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Flehite DYNAMIEK IN HET STADH U I SCEB I ED 1Q7 'Bezinnen ive ons op de Historie, opdat zij op dat nieuwe tijd-oak kan inwerken en er een grote uerbondenheid groeie tussenhet verleden en de tijd, die komt.' Met deze woorden besloot burgemeester H. Molendijk(1896-1983) zijn voorwoord in het boek'Zeven eeuwenAmersfoort', van de hand van historicus H. Halbertsma(1920-1998). Deze publicatie verscheen in 1959 naar aanlei-ding van het 700-jarig bestaan van de stad Amersfoort. Nu, bijna 50 jaar later, zijn deze woorden nog steeds actu-eel, wanneer we kijken naar de plannen die worden gevormdvoor het gebied rondom het stadhuis. Het invlechten vannieuwe functies in het-hier en daar geschonden- histori-sche stedelijk weefsel van dit gebied vereist een grote matevan zorgvuldigheid en historisch besef.1 De historie van dit stadhuisgebied, een topografischdetail van onze stad, is daarom onderwerp van deze studie.2Het gebied wordt begrensd door Kleine Spui, Westsingel,Utrechtsestraat, de Stadsring en het Plantsoen-West. In de

afbeeldingen bij dit artikel is de beschreven histori-sche ontwikkeling in kaart gebracht. Als basis is de bewerktekadastrale minuut uit 1824genomen, uit de Historische Ste-denatlas van A. Speet. Op deze ondergrond zijn per periodede stedenbouwkundige structuur en de belangrijkste gebou-wen ingetekend. Hiermee worden de wijzigingen ten opzich-te van deze onderliggende kaart zichtbaar gemaakt, zowelnaar het verleden (tot 1824) als naar het heden (vanaf 1824). 1 Door het gemeentebestuur is in 2006 opdracht veleendaan stedenbouwkundige en architect Hans Ruyssenaars(Amersfoort, 1944) om een visie voor het stadhuisgebiedte ontwikkelen. Dit om diverse ontwikkelingen in ditgebied te integreren. Het gaat daarbij om de wijzigings-plannen van het Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, de plannen tot herinrichting van het Helleplein en een stu-die naar de huisvesting binnen het stadhuiscomplex en deverkeersafwikkeling binnen het plangebied. 2 Bij dezestudie werd dankbaar gebruik gemaakt van informatievan F. Snieder, stadsarcheoloog.



Flehite 108 SANDRA HOVENS Stadsplattegronduit: Braun enHogenberg, 1588 Een historisch moment vormt de aanleiding totdit artikel. Na ruim 600 jaar vertrekt het SintPieters- en Bloklands Gasthuis als zorginstellinguit de Amersfoortse binnenstad, om een nieuwgebouw in de wijk Vathorst te betrekken. De hui-dige gebouwen blijven wel in eigendom van destichting Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis, dieals een goed rentmeester haar waardevolle histo-risch erfgoed beheert. De volledige sloop van het oorspronkelijkemiddeleeuwse gasthuiscomplex werd in 1906 ophet nippertje voorkomen doordat het rijk, in depersoon van rijksbouwmeesterdr. P.J.H. Cuypers(1827-1921), Amersfoort overtuigde van de belang-rijke historische waarde ervan. De kapel en ook demannenzaal werden daarop in 1912zorgvuldiggerestaureerd. Met name de unieke mannenzaal,die nog geheel is voorzien van de authentiekebedsteden en betimmeringen, geeft een uitste-kend beeld van een periode uit de geschiedenisvan de zieken- en ouderenzorg. De discussie over het voortbestaan van heti4e-eeuwse complex was in 1906 ontstaan nadateen aanzienlijk legaat de beherende stichting degelegenheid gaf de huisvesting van haar'gastelin-gen' uit te breiden en te verbeteren. Sloop ennieuwbouw leek daarin een voor de hand liggendeoptie. Dit was ook de voorwaarde die mevrouwScheltus-Fenema (overleden in 1906) in haar tes-tament had gesteld: er moest een nieuw complexverrijzen! Architect H. Kroes (1864-1952) ontwierp eengebouw in de voor die tijd kenmerkende Neo-renaissancestijl. Nadat was besloten een deel vanhet middeleeuwse complex te handhaven werdende plannen aangepast en werd de voorgevel vanhet nieuwe gebouw gericht naar Achter Davidshof. In 2000 werd dit karakteristieke hoofdgebouweveneens aangewezen als rijksmonument. Datgeldt overigens niet voor de zijvleugels die oor-spronkelijk haaks op het hoofgebouw werdengesitueerd, omdat deze reeds ingrijpend waren
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Flehite 110 SANDRA HOVENS Historisch stedenbouwkundigestudie Op basis van historisch kaartmateriaal is de ont-wikkeling van het plangebied bestudeerd. De oud-ste stadsplattegrond dateert uit circa 1560. Dezewerd vervaardigd door de beroemde kaarttekenaarJacob van Deventer (ca 1510-1575), in opdracht vanFilips II. Uit de periode voordo is geen kaartma-teriaal bekend. Alleen op basis van archivalischegegevens en archeologisch onderzoek in ditgebied kan hierover kennis worden verworven. De eerste nauwkeurige kadastrale kaartdateert uit 1824.3 Vergelijking met ander, mindernauwkeurig kaartmateriaal leert dat in het plange-bied, maar ook in de rest van de binnenstad, destedenbouwkundige structuur nauwelijks is gewij-zigd in de periode tot 1824. In de loop van de i9een 20e eeuw worden hier wel diverse wijzigingendoorgevoerd in stratenpatronen en verkavelingen. Situatie tot en met de i6e eeuw Op de oudste stadsplattegronden van Van Deven-ter (1560) en Braun en Hogenberg (1588) is detweede stadsmuur rond de stad, gebouwd

