STADSWANDELING AMERSFOORT
Er zijn maar weinig historische stadscentra die zo gaaf
bewaard gebleven zijn als het centrum in Amersfoort.
Straten en grachten hebben nog dezelfde loop als in
de middeleeuwen, er is bijna niets veranderd. Waar is
gerestaureerd, is dat heel zorgvuldig in oude stijl
gebeurd. De stadswandeling gaat door schilderachtige
middeleeuwse straatjes, langs smalle grachtjes en
over fraaie pleinen met gezellige terrasjes.
Ontdek de geschiedenis van Amersfoort met de
Google Maps stadswandeling door deze historische
stad.
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LIEVE VROUWEKERKHOF
Op het plein voor de toren zie je de contouren van de
plek waar eens de kapel stond. In 1787, toen de kapel
dienst deed als munitiedepot, sloeg het noodlot toe.
Toen een soldaat met zijn mes het roest van een
granaat schraapte, zorgden de vonken die daarbij
ontstonden voor een ontploffing van de opgeslagen
munitie. Daarmee ging de kapel in vlammen op. Dat de
toren er nog steeds staat, is te dank aan het feit dat de
kapel niet de toren vastzat. De kapel werd met een
soort brug met de toren verbonden.
> Als je op het plein met je gezicht naar de toren staat,
bevindt zich links de Krankeledenstraat.
KRANKELEDENSTRAAT
De zieken, met name ziekten van de ledematen
(kranke leden) die tijdens hun bedevaart op genezing
hoopten, moesten hier hun ziekteproces afwachten.

OVERZICHT
Afstand wandelroute: 6 km
Duur: 3 uur
Startpunt: Stadhuisplein, Amersfoort
Eindpunt: Stadhuisplein, Amersfoort
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl
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ONZE LIEVE VROUWETOREN
‘Het Mirakel van Amersfoort’ was de aanleiding voor
de bouw van de bijna 100 meter hoge toren. De bouw
duurde van 1444 tot 1500. De toren zou de Moeder
Gods symboliseren en het extra uitgebouwde
hoektorentje het Christuskind.

Krankeledenstraat 11
> Loop de Krankeledenstraat door naar de Langestraat
en sla rechtsaf. Het plein voor je heet de
Varkensmarkt. Steek de weg over en loop over het
pleintje naar links de Arnhemsestraat in. Loop het
straat uit. Ter hoogte van het plantsoen vind je de
Amersfoortse Kei.
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AMERSFOORTSE KEI
Jonkheer Everhard Meyster ontdekte een 7.157 kilo
zware zwerfkei op de Leusderhei en wedde met
vrienden dat bij genoeg mensen kon optrommelen om
het gesteente binnen de stadsmuren te slepen. Onder
groot enthousiasme klaarden 400 Amersfoorters de
klus. Omdat het eigenlijk allemaal een grote grap was,
werd de stad er vele jaren om uitgelachen en bespot.
Uit gêne begroeven de ‘keitrekkers’ de Amersfoortse

