










23  BP BENZINEPOMP-IJS VANVITELLI 
 KWEKERSWEG 7
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

24  KAPEL VAN COELHORST
 COELHORSTERWEG 33
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

25  ST. MARTINUSKERK
 KERKLAAN 22 HOOGLAND
 zaterdag 11-17 uur

26  WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
 SINT BONIFACIUSSTRAAT 61
 zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur

27  CENTRAAL KETELHUIS
 SOESTERWEG 320
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

28  HET EEMKLOOSTER
 DAAM FOCKEMALAAN 22
 zaterdag 11-16 uur 

29  LEERHOTEL HET KLOOSTER
 DAAM FOCKEMALAAN 10
 zaterdag 11-17 uur 

30  HUIS VAN BEEK
 UTRECHTSEWEG 375
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

31   BELGENMONUMENT
 BELGENLAAN 9
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

32  SINT ANSFRIDUS KERK
 JACOB CATSLAAN 28
 zaterdag 11-17 uur 

33  PARKHUIS 
 HEILIGENBERGERWEG 151
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur
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MONUMENTEN 23 T/M 33 – ZIE VOOR DE LOCATIES 
VAN DEZE MONUMENTEN DE KAART OP PAGINA 34

 rolstoel toegankelijk          
    

Dag van de Amateurkunst   

12 SINT-JORISKERK
 HOF 1
 zaterdag 11-17 uur / zondag 14-17 uur

13 IQ KUNSTUITLEEN EN GALLERIE
 HAVIK 37A
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur 

14 ELLEBOOGKERK 
 LANGEGRACHT 36
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

15 MADONNA - AMERSFOORT
 KROMMESTRAAT 32
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

16 LUTHERSE KERK
 LANGESTRAAT 61
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

17  MONDRIAANHUIS
 KORTEGRACHT 11
 zaterdag 10-17 uur / zondag 10-17 uur

18  DEVIANT, TUIN 
 ZUIDSINGEL 13
 zaterdag 13-16.30 uur / zondag 13-16.30 uur 

19  MARIËNHOF AMERSFOORT
 KLEINE HAAG 2
 zondag 12-17 uur

20  MONNIKENDAM EN PLANTSOEN
 PLANTSOEN OOST 2
 niet geopend als monument / openingstijden n.v.t.

21  HOTEL DE TABAKSPLANT
 CONINCKSTRAAT 15
 zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur 

22  SINT-ROCHUSKAPEL / DE ARMEN  
 DE POTH + 
 POTHSTRAAT 16
 zaterdag 11-17 uur





ACTIVITEITEN
   
           aanraders: 
 Culinaire Monumenten        
                  Wandeling
       Genieten in 
          Historisch groen
Muziek, dans & theater
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1 Onze-Lieve-Vrouwetoren 
2 Het Kapelhuis
3 De Observant
4 St. Pieters en Bloklands Gasthuis
5 Mannenzaal
6 Museum Flehite
7 Volmolen / De Katoendrukkerij
8 Koppelpoort - stadskanonniers

9 Joodse Begraafplaats
10 St. Franciscus Xaveriuskerk
11 Stad van Cahen
12 Sint-Joriskerk
13 IQ kunstuitleen en gallerie
14 Elleboogkerk
15 Madonna - Amersfoort
16 Lutherse Kerk

17 Mondriaanhuis
18 Deviant, Tuin
19 Mariënhof Amersfoort
20  Monnnikendam en plantsoen
21 Hotel De Tabaksplant 
22 Sint-Rochuskapel/ De Armen de Poth

1

3

15

14

17

4

Uw culinaire

 rondwandeling  

kunt u op elk  

willekeurig punt op  

de route starten

13

11



ACTIVITEITEN

Het thema van de Open Monumenten dagen 
2021 is “Mijn monument is Jouw monument.”  
De gastvrijheid van de Amersfoortse  

            horeca sluit hier naadloos bij aan.  

Zes restaurants zetten op zaterdag 11 en  
zondag 12 september hun deuren wagenwijd 
voor u open. Laat u tijdens een culinaire  

wandeling van ca. 3 uur leiden door de mooiste  
straatjes van de historische binnenstad van  
Amersfoort. Langs bijzondere monumenten en 
publiek straattheater, om vervolgens bij de deel- 
nemende restaurants te worden verrast met zeer 
smakelijke amuses. Elk van de zes deelnemende 
restaurants biedt u één amuse To Go aan. Deze kunt 
u ter plekke op het terras of onderweg nuttigen.  
 
De kosten voor deelname aan deze culinaire  
wandeling bedragen ! 39,50 per persoon.

Meld u aan en proef hoe Amersfoort smaakt! 
Tickets tot 6 september te reserveren via 
https://omdamersfoort.nl/amusewandeling 

 
Bijpassende dranken zijn niet inbegrepen in  
de prijs. U kunt deze naar wens ter plekke  
bestellen en contant afrekenen.

A   Kroast
Zweeds tunnbröd met carpaccio van kogelbiefstuk  
en pesto mayonaise

B   De Observant
‘Bordje Observeren’ met onder andere boeren paté,  
brokkelkaas en kloosterbrood
   

C   Papa’s Bar
Krokante geitenkaas lolly met spinazieschuim 

D  Buuf in de Serre (alleen op za  11 sept.)  
Verrassingsdoosje huisgebakken zoete verleidingen

  Mariënhof (alleen op zo 12 sept.)
Huis gerookte zalmtartaar – zoetzure komkommer – 
kreeftmayonaise – saffraan kroepoek

E   De Monnikendam
Tonijn – watermeloen – punzu vinaigrette

F   Hotel de Tabaksplant
Sabayon met vers fruit 

             
Culinaire Monumenten      
  Wandeling
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Tijdens de Open Monumentendagen 2021  
zoeken we de ruimte in de prachtige parken 
rondom de oude binnenstad. U vindt hier 

monumentale bouwwerken, historische tuin- 
ontwerpen en eeuwenoude bomen.  
 
Neem de tijd en breng op 11 of 12 september  
een bezoek aan één van onderstaande parken  
voor een lommerrijke wandeling, eventueel  
‘gewapend’ met een klapstoel of picknickmand.  
Laat u inspireren door optredens in het kader van  
het Groot Amateur Kunstfestival op zaterdag  
11 september en het Rondje van de Stad op zondag 
12 september, die ook in Amersfoorts historisch 
groen worden georganiseerd. Voor meer info kijk  
bij de activiteiten op pagina 8.

Randenbroek dankt zijn naam aan de ligging aan 
de rand van een broek (een moerassig gebied). 
Jacob van Campen liet er begin 17e eeuw een 

huis bouwen met een geometrische tuin. Tuinarchi-
tect Hendrik van Lunteren maakte begin 19e eeuw 
verschillende tuinplannen in Engelse landschapsstijl, 
met natuurlijke vormen en lijnen. Latere bewoners 
van Randenbroek hebben zich door zijn plannen laten 
inspireren. Het grootste deel van het park is beplant 
met eiken en beuken. De eeuwenoude eik vlakbij het 
terras aan de grote vijver dateert naar verluid uit de 
tijd van Jacob van Campen omstreeks 1650. De boom 
staat in de top 10 van oudste bomen van Nederland. 
De bruine beuk aan de voorkant van het hoofdge-
bouw is geplant omstreeks 1860.

Locatie – Parkingang Heiligenbergerweg, huisnr 84 
Parkingang Bisschopsweg, tegenover Zwaanstraat

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

PARK RANDENBROEK  
HEILIGENBERGERWEG A

   
 Genieten in 
        Historisch groen
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ACTIVITEITEN

B

B

A

C

7

Kijk voor de 

actuele gegevens op 

www.omdamersfoort.nl. 
Alle activiteiten zijn gratis 

tenzij anders vermeld.

Het Zocherplantsoen is een uniek stukje groen 
rondom de oude stadswallen van de binnenstad 
van Amersfoort.Tussen 1829 en 1843 werd de 

vervallen middeleeuwse stadmuur afgebroken. Net 
als op andere plekken in Nederland werden er plant-
soenen aangelegd. Dit leverde in Amersfoort mooie 
wandelparken op in Engelse landschapsstijl, naar 
ontwerp van tuinarchitect Hendrik van Lunteren 
(1780-1848) en Jan David Zocher (1791-1870).  
De burgers van de stad konden zo tussen lommerrijk 
groen wandelen over kronkelende paden, genietend 
van het uitzicht op de groene omgeving. Tussen 1956 
en 1958 werden de Plantsoenen West en Zuid  
opgeofferd aan de nieuwe rondweg, nu de Stadsring. 
U vindt op diverse plekken in de plantsoenen borden 
waarop de geschiedenis van het plantsoen uitvoerig 
wordt beschreven.

Locatie – Scheltussingel 30-40 – bij theater Flint en
Smallepad, bij gebouw Rijksdienst Cultureel Erfgoed

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

ZOCHERPLANTSOEN  
SMALLEPAD / SCHELTUSSINGELB

Uitgeverij Deviant is gevestigd in twee middel-
eeuwse muurhuizen, die stammen uit 
omstreeks 1390. De panden zijn dit jaar niet 

geopend tijdens de Open Monumentendagen.  
Wel is de prachtige tuin te bezoeken. Hier treft u  
een Venijnboom (Taxus baccata) uit 1870 aan.  
Deze taxus wordt ook wel levensboom genoemd:  
als de boom bijna dood is, verjongt hij zich doordat 
takken op de grond gaan wortelen. Tussen 1853  
en 1953 was in het pand het Oude Mannen- en  
Vrouwenhuis der Hervormde Diaconie gevestigd. 