tussen1380 en 1450, nog in zijn oorspronkelijke vormzichtbaar. De muurdelen tussen de stadspoortenworden met enige regelmaat onderbroken doormuurtorens, bedoeld als uitkijkpost en ten behoe-ve van de flankerende (zijwaards gerichte) verde-digingvan de muren. De stadsmuur is omgevendoor een dubbele gracht. Het stedelijk gebied was aanvankelijk kleiner.Nadat Amersfoort stadsrechten kreeg in 1259,werd een stadsmuur gebouwd langs hettraceevan de huidige Muurhuizen en Breestraat. Hethuidige plangebied zal toen nog grotendeelsonbebouwd zijn geweest, met uitzondering vanboerderijen, die al in de i3e en i4e eeuw in ditgebied aanwezig waren. Ook deze eerste stads-muur was omgeven dooreen dubbele gracht. Op gewijzigd. De zuidvleugel gericht naar de West-singel werd in 1952 verbouwd, toen er een extratussenverdieping werd aangebracht. In 1983 vonder weer een uitbreiding van het complex plaats,waarbij de noordvleugel, gericht naar het plant-soen, werd vervangen door nieuwbouw. Het omheinde terrein met de

middeleeuwseelementen, het gebouw van architect Kroes en delatere veranderingen, vormt thans een fraaiensemble in de binnenstad. Andere historische waardenin het stadhuisgebied Binnen het plangebied bevinden zich diversemonumenten en beeldbepalende panden, zoalshet voormalige Observantenkloosteren het oudestadhuis. Ook het plantsoen dat vanaf 1829 werdaangelegd op de plaats van de ise-eeuwse stads-muren en -wallen, is een rijksmonument. Hetwerd ontworpen in Engelse landschapsstijl doorde landschapsarchitecten H. van Lunteren (1780-1848) en J.D. Zocherjr. (1791-1870). De bolwerkendie vanaf 1594 werden aangebracht in de verdedi-gingslinie, bleven in de aanleg herkenbaar. Dat erop een zorgvuldige manier met dezewaardevolle objecten en structuren wordt omge-gaan is in Amersfoort bijna een vanzelfsprekend-heid geworden. Daarnaast vraagt in de binnenstad echter de ,nog zeer gave historisch stedenbouwkundigestructuur de aandacht, met monumentale gevel-wanden, waterlopen, middeleeuwse verkavelingenen

stratenpatronen. Vanwege deze kwaliteiten isde gehele binnenstad van Amersfoort in 1984 doorhet rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht.Amersfoort ontleent een belangrijk deel van haaridentiteit aan deze historische context. Al deze historische elementen werden doorhet gemeentelijk bureau monumentenzorg inkaart gebracht. 3 De kaart uit 1824 van A. Slits.
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Flehite 5 Historisch stedenbouwkundige studie: situatie 1824
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Flehite 120 SANDRA HOVENS DYNAMIEK IN HET STADHUISGEBIED 121 Prentbriefkaart vanhet Sint-Pieters- enBloklandsgasthuis,begin 20e eeuw.
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