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Tekst en foto: Ans van Dijk 

Peter (63) en zijn vrouw Marja (62) verhuisden van het 
lommerrijke Zeist naar de binnenstad van Amersfoort. 
“We zochten een woning met minder tuin en kwamen 
uit op de Muurhuizen. De schaalgrootte van de histori-
sche stad sprak ons erg aan.”

“De verhuizing kent vooral pluspunten. We hebben een fijne 
tuin, een modern huis midden in de oude binnenstad en er is 
cultureel aanbod. In dit deel van de Muurhuizen hebben we 
geen (geluids)overlast. Contact met bewoners is hier makkelij-
ker dan in Zeist. Daar spraken we buren op het schoolplein van 
de kinderen. Met twee drukke banen en drie kinderen was er 
verder weinig contact.” 

Meer zonnepanelen
Een minpunt vindt Peter de buur(opslag)panden die in slech-
te staat verkeren. Een ander aandachtspunt is duurzaamheid: 
“Goed isoleren is moeilijk bij historische panden. Ik denk dat 
we gas nodig blijven houden, maar dan wel gas uit biovergis-
ting. Zonnepanelen op alle platte daken in de binnenstad is 
een mooi begin, maar lang niet genoeg. De gemeente moet de  
komende jaren duidelijk maken waar bewoners in de wijken 
aan toe zijn, winkels stimuleren zonnepanelen neer te leggen, 
besteldiensten vragen over te stappen op elektrisch rijden, beter 
ov faciliteren...”

Peter geeft zelf het goede voorbeeld. Hij fietst naar zijn werk 
in Zeist en deelt zijn auto. Vliegvakanties zijn verleden tijd. De 
thermostaat staat op maximaal 19 graden en de houtkachel 
gebruikt hij met beleid.
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“Amersfoort: vooral pluspunten,  
met aandachtspunt duurzaamheid”

foto: Hans Wels

http://www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033


Vreemde Gasten: 5000 KOEKJES BAKKEN

Kunstevenement Vreemde Gasten viert in oktober 
de vijfde editie. Het evenement vindt, zoals iedere 
twee jaar, plaats in het eerste weekend van okto-
ber in de binnenstad van Amersfoort.

Er wordt hard gewerkt: er komt een nieuwe website, de 
catalogus krijgt een ander jasje en er wordt druk gezocht 
naar sponsoren. De eerste sponsor is al gevonden: Bakker 
Boersma! Sjouke Boersma gaat 5000 koekjes met het logo 
van Vreemde Gasten bakken voor de ongeveer 50 deel-
nemende huizen. Om uit te delen, om zelf op te peuzelen, 
om van te genieten. 

Sponsor de sponsor
Maar dat is niet alles. Sjoukes zoon Siebe (15) gaat zes 
weken op een leer-zeiltocht. Een dure reis. En dus bedacht 
Sjouke ‘sponsor de sponsor’. Híj sponsort Vreemde Gasten 
en u kunt Siebe sponsoren die de 5000 koekjes gaat bak-
ken als vijfde generatie bakkende Boersma’s.

De reis is voor Siebe een persoonlijke uitdaging. Hij heeft 
namelijk een botaandoening waardoor hij regelmatig 
zijn linkeronderbeen breekt. Waarschijnlijk krijgt Siebe 
speciaal voor deze reis een pin in zijn been geplaatst, 
waardoor de breukkans kleiner is en hij een fantastische  
ervaring tegemoet kan gaan.

Een kleine bijdrage
Siebe heeft zelf al € 1.300 van de benodigde € 5.100 bij 
elkaar gespaard, dus daar mag nog wel wat bij. Wilt u een 
kleine bijdrage -  (veelvouden van) € 5,-  – doneren, dan 
is dat van harte welkom op rekeningnummer NL45 ABNA 
0501 3406 61 t.n.v. Vreemde Gasten Amersfoort o.v.v. Siebe 
Boersma. Namens Siebe ontzettend bedankt!

Meer informatie over Vreemde Gasten: 
www.facebook.com/vreemdegastenamersfoort
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In de dood is iedereen gelijk 
Tekst en foto: Kees Larooij

Amersfoort kent drie Joodse begraafplaatsen, waarvan er 
twee aan de Bloemendalsestraat liggen of - beter gezegd - 
op het bolwerk bij de Bloemendalse Binnenpoort. Aan de 
westkant van de Bloemendalsestraat ligt de begraafplaats 
van de Asjkenazische Joden. 