Locatie – Zuidsingel 13
Optredens – zaterdag en zondag tussen 13 en 16.30 uur 

zaterdag 13-16.30 uur / zondag 13-16.30 uur

DEVIANT, TUIN  
ZUIDSINGEL 13C



Groot Amateurkunstfestival
Op deze dag kan het publiek gratis 
kennismaken met koren, muziekkorp-
sen, big bands, muzikale ensembles, 
dans- en toneelverenigingen.  Zij laten 
zien en horen hoeveel plezier je kunt 
beleven aan amateurkunst. Verspreid 
over diverse buitenlocaties in 
Amersfoort zijn korte presentaties bij 
te wonen. Alle optredens zijn gratis. 
Volg je eigen route langs de pleinen, 
parken, plantsoenen en tuinen en 

ontmoet de verenigingen! Amersfoort 
is een actieve stad op amateurkunst-
gebied en kent ruim 130 amateur-
kunstverenigingen in de verschillende 
disciplines. Tijdens het Groot Amateur-
kunstfestival laten de verenigingen met 
een optreden van ca. 20 minuten zich 
weer zien aan de stad! Locaties met 
een optreden herkent u aan het logo 
van het Groot Amateurkunstfestival.  
www.scholenindekunst.nl/amateur-
kunst voor het volledige programma 

ACTIVITEITEN

ZATERDAG 11-17 uur 

ZONDAG 12-17 uur 

   
 Muziek, 
              dans & theater

88

Rondje van de Stad – 5 jarig jubileum!
In samenwerking met alle Culturele partijen in 
Amersfoort presenteren we daarom een XL versie. 
Een festival met een informele setting waarbij 
ontdekken, ontmoeten en verbinden centraal staat.
Dit jaar zijn er 3 cultuurroutes die het publiek kan 
lopen. Deze wandelroutes lopen langs de culturele 
hotspots die Amersfoort rijk is. Er zijn tevens  
verschillende live acts te zien van professionals  
uit de stad en regio. Poëzie, muziek, theater en 
performance, het komt allemaal aan bod. Op diverse 
plekken door de stad vieren we zo de opening van 
een nieuw cultureel seizoen. Na een verloren, stil 
jaar is het nu het moment om Kunst en Cultuur  
weer in het licht te zetten en de stad weer te laten 
bruisen. We laten gezamenlijk zien wat Amersfoort 
op het gebied van Kunst en Cultuur te bieden heeft.  
Laat je verrassen en bekijk het volledige 
programma op www.rondjevandestad.nl

Kijk voor de 

actuele gegevens op 

www.omdamersfoort.nl. 
Alle activiteiten zijn gratis 

tenzij anders vermeld.

Let op: 

voor sommige 

activiteiten moet u zich 

van te voren aanmelden via 

www.omdamersfoort.nl

ZONDAG 12-17 uur 



ACTIVITEITEN

ZONDAG 12-17 uur 

   
 Muziek, 
              dans & theater
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ZONDAG 12-17 uur 

Stadskanonniers in de Koppelpoort (M8)
zaterdag 11-16 uur, zondag van 11-16 uur
Exercitielessen 13.00, 14.00 en 15.00 uur  
(aanmelden 11-13 uur in de Koppelpoort)
De exercitielessen zijn voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

De kinderen gaan schieten met een waterkanon en 

kunnen een certificaat Hulpkanonnier halen. 

De kanonniers geven schietdemonstraties met een 
authentiek voorladerkanon op affuit. In de Kanon-
niersruimte worden doorlopend video’s van de 
stadskanonniers in actie vertoond.

Rondvaarten door de Waterlijn 
zaterdag en zondag vaart van 12.30 tot 15.15 uur  
per kwartier een boot de west route.
Vertrekpunt achter de  
Onze-Lieve-Vrouwetoren (M1)
Een kaartje kost 6 euro. 
Tijdens deze rondvaart kunt u Amersfoort van  
een heel andere kant bekijken. De gidsen van de 
Waterlijn vertellen u uitgebreid over Amersfoort. 

Stadswandeling Amersfoort
zaterdag 10, 12, 14 en 16 uur 
zondag 12, 14 en 16 uur 
Vertrekpunt Onze-Lieve-Vrouwetoren (M1)
De gidsen van Gilde Amersfoort lopen met u langs 
bekende en minder bekende monumenten. Daar 
vertellen ze de verhalen van de historische 
binnenstad van Amersfoort en de ontwikkeling van 
de stad. Na deze rondleiding kunt u eenvoudiger 
beslissen welke monumenten u wilt bezoeken.

ZATERDAG & ZONDAG



Culinaire Monumenten Wandeling 
zaterdag 12 - 17 uur,  zondag 12-17 uur
Uw rondwandeling kunt u op elk willekeurig punt  
op de route starten
Wandel uitgebreid door de Amersfoortse binnenstad 
en laat u door zes restaurants verrassen met smake-
lijke amuses. De kosten voor deelname aan deze 
culinaire wandeling bedragen per persoon ! 39,50. 
Aanmelden tot uiterlijk 6 september mogelijk  
via https://omdamersfoort.nl/amusewandeling/
Op pagina 4 vindt u de wandelroute en op pagina 5  
de deelnemende restaurants

Fietstocht Herrijzend Amersfoort
zondag 12 september, 12.00 uur (duur ca. 1 uur) 
Vertrekpunt Benzinestation Kwekersweg /  
IJs van Vitelli  (M23)
Siesta neemt u mee op de fiets over bedrijven- 
terrein Isselt langs Amersfoortse industriële 
wederopbouwpanden.
Boekje ‘Fietstocht Herrijzend Amersfoort’  
te koop voor ! 2,50

ZATERDAG & ZONDAG

ZONDAG

Belgenmonument
zaterdag 11 - 17 uur,  zondag 12-17 uur
Belgenlaan 9 (M31)
Het monument is beide dagen te bezoeken.  
Op zondag worden er rondleidingen gegeven 
rondom dit grote bijzondere monument.  
Het carillon wordt bespeeld door de beiaardier, 
en in kleine groepjes kan bij het carillon  
gekeken worden.

10



11

ACTIVITEITEN

11.00 uur Vismarkt                                             
11.30 uur Havik
12.00 uur Vismarkt 
13.00 uur Vismarkt                                         
13.30 uur Havik

12.00 uur Havik                                             
12.30 uur Vismarkt
13.30 uur Vismarkt
14.00 uur Havik

ZATERDAG & ZONDAG

ZONDAG

Levende historie
zaterdag 11 - 13.30 uur,  zondag 12-14.00 uur
Vismarkt en Havik
De rolspelers van Levende historie kruipen in de 
huid van historische personages. Het verleden 
komt – via flash mobs – tot leven op verschillende 
plekken in de stad, onder meer op de Vismarkt 
(kruispunt Langestraat en Korte Gracht) en de 
Heksenbrug op het Havik (hoek Krommestraat).

ZATERDAG

   
 Levende 
              historie

Kijk voor de 

actuele gegevens op 

www.omdamersfoort.nl. 
Alle activiteiten zijn gratis 

tenzij anders vermeld.

Let op: 

voor sommige 

activiteiten moet u zich 

van te voren aanmelden via 

www.omdamersfoort.nl 11



33   

      GEOPENDE 
            MONUMENTEN 



1
De gotische toren 

hoorde bij de Onze- 
Lieve-Vrouwekapel, 

die, bijzonder in de mid-
deleeuwen, in één keer 
werd gebouwd tussen 
1450 en 1500. De bouw-
meester liet zich inspi- 
reren door de Utrechtse 
Domtoren. Een oudere 
kapel werd als koor in  
het nieuwe kerkgebouw 
opgenomen. De kerkuit-
breiding was nodig, 
omdat Amersfoort door 
het mirakel-beeldje een 
belangrijk bedevaarts-
oord was ge worden. Het 
Maria-beeldje, dat voor 
vele wonderen zorgde, 
trok pelgrims van heinde 

en verre. Na de Reforma-
tie in 1579 werd de kerk 
niet meer als zodanig 
gebruikt. Het schip stort-
te in 1787 in bij een 
buskruitontploffing en 
werd nooit meer her-
bouwd. De contouren zijn 
in het plaveisel van het 
plein te zien.  
 
Er bevinden zich 100 
klokken in de toren: een 
carillon met 35 klokken 
van de 17e-eeuwse klok-
kengieters Hemony en 
een tweede carillon  
uit 1997 met 58 moderne 
klokken van klok ken  -
gieter Eijsbouts. In 2000 
werd het Zevengelui 

toegevoegd, zeven Duitse 
luidklokken. In 2014 
kreeg de toren twee  
bronzen deuren, naar 
ontwerp van kunstenaar 
Eric Claus. Ze verbeelden 
Maria, haar zeven  
Smarten en zeven Vreug-
den, het Wonder en de 
Pelgrims. Binnen in de 
toren markeert een rood 
laserlampje het middel-
punt van Nederland  
in het Rijksdriehoek        - 
stelsel, dat tijdens de 
Franse inlijving begin  
19e eeuw werd opgezet, 
beter bekend als het 
kadastrale nulpunt. 

