
Muurhuizen 199-201 bezit eveneens restanten van de oude
stadsmuur. Het torentje is waarschijnlijk een restant van een
spie- of schuiltoren. Het baksteen formaat van de onderbouw is
14e of 15e eeuws. Muurhuizen 1, waar thans de muziekschool is
gehuisvest, heeft een aantal belangwekkende elementen. Met
uitzondering van de uitbouw aan de noordzijde moet het huis in
een keer gebouwd zijn. De aanbouw is laat-gotisch en stond
oorspronkelijk in het water en diende als botenberging. De
beneden verdieping van het huis bevindt zich deels boven de grond
en deels eronder. Oorspronkelijk had deze ruimte zes gewelven die
op zware muren rustten, maar van de zes zijn er nog maar twee
over. De overige gewelven zijn in de 18e eeuw door een houten
zoldering vervangen. Muurhuizen 19, is het huis 'Bollenburg'. De
onderbouw bestaat, zoals bij de meeste muurhuizen, uit
overkluisde kelders. Een stenen wenteltrap leidt naar de
voormalige woonverdieping. Het huis stamt uit het eerste kwart
van de 16e eeuw. Johan van Oldenbarneveld heeft hier vanaf zijn
2e jaar tot zijn 28-ste jaar gewoond.

Veel huizen aan de Muurhuizen zijn in de loop van de 16e eeuw
gebouwd. De voorgevels werden steeds op de oude fundering van de
stadsmuur gebouwd. Latere uitbreidingen werden in eerste
instantie aan de voorgevel geplaatst. Dit waren meestal
dienstvertrekken. Voorbeelden hiervan vinden we aan de Muurhuizen
1, 19, 33, en 199. Na verloop van tijd verbiedt men dit soort
aanbouwen, waarschijnlijk om de doorgang van de straat veilig te
stellen, of vanwege het brandgevaar.

De subgroep dwarse koopmanshuizen vinden we ondermeer aan de
Kleine Spui 6 (18e eeuw), Westsingel 48a (18e eeuw), Muurhuizen
17, 35, 99, 107^ 108-110, 165 en 237. Muurhuizen 108-110 zal
binnenkort gerestaureerd worden, en bij een vooronderzoek zijn
hier een aantal interessante gegevens naar boven gekomen. De
achtergevel toonde nadat de bepleistering verwijderd was een
vroegere gevelindeling met natuurstenen kruisvensters en een
fraai uitgeveoerde ingang met rondgaande profilering in baksteen.
Dit soort details leren ons dat dit vroeger een voornaam huis
geweest moet zijn. Ook het interieur geeft dit aan. Hier zijn nog
de orginele moer- en kinderbalklagen aanwezig. De moerbalken
rusten op dubbele sleutelstukken met tweemaal het gebruikte
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peerkraal motief. Ook werden resten gevonden van muurschilderin-
gen op het pleisterwerk tegen de binnenmuren. Dit huis is het
oudste in de binnenring van de Muurhuizen, waarschijnlijk eerste
helft 16e eeuw. In de 17e eeuw kreeg het huis voor een deel een
opslagfunctie. De dakerker met hij sluik is in ieder geval van
latere datum.
De herenhuizen zijn vrijstaande panden die zijn gebouwd op een
wijze die de 'standing' van de bewoners tot uitdrukking moest
brengen. De blokvormige bouwmassa van deze panden wordt
meestentijds afgesloten met een afgeplat schilddak. De
voornaamste gevels zijn in vrijwel alle gevallen symmetrisch van
opbouw.
Zuidsingel 38 is in 1780 gebouwd in opdracht van de patriciër
Cohen in Lodewijk XVI-bouwstijl. De natuurstenen voorgevel wordt
gekenmerkt door de strenge ritmiek van de vensters en de iets
risalerende, door een fronton bekroonde middenpartij. De
spaarzame maar zeer verfijnde decoratie maakt de woning tot de
meest voorname van Amersfoort. Interieurelementen zijn uitgevoerd
in diverse Lodewijk-stijlen.
Evenals het huis Cohen is het pand Westsingel 43 uitgevoerd in
Lodewijk XVI-stijl. Dit gebouw is reeds ter sprake gekomen in
par. 4.4
Het eenvoudige herenhuis Koestraat 9 is in 1860 gebouwd als
burgemeesterswoning.
Een opvallende gelijkenis vertonen de panden Bothalaan 1,
Utrechtseweg 11-13 en Utrechtseweg 125. Zij zijn alle drie
gebouwd in de tweede helft van vorige eeuw in neoclassicistische
stijl. Alle drie de panden zijn wit gepleisterd en zijn voorzien
van een 5-assige voorgevel waarvan de risalerende middentravee
wordt afgesloten door een steil schilddak. Onderlinge verschillen
tussen de panden worden in hoofdzaak bepaald door de decoraties.
De omstreeks 1900 gebouwde herenhuizen, zoals Arnhemseweg 11-13
en Bergstraat 7, vertonen neo-rennaissance stijlkenmerken.
Aan de Stadsring verschenen rond de eeuwwisseling een aantal
herenhuizen of stadse vilLa's die vooral in een neo-renaissance
stijl gebouwd werden, zoals bijvoorbeeld nr. 48-50. Ook aan de
Hooglandseweg, een uitvalsweg naar het noorden, veschenen na 1900
herenhuizen en dubbele 'stadse' villa's, (nrs. 15, 16-18, 26, 28-
30).
Marielaan 2, Utrechtseweg 80 en Wilhelminalaan 14 zijn van later
datum (respectievelijk 1910, 1912 en 1914) en zijn uitgevoerd in
een zeer sobere, traditionalistische baksteenarchitectuur. De
ontwerpers van deze gebouwen grepen terug op de strenge,
classicistische architectuur zoals deze omstreeks 1800 in zwang
was; vandaar dat voor deze architectuur de naam 'Um 1800'
gangbaar is.

