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MONTFOORT WERKT AAN DE BINNENSTAD
Niet alleen de gereedgekomen restauratie van de kapel van de Commanderij geeft er aanleiding
toe deze aflevering van Heemtijdinghen aan Montfoort te wijden, want er is meer aan de hand.
In het Monumentenjaar 1975 maakte het college van B. en W. plannen bekend om te gaan werken aan de rehabilitatie van de binnenstad. De raad stemde daarmee in en er wordt inmiddels
hard aan gewerkt.
Tand des tijds
Een jaar geleden bekeken leden van onze werkgroep stad en landschap de binnenstad, nogal
triest gestemd, en fotografeerden allerlei panden waarvan iets aan vroeger eeuwen herinnerde.
De trieste stemming werd veroorzaakt door de toestand waarin Montfoorts binnenstad zich
bevond.

Havenstraat 7, gesloopt.
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Keerzijde van een Monument
(Heilig Levcnstraat 19).

Natuurlijk gold dat niet voor het stadhuis met de IJsselpoort ( in 1965 gerestaureerd ), niet
voor de korenmolen "De Valk" ( in 1953 gered door de aannemer Versteegen ) en niet voor de
thans geheel gerestaureerde commanderij. Wel gold het voor de óók op de monumentenlijst
staande hervormde kerk, voor een volgens ooggetuigen langzaam maar zeker kleiner wordend
deel van de stadsmuur bij de Voorgracht, voor "het kasteel" en voor het woonhuis Heiliglevenstraat 19; eveneens beschermde monumenten.
En ook stemde het triest de panden te zien waaraan weliswaar nog iets herinnerde aan betere
tijden ( voor het pand wel te verstaan ), maar waar de tand des tijds ( of die der gebruikers )
zozeer aan had geknaagd dat rehabilitatie niet meer mogelijk was. Een aantal van die panden is
inmiddels gesloopt.

Rehabilitatie
In september 1975 brachten de couranten het verheugende bericht dat B. en W. van Montfoort
ideeën wilden gaan uitwerken om met behoud van historisch waardevolle elementen de binnenstad op te knappen. In mei verscheen een oriëntatienota waaruit bleek dat de aktiviteiten zich
zullen richten op ongeveer 160 huizen en aanliggende straten en pleinen. Op 26 augustus j.l.
wees de gemeenteraad de binnenstad aan als rehabilitatiegebied en gaf daarmee de aanzet tot
de uitwerking van verdere plannen. Ook werd in deze vergadering besloten een bijdrage te
verlenen in het herstel van de sluis in de Vaart en het uitbaggeren van de Vaart.
Deze werkzaamheden zijn hoognodig om het overstromingsgevaar voor de achterliggende polders
terug te dringen.
^
De vaart van Montfoort naar Linschoten dateert uit het jaar 1618, en dus ook de sluis ).
Een fraaie steen, versierd niet de wapens van het Sticht Utrecht en de Stad Montfoort, herinnert
eraan dat in 1770 de sluis werd vernieuwd.
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De sluis in de Vaart van Montfoort naar Linschoten.

Waardevolle elementen
De sluis is één van de waardevolle elementen die het beeld van Montfoort bepalen. Datzelfde
geldt voor de smederij Om 't Wedde 10 die - tegenover de Lange Kerkstraat en naast het
Sint Jozefgebouw - een plaats heeft die een "face-lift" zeker rechtvaardigt.

De Smederij in 1975 (Om 't Wedde 10).
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Ook voor de pandjes Zevenhuisstraat 5 - 7 ( onbewoonbaar verklaard ) hopen wij op een nieuwe
toekomst in een gerehabiliteerde stadskern.
Tenslotte: de kaberg aan de Hollandse IJssel ( IJsselkade ). Waar vind je ze nog zo?
Werkgroep stad en landschap.
*
) J.G.M. Boon, De Nieuwe Vaart van Montfoort naar Linschoten, in: Heemtijdinghen; no. 22,
januari 1968, blz. 8-18. Zie voor een ouder plan W. Hofman, Het ontwerp voor een kanaal
tussen Oude Oude Rijn en Hollandse IJssel. Een discussie tussen Montfoort en Amsterdam
in 1554. In: Holland, regionaal-historisch tijdschrift; jrg. 7 ( 1975 ), blz. 291-299.

DE LIJST VAN BESCHERMDE MONUMENTEN IN HET KORT:
Woonhuizen: Heiliglevenstraat 1,4, 19, Hofstraat 7, 8, Hoogstraat 6, 7, 28, 30, 31, Korte
Kerkstraat 12.
Kerkelijke gebouwen: Hofstraat 3-5 ( Commanderij van Sint Jan ), Korte Kerkstraat 8
( verenigingsgebouw herv. kerk ) en 5 ( Ned. Hervormde kerk ).
Diversen: Molenstraat 25 ( molen "De Valk" ), Om 't Hof 2 ( overblijfselen van het slot ),
Zevenhuisstraat ( overblijfselen van de wal ), Hoogstraat 36 ( stadhuis met
IJsselpoort ) en voorts de overblijfselen van de versterkingen, wallen en grachten.
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