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

ONZE-LIEVE-VROUWETOREN 
LIEVE VROUWEKERKHOF
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zaterdag 11-17 uur

De werkplaats is niet 
toegankelijk maar wel 
te bekijken. Bij grote 
drukte zult u even  
moeten wachten. 

Het laat-gotische 
pand is omstreeks 
1500 gebouwd in 

baksteengotiek, met veel 
details in baksteen, zoals 
blindnissen en blindven-
sters. Het pand is in 1905 
op initiaf van de Oudheid-
kundige Vereniging 
Flehite gerestaureerd, 
waarbij veel details 
opnieuw zijn terugge-
bracht. Op de console op 
de hoek stond ooit een 
gebeeldhouwd natuur-

stenen Mariabeeld. Hier 
zetelde de Onze-Lieve-
vrouwebroederschap die 
het beheer had over 
Onze-Lievevrouwekapel. 
Opgericht in 1445, direct 
na de vonst van het mira-
kelbeeldje, waren zij 
feitelijk verantwoordelijk 
voor de organisatie van 
Amersfoort als pelgrims-
stad. 

KAPELHUIS
KRANKELELEDENSTRAAT 112
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In 1982 werd het verval-
len complex van het 
voormalige Observan-

tenklooster gerestau- 
reerd. Bijna was het er 
niet meer geweest, want 
in 1970 was een sloop-
vergunning afgegeven. 
Het complex werd eind 
15e eeuw gebouwd door 
Franciscaner Minder-
broeders, een klooster- 
orde met volgelingen in 
heel Europa. Het oor-
spronkelijke klooster 
bestond uit drie gebou-
wen: een kapel, een 
kloosterhof met een 
rondgaande kloostergang 
en een moestuin, waar 
geneeskrachtige kruiden 

groeiden. Na de Refor-
matie in 1579 werd de 
kloosterkapel gesloopt 
en werden de klooster- 
gebouwen in de  
17e eeuw gebruikt  
als Schuttersdoelen 
(oefenplaats voor de 
schutterij) en in de 19e 
eeuw als kazerne. Bij 
opgravingen in 1977-
1980 werden tientallen 
skeletten aangetroffen 
van monniken, die  
begraven lagen in de 
voormalige klooster- 
gangen. Onder hen 
bevond zich een fors 
gebouwde monnik van 
Schotse herkomst. 

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

DE OBSERVANT 
STADHUISPLEIN 73
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Op de plek van het 
laatmiddeleeuwse 
Sint-Pietersgast-

huis ontwierp architect 
H. Kroes in 1907 een 
modern gasthuiscom-
plex. Om te voorkomen 
dat het oude monumen-
tale gasthuis geheel 
moest worden gesloopt, 
draaide hij zijn ontwerp 
een kwartslag, zodat de 
voorgevel aan Achter 
Davidshof kwam te lig-
gen. Het pand kreeg een 
neorenaissance voor- 
gevel, met natuurstenen 
banden en blokken.  
De door pilasters geflan-
keerde entree is  

De Mannenzaal en 
de kapel waren 
onderdeel van het 

laat     middeleeuwse Sint- 
Pietersgasthuis. Na een 
fusie begin 19e eeuw 
bood het Sint-Pieters- en 
Bloklandsgasthuis arme 
vrouwen en mannen 
onderdak in de Vrouwen-
zaal en de Mannenzaal. 
De Mannenzaal bood 
onderdak aan 22 gaste-
lingen, die hun oude dag 
sleten in een bedstede, 
aan een tafeltje en met 
een kist voor hun bezit-
tingen. Toen in 1907 het 
gasthuiscomplex plaats 
moest gaan maken voor  
een modern ontwerp, 

bleven uiteindelijk de 
Mannenzaal en de kapel 
gespaard. In de kapel zijn 
de plafondschilderingen 
bewaard gebleven en 
verschillende gebeeld-
houwde natuurstenen 
kopjes onder de ribben 
van het gewelf. Kleinere 
gebouwonderdelen wer-
den in de hal herplaatst, 
zoals de bor     de   strap, de 
spiltrap en de kinderspel-
tegeltjes. 

zaterdag 13.30 -17 uur / zondag 13.30 -17 uur zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

ST.-PIETERS EN 
BLOKLANDS GASTHUIS 
ACHTER DAVIDSHOF 1

MANNENZAAL
WESTSINGEL 474 5

 
bekroond met een barok 
fronton. Bovenop de 
trapgevels staan natuur-
stenen leeuwen. De twee 
zijvleugels van het U- 
vormige gebouw zijn in 
de jaren vijftig van de 
vorige eeuw gemoderni-
seerd. Recent is het 
complex verbouwd tot 
een modern verpleeg 
tehuis met 28 apparte-
menten. 
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Museum Flehite is 
gehuisvest in drie 
panden, Bree-

straat 76-78-80. De laat- 
middeleeuwse muur- 
huizen zijn fraai geres-
taureerd. Zo is het 
pleisterwerk opnieuw 
aangebracht en alles in 
de verf gezet. Daarbij is 
gekozen voor een ingeto-
gen uitstraling: de luiken 
aan Breestraat zijn in 
beige uitgevoerd in plaats 
van het ossenbloed-rood.  
Ook de kade en de brug 
zijn vernieuwd. De kade-
muren, die dreigden te 
verzakken, zijn gefun-
deerd en de kade is 
verbreed. De oude brug 

is vervangen door een 
nieuw exemplaar.  
De laatmiddeleeuwse 
woonhuizen werden in  
de 17e en 18e eeuw al 
ingrijpend verbouwd.  
Zo werd de kap van 
Breestraat 80 (entree) 
eind 17e eeuw al ver-
nieuwd. Het middelste 
pand nummer 78 kreeg 
in 1899 het huidige neo-
renaissance uiterlijk. 
Toen werd ook de 
Breestraatgevel ver-
nieuwd en aan de 
achterzijde, aan de  
Westsingel, kwam een 
bruggetje naar de nieuwe 
entree tot het jonge 
Museum Flehite. Pand 

MUSEUM FLEHITE 
BREESTRAAT 80 / WESTSINGEL 50

zaterdag 10-17 uur / zondag 10-17 uur   zaterdag gratis toegang

nummer76 werd in de 
18e eeuw verbouwd tot 
tabakspakhuis, met  
hijsbalk en hijsluiken.  
In 1974 werd het pand 
gerestaureerd met 
behoud van oude bouw 
elementen; wel werden 
aan de singelzijde  
twee grote ramen aan- 
gebracht. Het museu-
minterieur dateert van 
2009, na een grote 
asbestsanering. Toch zijn 
er nog veel bouwsporen 
te zien van de bewogen 
geschiedenis van deze 
drie muurhuizen. Vraag 
naar het vouwblad  
‘Sporen in huis’. 

GEZICHT OP AMERSFOORT
Grootse restauratie is 
begonnen ‘Gezicht op 
Amersfoort’ binnenkort  
als nieuw

Museum Flehite is in april 
gestart met de restauratie  
van het 350 jaar oude Gezicht  
op Amersfoort van Mathias 
Withoos. De restauratie  
vindt plaats in het onlangs 
opgeleverde CollectieCentrum 
Nederland (CC NL) en is hope-
lijk begin december gereed.

Zie ook pagina 26/27
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De Volmolen in 
Amersfoort werd in 
1645 gebouwd als 

watermolen waar geweven 
wol vervilt werd tot kle-
dingstof, het zogenaamde 
laken. De met waterkracht 
aangedreven stampers 
vervingen het kneden van 
de geweven wol door 
middel van hand- of voet-
vollen. Gevolde wol, ofwel 
laken werd als sinds de 
Grieken en Romeinen 
gemaakt. Bij het vollen 
werden verschillende 
toevoegingen gebruikt 
zoals vollersaarde en 
urine. Volmolens heetten 
in de volksmond dan ook 
wel stinkmolens. Reden 
dat ze buiten de stad 
gebouwd werden.  
 
De Volmolen in Amers-
foort werd destijds op de 
stadsmuur net buiten de 
stad gebouwd. In de 
zijmuur van de Volmolen 
aan stadszijde zijn nog 
steeds de spaarbogen van 
de stadsmuur zichtbaar.  
 

Volmolens uit de 16e en 
17e eeuw gelden als 
vroeg-industrieel erfgoed. 
Ze werden door heel Euro-
pa gebouwd en dan vooral 
in gebieden met veel 
waterverval, in Nederland 
vooral in Limburg en 
Noord Brabant. Vaak 
waren het  watermolens, 
maar ook wel wind- of 
rosmolens.  
 
