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Flehite Wederopbouwboerderij. WERK IN UITVOERINGIN 2006 BOERDERIJEN Boerderijenonderzoek In 2003, het Jaar van de Boerderij, heefteen inven-tarisatie plaatsgevonden van de aanwezige 'histo-rische' boerderijen in de gemeente Amersfoort.Hieruit bleek dat er nog zo'n 200 boerderijen vanvoor 1960 bewaard zijn gebleven. Een hoog aantalgezien de vele stadsuitbreidingen de laatstedecennia. De fysiekhistorische waarde ervanloopt echter nogal uiteen, vandaar dat monumen- staande 'Wederopbouwperiode 1940-1965'.Duidelijk is echter ook dat de gebruikskwaliteitenthans onvoldoende aansluiten op de eisen diemen vandaag de dag aan dit soort woningen magstellen. De kamers zijn relatief klein, de geluidsi-solatie laat te wensen over en met name de gan-gen zijn smal. Hoewel in de afgelopen periode isonderzocht of (gedeeltelijk) hergebruik mogelijkwas, bleek dit financieel en technisch niet haal-baar. Vandaar dat na bestuurlijk overleg beslotenis tot een geheel nieuwe ontwikkeling. Hiervoorzal architect Rien de Ruiter van Klunder

Architec-ten nieuwbouwplannen ontwerpen. In 2007 zaleen voorlopig ontwerp worden gepresenteerd.







Flehite Wethouder Ruud Luchtenveld (1) opentboerderij Kraaykamp voor publiek. Boerderij Bosserdijk,Zevenhuizerstraat 56 Wederom een boerderij in ernstig verval, maar bij-zonder waardevol vanwege de grootte en oor-sprong als zogenaamde Malenhoeve. In 2001 isBosserdijk als gemeentelijk monument aangewe-zen, waarmee afbraak onmogelijk werd. Kort nade aanwijzing zijn plannen ontwikkeld om deboerderij te restaureren en in het voorhuis (dewoonvertrekken) en het achterhuis (de deel metde stallen) een separate woning te realiseren.Hierbij is de toestand van de boerderij na de bouw rond 1720, als uitgangspunt genomen. De restau-ratie en verbouwing vond plaats in 2006 en zalmedio 2007 worden afgerond. Op het erf zijnenkele bijgebouwen in stijl bijgebouwd, evenalseen hooiberg volgens authentiek model. Boerderij, De Bik 29 Deze eenvoudige langhuisboerderij, waarvangeen naam bekend is, staat op de hoek van De Bikmet de Van Boetselaerlaan. In huidig voorkomendateert de boerderij uit de late

ic)e eeuw. Maar deoorsprong is ouder, de gebinten zijn tenminste ye









Flehite 134 MAXCRAMER<ALBERTVAN ENCELENH OVEN, SANDRA H OVENS ENJAAPVERNHOUT Herstel kap Mannenzaal en kapel van hetSint Pieters- en Bloklands Gasthuis. Mannenzaal en kapel van het Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, Westsingel 48 Het complex van het Sint Pieters- en BloklandsGasthuis kwam in het restauratie-overzicht vanhet voorgaande jaarboek ook al aan bod. Toenstond de restauratie van het hoofdgebouw cen-traal. Na dit omvangrijke werk moest het bestuurvan de stichting Sint Pieters- en BloklandsGasthuis echter opnieuw aan de slag. Ook aan hetbelangrijke middeleeuwse deel van het complexbleken herstelwerkzaamheden dringend nood-zakelijk. ZOO DE HEER HET HUYS NIET EN BOUWTEVER-CEEFSARBEYDEZYDIEERAEN BOUWEN. Op grond van oude afbeeldingen zijn reconstructiesgemaakt van het bovengenoemde en ooit verdwe-nen 'smeedwerk', namelijk twee sierlijke ijzerenhekwerken op de dakrand. De zijgevel werd voor-zien van stucwerk in blokverband met

schijnvoe-gen, conform de oorspronkelijke toestand.Uiteraard zijn ook de daken hersteld waarmee hetexterieur van Varkensmarkti weer geheel ingoede staat is gebracht. Een aanwinst voor hetstadshart van Amersfoort.



