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       Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite 
                                                                                                                                       

 
 
 
 

VOETTOCHT       OPMERKELIJKE       ZAKEN       BINNENSTAD       AMERSFOORT 

 

Deze bijgevoegde wandeling kan als een handvat gebruikt worden om op een zorgvuldige, niet alledaagse 
manier de Stad waar te nemen. De aangeduide onderwerpen zijn van een zeer verschillend gewicht en kunnen 
niet op één hoop worden gegooid. Samen vormen ze een beeld van de door de tijden heen gegroeide stad. Ook 
geven ze een handreiking om de stad een kwaliteitssprong te laten maken. 

 

1) We beginnen met een hotspot: het Stadhuis/stadhuisplein. Hier zal binnenkort de grootste aanpassing 
van de stadskern plaats vinden. Van het Bestuur wordt gevraagd en verwacht een visie voor de 
komende jaren te ontwikkelen voordat de “markt” zich erop stort en met alleen winst motieven een 
korte termijn plan presenteert. Waarschijnlijk onderbouwd met kreten die het goed doen als 
woningnood, een meer en diverser woning aanbod waarmee bedoeld wordt veel kleine 
appartementen,  etc. er kan gedacht worden aan een brede culturele, maatschappelijke  bestemming 
passend bij de omvang van het huidige en de toekomstige grootte van Amersfoort. 
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2) Het Helleplein, een knooppunt van verkeersstromen naar de drie garages,  een fietsenstalling, de 

Westsingel, Hellestraat en de binnenstad. Een plein zonder ziel met een polikliniek die zijn functie 
allang verloren heeft. Een ondergrondse rotonde naar de garages maakt het mogelijk om de bezetting 
van alle garages te benutten en gemakkelijk toegankelijk te maken en het doorgaande verkeer tijdig te 
scheiden. De entree kan verlegd worden naar de stadsring. Het wordt dan ook weer mogelijk het 
openbaar vervoer de binnenstad in te laten. Het straatprofiel kan dan weer naar een maat gebracht 
worden die past bij de oude structuur. Een visie die recht doet aan deze plek dwingt het gemeente 
bestuur op een originele wijze buiten de gekende kaders te treden. 

3) Westsingel met de verzameling stenen verwijst ten onrechte naar de Hunebed Highway (N34)  zonder 
enige onderbouwing. Herprofilering die meer recht doet aan het gebruik en de toren een beter 
inbedding geven zou op zijn plaats zijn. De herinrichting van de Varkensmarkt kan mooi aangegrepen 
worden om de Singels integraal in te voegen. 

 
4) Lieve Vrouwe kerkhof, hier is een boek over te schrijven, toch enkele opmerkingen: de afgeschermde 

terrassen met windschermen, niet inklapbare picknick tafels, verwarmde parasols, dekenkisten, niet 
doorwaadbare plekken, leidingen aan de historisch gevels voor ramen gemonteerd, bierreclames aan 
de gevels (zie ook de Krankeledestraat), niet passende  luchtbehandelingsinstallatie, de 
opslag/parkeerplaats onder aan de toren aan de waterkant etc. waarschijnlijk biedt het handhaven van 
de vergunningen al een eerste oplossing. 
 

   
5) Over de Langestraat raakt een kritische bezoeker ook niet uitgepraat.  Een verwijzing naar Maastricht 

moge voldoende zijn. Daar blijkt het mogelijk te zijn om de straat zijn oude functie terug te geven 
namelijk aan de passant. Een excursie is voldoende. Kijken we op deze kruising terug en vooruit dan 
zien we twee toegangen, één naar het Lieve Vrouwe Kerkhof en één naar de Mooierstraat. Hier is door 
de detailhandel alle mogelijke moeite gedaan om de straat onaantrekkelijk te maken. Ramen zijn 
afgeplakt of met luiken dicht gezet. Verlichte etalageruiten zouden de bezoeker eens naar je 
achterliggende collega’s trekken. (het afplakken van etalageruiten is niet toegestaan). 
 
     

6) Let op de straatverlichtingsaansluitpunten zonder armaturen. Einde Scherbierstraat rechts is afgesloten 
hetgeen het uitoefenen van het historische recht op overpad naar de Langestraat niet mogelijk maakt. 
Onlangs is door de eigenaar van Langestraat 9 tegenover de Krankeledestraat de toegang ook 
afgesloten. Door de hele Muurhuizen zou eens kritisch gekeken moeten worden naar de verzameling 
hardstenenpaaltjes en de onlangs neergezette verzameling bloembakken. Ze doen beide geen recht 
aan de kwaliteit en statuur  die de Muurhuizen kan uitstralen. Ook het herstraten is geen overbodige 
luxe.  
 

7) Staande op de brug Muurhuizen/Korte Gracht valt veel te zien. Het simpelst is de achterhaalde 
straatprofilering van de gracht. Zinloze trottoirs die scheiding tussen de diverse verkeerssoorten moet 
suggereren. Helaas niet te gebruiken door rollatorgebruikers, kinderwagens, stellen, en niet 
bergbeklimmers. Dan zijn er beugels in de straat aangebracht om het parkeren te verhinderen zodat er 
niet hoeft te worden bekeurd , niet historisch verklaarbaar en doet geen recht aan de aanliggende 
panden en bij schemerweer een potentiële struikelmogelijkheid biedt. Passende herprofilering is hier 
zeker op zijn plaats. Voor de Singels is het nog erger daar zijn veldkeien aangebracht die zelfs het lopen 
verhinderen. Samen met de geveltuintjes, de fietsen worden de voetgangers de straat opgedreven.  Bij 
het Juffersgat/synagogetuin staat midden op het trottoir een lantaarnpaal en aan de gevel een 
aansluitpunt voor hangend verlichtingsarmatuur. De straatnaamborden zijn een verhaal op zich, elke 
hoek heeft zijn eigen verschillende hoogtes, dit geldt trouwens voor de hele stad. (Bezoek eens Parijs). 
Op de hoek staat een enorm verkeersbord (verboden inrijden) waarom niet een kleiner model, de 
verkeersdeelnemers rijden niet hard en komen niet van ver. Verklaarbaar voor de autosnelweg niet 
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voor een kleinschalige binnenstad. De hemelwater overstort mogelijkheid van de Muurhuizen is met 
een eenvoudige platicbuis door de kademuur gestoken, deze beëindiging kan beter. Ook hier zijn de 
straathoeken weer afgezoomd met grote keien, waarom geen passende banken. Het groen, de bomen  
vragen om alle aandacht en de boomspiegels zijn nu een verzameling niets. 
 