Om verschillende redenen 
herstelde en veranderde 
men de Volmolen in de 
loop van de eeuwen enkele 
malen. Bij de restau- 
ratie van rijksmonument 
de Koppelpoort en de 
Volmolen in 1886 verwij-
derde men het voorste 
bouwdeel aan de Eemzijde 
waarin waarschijnlijk het 
waterrad en de kantoren 
zaten. Op die manier 
kwam de iconische  
Koppelpoort meer tot zijn 
recht. Op het deel waar 
het weggehaalde voorste 
deel van de volmolen 
stond, ligt nu de voortuin 

van de Volmolen. De toren 
het dichtste bij de Volmo-
len, hoort van oudsher  
bij de Volmolen en niet  
bij de Koppelpoort. Het 
uiterlijk van de Volmolen 
veranderde ook weer  
toen de naastgelegen 
schotbalksluis vervangen 
werd door de Rijksmonu-
mentale de Stoney-stuw  
in de naastgelegen Oost-
buitensingel (1910-1911). 
 

In de loop van de tijd 
kende het pand veel ver-
schillende invullingen. 
Nadat het zijn oorspronke-
lijke functie als volmolen 
verloor, zat er onder meer 
een timmerwerkplaats in, 
maar ook noodwoningen, 
opslag van kolen van de 
gasfabriek aan de Eem  
en later een kunstenaars-
woning en handweverij. 
Vanaf 2020 is De Katoen-

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  (Alleen toegankelijk met een ticket, te verkrijgen via www.omdamersfoort.nl) 

VOLMOLEN / DE KATOENDRUKKERIJ
PLANTSOEN NOORD 27



drukkerij in de Volmolen 
gevestigd. 
 
De Volmolen staat symbool 
voor het belang van de 
textielnijverheid voor 
Amersfoort. Naast bier en 
tabak was de textiel eeu-
wenlang van groot belang 
voor de economische 
bedrijvigheid in de stad. 
Vanaf de middeleeuwen 
vormde textiel en aanver-

wante nijverheden, af  
en aan, een belangrijke 
bron van werkgelegenheid 
en welvaart voor haar  
inwoners. Al in de 15e  
eeuw kende Amersfoort 
een lakennijverheid  
De textiel was zeker tot  
na 1870 van groot belang 
voor de werkgelegenheid 
en economische bedrijvig-
heid in de stad. 

19

Alleen  

toegankelijk met een  

ticket, te verkrijgen via 

www.omdamersfoort.nl



Deze gecombineerde 
water- en land-
poort (1425) was 

onderdeel van de tweede 
stadsmuur, die Amers-
foort moest beschermen 
tegen de vijand. Specta-
culair zijn de oorspron- 
kelijke laatmiddeleeuwse 
houten tredraderen bin-
nen in de poort. Hiermee 
kan het waterschot op  
en neer bewogen wor-
den. In 1844 werd de 
vervallen poort behoed 
voor afbraak. Pas ruim 
twintig jaar later werd de 
poort ingrijpend geres-
taureerd door Pierre 
Cuypers, de beroemde 
bouwmeester van het 

Rijksmuseum in  
Amsterdam. Hij voegde 
de gemetselde kantelen  
aan de stadszijde toe, 
een historisch onjuiste 
toevoeging! De poort 
onderging regelmatig 
herstel- en restauratie-
werkzaamheden.  
Zo werd in 1996 bij  
de terughoudend uitge-
voerde restauratie de 
zeldzame, beschermde  
flora op en rond de  
poort gespaard. Deze 
restauratie verdiende in 
1998 de prestigieuze 
Europa Nostraprijs. 

zaterdag 11-16 uur / zondag 11-16 uur  

KOPPELPOORT-STADSKANONNIERS
KLEINE SPUI8
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Om hun doden te 
begraven kochten 
de Sefardiem (joden 

wier voorouders uit Span-
je en Portugal kwamen)  
in 1670 een stukje grond 
achter de Bloemendalse 
poort. Deze begraafplaats 
is een van de vijf oudste 
joodse begraafplaatsen in 
Nederland. Volgens de 
joodse wetten mogen 
graven niet geruimd wor-
den; ze zijn dus voor 
eeuwig. Tijdens de Open 
Monumentendagen mag  
u de begraafplaats bezoe-
ken, die tegenover dit 
originele terrein ligt. 

Achter deze muur zijn de 
mensen herbegraven van 
de eerste begraafplaats. 
Op beide terreinen worden 
geen nieuwe overledenen 
bijgezet. Daarvoor is de 
begraafplaats aan de 
Soesterweg in gebruik.  

JOODSE BEGRAAFPLAATS
BLOEMENDALSESTRAAT

zondag 12-17 uur 

9
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De Sint-Franciscus 
Xaveriuskerk uit 
1816-1817 is een 

van de eerste neoclassi-
cistische kerken in 
Nederland. De buitenzij-
de heeft verschillende 
kenmerken van een 
Griekse tempel, zoals 
pilasters met Ionische 
kapitelen, bloemguirlan-
des en het driehoekige 
fronton. Ook binnen zijn 
Griekse stijlelementen 
herkenbaar: de zuilen 
met Ionische kapitelen, 
het tongewelf van het 
middenschip en de vlak-
ke plafonds van zijbeu- 
ken. De Xaverius wordt  
wel de eerste Water-

SINT-FRANCISCUS XAVERIUS KERK 
’T ZAND 29

zaterdag 11-17 uur / zondag 13-17 uur 

10
staatskerk ge   noemd 
zonder een echte Water-
staatskerk te zijn, want 
pas vanaf 1824 mochten 
kerken alleen gebouwd 
worden met goedkeuring 
van de ingenieurs van 
Waterstaat. Het ontwerp 
is van architect T. Witten-
berg uit Zut phen, het 
orgel van G.T. Batz 
dateert uit 1819. De kerk 
is de op volger van een 
laat-17e-  eeuw    se katho-
lieke schuilkerk achter 
de Sint-Aegtenkapel en 
huisvest daarmee de 
oudste katholieke 
geloofs   gemeenschap  
in de Amersfoortse  
binnenstad.  

22



Architect Abel 
Cahen ontwierp 
het in 1976, maar 

zijn plan voor deze plek 
in de monumentale bin-
nenstad stuitte op veel 
protest. Uiteindelijk  
werd in 1985 begonnen 
met de bouw. In zijn 
ontwerp zocht Cahen 
aansluiting bij de fijn- 
mazige structuur van  
de binnenstad.  
 
Om sociale interactie, 
intimiteit en levendigheid 
te bevorderen, streefde 
hij naar een multifunc- 
tioneel ruimtegebruik  
met een uitnodigend 
karakter. Hierdoor  

ontstond een bouwwerk 
met zes torens en een 
wirwar aan steegjes, 
pleinen, hoekjes en  
trappen. Het gebouw  
was bestemd voor de  
Rijksdienst voor Oud-
heidkundig Bodem - 
onderzoek, die er in 2009 
uit vertrok. Momenteel 
wordt het pand verhuurd 
aan diverse culturele en 
sociaal maatschappelijke 
organisaties. Het semi-
narie is verbouwd tot  
een kleinschalige woon-
voorziening.  

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur 

STAD VAN CAHEN
MUURHUIZEN 10411
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De Sint-Joriskerk 
hoort bij de vroeg-
ste geschiedenis 

van de stad. De stad is 
ontstaan bij een voorde 
door de Eem, waar de 
bisschop van Utrecht in 
de 12e eeuw een ver-
sterkte hoeve (hof) 
vestigde. Bij deze hof 
stond een romaans zaal-
kerkje met een toren.  
Na de stadsrechtverle-
ning in 1259 werd dit de 
parochiekerk van de 
jonge stad en uitgebreid 
tot een kruisbasiliek.  
Van deze periode (1270-
1350) resteren het 
huidige middenschip  
en het dwarsschip.  

In de 3e bouwfase (1370-
1450) werden aan het 
dwarsschip het huidige 
hallenkoor en het kapit-
telkoor gebouwd. Boven 
op de romaanse toren 
werd in de tweede helft 
van de 15e eeuw een 
gotische klokkenverdie-
ping gezet. In de laatste 
grote bouwfase (1466-
1534) kreeg de kerk het 
uiterlijk van driebeukige 
hallenkerk doordat de 
zijbeuken werden opge-
hoogd. In dit bouwproces 
raakte de toren geheel 
ingebouwd en kwam 
binnen in de kerk te 
staan. Uit deze tijd 
dateert ook het zuid- 

portaal in Bentheimer 
zandsteen, de huidige 
entree van de kerk.  
Tot aan de Reformatie in 
1579 was het interieur 
van de kerk een feest 
voor het oog, met kleur-
rijke gewelfschilderingen. 
Toen de kerk protestants 
werd, verdwenen deze 
onder een dikke kalklaag. 
Bij recente restauraties is 
een aantal weer zicht-
baar gemaakt. Daarnaast 
bevat het interieur enkele 
bijzonderheden. Het  
15e-eeuwse doxaal 
(zangtribune) is uniek in 
Nederland. Het marme-
ren gedenkteken van de 
architect en schilder 

Jacob van Campen 
dateert uit 1657. Het 
grote orgel uit 1845 is 
gebouwd door de beken-
de Deventer orgelbouwer 
Carl Friedrich August 
Naber (1797-1861).  
Hierbij gebruikte hij  
pijpwerk uit het oude 
17e-eeuwse orgel van  
de Amersfoortse orgel-
makers Van Hagerbeer. 
De Sint-Joriskerk heeft 
tegenwoordig niet alleen 
een religieuze functie.  
In het gebouw worden 
ook bezichtigingen,  
exposities, concerten  
en evenementen  
georganiseerd. 

zaterdag 11-17 uur / zondag 14-17 uur 

SINT-JORISKERK
HOF 112
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Met de bouw van de 
Elleboogkerk,  
officieel de Onze-

Lieve-Vrouw-ten-Hemel-
opneming, is in 1783 
begonnen. Katholieken 
mochten hun geloof niet 
in het openbaar uitoefe-
nen en daarom moest  
het gebouw op een  
huis lijken met hoog 
geplaatste ramen. In 
1820, toen het katholieke 
geloof zichtbaar mocht 
zijn, kreeg de Elleboog-
kerk een nieuwe voor- 
gevel in neoclassicisti-
sche stijl met een voor- 
uitspringende toren.  
De kenmerken van een 
Griekse tempel, zoals 

zuilen, pilasters en een 
driehoekig fronton, waren 
toen zeer in de mode. 
 
