
door LYDIA EDELKOORT

1. HET HUIDIGE STATION 
AMERSFOORT (1997)
Het huidige station Amersfoort is gebouwd naar ontwerp

van J.A. van Belkum, met centraal de NS-ingang en aan

weerszijden kantoorpanden. In 2003 is dit uitgebreid met

een ingang aan de noordzijde/Mondriaanplein. Van het

oude station zijn enkele (rechts afgebeelde) natuurste-

nen elementen te zien in de hal en de bebouwing op het

tweede perron.

2. STATION AMERSFOORT (1992-1995)
Tot 1902 waren er in Amersfoort twee andere stations

van twee spoorwegmaatschappijen: Smallepad, Staat en

de overstapplek Aansluiting (zie p. 3). Omdat deze situ-

atie niet ideaal was, bouwde de regering een nieuw cen-

traal station op de plek van Aansluiting. Daarop werd ook

de spoorweg uit Utrecht aangesloten. Het was een asym-

metrisch stationsgebouw met lage toren, naar ontwerp

van Dirk Margadant (1849-1915, architect van de HIJSM).

Nadeel van dit nieuwe station was dat het verder van de

stad af lag dan Smallepad.

3. STATION AMERSFOORT 
AANSLUITING (1889-1902)
Om de reizigers tussen de lijnen van de verschillende

spoorwegmaatschappijen HIJSM en NCS een overstap te

bieden werd in 1889 het station Amersfoort Aansluiting

geopend. Dit lag aan de Oosterspoorweg (HIJSM) uit de

richting van Baarn, voor de splitsing naar de stations

Amersfoort Smallepad en Amersfoort Staat. Het station

was alleen bedoeld voor overstappen en had daarom ook

geen uitgang. Vanaf 1889 reed er een gratis paarden-

tram van hotel De Vergulde Zwaan tussen stations Smalle-

pad en Staat, voor overstappers van/naar Utrecht en

Zwolle.

4. OP HET VIADUCT 
OVER DE KERSENBAAN
Dit deel van Amersfoort ligt op een uitloper van de

Utrechtse Heuvelrug. De grond bestaat uit zand dat hier

in de voorlaatste ijstijd is afgezet. Voor de aanleg van de

Kersenbaan naar Kesteren en van het emplacement van

Station Amersfoort is veel zand weggegraven. Dat is ge-

stort op wat toen het Stort werd genoemd en nu de

Snoeckgensheuvel heet.

5. KERSENBAAN OF PONLIJN (1886)
Deze spoorlijn liep oorspronkelijk naar Kesteren, in de
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Betuwe aan de overzijde van Rhenen. Daar sloot de lijn

aan op de lijn Dordrecht-Elst en indirect naar Arnhem/

Nijmegen. De spoorlijn wordt nu nog maar een enkele

keer per dag gebruikt door goederentreinen, die nieuwe

auto’s naar importeur Pon in Leusden brengen. Verder

dan Leusden is de spoorlijn niet meer aanwezig.

6. STATION AMERSFOORT STAAT
(HIJSM, 1886-1944)
Het station Amersfoort Staat lag aan de Toegangs-

weg/Spoorstraat en was het kopstation aan de lijn naar

Kesteren/Rhenen. In 1889, met de bouw van Amers-

foort Aansluiting, werd deze spoorlijn verbonden met de

Boven: Stadsplattegrond

circa 1914 (Museum

Flehite).
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foortsche Beiersch-Bierbrouwerij opgericht. In 1894 kwam

de fabriek, inmiddels Phoenix Brouwerij geheten, in han-

den van de familie Meursing, ook bekend van de Brood-

en Koekjesfabriek. Het bier werd volgens een volledig

nieuw proces vervaardigd en was vooral bestemd voor

de export en de verkoop in winkels. De fabriek had een

eigen aansluiting op het spoor voor de aanvoer van

grondstoffen en de afvoer van het eindproduct.

9. SPOORBRUG KOPPELPOORT
(1862-1945)
De brug is in 1862 aangelegd voor het spoor richting

Zwolle. In april 1945 heeft de Duitse bezetter deze op-

geblazen om het de optrekkende geallieerden moeilijk te

maken. Al snel was de brug provisorisch gerepareerd.

10. SPOORDIJK ALS KEERKADE
Ten oosten van het Valleikanaal vormde de hoge spoor-

dijk naar Zwolle een keerkade in het inundatiesysteem

van de Grebbelinie. De spoorbrug over het Valleikanaal

was in 1940 zo uitgevoerd dat deze kon dienen als dam-

sluis in het inundatiesysteem. De spoorlijn was in de mei-

lijn richting Amsterdam. Het station werd gesloten op

17 september 1944, als gevolg van de de spoorwegsta-

king (zie p. 8).