Flehite JAAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2006 I^C Het bijzondere karaktervan de uit dei4e eeuwdaterende mannenzaal komtgoed tot uitdrukkingin de beschrijving in het Kunstreisboek voorNederland: '...Hoogst merkwaardig is het inwendigeuan de mannenzaal met het houten tongewelf enmet de rijen bedsteden en daamoor geplaatste kistenlangs de wanden, iets uolstrekt unieks in ons land'} In 1906 werden sloopplannen voor het com-plex gelukkig verijdeld, ondermeer door ingrijpenvan rijksbouwmeester P.J.H. Cuijpers (1827-1921).De kapel en mannenzaal werden bij de uitbrei-dingsplannen van het gasthuis behouden en in1912 gerestaureerd. Technische gebreken maakten in het afgelo-pen jaar herstelwerkzaamheden opnieuw noodza-kelijk. Ten gevolge van lekkages in de kap en hetontbreken van voldoende ventilatie, was een'prima' klimaat ontstaan voor houtaantasters. Debonte knaagkever en zwammen hadden delen vande kapconstructie aangetast. Herstel en bestrij-dingswerkzaamheden aan de

betreffende houtenonderdelen werden uitgevoerd. Daarnaast moest uiteraard de oorzaak wordenaangepakt: de gehele leibedekking werd ver-nieuwd, waarbij de kappen vakkundig opnieuwwerden voorzien van schubleien in zogenoemdeoud-Duitse dekking. Uiteraard werden de kappendaarbij voorzien van ladderhaken: veiligheidsvoor-zieningen om plaatselijke reparaties en inspectiesdoor de Monumentenwacht in de toekomstmogelijk te maken. Ook de gootbekledingen werden vernieuwd induurzaam koper. Gevelafdekkingen en metsel-werkwerden plaatselijk hersteld. Als gevolg vande lekkages waren ook delen van het muurwerkmet vocht verzadigd geraakt, waardoor schadeaan het pleisterwerk in het interieur was ontstaan.Ook dit werd hersteld. Zevenhuizen 5-7 De twee rijksmonumenten Zevenhuizen 5 en 7stonden ertot vorig jaar wat vervallen bij. Restau-ratie-adviesbureau Holtzer stelde, in opdracht vande eigenaar, een restauratieplan op. De gevelshebben zo op het eerste oog een 19 -eeuws voor-komen. De

overkragende gevel van nummers,met de geprofileerde balk daaronder, verwijst ech-ter nog naar een veel oudere, mogelijk houtenvoorganger. Bij onderzoek tijdens de restauratiebleek echter dat het bovenliggende deel van degevel ooit was vernieuwd in metselwerk. Ook inhet interieur werden geen historische balklagenof kapconstructies meer aangetroffen. Wel werd bouwhistorisch onderzoek uitge-voerd aan de zijgevel van nummer/. De resultatenhiervan werden gepubliceerd in de Kroniek.3 Dezijgevel blijkt een voorganger te hebben gehad inde vorm van een renaissance trapgevel. Bij de restauratie werd veel constructief her-stel uitgevoerd aan de kapconstructies, balklagenen gevels door bouw- en restauratiebedrijf Van deBurgt 8c Strooij. Op basis van enkele ige-eeuwsefoto's van het Archief Eemland konden bij num-mers de oorspronkelijk schuiframen met roeden-verdeling worden gereconstrueerd. Bij nummerzwerd naar aanleidingvan dit beeldmateriaal de rijkbewerkte dakkapel teruggebracht.

Herstelwerkzaamheden enonderhoud Het monumentenbeleid is er in de laatste decen-nia steeds meer op gericht om grootschalige res-tauraties te voorkomen en door middel van goedbeheer en regelmatig onderhoud de monumen-ten in een goede conditie te houden. Dit lukt ech-ter niet altijd. Wanneer er bijvoorbeeld een func-tiewijziging plaats vindt komen vaak 'verborgen 2 Kunstreisboek voor Nederland, samengesteld in op-               3 A. van Engelenhoven, 'Huis de Rooster gerestaureerd', dracht van de Rijkscommissie voor de Monumenten-               Kroniek, jaargang 9, nr. 1, maart 2007. beschrijving in het jaar 1965, uitgave Amsterdam, 1969.









Flehite JAAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2006 HQ Ook in het afgelopen jaar kreeg de openbareruimte de aandacht. In voorbereiding op de aan-wijzing van het Bergkwartier tot beschermdstadsgezicht vond toetsing van plannen plaatsvoor dit gebied. In de binnenstad werd de terrassennota her-zien, met aandacht voor de historische kwaliteitenvan de stad. Op diverse plaatsen werden kademu-ren hersteld en voor de Waterlijn werd een nieu-we opstapplaats gerealiseerd bij de Kamper-binnenpoort. samenwerking tussen ondermeerde afdelingRuimtelijke Planvorming en het bureauMonumentenzorg, zorgvuldig wordt omgegaanmet de inrichtingen het beheer van deze openba-re ruimte. Een fraaie historische gevelwand ver-liest immers aanzienlijk veel kwaliteit, als zakenals bestrating, verlichting, groen, straatmeubilaire.d. niet van een vergelijkbare kwaliteit zijn.Toepassing van duurzame en kwalitatief hoog-waardige materialen, een zorgvuldige vormgevingen beheer vormen hierin de basisuitgangspunten.