Vanaf 1963 zijn er in de 
Elleboogkerk geen kerk-
diensten meer gehouden 
en huisvestte het gebouw 
diverse instellingen. Sinds 
1998 vond het Armando-
museum er onderdak.  
Na een grote brand in 
2007 werd pas in 2011 
begonnen met de her-
bouw van de kerk. In 2012 
werd de nieuwe spits op 
de toren geplaatst, met  
de ori ginele haan, die  
bij de brand in de gracht 
was gevallen.  

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  

ELLEBOOGKERK 
LANGEGRACHT 3614

De (schijn)gevel van 
het pand mag dan 
19e-eeuws zijn,  

het pand zelf dateert uit 
ca. 1530. Het bezit nog 
laatmiddeleeuwse balk- 
lagen met sleutelstukken, 
de originele kapconstruc-
tie en zijmuren van 
kloostermoppen. Sinds 
1530 is het pand meerdere 
malen verbouwd. Zo zitten 
op de balklaag 17e-eeuw-
se rankenbeschilderingen 
en zijn er restanten van 
een 18e-eeuwse stijlka-
mer met een rococo 
schouw. Het tegeltableau 
in de entree is uit ca. 1900 
van de Utrechtse Tegel- 

 
fabriek Holland.  
Boekenplanken en  
de fraaie vroeg 20e- 
eeuwse etalage nodigen 
uit tot een bezoek aan  
de firma H. Wolters, 
‘boekhandel, behangsel- 
papieren en religieuze 
artikelen’.  

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  

IQKUNSTUITLEEN  
EN GALLERIE
HAVIK 37A

13



In 1671 maakte de schilder Mathias Withoos  
het grote stadsgezicht van Amersfoort.  

Nu 350 jaar later fotografeerde Jos Stöver  
de stad vanuit een zelfde hoek als Mathias 
schilderde. De foto is gemaakt ter  

gelegenheid van de tentoonstelling Ander Licht  
op Withoos, die vanaf 12 september 2021 in  
Museum Flehite is te zien.
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Met een stadsgids
van Gilde Amersfoort
zie je zó veel meer!

Zeer de moeite waard en u krijgt meteen een goede
indruk van de vele monumenten die u kunt bezoeken.

Loop gratis met een gids mee op:
Zaterdag 11 september om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur
Zondag 12 september om 12.00, 14.00 en 16.00 uur

Start van alle wandelingen vanaf de voet van de
Onze Lieve Vrouwetoren. De rondleidingen duren 1.5 uur.
U kunt zich gewoon melden bij de OLV toren.

U komt onze gidsen in dit weekend ook tegen
in een aantal opengestelde monumenten.
Zij staan u graag te woord!

Gilde Amersfoort verzorgt het
hele jaar door elke dag rondleidingen
door de historische binnenstad
en beklimmingen van de OLV toren.

www.gildeamersfoort.nl
Groenmarkt 19 | T 033 472 2236



Krommestraat 32-34 
is begin 16e eeuw 
als één pand 

gebouwd. De 16e-eeuw-
se zijmuur aan de steeg 
dateert uit de bouwtijd, 
en bevat vele grote, her-
gebruikte bakstenen uit 
een vroegere periode. Al 
begin 17e eeuw werd het 
opgedeeld in twee hui-
zen, met beide een 
voor- en een achterhuis. 
In de tweede helft van de 
19e eeuw werd het pand 
ingekort; dat is te zien 
aan de afgehakte bakste-
nen in de zijgevel. Pas in 
1936 werden de twee 
panden weer samenge- 

 
voegd tot één huis, waar  
drie generaties van de 
familie Volp tot 2015 
achtereenvolgens een 
timmerwerkplaats, een 
hobbyzaak en een winkel 
voor kunstenaarsbeno-
digdheden runden. De 
recente restauratie had 
als uitgangspunt een zo 
energieneutraal mogelijk 
pand op te leveren, met 
behoud van de oorspron-
kelijke constructie. In het 
interieur zijn veel oor-
spronkelijke muren, 
gewelven en balklagen 
zichtbaar.  

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  

MADONNA
DELI-BAR-RESTAURANT
KROMMESTRAAT 32-34

15
In de van oorsprong 13e- 

eeuwse Heilige Geest- 
kapel vonden tot 1686 

passanten en zieken onder-
dak en verzorging. Daarna 
betrok de Evanglisch- 
Lutherse gemeente het 
gebouw. In 1837 liet stads- 
architect B. Ruitenberg  
het kerkgebouw ingrijpend 
verbouwen. Het pleister- 
werk in de voorgevel sug- 
gereert gebruik van bewerk-
te natuursteenblokken. 
Typerend is de combinatie 
van verschillende neostijlen: 
neoclassicistische pilasters, 
kapitelen en fronton naast 
neogotische spitsboog- 
vorm van de ramen. Alle 
Lutherse kerken in Neder-

land zijn herkenbaar aan 
de zwaan als windvaan.  
De zwaan komt ook terug 
in de gevelsteen die ter 
gedachtenis van 400 jaar 
Reformatie (1517-1917)  
is geplaatst, en in de leze-
naar. Het orgel uit 1766, 
van de beroemde orgel- 
maker J.H.H. Bätz is het 
oudste van de stad en 
heeft een schitterende 
klank. De kapel is thans  
in gebruik als stadskerk 
onder de naam ‘de Amers-
foortse Zwaan’. Er worden 
exposities gehouden en 
voor ieder toegankelijke 
vieringen, concerten, 
gesprekken en lezingen.  

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur 

LUTHERSE KERK 
LANGESTRAAT 6116
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De uitgeverij is 
gehuisvest in twee 
middeleeuwse 

muurhuizen. Bij een 
ingrijpende verbouwing 
in de 18e eeuw kreeg 
Muurhuizen 3 een uit-
breiding aan de straat- 
zijde met karakteristieke 
18e-eeuwse schuif- 
ramen. Door aanpas- 
singen aan het voordak-
vlak kwam de oude voor- 
gevel in het interieur 
terecht en daardoor bleef 
een restant van de oor-
spronkelijke middel- 
eeuwse gevelafwerking 
bewaard: een dunne 
kalklaag met een ge- 
schilderde imitatie van 

metselwerk. Muurhuizen 
1 werd ook verbouwd in 
de 18e eeuw, maar be- 
hield meer het middel-
eeuwse karakter met de 
oorspronkelijke zware 
gevels en kleine raam- 
openingen. De achter- 
gevel toont diverse 
bouwfasen met een 
staalkaart aan vensters. 
Ook bevindt zich hier een 
laatgotische uitbouw, 
mogelijk oorspronkelijk 
het boothuis. Recent 
jaarringenonderzoek 
heeft uitgewezen dat 
Muurhuizen 1 en 3 aan-
zienlijk ouder zijn dan 
gedacht, ze stammen  
uit omstreeks 1390.  

zaterdag 13-16.30 uur / zondag 13-16.30 uur

DEVIANT- TUIN 
ZUIDSINGEL 13 - alleen tuin toegankelijk18

In het Mondriaanhuis 
stap je in de wereld van 
de wereldberoemde 

schilder Mondriaan: je 
ontdekt zijn iconische 
werk, zijn spirituele vor-
ming, zijn interesses en 
zijn vrienden. Voor alle 
kunstenaars van De Stijl 
was hij het grote voor-
beeld. Pieter Cornelis 
Mondriaan werd in 1872 
aan de Kortegracht 11 
geboren als zoon van het 
hoofd van de naastgele-
gen lagere school. De 
school was gevestigd in 
Kortegracht 9a, dat tot 
1869 een woonhuis was. 
In 1890 werd ook het 
woonhuis bij de school 

getrokken, zodat er zes 
lokalen waren en een 
bewaarschool. In 1992 is 
het pand gerenoveerd, 
waarbij de situatie van 
rond 1900 uitgangspunt 
was en nummer 9 en 11 
werden samengevoegd. 
Architect Leo Heijdenrijk 
liet zich inspireren door 
het kleurgebruik en de 
vlakverdeling van Piet 
Mondriaan.   
 

zaterdag 10-17 uur (gratis toegang) / zondag 10-17 uur

MONDRIAANHUIS
KORTEGRACHT 11 17
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zaterdag 13-16.30 uur / zondag 13-16.30 uur

Als de muren van  
het monumentale 
stadsklooster  

konden spreken zouden 
de verhalen u meenemen 
naar lang vervlogen  
tijden. De eerste stenen 
van het klooster werden 
ruim 500 jaar geleden 
gelegd en sindsdien  
heeft de Mariënhof vele 
functies gediend: van 
klooster tot burgerwees-
huis. 
 
