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Flehite JAAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2OO7 PROJECTEN EN STUDIES 1 27 Verensmederij terreinWagenwerkplaats De Verensmederij werd onlangs als rijksmonu-ment aangewezen. Het is een markant onderdeelvan de voormalige Wagenwerkplaatsen van deNederlandse Spoorwegen, aan de achterzijdevan het station. Plannen om hierin onder meerXynix Opera een permanente plek voor voorstel-lingen te geven zijn in ontwikkeling door hetbureau Van Zwieten Architecten. De ruimtelijkekwaliteiten van het interieur, met de fraaie stalenkapspanten, blijven daarbij geheel intact enzichtbaar. Ten behoeve van de 'achterstanden-regeling' is een plan voor het casco-herstelingediend. Behalve restauratie van de stalenramen, de kap en het gevelmetselwerk, zullendaarbij de zeven markante hoge schoorstenenaan de noordgevel van de voormalige smederijweer in ere worden hersteld. Kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem Het grote kloostercomplex aan de Daam Focke-malaan heeft door zijn omvang een aanzienlijkbudget nodig voor

herstel- en onderhoudswerk-zaamheden. Deze zijn voor het hele complex inbeeld gebracht door de O.L.Vrouwestichting,eigenaar van het complex. Met name de kapel entoren hebben op dit moment de prioriteit op hetgebied van natuursteen- en metselwerkherstel,kapherstel, herstel van gevelafdekkingen enbetonherstel in de toren. Hoewel de stichting hetkloostercomplex in de nabije toekomst zal verla-ten, wil zij het herstel van het casco nog op kortetermijn uitvoeren om vervolgschade aan hetrijksmonument te voorkomen. Havik 37 Dit pand werd onlangs aangekocht door de NVStadsherstel met als doel restauratie en verbouwtot winkel- en wooneenheden. Bij onderzoekbleek het een bijzonder rijksmonument. Achter f Voorgevel Havik 37 <- Torentje Sint Franciscus Xaveriuskerk de ige-eeuwse gevel bevindt zich een middel-eeuws huis met fraaie balklagen, kapconstructiesen met daarnaast een i8e-eeuwse Rococo stijl-kamer. Helaas is het huis bouwkundig in slechtestaat. Door het gemeentelijk bureau Monumen-tenzorg werd een eerste

bouwhistorisch onder-zoek in het pand uitgevoerd. Op basis hiervanzijn de restauratie- en verbouwplannen uitge-werkt door het bureau OOK-architecten. Om een goede restauratie van het monu-ment en het bijzondere interieur ook financieelmogelijk te maken wordt een beroep gedaan opde 'achterstandenregeling'.



Flehite Elleboogkerk na de brand Stadsmuren Sint Annastraat Het restauratieplan voor de middeleeuwse stads-muren langs de Sint Annastraat wordt verderopin dit artikel nader toegelicht. Sint Joriskerk Een vijfde groot project, de restauratie van deSint Joriskerk, kon helaas geen gebruik makenvan deze achterstandenregeling, omdat dezekerk al eerder een beperkte rijkssubsidie ontving.De kapconstructie van de Sint Joriskerk is aan-getast door de Bonte Knaagkever. Als gevolgdaarvan zijn ook gewelven ontzet en is scheur-vorming ontstaan. Daarnaast behoeft het zuid-portaal aan de Hofzijde herstel aan natuursteenen leibedekking. Door de omvang van het kerk-gebouw zijn de restauratiekosten hoog. DeStichting Vrienden van de Sintjoriskerk is daar-om gestart met een omvangrijke campagne totfondsenwerving,zodat in 2008, hetjaarvan hetReligieus erfgoed, hopelijk met de restauratiekan worden gestart. Museum Flehite Op 16 maart 2007 wordt in het museum Flehiteeen hoge concentratie asbest geconstateerd in delucht. Het museum wordt

onmiddellijk gesloten.Bij de restauratie van de museumpanden in dejaren'70 werd een asbestlaag aangebracht in devloerconstructie, als brandwerend materiaal. Ver-moedelijk door het verpulveren van dit materiaalzijn deeltjes verspreid geraakt door het gebouw. Een ingrijpende operatie in 'astronautenpak-ken' is noodzakelijk om zowel het gebouw zelfals de collectie asbestvrij te maken en te reini-gen. Het museum wordt geheel gestript om ditte kunnen realiseren. Dit vormt meteen de aan-leiding voor de museumdirectie om zich tebezinnen op de toekomst en herinrichtingsplan-nen te maken voor de toekomst. In de loop van2007 wordt het eigendom van de gebouwenovergenomen door de gemeente Amersfoort. Het Architectenbureau Jonkman en Klink-hamer ontwerpt, met respect voor de middel-eeuwse muurhuizen waarin het museum is















Flehite (AAROVERZICHT MONUMENTENZORG 2OO7 PROJECTEN EN STUDIES 1 3 C gebied. Met het oog op nieuwe ontwikkelingenin het gebied rond het stadhuis (vanaf het SintPieters- en Bloklands gasthuis tot aan het'Helleplein') werden deze kwaliteiten in beeldgebracht (een samenvatting van dit rapport werdopgenomen in het vorige Jaarboek). Architect/stedenbouwkundige Hans Ruijssenaars werkte inhet afgelopen jaar aan een structuurvisie voor ditgebied. ?Wagenwerkplaats rijksmonument Op 5 juli 2007, vijf dagen na het besluit over hetBergkwartier, heeft de minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap het complex van deWagenwerkplaats, daterend vanaf 1904, op derijksmonumentenlijst geplaatst. Ruim drie jaardaarvoor had de 'Stichting Industrieel Erfgoed inde Stad Amersfoort' hiertoe een verzoek bij hetrijk ingediend. Deze stichting pleitte met vervevoor het behoud en de bescherming van dekolossale gebouwen, omdat de wagenwerkplaats het laatste complex in Nederland vormt dat eenbijna compleet beeld geeft van een

reparatie-werkplaats voor goederenwagons. Inmiddelsworden er plannen voorbereid voor hergebruiken herbestemming van dit monumentale en zeerbeeldbepalende complex van het spoorweg-emplacement. Gerard Keijzer versterktBureau Monumentenzorg Met de komst van Gerard Keijzer (1964) op 2 juli2007 kreeg Bureau Monumentenzorg weer eenechte specialist in de gelederen. Zijn jarenlangeervaring bij de Stichting MonumentenwachtGelderland als 1C monumentenwachter komt inAmersfoort volop tot zijn recht bij de begelei-ding van de verschillende particuliere engemeentelijke restauraties. Door zijn technischekennis is hij in staat te zorgen dat restauraties enverbouwingen op goede wijze worden uitge-voerd en met oog voor de juiste detaillering. Wagenwerkplaatst; rolbaan waarmee wagens konden wordenverplaatst naar een ander werkplaatsspoor