De eerste Joden kwamen rond 1600 naar Nederland. Eerst uit 
Spanje en Portugal (Sefardische Joden) en later ook uit Midden- 
en Oost-Europa (Asjkenazische Joden). Ze waren op de vlucht voor 
vervolging en oorlog. Vanaf 1655 werden de Joden ook in Amers-
foort toegelaten. Zoals in veel andere steden hadden de Joden 
tot 1796 geen volledige burgerrechten. Zo diende de Joodse ge-
meente zelf te zorgen voor voorzieningen zoals een begraafplaats. 

Vurenhouten kisten
Op de begraafplaats aan de westkant van de Bloemendalsestraat 
werden vanaf 1700 de Asjkenazische Joden begraven. Voor iedere 
religieuze groepering was er zo een eigen begraafplaats, waar-
bij in dit geval de plaats van herkomst ook van invloed zal zijn 
geweest. Alle doden op deze begraafplaats zijn begraven in een 
vurenhouten kist, omdat in de dood iedereen gelijk is. 

Ommuurd
In tegenstelling tot de begraafplaats aan de overkant van de weg 
is deze begraafplaats goed bewaard gebleven. De begraafplaats 
kent nog honderdvijftig zerken en heeft dienstgedaan tot 1903, 
ook al is er in 1873 een nieuwe begraafplaats ingericht aan de 
Soesterweg. De begraafplaats is ommuurd en sluit aan op een 
aantal historische fragmenten van de stadsmuur. 
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Tekst en foto’s: Hans Wels 

De cheques voor het buurtbud-
get zijn alweer een aantal maan-
den geleden uitgereikt. De afge-
lopen tijd hebben verschillende 
activiteiten plaatsgevonden, die 
mede mogelijk waren door een 
bijdrage uit het buurtbudget 
voor de binnenstad. Ondertussen 
zijn de eerste betalingsaanvragen 
binnen en ook al uitbetaald. 

Smartlappenfestival
Het Smartlappenfestival is één van 
de eerste activiteiten die dit jaar heeft 
plaatsgevonden. De buurtbudgetcom-
missie ontving een bedankje dat men 
wederom erg blij was met de bijdra-
ge, die gebruikt is voor de huur van 
een podium en voor het optreden van  
troubadour Rob Krot.

Sint Janskerkhof
De Vereniging van Eigenaren van het 
Sint Janskerkhof heeft een aanvraag ge-
daan voor de aanschaf van enkele grote 
plantenbakken, potgrond en beplanting 

om de omgeving voor de bewoners en 
de wandelaars te verfraaien.

Langegracht
Ook enkele bewoners van het pleintje 
aan de Langegracht hebben een aan-
vraag voor vergroening ingediend. Het 
bijzondere daarbij is dat voor een deel 
van deze vergroening gekozen is voor 
verticaal groen tegen de muren van het 
pand aan de kant van de gracht. 
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Resultaten buurtbudget 2018

Beschermd stadsgezicht verkrot

Tekst en foto: Peter Veeling

De Muurhuizen is een mooie historische straat die de 
bewoners zo sfeervol en groen mogelijk proberen te 
houden. Een groep van 30 omwonenden uit de Muur-
huizen en de Nieuwstraat maakt zich ernstige zorgen 
over de staat van de panden Muurhuizen 56 en 58. Ook 
bekend als de pakhuizen van Intersport Amersfoort.

Zorgen om veiligheid
De kozijnen rotten weg, de dakgoten lekken direct op straat. 
Ook zijn er zorgen over de bouwkundige veiligheid (scheuren, 
losliggende dakpannen) en de brandveiligheid. Tien jaar gele-
den hebben de omwonenden hun zorgen over de panden bij de 

toenmalige gebruiker Wim Jaquet kenbaar gemaakt. Ondanks 
schone beloften is er vrijwel niets gebeurd.

Hoop gevestigd op gemeente
De omwonenden hoopten dat, nu Jaquet Sport verkocht is aan 
Daka uit Rotterdam, er meer ruimte zou ontstaan voor een dia-
loog. Eind maart schreven zij een brief met hun klachten aan 
Daka met het verzoek om een gesprek. Helaas heeft Dakasport het 
niet nodig gevonden de brief te beantwoorden of op een andere 
manier contact te zoeken. Dat geeft weinig hoop op verbetering. 
Het schijnt dat de panden nog in bezit zijn van Jaquet die ze voor 
enkele jaren verhuurt aan Daka. De bewoners wenden zich nu tot 
de gemeente Amersfoort. Misschien ziet die mogelijkheden om de 
panden, die onder beschermd stadsgezicht vallen, aan te pakken.
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Pareltje: Accijnshuisje Bloemendalsestraat 73  

Tot de afschaffing van de stedelijke  
accijnzen in 1865 werd er bij de in-
komst van goederen in de stad belasting  
geheven. In het neoclassicistische  
accijns-, douane- of tolhuisje werd 
deze belasting betaald.