Momenteel voegen de 
huidige pandbewaarders 
een nieuw hoofdstuk toe 
aan de rijke geschiedenis 
van dit Rijksmonument en 
wordt de locatie gebruikt 

voor evenementen en 
congressen. De Mariën- 
hof heeft altijd een  
verzorgende rol gehad  
en heeft mensen eeuwen-
lang samengebracht. 
 
Daarnaast zijn er ook 
twee horecagelegenheden 
gevestigd in het stads-
klooster. Buuf in de  
Serre waar u geniet van 
taart en lunch. Bij Wijnbar 
Zuster Margaux kunt u 
terecht voor een goed 
glas wijn en heerlijke 
bites in de bar of op het 
heerlijk ruime terras in  
de Kloostertuin.  

zondag 12-17 uur   

MARIËNHOF AMERSFOORT 
KLEINE HAAG 219
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Het pand met voor- 
en achterhuis is 
gebouwd begin 17e 

eeuw. In de voorgevel 
zitten boven deuren en 
ramen hanenkammen in 
een lichtrode baksteen. 
Midden in de kap bevindt 
zich een trijs of hijskap. 
Daarmee konden balen 
het pakhuis in en uit 
worden getakeld. In de 
gevel van het tuinhuis 
(2004) zit een gevelsteen 

met een bloeiende 
tabaksplant. Deze steen 
hoort hier van oorsprong 
niet, maar komt van  
het in 1905 afgebrande 
tabakspakhuis aan  
‘t Zand 10. Het hotel  
is genoemd naar de 
tabaks teelt en -handel 
die in de 17e en 18e  
eeuw de streek rond 
Amersfoort en Nijkerk  
zo veel arbeid en  
welvaart bracht. 

zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur 

HOTEL DE  
TABAKSPLANT
CONINCKSTRAAT 5

21
De waterpoort Mon-

nikendam is 
onderdeel van de 

tweede stadsmuur en 
gebouwd ter verdediging 
van de waterdoorgang. 
De poort bestaat uit twee 
ronde muurtorens, die 
zijn verbonden door een 
boog . De waterdoorgang 
onder de boog kon wor-
den afgesloten met een 
hek. Bij de bouw van de 
poort omstreeks 1400 
werden verschillende 
formaten baksteen 
gebruikt. Bakstenen 
waren in die tijd kost-
baar, daarom zijn 

waarschijnlijk alle 
beschikbare partijen 
baksteen gebruikt,  
nieuw en tweedehands. 
Vanaf de 19e eeuw  
werd de poort opgeno- 
men in het plantsoen in 
Engelse landschapsstijl. 
Het plantsoen werd  
aangelegd op de plek  
van de tweede stads-
muur, die haar 
defensieve functie  
inmiddels had verloren. 
In de waterpoort  
bevindt zich nu een  
restaurant. 

openingstijden n.v.t.*

MONNIKENDAM EN 
PLANTSOEN
PLANTSOEN OOST 2

20
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* neemt wel deel aan culinaire monumenten wandeling



HOTEL DE  
TABAKSPLANT
CONINCKSTRAAT 5

33

De 48 huisjes van  
het hofje De Armen 
de Poth zijn eind 

19e, begin 20e eeuw 
ge  bouwd, na de sloop  
van het pesthuis in 1892. 
Nog steeds wonen hier 
Amersfoorters met een 
bescheiden inkomen,  
een van de doelstel- 
lingen van De Poth.  
Het hoofdgebouw stamt 
uit de periode 1450- 1526 
en omvat de Regenten-
kamer, een bakkerij,  
de Uitdeelkamer voor  
het brood en de Celzus-
terenkamer.  

De kapel is gewijd  
aan Sint-Rochus, de 
bescherm     heilige van de 
pestlijders, die hier tot 
het einde van de 17e 
eeuw werden verpleegd. 
De pest maakte van de 
14e tot en met de 19e 
eeuw in Europa enorme 
aantallen slachtoffers.  
In de recent gerestau-
reerde 16e-eeuwse 
brood   oven werd tot  
1975 wekelijks brood 
gebakken voor de  
armen.  

zaterdag 11-17 uur

SINT-ROCHUSKAPEL / 
DE ARMEN DE POTH   
POTHSTRAAT 16 

22
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Nieuwland

Kattenbroek

Zielhorst

Schothorst

Liendert-Rustenburg

Kruiskamp-Koppel

Soester-
 kwartier

Randenbroek-   Schuilenburg

Binnenstad

Bergkwartier-Bosgebied

Vermeer- en Leusderkwartier

Vathorst-Hooglanderveen

Hoogland- Hoogland West

Amersfoort-Vathorst

Amersfoort-Schotshorst

Amersfoort

Leusden

Calveen

De Hoef

Isselt

N199

N221

N199 

N221

N237

N226

A28

A28

A1

A1

E232
E231

E30

E30

KNOOPPUNT
HOEVELAKEN

12  BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

13  AMERSFOORT-NOORD

14  HOEVELAKEN

8  AMERSFOORT

7  LEUSDEN

6  LEUSDEN-ZUIDMAARN

8A  AMERSFOORT-VATHORST

Stadspark
Schothorst

27

26

23

24

25

32
31

30

33
28

29

Kijk voor de 

actuele gegevens op 

www.omdamersfoort.nl. 
Alle activiteiten zijn gratis 

tenzij anders vermeld.

Let op: 

voor sommige 

activiteiten moet u zich 

van te voren aanmelden via 

www.omdamersfoort.nl
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23  BP BENZINEPOMP-IJS VANVITELLI 
 KWEKERSWEG 7
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

24  KAPEL VAN COELHORST
 COELHORSTERWEG 33
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

25  ST. MARTINUSKERK
 KERKLAAN 22 HOOGLAND
 zaterdag 11-17 uur

26  WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
 SINT BONIFACIUSSTRAAT 61
 zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur

27  CENTRAAL KETELHUIS
 SOESTERWEG 320
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

28  HET EEMKLOOSTER
 DAAM FOCKEMALAAN 22
 zaterdag 11-16 uur 

29  LEERHOTEL HET KLOOSTER
 DAAM FOCKEMALAAN 10
 zaterdag 11-17 uur 

30  HUIS VAN BEEK
 UTRECHTSEWEG 375
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

31   BELGENMONUMENT
 BELGENLAAN 9
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

32  SINT ANSFRIDUS KERK
 JACOB CATSLAAN 28
 zaterdag 11-17 uur 

33  PARKHUIS 
 HEILIGENBERGERWEEG 151
 zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

35
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Het benzinepomp-
station naast de 
monumentale 

Kwekersbrug werd in 
1957 gebouwd naar ont-
werp van architect Arie 
Jeremias van Wagenin-
gen en stedenbouw- 
kundige Arie Rooimans, 
beiden in dienst van de 
gemeente Amersfoort. 
Hun inspiratiebron was 
de Hilversumse architect 
Dudok. De bevriende 
Utrechtse kunstenaar 
Jan Boon maakte een 
muurschildering met 
paarden, symbool voor 
de pk’s van de auto’s.  

Het pompstation had  
een hokje voor de pomp-
bediende, een vitrine- 
kast voor smeermiddelen 
en een werkplaats voor 
één auto. Het stationne-
tje raakte in verval toen 
de Kwekersweg geen 
doorgaande straat  
meer was.  
 
Na jaren leegstand werd 
het, dankzij Siesta (Stich-
ting Industrieel Erfgoed 
in de Stad Amersfoort), in 
2011 een gemeentelijke 
monument. In 2016  
volgde de restauratie.  
 

Kunstenaar Frank  
Biemans vernieuwde  
het kunstwerk. Tegen-
woordig kan men  
‘bijtanken’ onder het 
genot van een ijsje. 

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

BP BENZINESTATION / 
IJS VAN VITELLI
KWEKERSWEG 7 

23

36
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De rooms-katholieke 
Sint-Martinuskerk 
in Hoogland dateert 

uit 1882. Op 19 april 1945 
werd de toren door de 
Duitsers opgeblazen, 
zodat de geallieerde 
piloten de toren niet  
als herkenningspunt 
konden gebruiken. De 
klokken waren in 1943  
al geroofd. Pas in 1955-
1957 werd de kerk 
hersteld door architect 
Th.J. van Elsberg. De 
stenen van de oude kerk 
werden herbruikt.  
Abraham P. Stokhof  
de Jong en Eugène Laudy 

ontwierpen de bijzon- 
dere glas-in-loodramen. 
De pastorie naast de 
kerk, uit 1888, is ont- 
worpen door architect  
A. Tepe.  
 