De bouw van villa's in Amersfoort startte omstreeks de laatste
eeuwwisseling. In vergelijking met de herenhuizen zijn deze
woningen op een meer 'open' wijze samengesteld: erkers, balkons
en dakoverstekken vormen een overgang van interieur naar
omgeving. Het Bergkwartier, waar het merendeel van de nuvolgende
villa's staat, is dermate lommerrijk dat de villa's goed tot hun
recht komen.
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Het opvallendste element aan Utrechtseweg 106, de in 1899, in
chaletstijl gebouwde villa, genaamd Genista, is het ver
overstekende, geknikte zadeldak. Zoals gebruikelijk bij een
Zwitsers chalet, waaraan dit gebouw zijn vormen ontleent, bevindt
zich in de kopgevel, onder het dakoverstek een groot balkon. De
houten onderdelen van het gebouw zijn voorzien van gesneden
ornamenten.
Arnhemseweg 19 (1894) en Scnouckaertlaan 2 (1900) vertonen
eveneens chaletstijl-invloeden, zij het in mindere mate. De
gevelvlakken van deze panden zijn neorenaissancistisch.
In het oudste gedeelte van het Bergkwartier komen vele (kleinere)
dubbele villa's voor die in een op chaletstijl geïnspireerde
wijze zijn gebouwd. Oldenbarneveltlaan 6-8, 10-12 en 26-28 en
Regentesselaan 1-3 zijn hiervoor exemplarisch.
Ook de neo renaissance-stijl is veelvuldig gebezigd in de
villabouw omstreeks 1900. Van Persijnstraat 9 en de dubbele
villa's Utrechtseweg 86-88, P. Buyslaan 6-8 en Pr. Marielaan 9-11
kunnen dienen als voorbeeld. Van Oldebarneveltlaan 30-44 (1902)
is een serie van drie nagenoeg identieke, dubbele villa's.
Regentesselaan 12-14 (1902) is een paar gelijkvormige villa's.
Evenals het geval was bij het type herenhuis was er omstreeks
1915 in de villabouw een opleving van traditionalistische
architectuur. Utrechtseweg 35 is hiervan een goed voorbeeld. De
asymmetrisch geplaatste, risalerende topgevel van de villa is
voorzien van een halfrond, door zuilen gedragen balkon.
Aan de J.P. Heyelaan bevinden zich 2 villa's waaruit een meer
experimentele benadering spreekt. J.P. Heyelaan 2 (De Wachter) is
in 1927 in Amsterdamse-schoolstijl ontworpen door de architect
Wijdeveld. De bovenste verdieping van .de van platte daken
voorziene, samengestelde bouwmassa is aan de buitenzijde bekleed
met rode leipannen. Daaronder is een strook siermetselwerk
zichtbaar. De architectuur van de woning is doorgezet in de
tuinaanleg in de vorm van hekpalen, terrassen en een tuinhuisje.
J.P. Heyelaan 6 (Arioso) dateert van 1937 en is geënt op het werk
van Dudok. Ook hier is sprake van een samengestelde bouwmassa.
Grote glasvlakken en overstekende (platte) daken integreren
gebouw en tuin. Aan de Utrechtseweg verschenen twee villa's die
volgens de opvattingen van het Nieuwe Bouwen werden ontworpen.
(Utrechtseweg 353, 1926, arch. K. Scheringa, en Utrechtseweg 375,
1937, arch. Johs. H. Blom)