Zocher
Het huisje is mogelijk omstreeks 
1840 door de architect Jan David 
Zocher Jr. (1791-1870) of door stads-
architect B. Ruitenberg ontworpen.  
Zocher was verantwoordelijk voor 
een deel van de tussen 1839 en 1843  
ontworpen plantsoen gordel op de in  
onbruik geraakte stadswallen. De  
foto uit 1864 toont nog het toegangs-
hek op de Bloemendalsestraat. Het  
accijnshuisje is een rijksmonument.
Aan het eind van de Kamp, bij de 
Kampbrug, stond een soortgelijk huisje. 

Groot hekwerk
Aan het begin van de Utrechtsestraat 
stond een groot hekwerk (de 

Utrechtse barrière), dat in 1926 werd  
verplaatst naar Park Randenbroek aan de 
Bisschopsweg. 
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Tekst: Johan Riemersma

Foto: Archief Eemland

Tekening: Sara van Heukelom (collectie Flehite)

De restauratie van de singelmuren nabij 
Museum Flehite trekt veel bekijks. Met 
name de ontgraving van de fundamen-
ten van de aanbouw lijkt spectaculair. 
De huidige aanbouw dateert van 1982. 
Deze is toen gebouwd als werkplaats 
(begane grond) en directeurskamer 
(eerste verdieping). De aanbouw ver-
ving het zaaltje dat in 1923 werd ge-
bouwd voor de R.K. Spaarbank en dat 
later ook in gebruik was bij het muse-
um. Architect hiervan was G. Adriaans. 

Bakkerij en waterput
Ook daarvoor stond er echter al een 
aanbouw en wel een broodbakkerij uit 
ongeveer 1848. Gebouwd door bakker 
Reint Bot. Archeologisch onderzoek 
geeft aan dat dáárvoor op die plek een 
waterput heeft gestaan. Een beeld van 
de bakkerij is te vinden op een krijt-
tekening van Sara van Heukelom (zie 
collectie Flehite) en op een foto van 
J.W. Wentzel uit c.a. 1890 (zie Archief 
Eemland, foto 05599).

Aanbouw Flehite:  
plek met historie 

Foto: Archief Eemland | Tekst: Johan Riemersma

Agenda 

elke dinsdag Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke donderdag Stilte/avondgebed | Oud- 
Katholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur 

elke vrijdag Goeie Buren ontmoetingstafel 
Lieve Vrouw | 10.30 uur

14 juli Amersfoort Drijft  
grachten binnenstad

17 juli Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

21 juli Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

26 juli Gaypride | Hof

4 en 18 aug. Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

9 t/m 12 aug. Kannen & Kruiken 
Burgemeester Brouwerplantsoen

t/m 19 aug. Tentoonstelling Krijt 
Kunsthal KAdE

21 aug. Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

23 t/m 26 aug. Spoffin | binnenstad

25 aug. Snuffelmarkt | Grote Koppel

t/m 28 aug. Expositie Jazz foto’s 
de Observant | Stadhuisplein 7

1 sept. Taptoe Amersfoort | Hof

1 en 2 sept. Poppen in het park 
Park Randenbroek

1 en 15 sept. Snuffelmarkt 
Lieve Vrouwekerkhof

16 sept. KunstKijkRoute | binnenstad

18 sept. Seniorentafel | Stadscafé  
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

22 sept. Nacht van de Literatuur | diverse 
locaties rond de binnenstad

t/m 23 sept. Armando tot Mondriaan tot 
Wolter |  Rietveldpaviljoen |  
Zonnehof 8

t/m 30 sept. Object Space | de Vensterbank 
Bergstraat 32

4 t/m 7 okt. Bokbierfestival 
Krankeledenstraat 6-26

6 en 7 okt. Vreemde Gasten | binnenstad
6 en 20 okt. Snuffelmarkt 

Lieve Vrouwekerkhof
16 okt. Seniorentafel | Stadscafé  

Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur
t/m 28 okt. Puur Natuur | Mondriaanhuis 

Kortegracht 11
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