
Flehite 4 Kroniek Monumentenzorg in 2003 door Max Cramer, Albert van Engelenhoven, Sandra Hovens en Jaap Vernhout Ook in 2003 heeft het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg op vollekracht aan een groot aantal projecten gewerkt. Hieronder worden demeest in het oogspringende restauraties en onderzoeken beschreven, voorzover die tenminste in 2003 zijn afgerond. Projecten en studiesBoerderij-onderzoek 2003 was uitgeroepen tot het &quot;jaar van de boerderij&quot;. Vandaar dat opverschillende momenten aandacht aan deze categorie panden is besteed.In Amersfoort bestond behoefte aan een overzicht van de nog bestaandeboerderijen op Amersfoorts grondgebied. Hoewel de algemene opvattingwas dat de meeste boerderijen uit Amersfoort hadden plaatsgemaakt voornieuwe wijken, werd toch aan de Stichting Historisch BoerderijOnderzoek (SHBO) te Arnhem gevraagd een grondige inventarisatie teverrichten. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de architectuurhistorici Boerderij Hoogerhorst in Hooglanderveen dateert uit 1699 129















Flehite # C RAM ER/VAN ENGELENHOVEN/HOVEN S/VERNHO UT De bewoond gebleven veem- en pakhuizen aan de Grote Koppel. Nrs. 7 en 12 zijnin 2003 gerestaureerd peningen, is een levendig gevelbeeld ontstaan. De voorgevel is aan debovenzijde met een grijze natuurstenen dekplaat afgesloten. Door intensief gebruik, achterstallig onderhoud en onoordeelkundiguitgevoerde verbouwingen was dit pakhuis in deplorabele toestandgeraakt. In opdracht van Schipper Bosch is een restauratie uitgevoerdwaarbij het pakhuis in oude glorie is hersteld. Het doet nu dienst alskantorenverzamelgebouw, maar heeft zijn oude naam &quot;De Eersteling&quot;behouden. Grote Koppel 12 In opdracht van dezelfde ontwikkelaar is het pakhuis op nummer 12gerestaureerd. Dit pakhuis is traditioneler en ouder dan De Eersteling, hetdateert late 17de of 18de eeuw. Het huurpand op nummer 11 was inoorsprong identiek, maar na een verbouwing van interieur en voorgevel ishier een woning van gemaakt. De opbouw is typisch voor pakhuizen uit het verleden; smal en

diep,meerdere verdiepingen hoog en voorzien van een kap met zadeldak. Devoorgevel; een hoge tuitgevel met een overkapte hijsbalk en perverdieping dubbele luikopeningen, is sober maar doelmatig. Bijzonder indit pakhuis zijn de vele vensters in zij- en achtergevel, zij zijn allen identieken bestaan uit een dubbele luikopening met erboven een smalle glasstrookin roeden gevat. In tegenstelling tot het huurpand op nummer 11, is ditpakhuis vrijwel authentiek bewaard gebleven. Wel was het in slechtebouwkundige toestand. Zodat ook hier een restauratie geen overbodigeluxe was. Op consoliderende wijze is de restauratie in 2003 uitgevoerd.Het pakhuis is als herboren uit de strijd gekomen. In de luikopeningenzijn transparante glazen puien geplaatst, erachter wordt het als kantoorgebruikt. 136



Flehite KRO Hof 39: De Gaaper Op 2 mei 2003 opende het pand Hof 39 als stadslogement &quot;De Gaaper&quot;haar deuren. Aan de opening was een ingrijpende restauratie vooraf-gegaan. De Gaaper staat bekend als het &quot;oudste stenen huis vanAmersfoort&quot;, dit predikaat dankt het pand aan de zijmuren ervan, dezedateren uit de (vroege) 13e eeuw. In de erop volgende eeuwen volgen nogvele verbouwingen. In 2000 is het pand aangekocht door de AmersfoortseMaatschappij tot Stadsherstel. Deze laten in 2002-2003 een restauratieuitvoeren waarmee het terug in goede conditie wordt gebracht. Een uitvoerig artikel over de geschiedenis van dit &quot;oudste stenen huis&quot;en de recente restauratie ervan vindt u elders in dit jaarboek. Jacob Catslaan: Sint Ansfriduskerk Door het kerkbestuur van de St. Ansfriduskerk werd enkele jaren geledenhet rapport &quot;Investeren in Duurzaamheid&quot; opgesteld. Dit vormt de basisvoor een meerjarenplan voor het onderhoud en de restauratie van ditkerkgebouw. Door het gefaseerd uitvoeren van