De Lourdesgrot in de 
pastorietuin, met een 
knielende Bernadette 
voor een Maria-beeld, 
stond oorspronkelijk in 
de tuin van Leo’s Oord, 
het klooster en bejaar-
dentehuis van archi- 
tect H. Kroes uit 1910, 
dat in 1992 groten- 
deels is vervangen  
door nieuwbouw.   

zaterdag 11-17 uur

SINT-MARTINUS- 
KERK
KERKLAAN 22 HOOGLAND

25
De 14e-eeuwse 

katholieke kapel 
werd gebouwd voor 

de inwoners van Hoog-
land: zo hoefden ze niet 
langer ter kerke te gaan 
in Amersfoort. De kapel 
is rechthoekig en heeft 
geen koorsluiting, zoals 
de meeste kapellen.  
Een zware storm in 1747 
maakte de kapel tot een 
bouwval, die pas twaalf 
jaar later werd hersteld. 
In 2003 werd de laatste 
restauratie afgerond.  
De kapel heeft vele 
gebruikers gehad. Na 
de Reformatie (1579)  

ging hij over in protes-
tantse handen. Toen 
Hoogland met De Inham 
in 1843 een nieuwe kerk 
kreeg in de dorpskern, 
werd de kapel verkocht 
aan de bewoners van 
landgoed Coelhorst.  
De familie Van Tuijl  
van Serooskerken en  
na 1957 de familie  
Beelaerts van Blokland 
gebruikten de kapel  
als grafkapel. Tegen  
de oostwand liggen 
enkele graftomben. 

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

KAPEL VAN  
COELHORST
COELHORSTERWEG 33

24



BIJZONDERE MONUMENTEN

Op zoek naar een sfeervolle historische ruimte voor een event met klanten, gasten, 
collega’s of gewoon een gezellige dag met familie? Historische Event Locaties 
neemt de organisatie van jouw event graag uit handen en verzorgt een onvergetelijke
dag op één van de aangesloten unieke monumentale en historische locaties.

www.historischeeventlocaties.nl
info@historischeeventlocaties.nl
06-11267947

KUIPERIJ 
MEESTER
AMERSFOORT



Het Soesterkwartier 
behoorde ooit tot 
het Amersfoortse 

buitengebied en dankt zijn 
naam aan de ligging direct 
naast buurgemeente 
Soest. De komst van het 
spoor halverwege de 19e 
eeuw veranderde alles en 
er ontstond een wijk voor 
met name spoorarbei- 
ders. Het wijkmuseum in 
de Sint-Bonifaciusstraat 
61 toont de rijke historie 
van dit stadsdeel. In een 
compleet ingericht arbei-
dershuisje waant men zich 
terug in (groot)moeders 
tijd. De sfeervolle en met 
zorg ingerichte woning 
roept herinneringen en 

nostalgische gevoelens  
op, niet alleen bij (oud)be- 
woners van de wijk maar  
ook bij andere bezoekers. 
Nieuwe bewoners komen 
er meer te weten over  
de wijk waar ze zijn neer-
gestreken, jonge bezoe- 
kers zien hoe hun voor- 
ouders hebben geleefd.  
De wisselende tentoon- 
stellingen in het aange-
bouwde atelier over uit- 
eenlopende onderwerpen 
uit de geschiedenis van 
Soesterkwartier vormen 
een prachtige aanvulling 
op de Museumwoning.  
Kortom: een leuk en  
leerzaam museum voor 
jong en oud.  

zaterdag 12-17 uur / zondag 12-17 uur

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER
SINT-BONIFACIUSSTRAAT 61 
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Het complex van de 
Wagenwerkplaats 
is een icoon uit de 

spoorweg-geschiedenis. 
Het grootste deel werd  
in 1904 aangelegd door 
de HIJSM, Hollandse 
IJzeren Spoorwegmaat-
schappij, naar ontwerp 
van de architect D.A.N.
Margadant. Tot 2000 was 
hier de Wagenwerkplaats 
van de NS (opvolger 
HIJSM), waarna de 
gebouwen leeg kwamen 
te staan. Dankzij de inzet 
van Siesta (Stichting 
Industrieel Erfgoed in  
de Stad Amersfoort) is  
dit unieke industriële 
complex grotendeels 

behouden en sinds 2007 
een Rijksmonument. In 
verschillende gebouwen 
kan nu plezier worden 
beleefd, zoals met  
Holland Opera in de 
Verensmederij, de  
Verkeerstuin in het  
Nieuwe Magazijn en  
de evenementenlocatie  
in de Rijtuigenloods.

B WAGEN- OF 
RIJTUIGENLOODS 
(Niet open) 
De Wagen- of Rijtuigen-
loods is kenmerkend 
voor de fabrieksbouw uit 
de periode 1900-1910. 
Let hierbij op de grote 
gietijzeren vensters en 

de ritmiek van shed-
dak-bouw. Het gebouw is 
een van de kerngebou-
wen van het complex en 
lijkt op het verderop 
liggende Hoofdgebouw. 
De Wagenloods werd 
vroeger gebruikt voor  
de ‘kleine herstellingen’. 
De Rijtuigenloods is 
thans een evenementen- 
en congreshal.

C HOOFDGEBOUW 
(Niet open)
HNS Landschapsarchitecten 
Clini Clowns –  
IMOSS – Soesterweg 300 b  
Dit is het grootste 
gebouw van de Wagen-
werkplaats, ruim 200 

meter lang en 50 meter 
breed. Er was plaats  
voor 10 sporen. Hier 
waren ook de directie- 
kamers en de kantine 
gevestigd. Het Hoofd- 
gebouw uit 1904 is  
door de jaren heen  
vaak uitgebreid en  
aangepast. In 1991 is  
de oorspronkelijke  
kopgevel vervangen  
door een gevel met  
minder deuren. Deur 1 
en deur 10 zijn origineel, 
evenals de gietijzeren 
vensters. 

 

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur

CENTRAAL KETELHUIS EN HET OUDE MAGAZIJN 
MONDRIAANPLEIN / SOESTERWEG27
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D HOUTLOODS EN  
ZAGERIJ 
Railcenter (Niet open)
In 1962 werd een nieuwe 
(droog)loods voor gereed 
hout gebouwd. De zij-
wanden van deze loods 
waren voorzien van hou-
ten lamellen om de wind 
door te laten. De loods 
heeft een bijzondere 
houten overkoepeling. 
Meer naar achter ligt  
een opvallend bak- 
stenen gebouw met 
zadeldak: sinds 1932  
zat hier de houtzagerij 
van de Wagenwerk- 
plaats.

E HET OUDE MAGAZIJN 
Soesterweg 310 F   
Het Oude Magazijn  
uit 1904 hoort bij de 
oudste gebouwen van  
het complex. Bijzonder  
is dat de gehele con-
structie van dit gebouw, 
inclusief de pilaren, 
uit hout bestaat. In de 
eerste jaren van haar 
bestaan was hier de 
houtwerkplaats  
gevestigd en werd  
in 1932 uitgebreid.

F  NIEUWE MAGAZIJN 
Verkeerstuin  – Soesterweg 
312  en  Kei Boulderhal  
(Niet open) 
Het Nieuwe Magazijn  
is in 1963 als uitbreiding 
tegen het Oude Magazijn 
aangebouwd. De uit- 
breiding heeft hoge  
glazen ramen en een  
plat dak, waarbij de 
tussenruimte tussen  
het oude en nieuwe  
deel werd overdekt.  
Ook hier zijn de kenmer-
kende stalen kozijnen 
terug te vinden. Binnen 
is de spoorrails, die  
door het pand liep,  
nog te zien. 

G CENTRAAL KETELHUIS  
Soesterweg 320 
Dit kenmerkende 
fabrieksgebouw uit  
1904-1907 heeft giet- 
ijzeren boogvensters  
en een zadeldak met  
een opbouw met  
houten ventilatieluiken. 
Hier werd in grote  
ketels de stoom opge-
wekt die diende om  
de (stoom)machines  
aan te drijven. De drie 
grote ketels waren ver- 
vaardigd door Brons-
werk Feijenoord. Dit 
industriële rijksmonu-
ment is te huur voor 
zakelijke en feestelijke 
bijeenkomsten.  

N

A NS Simulatorcentrum
B Rijtuigenloods
C Hoofdgebouw
D Houtloodsen
E Oude magazijn
F Nieuwe magazijn
G Centraal ketelhuis
H Verensmederij
I Laswerkplaats
J Gebouw medische dienst
K Garage reddingsauto’s
L Trafogebouw
M Portiersloge
N Spoorlijn

27



Buiten de stad werd 
tussen 1931-1933 
het kloostercom-

plex Onze Lieve Vrouw 
ter Eem gebouwd, een 
van de grootsten van 
Nederland. Dit zeldzame 
voorbeeld van Delftse 
Schoolarchitectuur in 
Amersfoort werd ontwor-
pen door architect B.J. 
Koldewey (1895-1958) 
voor de zusters van Onze 
Lieve Vrouw van Amers-
foort. Het complex 
omvatte een klooster 
voor de zusters, een 
kapel en twee meisjes-
scholen met inter naten. 
Aanvankelijk was er plek 

voor honderd meisjes en 
na een uitbouw in 1938 
voor tweehonderd. Na  
de oorlog werd ook het 
lyceum vergroot, maar 
tien jaar later liep het 
leerlingaantal al terug.  
In 1981 werd het inter-
naat gesloten en werden 
delen van het klooster 
verhuurd. In 2008  
vertrokken de laatste 
zusters. Het  Eem      kloos-
ter huisvest nu veel 
erfgoedinstellingen. 