De Koelenberg, Anna Paulownalaan 42, is een door Gerrit Rietveld
ontworpen woning. De van 1963 daterende, betrekkelijk kleine
villa is blokvormig van opzet en uitgerust met grote glasvlakken,
waarbij de kozijnen het raster waarop het gebouw is ontworpen
kenbaar maken. De villa is een laat voorbeeld van een
functionalistisch, door een architect van de eerste generatie
'modernen' ontworpen bouwwerk.

Vanaf circa 1915 was het bij de vermogenden die hun eigen huis
lieten bouwen 'in' dit te laten uitvoeren als landhuis. In
Amersfoort staan deze landhuizen voornamelijk in de wat verder
van het centrum gelegen delen van het Bergkwartier.
Huygenslaan 21 en Anna Paulownalaan 13-15 laten duidelijk de
invloed van de Engelse landhuisstijl zien. Horizontale lijnen
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overheersen het beeld van het huis. Topgevels ontbreken daar de
toegepaste kapvorm het (samengestelde) schilddak is. Deze
woningen hebben boven de entree een groot venster dat het
bovenlicht vormt van de trap- en entreehal. Opvallend kenmerk van
deze landhuizen zijn de aan de bovenzijde uitgemetselde
schoorstenen. Bij Heinsiuslaan 45 (1919) en Groen van
Prinstererlaan 25 (1934) wordt het landelijke effect bekrachtigd
doordat de gevels op de verdieping zijn betimmerd met houten
delen.
Barchman Wuytierslaan 46 en Huygenslaan 43 dateren beide van
circa 1925 en zijn alletwee geïnspireerd op de Amsterdamse-
schoolstijl. Bij eerstgenoemde uit zich dit in het siermetselwerk
dat aansluit op de asymmetrisch in de kopgevel geplaatste
schoorsten; bij laatstgenoemde voornamelijk in het siermetselwerk
van de schouderstukken van de kopgevel.
Mauritslaan 3 is een uitzonderlijk geval omdat dit pand, stammend
uit 1921, het resultaat is van een Duits systeembouwpakket.

Aan de Borgesiuslaan en naburige straten bevindt zich een complex
middenstandswoningen met een zeer landelijk voorkomen. De
bouwmassa's van dit in 1920 ontworpen complex worden gedomineerd
door golvende, rieten daken en maken een als het ware geboetseede
indruk. Vooral de hoekwoningen zijn van een uitzonderlijke
plasticiteit: ronde vormen voeren de boventoon. Architect van het
complex is Van Wamelen, die in Baarn een landhuis in deze trant
bouwde.
Aan de Madoerastraat en omgeving staat een middenstandscomplex
met een veel conventioneler uiterlijk. Het meest bijzondere aan
de woningen is de doorgaande balkonstrook onder een groot
dakoverstek. Een middenstandscomplex met de zelfde conventionele
of traditionele eigenschappen werd in 1931 door de stadsarchitect
van der Tak gebouwd rond de straten; Amperestraat, Marconistraat,
Rontgenstraat en Wattstraat. Van der Tak plaatste een klein
hofje, met woningen van 1 bouwlaag centraal in het complex, dat
via twee poortgebouwen te bereiken is.
Groen van Prinstererlaan 7-9 is een van 1933 daterende, dubbele
middenstandswoning, die opvalt door de grote, rondbogige vensters
in de erkers aan de voorzijde.

Voorbeelden van eenvoudige, kleine arbeiderswoningen zijn
Conickstraat 25 en Pothstraat 1-3. Deze in de 19e eeuw gebouwde
panden bestaan uit 1 bouwlaag onder zadeldak en bezitten geen
enkele versiering.
Soesterweg 15-17 en Puntenburgerlaan 5-7 zijn rond de laatste
eeuwwisseling tot stand gekomen. Deze dubbele woningen zijn
voorzien van een uitgebreid repetoir aan renaissancistische
baksteenornamenten. Dit gaat ook op voor Parallelweg 14-18, een
driedubbele arbeiderswoning, evenals de twee voorgaande panden
gesitueerd in het Soesterkwartier.