8) De Herenstraat heeft zijn eigen verhaal. Eerst  passeren we de Singel die zwaar te lijden heeft van de 
door de overheid georganiseerde  privatisering vuilafvoer. Kwam enige tijd geleden een keer per week 
de ROVA om het vuil op te halen in de hele binnenstad, nu komen er zware trucks die de ondergrondse 
containers moeten legen, trucks voor het glas, trucks voor  het papier, trucks voor het plastic, trucks 
voor de instellingcontainers, trucks van Suez, Renewi, en de Rova en voor elke particulier die betaald. 
Het herstel van de Singel en de kadewanden zijn voor de gemeenschap de winst voor vuilafvoerders.    
Einde Herenstraat wordt het plantsoen afgesloten met een mooi “Cor van den Braber” ensemble. 
Midden tussen de pilaren is een paal geplaatst om autorijders en onderhoudswagens te weren. Die 
komen nu van de Grote Haag. En toen kwam er een idee om alles wat rijdt te weren en werd er een 
hoop buiswerk rond het ensemble geplaatst waarmee de kwaliteit ernstig teruggebracht is. Wie 
geweerd wordt is nog een vraag. Daarna was er geen overleg tussen de verlichtingsambtenaar voor de 
Herenstraat en het plantsoen en Cor. Gevolg een wirwar van lantaarns. Ook de functionaliteit van de 
trottoirs in de straat is onbegrijpelijk. 
 

9) Zijn we terug in de Langestraat hoek Zevenhuizenstraat. Hier waan je je op slordig kampeerterrein 
midden in de stad. Toch maar eens de vergunning op na zien wat hier met de ondernemer afgesproken 
is. 
 
 

10) Het fietsen parkeren is een apart verhaal en heeft het de volle aandacht van het Gemeente Bestuur. 
Met het stilletjes wegpoetsen van een grote ondergrondse centrale stalling lijkt het een beetje ambitie 
loos.    Wel valt er iets te zeggen over de straatprofilering van de Krommestraat, die van een logische 
gevel tot gevel oplossing ineens van de bekende trottoirs wordt voorzien mogelijk ingegeven door het 
toelaten van het vrachtverkeer vanaf de markt/Hof. 
 

11) De Havik met haar historisch gevelwanden is voorzien van vele grote en kleine hunebedden, beugels en 
trottoirbanden, ex parkeerplaatsen. Zonde, zinloos, armoedig en wijst op weinig toezicht of 
gemuilkorfde BOA’S. Mooie plek om proef te draaien met een verantwoorde herinrichtingsoplossing nu 
er een autoluwe stad is. 
 
 

12) De parkeerplaats Walikerstraat/Teut. Met enkel hagen en bomen is veel verstening en warmte 
productie op te lossen.   En nu de hamvraag welke ideeën leven er binnen de Gemeentelijke kring 
omtrent de uiteindelijke functie van de Flint. De Flint geboren uit de noodzaak de afgebroken Markthal 
te vervangen en het afgestoten theater voorheen in het Grandtheater ten gunste van een volledig  
Filmprogramma en het centraliseren van het creativiteitscentrum De Hof. Afbreken of verbouwen, 
binnenstraten publiek maken, het gebouw binnenste buiten keren te behoeve van wonen/werken, 
broedplaats voor ontwikkelingen die we nog niet kunnen benoemen. Huidige theater is te klein, het 
gebouw vraagt veel energie, ogenschijnlijk moeilijk bereikbaar (de Tom Tom) bestaat ineens niet meer. 
Uitbreiden en nog meer in de stedelijke structuur opnemen.  
 

13) De Kamp heeft de volle aandacht en zal zich moeten bewijzen. Ook hier weer een opslagplaats van 
overbodige keien die wijzen op het ontbreken van effectief toezicht. Misschien toch maar de trottoirs 
opheffen en alleen laden en lossen.  
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     O)  Eindpunt van de voettocht op een plek waar een aanzet gegeven is van    een oplossing hoe het ook kan.    
De straat terug naar bewoner/passant en niet alleen voor het gemotoriseerde verkeer, auto te gast . Bovendien 
met een uitzicht op de stier die als een St Maarten op de stad past.        

 
   

Tenslotte: de stad is een levende structuur en blijft onderhevig aan nieuwe economische en 
maatschappelijke opvattingen/veranderingen. Van groot belang zijn betrokken ambtenaren 
met kennis en inzicht en een geheugen, meer toezicht en handhaving dringt zich op. 
Gewenst  een Bestuur met visie of de wil om die te ontwikkelen, open staan voor veranderde 
inzichten en los van de “markt” kunnen denken. De historisch kern van Amersfoort moeten 
we koesteren en ook een beetje vertroetelen. 
 
 
                                                                                                                      Amersfoort    11-11- 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Forum ruimtelijk erfgoed Flehite is een onderdeel van de Oudheidkundige Vereniging Flehite 
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