zaterdag 11-16 uur  

KLOOSTER ONZE-LIEVE- 
VROUW-TER-EEM
DAAM FOCKEMALAAN 22

28
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Het klooster met de 
jongensschool 
Constantinianum 

werd gebouwd in 1952 
naar ontwerp van Til-
burgse architect Jos. 
Schijvens, in opdracht 
van de orde van de Kruis-
heren. Het klooster is 
een goed voorbeeld van 
het naoorlogse traditio-
nalisme van de Delftse 
School, met verwijzingen 
naar de vroegchristelijke 
en byzantijnse architec-
tuur. Het complex heeft 
verschillende torens: 
naast de hoogste kerk- 
toren zijn er traptorens  

en de vieringtoren, met 
ui-vormen en lantaarns 
als bekroning. Vakman-
schap blijkt uit het 
siermetselwerk met 
name onder de gootlijs-
ten. Na sluiting van  
het klooster in 1999, is 
hier de MBO-opleiding 
Leerhotel Het Klooster 
gevestigd. Dit rijksmonu-
ment, behoort tot de  
top 100 van de Weder- 
opbouwarchitectuur  
in Nederland. 

zaterdag 11-17 uur 

LEERHOTEL HET KLOOSTER
DAAM FOCKEMALAAN 1029
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Vanadiumweg 9, Postbus 1477, 3800 BL Amersfoort, t. +31 (0)88 - 11 05 500, www.wilco.nl
Wilco is in combinatie met Bariet en Ten Brink, toonaangevend in de boeken- en tijdschriftenmarkt.

HET 
PARIEREN 

BOEK IS 
ZEKER NIET 

STOFFIG
Vorig jaar groeide de boekomzet 

met 3,5%. De boekwinkels 
stromen vol met twintigers op 
zoek naar iest authentieks. De 

lezers willen een boek voelen, zien, 
ruiken en doorbladeren

HET 
PARIEREN 

BOEK IS 
ZEKER NIET 

stromen vol met twintigers op 
zoek naar iest authentieks. De 

lezers willen een boek voelen, zien, 
ruiken en doorbladeren

HET PAPIEREN BOEK 

Vanadiumweg 9, Postbus 1477, 3800 BL Amersfoort, t. +31 (0)88 - 11 05 500, www.wilco.nl
Wilco is in combinatie met Bariet en Ten Brink, toonaangevend in de boeken- en tijdschriftenmarkt.

HET 
PARIEREN 

BOEK IS 
ZEKER NIET 

STOFFIG
Vorig jaar groeide de boekomzet 

met 3,5%. De boekwinkels 
stromen vol met twintigers op 
zoek naar iest authentieks. De 

lezers willen een boek voelen, zien, 
ruiken en doorbladeren

Wilco - Vanadiumweg 9, 3812 PX Amersfoort, t. +31 (0)88-1105 500, info@wilco.nl
Wilco is in combinatie met Bariet Ten Brink, toonaangevend in de boeken- en tijdschriftenmarkt.

Recente cijfers tonen het aan, 
het papieren boek is nooit 

weggeweest. Na de dalende 
tendens in de afgelopen 

jaren kan het gedrukte boek 
zich verheugen op een 

“vernieuwde” belangstelling. 
De vraag naar iets authentieks, 

iets ambachtelijks neemt toe. 
Een trend die wij bij 

Wilco omarmen. 

Oude liefde roest niet

Wij verleiden u graag met 
onze gedrukte boeken. 
Een boek moet je voelen, 
ruiken, zien en doorbladeren. 
Meer weten over onze 
mogelijkheden? 
Bel ons voor een afspraak. 

BETER GA JE LEZEN

Wilco_OudeLiefde_1/1.indd   14 09-02-18   10:11



In 1937 is deze villa 
gebouwd naar ontwerp 
van de beroemde archi-

tect Gerrit Rietveld, maar 
niet door hem gereali-
seerd. Nadat Rietveld de 
opdracht had teruggege-
ven, nam de familie Van 
Beek de architect Blom in 
de arm. Deze voerde wat 
aanpassingen door en zo 
werd het ontwerp door de 
Welstandscommissie 
aangenomen.  
 
In het pand is de hand van 
Rietveld duidelijk te her-
kennen in de toegepaste 
kleuren en in de details 
van de deuren, deurgre-
pen, raamsluitingen, 

zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  

HUIS VAN BEEK
UTRECHTSEWEG 17430

Ver buiten de oude 
stad, op de Amers-
foortse Berg, ligt 

het Belgenmonument, 
gebouwd door Belgische 
vluchtelingen in 1917-
1918 als dank voor de 
gastvrijheid tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. 
Duizenden Belgische 
militairen waren toen in 
en rond Amersfoort geïn-
terneerd. De Belgische 
architect Huib Hoste 
ontwierp het monument 
in nauwe samenwerking 
met tuinarchitect Louis 
van der Swaelmen. De 
reliëfs op het hoofdge-
bouw, van de Zwitser 
Francois Gos, en de her-

denkingsmuur, van de 
Nederlander Hildo Krop, 
verbeelden diverse sym-
bolen en het lot en de 
toekomst van het Belgi-
sche volk. De betonnen 
reliëfs op de herden-
kingsmuur werden in de 
jaren 1950 vervangen 
door replica’s van Franse 
zandsteen. In 1967 werd 
op de middelste toren 
van het hoofdgebouw een 
carillon geplaatst, 
afkomstig van de EXPO 
1958 te Brussel. 

BELGENMONUMENT
BELGENLAAN 931
zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  

keukenkastjes en tegel-
werk. Opvallend is hoe 
alle ruimtes gericht zijn 
op buiten, met een eigen 
balkon of terras. Onder 
het huis is een souterrain 
met een garage, een 
wasruimte en diverse 
werkkamers. 

45



Deze rooms-katho-
lieke kerk werd in 
1915-1916 gebouwd 

in het nog vrijwel onbe-
bouwde Leusderkwartier. 
Het gebouw werd het 
oriëntatiepunt in een wijk 
met volkswoningbouw en 
middenstandswoningen. 
De asymmetrische voor-
gevel in neogotische stijl 
heeft twee spitse torens 
van verschillende grootte. 
De kerk is een ontwerp 
van de bekende Deventer 
kerkenbouwer Wolter ter 
Riele (1867-1937), die zijn 
opleiding deels genoot bij 
Pierre Cuypers, de grote  
architect van de neo- 
gotiek. De kerk, een 

gemeentelijk monument, 
is gewijd aan Sint-Ansfri-
dus, de heilig verklaarde 
edelman die rond 1000 
het klooster Hohorst  
op de Heiligenberg in 
Leusden stichtte.  

zaterdag 11-17 uur

SINT-ANSFRIDUSKERK 
JACOB CATSLAAN 2832
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Wat is er mooier 
dan een groen 
stadspark als 

achtertuin? Parkhuis vind 
je aan de rand van stads-
park Elisabeth Groen,  
het park dat is bedacht  
en aangelegd voor en 
door bewoners ten zuiden 
van park Randenbroek. 
Inmiddels is de aanleg 
van het stadspark in volle 
gang en wordt er al volop 
gebruik van gemaakt.   
 
Het monumentale pand 
dat vroeger het ketelhuis 
van het Elisabeth Zieken-
huis was, is nu Parkhuis: 
een bruisende plek in  
de wijk. Kindercentrum 

Bzzzonder biedt er  
kinderopvang en bso. In 
Parkhuis ben je welkom 
om lekker te komen eten 
en drinken, maar ook 
voor het organiseren van 
een evenement of verga-
dering. In Parkhuis is 
buiten binnen en binnen 
buiten. Je ziet de kleuren 
van de seizoenen terug in 
het interieur, en door de 
grote roldeuren te openen 
halen we buiten letterlijk 
naar binnen. In de volle-
dig glazen opbouw op  
de bovenste etage sta  
je steeds in verbinding 
met het groen en de  
lucht buiten. 

PARKHUIS  
HEILIGENBERGERWEG 151 33
zaterdag 11-17 uur / zondag 12-17 uur  
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Mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Amersfoort
Alfa Accountants en Adviseurs Amersfoort
Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij BV
Gilde Amersfoort
Grand Café Hemels
Madonna / deli-bar-restaurant
Uitgeverij Deviant
Van Hoogevest Architecten
VBC Notarissen
Wilco bv – boeken en tijdschriften
Waterlijn
Museum Flehite
Groot Amateurkunstfestival
Rondje van de Stad / De Luie Honden

Bestuur Stichting OMD Amersfoort  
Flip van de Burgt, Bouw- en Restauratiebedrijf  

Van de Burgt & Strooij BV
Hans van Harten, Gilde Amersfoort
Agnes van Alphen, zelfstandige in de erfgoedsector
Jojanneke Clarijs, zelfstandig architectuur- en  

bouwhistoricus
Jelle Pol, Uitgeverij Deviant

Comité OMD Amersfoort 
René Krebber, coördinator OMD Amersfoort
Saskia Schrijer, Gemeente Amersfoort/Monumentenzorg 
Bob Ramak, Waterlijn
Lydia Edelkoort-van der Vlerk, stadshistoricus Museum
        Flehite
Jan Luteijn, website en social media
Wim Wisman, Gilde Amersfoort
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