De woning Vijver 27 herbergt een verassing in zich: via een poort
aan de rechter zijde van het pand kan men een hofje betreden,
waaraan (haaks op de woning aan de Vijver) een 4 woningen
bevattend bouwblok staat. Het blok dateert van de 19e eeuw en
heeft enige tijd dienst gedaan als militair hospitaal.
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De woningblokken Muurhuizen 2-12, Bloemendaalsestraat 66-72 en
Berkenweg 6-16 staimnen uit de eerste jaren van de 20e eeuw en
vertonen stylistisch alle drie enige neo-renaissanceinvloeden. In
het pand aan de Berkenweg worden deze invloeden gecombineerd met
chaletstijlinvloeden, met name in de daken van de hoekwoningen.
Het bouwblok Kleine Spui 22-30 bevindt zich in de schaduw van de
Koppelpoort-. In 1947 is dit blok gebouwd in een
traditionalistische, op de Delftse school geënte bouwstijl. Deze
ingetogen, zich naar de omgeving schikkende vormentaal is in de
jaren '40 meermalen toegepast bij invullingen in de historische
Amersfoortse binnenstad.

Aan de Tolliusstraat en naburige straten, aan de rand van het
Bergkwartier, staat een in 1910 gebouwd complex
arbeiderswoningen. De bouwblokken bestaan uit anderhalve bouwlaag
onder mansardedak. De lijstwerken en dakkapellen vertonen
neoclassicistische invloeden. De N.V. Volkshuisvesting gaf W. van
Schaik destijds de ontwerpopdracht.
De arbeiderswoningencomplexen aan de Bonifaciusstraat en omgeving
(1914) en aan de Violenstraat en omgeving (1925) zijn gesitueerd
in het Soesterkwartier. Opdrachtgever waren respectievelijk de
R.K. woningbouwvereniging Sint Bonifacius en de
woningbouwvereniging Goed Wonen.
De complexen aan de Coninckstraat en omgeving (1934) en het
Dreyershofje (1938) zijn beide ontworpen door Van de Tak. Het
gemeentelijk woningbedrijf fungeerde als opdrachtgever. Deze
complexen, die in de schil van de binnenstad zijn gesitueerd,
hebben een bescheiden voorkomen. De bouwblokken bestaan uit 1
bouwlaag onder overstekend zadeldak. Het complex aan de
Conickstraat past zich op deze wijze aan aan het belendende
Pothhofje. Het Dreyershofje is meer in zichzelf gekeerd: de
bouwblokken omgeven een binnenhof die bereikbaar is via twee
rondbogige onderdoorgangen.
Het arbeiderscomplexcomplex aan het Ostadeplein, de Potterstraat,
Steenstraat en Ruysdaelstraat en het complex aan de Doustraat,
Rembrandtstraat, Halsstraat, Miereveldstraat en Woestijgerweg,
zijn beide gebouwd door een team van architecten bestaande uit:
W.K. de Wijs, H.A. Pothoven, H.J. Klijnstra en G. van Hoogevest.
Aan het Ostadeplein vallen de twee poorten op die in een woonblok
zijn geintegreerd. Beide poorten geven doorgang naar
achterliggende straten waar het complex verder gaat.