hertselwerkzaamhedenworden de kosten gespreid. In het afgelopen jaar werden diverse herstel-lingen uitgevoerd aan de glas- in-lood-vensters van het noord-transept.Glas in loodpanelen werden herstel en beschermende beglazingaangebracht. Het metselwerk van de montantstenen, op diverse plaatsenbeschadigd door roestende brugstaven, werd hersteld. Kortegracht: poortje Door ontwikkelaar Rovast BV werden boven het winkelpand Langestraat51 twee appartementen gerealiseerd. De toegang was bereikbaar via eenpoortje aan de Kortegracht. Het bestaande poortje, niet meer dan eendeur met metselwerk erboven, moest worden hersteld. Rovast nam hetinitiatief om voor deze doorgang meer aansluiting te zoeken bij hethistorisch straatbeeld van het beschermd stadsgezicht. Samen met hetGemeentelijk Bureau Monumentenzorg werd een vorm gevonden. Oudestenen in vechtformaat, een snijvoeg, een monumentale deur en een fraaiekroonlijst verrijken nu het straatbeeld aan de Kortegracht. Twee kleinezandstenen gevelstenen, afkomstig uit het

monumentenzorg-depot(oorspronkelijke herkomst onbekend) zijn in het metselwerk opgenomen. Krommestraat 14 Dit winkel/woonhuis is gebouwd omstreeks 1910. Met name de winkelpuiis interessant, deze is uitgevoerd in neo-renaissancestijl. De woning op deverdieping voldeed niet meer aan de wooneisen van deze tijd, deze isverleden jaar &quot;gemoderniseerd&quot; en waar nodig zijn herstellingen aan het



Flehite w C RAM ER/VAN ENGELEN HOVEN/H OVEN S/VERN HOUT huis uitgevoerd. De winkelpui was in het verleden in mintgroene kleurgeschilderd, geen gelukkige keuze voor deze belangwekkende pui. Eenonderzoek door monumentenzorg naar de in het verleden toegepasteverven bracht een rijk kleurenpalet aan het licht. Gekozen is voor eencombinatie van kleuren die het expressieve karakter van de puionderstrepen. Krommestraat 20 Nadat begin vorig jaar de firma Sol haar deuren sloot aan de Krommestraat 20, werden de panden, doorlopend tot de Langegracht, aangekocht door bouwbedrijf Ossendrijver. Zij verbouwden de panden tot een winkel met bovenwoning en een woning in het &quot;achterhuis&quot;. Met name dit achterhuis leverde in historisch opzicht zeer verrassende nieuwe feiten op. De doorstekende topgevels met forse trappen, afgedekt door ezelsruggen, deden een middeleeuwse oorsprong al vermoeden. Het pand dateert echter niet uit de 16de eeuw, zoals vermeld in de omschrijvingen, maar is gebouwd rond 1350! Door Albert

van Engelenhovenvan het Gemeentelijk BureauMonumentenzorg werd eenbouwhistorisch onderzoek uitge-voerd in het pand, met verrassenderesultaten. De eerste gegevenswerden al gepubliceerd in DeKroniek (september 2003), eenmeer uitgebreide publicatie van hetonderzoek volgt. Langegracht 36: Elleboogkerk Het afgelopen jaar stond de Elle-boogkerk aan de Langegrachtopnieuw in de steigers. Dit wasondermeer nodig voor onderhouds-werkzaamheden en schilderwerkaan de toren. Ook werd er echtereen &quot;vuiltje&quot; weggewerkt. Achterhuis Krommestraat 20.Onderzoek ter plaatse bracht hetbouwjaar aan het licht: ca. 1350!In 2003 is hier een woning gerealiseerd. 138