7. STATION SMALLEPAD
(NCS, 1863-1902) 
In 1863 gebouwd in opdracht van de NCS, naar ontwerp

van de architect Nicolaas Kamperdijk (1815-1887). In

1875 werd het gebouw aan weerszijden in dezelfde stijl

vergroot, toen ook de HIJSM het gebouw ging gebruiken

voor haar nieuwe Oosterspoorlijn van Amsterdam naar

Zutphen. Het station bleef in gebruik tot de opening van

het nieuwe gebouw aan het Stationsplein in 1902. Daar-

na heeft het achtereenvolgens dienst gedaan als locatie

voor het seinwezen, werkplaats voor wissels en bovenlei-

dingen en is thans kantoor (geen NS). Het pand is een

rijksmonument.

8. BROUWERIJ PHOENIX (1873-1970) 
In 1873 werd door Amsterdamse investeerders de Amers-
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dagen ’40 versperd om een overval met een pantsertrein

tegen te gaan.

11. SOESTERKWARTIER
Door de aanleg van de spoorlijnen naar Utrecht en

Amsterdam ontstond er een geïsoleerd gebied, dat aan-

vankelijk de naam Spoorwijk kreeg. Hier woonden veel

spoorarbeiders, die werkten op het grote spoorwegem-

placement en in de Wagenwerkplaats. Hun huizen lagen

voornamelijk aan de zuidzijde van de wijk, gebouwd door

de socialistische woningbouwvereniging voor spoorweg-

arbeiders Goed Wonen en door de katholieke woning-

bouwvereniging Sint Bonifacius. 

12. SPOOROVERGANGEN
De spoorwegen vormden voor het Soesterkwartier een

barrière. De handbediende spoorwegovergangen van de

Soesterweg, de Gaslaan en aan de Grote Koppel waren

vaak lang dicht. Grote groepen voetgangers, fietsers en

auto’s stonden daar lang te wachten voor de gesloten

spoorbomen. Het isolement van de wijk kwam ten einde

toen in 1958 de tunnel in het verlengde van de Stads-

ring werd aangelegd. Later volgde voor fietsers de Brou-

werstunnel, genoemd naar brouwerij Phoenix.

13. VOETGANGERSBRUG (1902-1958)
In 1902 werd boven de spoorlijnen een voetgangerslucht-

brug aangelegd tussen het Smallepad en de Soesterweg.

In het Soesterkwartier lag hier in die tijd het Rosarium.

De rozen werden aangeboden door de Vereeniging ter

Bevordering van de Rozenteelt Nos Jungunt Rosae (Ons

binden de rozen). De brug verdween na de aanleg van de

genoemde tunnel.

14. WAGENWERKPLAATS (1904-2000)
In het begin van de twintigste eeuw besloot de HIJSM

om de werkplaats voor het onderhoud van de goederen-

wagons van Haarlem naar Amersfoort te verplaatsen.

Het Wagenbedrijf Amersfoort is in 1904 aangelegd naar

ontwerp van Margadant. De meeste werklieden waren af-

komstig uit Haarlem (zie p. 4). Men hield zich vooral be-

zig met het het onderhouden, reviseren en ombouwen

van goederenwagons. Geleidelijk aan werden de wagen-

werkplaatsen te Tilburg (1926), Zwolle (1927) en Utrecht

(1931) opgeheven, zodat de wagons alleen nog in Amers-

foort terecht konden. In 1930 was ‘het spoor’ de groot-

ste werkgever van Amersfoort. Uiteindelijk is de Wagen-

werkplaats in 2000 gesloten. Een aantal panden is ge-

sloopt, maar veel historische gebouwen zijn bewaard ge-

bleven.

15. HALTE VLASAKKERS (1936-1939)
In 1936 werd het VARA-zomerfeest op de renbaan Birk-

hoven gehouden, ter gelegenheid van het tienjarig be-

staan van de VARA. Voor de feestgangers stopten er extra

treinen, niet alleen aan de halte De Vlasakkers, maar ook

aan een tijdelijke stopplaats Birkhoven, aan de Middel-

hoefseweg. Ook in de zomer van 1939 werden Birkhoven

en De Vlasakkers als halte gebruikt bij een Landdag van

de Algemene Nederlandsche Metaalbewerkers Bond.

16. PRINS BERNHARDKAZERNE (1939)
De kazerne ligt langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort.

Dat is bijzonder praktisch voor een cavaleriekazerne.

Tanks en ander rijdend materieel kunnen rechtstreeks

per spoor worden aan- en afgevoerd. De kazerne

beschikt over een eigen spoorwegemplacement.

17. OORLOGSMONUMENT 
 BARCHMAN WUYTIERSLAAN 40-42
Op 4 mei 1946 werd dit monument onthuld ter nage-

dachtenis aan een represaille tegen een aanslag op het

hoofdseinhuis (zie p. 9). Er worden nog ieder jaar bloe-

men gelegd.

De Verensmederij,

circa 1920.

Lydia Edelkoort doet

Publiek & Presentatie

van Museum Flehite.
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