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De Sint-Joriskerk stond aan de basis van de geschiede-

nis van Amersfoort. Op de plek waar de kerk zich nu be-

vindt, stonden al in de twaalfde eeuw een klein kapelle-

tje en een versterkt huis van de heren van Amersfoort.

Nadat Amersfoort stadsrechten kreeg, groeide het kapel-

letje in fasen uit tot de grote driebeukige hallenkerk die

we nu kennen. De vergrotingen en aanpassingen zijn aan

de binnen- en buitenzijde van het gebouw nog goed af-

leesbaar, waardoor de kerk haar eigen geschiedenis ver-

telt. 

AANTASTINGEN
Bij inspecties van de Monumentenwacht was al eerder ge-

constateerd dat de houtconstructies in de kap zijn aan-

getast door de bonte knaagkever. Dat is een houtboor-

der die moeilijk te bestrijden is. Doordat er schade was

ontstaan aan deze constructieve onderdelen, zijn er ook

scheuren ontstaan in de daaronder gelegen gemetselde

gewelven. Ook is herstel nodig van de leibedekking van

het zuidportaal en delen van het natuursteen rond deze

toegang aan de Hof-zijde.

De restauratieplannen voor al deze onderdelen zijn op-

gesteld door het Amersfoortse architectenbureau Van

Hoogevest Architecten. Op basis van een aantal criteria

werd restauratiebedrijf Den Hoed uit Bergambacht als

aannemer geselecteerd. Inmiddels zijn de mensen van

Den Hoed volop aan het werk om de kapconstructie te

herstellen. Het aangetaste hout wordt vervangen door

nieuwe onderdelen. Hiervoor is nieuw eikenhout aange-

voerd, afkomstig uit Zuid-Duitsland. Vanwege de om-

vang van de te verwerken balken en spantonderdelen,

moeten deze met een kettingzaag op maat worden ge-

maakt. Op vakkundige wijze worden onderdelen uitge-

wisseld en ambachtelijke lassen gemaakt tussen het oude

en het nieuwe hout. Helaas is dit werk niet zichtbaar voor

de kerkbezoekers of voorbijgangers. De kappen zijn alleen

via loopbruggen boven de gewelven te bereiken. De aan-

nemer heeft via een transportlift op de Groenmarkt een

toegang tot de kap gemaakt. 

Restauratie kap
Sint-Joriskerk van start
In en rond de Sint-Joriskerk is nog weinig te zien van het restauratie-
werk. Maar boven de gewelven wordt druk gewerkt aan het herstel van 
de imposante eikenhouten kapconstructie. 
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In december bracht de gedeputeerde van de provincie

Utrecht, Anneke Raven, een bezoek aan de restauratie

van de Sint-Joriskerk. Dat deed zij samen met het kerk-

bestuur en de Amersfoortse wethouders Ruud Luchten-

veld en Arriën Kruijt. Zij konden constateren dat de aan-

tastingen in de kap nog omvangrijker waren dan in eer-

ste instantie was gedacht. Daarvan getuigden de verpul-

verde restanten van de verwijderde balken, vol boorgan-

gen van de bonte knaagkever. 

KOSTEN
De kosten van de restauratie zijn slechts gedeeltelijk

door de Protestantse Gemeente Amersfoort zelf op te

brengen. Met hulp van de Stichting Vrienden van de Sint-

Joriskerk zijn aanvullende fondsen geworven, waarmee

een substantieel deel van de restauratiekosten kan wor-

den gedekt. Daarnaast zijn er bijdragen beschikbaar ge-

steld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en

de gemeente Amersfoort. In de toekomst zal ook de pro-

vincie Utrecht restauratiesubsidies gaan verdelen. Voor

de Sint-Joriskerk is de hoop daarop gevestigd, omdat van

de totale kosten van circa € 1,5 miljoen nog € 400.000

ontbreekt. Om de aanspraak op de andere, al toegezeg-

de bijdragen niet te verliezen moest echter eind 2009 al

worden gestart met het werk. Als het volledige bedrag

niet wordt bijeengebracht, kan de aannemer niet verder

dan de kapconstructie.

Zodra de kerk technisch weer in goede staat is gebracht,

wil het kerkbestuur er voor zorgen dat enkele aanpassin-

gen worden gedaan in het interieur. Zo wordt de fraaie

kerkruimte ook geschikter voor concerten en andere eve-

nementen. Hierdoor kunnen in de toekomst meer Amers-

foorters en andere bezoekers genieten van de kwalitei-

ten van deze fraaie middeleeuwse stadskerk.
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