Flehite CRAMER/VAN EN GELEN HOVEN/H OVEN S/V E RN HOUT bakstenen vervangen, rollagen gerestaureerd, en werd plaatselijk hetvoeg- en vertinwerk hersteld. Daarbij werd in kleur en vorm goedaansluiting gezocht bij het &quot;verweerde&quot; uiterlijk van de omliggende delenvan de gevel. Muurhuizen 33: voormalig Sint-Elisabeth's Gasthuis Met Tinnenburg en Bollenburg behoort Muurhuizen 33 tot de grote&quot;muurhuizen&quot; van de stad. De hoog opgaande traptoren met een verguldezeilboot als windwijzer op de spits geeft het nog meer allure. Toch kent ookdit huis z'n problemen. Vochtoverlast in de buitenmuren maakte hetnoodzakelijk het stucwerk van de gevels te vernieuwen. Tijdens deuitvoering hiervan, waarbij na verwijdering van het oude stucwerk deoorspronkelijke gevels in het zicht kwamen, heeft Albert vanEngelenhoven bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Muurhuizen 33blijkt te zijn gebouwd omstreeks 1500. In 1584, is het voor een deel ingebruik genomen als Sint-Elisabeth's Gasthuis, een deel werd als woningverhuurd. In

1616 is de traptoren tegen het oude muurhuis aangebouwd.In 1911 is het huis verbouwd tot aardappelpakhuis. Bij het gevelherstel in2003 zijn in het nieuw aangebrachte stucwerk de oude bouwsporen De aangetroffen bouwsporen in de voorgevel van Muurhuizen 33 zijn voor detoekomst zichtbaar gebleven. 140



Flehite KRO De gevel van Muurhuizen 33na de restauratie. &quot;zichtbaar&quot; gemaakt. In eenlater stadium zal er over ditonderzoek uitvoeriger wordengepubliceerd. Snouckaertlaan 11:De Amershof Dit grote dubbele stadshuis isrond 1890 gebouwd in neo-classicistische bouwstijl. In 1929is de rechterhelft, Snouckaert-laan 11, ingrijpend verbouwd.Ondermeer is toen devoorgevel, die in oorspronggelijk was aan de linkerhelft(nummer 13), van nieuwe&quot;grote&quot; gevelpuien voorzien. Bijeen verbouwing vorig jaar zijn deze puien wederom vernieuwd. De nieuwe puien corresponderen, zoals in oorsprong, met de vensters op de verdieping. 't Zand 13: Oud-Katholieke Kerk van de H. Georgius In 2002 en 2003 werden de bijgebouwen van de Oud-Katholieke Kerk aan't Zand verbouwd, uitgebreid en hersteld, om beter ruimte te kunnenbieden aan diverse kerkelijke activiteiten, exposities, lezingen e.d. Debijgebouwen dateren voor een groot deel uit de bouwtijd van de kerk.Deze werd in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect W. van Gent, inde

vernieuwende vormen van de Amsterdamse School. Al vanaf de 17de eeuw bevond er zich een schuilkerk van de Oud-Katholieken in een huis in het voormalige Begijnhof aan 't Zand. Bij debouw van het nieuwe kerkgebouw werden diverse onderdelen van deze&quot;voorganger&quot; in het interieur opgenomen. Ook de Gemeentezaal achterde kerk werd daarbij voorzien van een fraai moer- en kinderbintenplafonden een bijzondere 17de-eeuwse schouw, afkomstig uit de oude panden diewerden gesloopt. De recente verbouwing werd aangegrepen voor eenrestauratie van deze schouwpartij, die daarmee een ware gedaantewis-seling onderging. Op basis van oude foto's en kleuronderzoek werd de