4.12 BOERDERIJEN

Het buitengebied ten noorden van Amersfoort is de laatste 10 jaar
voor een groot deel opgeofferd voor de uitbreiding van het
stedelijk gebied. Ook in de nabije toekomst zullen nog grote
gebieden opgeofferd worden voor nieuwbouwwijken. Het gevolg
hiervan is dat vele boerderijen die nu in deze inventarisatie
opgenoemen zijn over een niet al te lange tijd verdwenen zijn of
in het stedelijk gebied ingekapseld zijn.
Het gebied rond de voormalige gemeente Hoogland is reeds voor het
grootste deel volgebouwd. Slechts de Zeldertse polder, ten westen
van Hoogland is nog zo goed als onaangetast. Dit laaste geldt ook
voor het gebied ten oosten van de E38 rond Hooglanderveen.
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In het buitengebied van Amersfoort komen een drietal
boerderijtypen voor; langhuisboerderijen, krukhuisboerderijen, en
dwarshuisboerderijen. Het langhuistype is het meest voorkomende.
De oudste voorbeelden gaan terug tot de 17e eeuw, zoals aan de
Hoveniersweg 4 en aan de Mgr. van de Weteringstraat 48. De
boerderij aan de Hoveniersweg, inmiddels op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst,verkeerd nog voor een groot deel in
orginele staat. Met name het interieur is van belang. De
kapconstructie is nog geheel in tact, de woonkamer heeft een
orginele haardpartij, tegels uit de 18e eeuw en een bedstede.Een
jonger voorbeeld, uit de 17e eeuw vinden aan de Bloemendalseweg
61. Het is een stadsboerderij van het langhuistype, waarbij de
voormalige staldeur in de linkerzijgevel is geplaatst.
Oorspronkelijk heeft deze deur in de achtergevel gezeten, maar is
in de loop van de tijd door omstandigheden in de zijgevel
geplaatst. Deze .boerderij heeft een bepleisterde voorgevel
stammend uit de 19e eeuw. Aan de Hellestraat 7e staat een pand
dat, aan de vorm te zien, een stadsboerderij is geweest, maar er
ontbreekt informatie om dit vermoeden te staven.
Typische 19e eeuwse voorbeelden van het langhuishuistype staan
aan de Sneulseweg 2, Mgr. van de Weteringstraat 21, 36 en 50. De
boerderij aan de Slaagseweg 8 stamt ook uit de 19e eeuw, maar
staat op een omgracht terrein waar sinds de 14e eeuw een hofstede
heeft gestaan. Dit terrein is nu een archeologisch monument.Het
jongste voorbeld van het langhuistype stamt uit de wederopbouw-
periode en staat aan de Holleweg 56
Voorbeelden van het krukhuistype staan aan de Coelhorsterweg 2,
34 en Slaagseweg 3. Een van oorsprong 18e eeuwse
krukhuisboerderij aan de Heideweg 20, vertoont in de voorgevel
nog sporen van de oorspronkelijke gevelindeling, (getoogde
strekken) Verder vinden we nog van het zelfde type voorbeelden
aan de Mgr. van de Weteringstraat 52-54, Oude Kerklaan 1 met
vernieuwde zijgevel). Uit de wederopbouwperiode stamt de
boerderij aan de Coelhorsterlaan 10. Uit dezelfde periode stammen
de meer complexmatige aangelegde boerderijen, zoals aan de
Coelhorsterlaan 1 en 6-8. Deze boerderijen zijn vrijer van opzet,
zonder dat een strak vastgesteld patroon wordt gevolgd. De
Coelhorsterlaan 1 heeft een woongedeelte dat aan de
rechterzijgevel van de stal is gebouwd, terwijl de
Coelhorsterlaan 6-8 een boerderij is waarin 2 woningen zijn
ontworpen.
Het dwarshuistype vinden we onder meer aan de Coelhorsterweg 2 en
34 en aan de Slaagseweg 3. De zeer rijk gedetailleerde
dwarshuisboerderij aan de Hogeweg 219 stamt uit de negentiger
jaren van de 19e eeuw. Het schoorwerk met korbelen en de uit hout
gesneden topversiering geven deze boerderij een bijzonder
karakter.

4.13 BEDRIJFSGEBOUWEN

Binnen de grenzen van de gemeente Amersfoort hebben zich nooit
grootschalige industrieën gevestigd. Zoals eerder werd vermeld
beperkten de activiteiten in deze sektor zich tot kleinschalige
bedrijven zoals leerlooierijen, weverijen en een kleine
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tabaksindustrie, (hoofdstuk 4.1, dl. A) De behuizingen van dit
soort bedrijven hebben de tijd niet overleeft, of hebben een
zodanige metamorfose ondergaan waardoor niets meer van de
oorspronkelijke functie terug te vinden is.
Aan de Spoorstraat in het Bergkwartier staat een uit 1916
stammend gebouw met een markante torenpartij die in het midden
van een symmetrische gevel is geplaatst. Het gebouw is eertijds
voor een drukkerij gebouwd, een functie die het nu nog heeft. Een
garage met een nieuw-zakelijk karakter aan de Vlasakkerweg 3 werd
in 1934 door de architect W. van Gent werd gebouwd. In dezelfde
stijl zijn een pomphuis en een transformatorhuisje aan de Hogeweg
205. Het ontwerp van beide gebouwen is van de stadsarchitect J.
van der Tak (1938).
Een aantal geinventariseerde transformatorhuisjes in amsterdamse
schoolstijl staan aan het Vondelplein, Berkenweg en
Hooglandseweg.
Het enige grote fabriekscomplex in Amersfoort bevindt zich aan de
Grote Koppel 15-16, 28-29-30. In de inventarisatie zijn alleen de
graansilo's geïnventariseerd. De oudste stamt uit 1938 en is uit
baksteen opgetrokken. Meer naar links staan twee uit gewapend
beton opgetrokken silo's uit 1941 en 1957.
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