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goederen, ook wel Nieuw Amersfoort genoemd. Deze

maatschappij was eigenaar van de gronden in de directe

omgeving van de plek waar het nieuwe station zou ver-

rijzen. Het bestuur zag mogelijkheden om mensen van

buiten Amersfoort naar de stad te trekken. De fraaie, lan-

delijke omgeving en nieuwe, goed verzorgde woonhuizen

voor de gegoede stand werden als ‘lokmiddelen’ ingezet.

In de brochure Amersfoort als woonplaats, in het hartje van

ons land, in 1899 uitgegeven door de plaatselijke make-

laar P.H. van Haselen, was een plattegrond van het nieu-

we villapark opgenomen. In verschillende winkels in de

stad was deze plattegrond ook te bewonderen. 

ENGELSE LANDSCHAPSSTIJL
Het villapark werd niet door architecten ontworpen, maar

door tuinarchitecten van naam. Zij maakten graag ge-

bruik van de Engelse landschapsstijl, om op een relatief
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De komst van de spoorlijnen in Amersfoort (in 1863 uit

Utrecht en 1874 uit Amsterdam) had voor het aanzien

van de stad in het begin nauwelijks gevolgen. Er kwamen

moderne fabrieken direct langs het spoor in de richting

van de Eem, de spoorwegen zelf bouwden op het empla-

cement grote loodsen en voorzieningen voor het onder-

houd van wagons en aan de overkant van het spoor ver-

rees de arbeiderswijk het Soesterkwartier. Er waren maar

liefst drie stations (zie p. 3). Pas nadat deze in 1902 wa-

ren vervangen door één nieuw gebouw aan het Stations-

plein zou het ruimtelijke beeld van de stad sterk veran-

deren. Voor het eerst werd planmatig een geheel nieuwe

wijk aangelegd, het Bergkwartier. 

Het initiatief voor deze villawijk was afkomstig van de NV

Amersfoort, Maatschappij tot exploitatie van onroerende

HET ONTSTAAN VAN HET BERGKWARTIER 

Nieuw station~nieuwe wijkDe bouw van een station in 1901 leidde tot de aanleg van het Bergkwartier. 
De eerste wijk in Amersfoort die op de tekentafel werd ontworpen.

De gebogen lanen van

het villapark hadden

een landschappelijk

karakter. Op de stroken

gras langs de lanen

waren bomen geplant.

Hier de Prinses

Marielaan in 1915

(Archief Eemland).
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klein gebied een gevarieerd wegenpatroon aan te leg-

gen. Hierbij maakten zij optimaal gebruik van de hoogte-

verschillen van de Amersfoortse Berg. Langs de wegen

en landschappelijk aangelegde wandelpaden werden bo-

men geplant, vaak in stukken gras. Samen met de vrij-

staande villa’s en aanliggende tuinen ontstond op die

manier één wijds villapark waar het groen overheerste.

AANGENAME LEEFOMGEVING
Het station werd voor de ontwikkeling van het gebied als

uitgangspunt genomen. Het lijkt erop dat de tuinarchi-

tect een passerpunt op de plek van het nieuwe station

heeft gezet en vervolgens een halve cirkel heeft getrok-

ken, waarbinnen het villapark zich moest vormen. Een

toegangsweg, direct tegenover het station, moest de

nieuwe wijk ontsluiten.

Dubbele woonhuizen, op relatief kleine afstand tot el-

kaar, kenmerkten de eerste bouwperiode, tussen 1901

en 1910. Voorwaarden in de koopcontracten, de zoge-

noemde Bergservituten, zorgden ervoor dat de nieuwe be-

woners zich verzekerd wisten van een aangename leef-

omgeving. Arbeiderswoningen, fabrieken, logementen en

bordelen waren niet toegestaan. Vaak kwamen deze be-

woners uit de grote stad, waar in die tijd vooral zomers

sprake was van grote vervuiling en stankoverlast. Buiten

wonen, in een landschappelijk fraaie omgeving, was dan

ook bij de welgestelden een lang gekoesterde wens. De

architecten speelden daarop in. De hoge huizen boden

een ‘modern’ wooncomfort. Erkers, serres, balkons en zelfs

loggia’s op de verdieping zorgden ervoor dat de bewo-

ners beschut van de buitenlucht en het fraaie uitzicht

konden genieten. De met vakmanschap gedetailleerde

daklijsten riepen bovendien associaties op met de lan-

delijk gelegen chalets in Duitsland en Zwitserland. Zelfs

werden hier en daar torentjes aan de villa’s toegevoegd,

waarvandaan men, kijkend over een nog vrij kale Berg en

jonge bomen langs de lanen, in de verte het IJsselmeer

kon zien spiegelen. 

MALARIAVRIJ
Vanaf 1910 werden de percelen ruimer en ontstond er

ruimte voor grotere landhuizen. De gemeente, die de

gronden van de NV Amersfoort had overgenomen, maak-

te steeds meer reclame voor deze nieuwe wijk. In 1915

verscheen een nieuwe editie van Amersfoort als woon-

plaats, waarin de speciaal in het leven geroepen Recla-

mecommissie de nieuwe, onder architectuur gebouwde

villa’s met trots presenteerde. Ook stond hierin een over-

zicht van de ‘kwalitatief hoogwaardige’ scholen en werd

de aantrekkelijkheid van de historische stad er met verve

in beschreven. 

De boekjes Amersfoort als woonplaats kwamen op de

nachtkastjes te liggen in de hutten van de boten die

Indiëgangers naar Nederland brachten. Vandaar dat in

het boekje deze potentiële Amersfoorters een ‘malaria-

vrije’ omgeving werd beloofd. Andere advertenties gin-

gen in op de centrale ligging in het land en de goedko-

pe percelen voor industrie- en villabebouwing. 

Omstreeks 1930, toen steeds minder mensen over huis-

houdelijk personeel konden beschikken, werden de huizen

kleiner van omvang. Maar ook in deze tijd verschenen er

prachtige voorbeelden van moderne architectuur. Na

1945 werden de randen van het Bergkwartier op land-

schappelijk verantwoorde wijze bebouwd met flatwonin-

gen. Deze ontwikkelingen zijn goed zichtbaar op de kaart

Ontstaan en ontwikkeling, waarin per periode de bebou-

wing staat aangegeven.

Max Cramer is architectuurhistoricus, werkzaam 

bij de afdeling RO/ Monumentenzorg.
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Uitsnede uit het plan

voor het Bergkwartier

van de architecten 

Smits en Schulz uit

1900. De nieuwe wijk

grenst direct aan 

het nieuwe station

(Museum Flehite).

Op de kaart Ontstaan 

en ontwikkeling

uit 2003 is de 

ontwikkelings-

geschiedenis van 

het Bergkwartier in

beeld gebracht.

Op het spoor!