> Volg het pad door het plantsoen. Bij de kruising zie
je aan de linkerhand De Mariënhof (voormalig
klooster). Vervolg je weg door het plantsoen en voor je
zie je de Waterpoort Monikkendam
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WATERPOORT MONIKKENDAM
Deze waterpoort ligt over de entree van de
Heiligenbeek. De poort bestaat uit twee torens, zie zijn
verbonden door een poortboog.
Over de Waterpoort Monikkendam wordt gezegd dat
de restauratie in 1947 niet helemaal verliep zoals
bedoeld. Omdat de bouwers een echt oud effect
wilden bereiken, werd de metselspecie vermengd met
roggemeel, zoals dat vroeger op de bouw ook werd
gedaan. Maar toen de metselaars ’s morgens op het
werk kwamen, merkten ze dat het metselwerk op vele
plaatsen was beschadigd. In eerste instantie werd de
baldadige jeugd ervan verdacht en daarom zetten ze ’s
avonds een man op de uitkijk om achter de oorzaak
van de vernieling te komen. Tot zijn verbazing zag hij
toen hoe slimme mussen hun maaltje eenvoudig
tussen de voegen uit wisten te pikken.
> Vervolg je weg door het plantsoen en sla linksaf bij
de Herenstraat (eerste weg links door de stenen
poort). Sla op de Zuidsingel linksaf en stop bij nummer
38, dit is het Huis met de Paarse Ruiten.
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HUIS MET DE PAARSE RUITEN
Het huis aan de Zuidsingel 38 is omstreeks 1780
gebouwd door Benjamin Cohen. Het dankt zij naam
aan het mangaan in het glas, dat een beetje paars
kleurt in het zonlicht. In 1787 vonden de stadhouder
Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen hier
tijdelijk onderdak. Als dank schonk de stadhouder zijn
gastheer een portret van hemzelf en zijn vrouw gaf
hem een kastbare statiejapon cadeau, die werd
vermaakt tot een voorhang van de torakast van de
synagoge.
Zuidsingel 38
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In de toren hangen momenteel twee carillions die
beide kunnen worden bespeeld en dat is uniek in de
wereld. De Onze Lieve Vrouwetoren vormt bovendien
het kadastrale nulpunt van Nederland.

KAPELHUIS
Op de hoek van de Krankeledenstraat en het plain
staat het Kapelhuis. Dit was de vergaderplaats van
deleden van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap. Dit
broederschap had de opdracht om de verering van
Maria te bevorderen en de diensten in de nabijgelegen
kapel te regelen. Het huis is gebouwd omstreeks 1500.

Kei op de Varkensmarkt en groeven hem pas weer in
1903 weer op en maakten het tot symbool van de stad.
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> Loop verder de Zuidsingel af en sla bij de
Weeshuisgang (het volgende bruggetje) rechtsaf. Je
komt nu bij de Muurhuizen uit.
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MUURHUIZEN / SYNAGOGE
De Amersfoortse Muurhuizen in de gelijknamige straat
vormen een stedenbouwkundige unicum. Vroeger
werd aangenomen dat de muurhuizen met elkaar de
eigenlijke stadsverdediging vormden. In de loop van
der tijd bleek dit echter onjuist te zijn. Behalve enkele
summiere details is er van de oude stadsmuur niets
terug te vinden. Deze moet in de loop van de 15e eeuw
grotendeels zijn afgebroken. De kostbare bakstenen
die nog over waren, zijn gebruikt voor de bouw van de
huizen in deze straat die het oude verloop van de muur
nauwkeurig volgt.
In de tijden erna zijn de muurhuizen vele malen
verbouwd, vertimmerd, afgebroken en vernieuwd. Het
is dan ook een bont scala van metselwerk en
bepleistering van uiteenlopende architectuur.
> Sla linksaf naar nummer 19
HUIS BOLLENBURG
Hier staat de ‘Bollenburg, waar Johan van
Oldenbarnevelt (1547-1619) zijn jeugd heeft
doorgebracht. Later heeft het huis nog dienst gedaan
als stadslint- en spinhuis, een soort werkhuis voor
jongens en meisjes.
Muurhuizen 19
> Sla rechtsaf de Drie Ringensteeg in, je loopt nu om
de Synagoge heen.
SYNAGOGE
De synagoge werd in 1726 gebouwd, mede met de
geldelijke steun van de familie Cohen, een familie van
tabakshandelaars. De tekst boven de ingang luidt:
‘Want mijn huis zal heten een huis van gebed voor alle
volkeren’.

> Aan het einde van de Drie Ringensteeg sla je
rechtsaf op de Kortegracht en direct weer linksaf de
Muurhuizen in.

TINNENBURG
Op nummer 25 vind je het muurhuis genaamd
Tinnenburg. Na de 15e eeuw werd Tinnenburg
genoemd als koopmanshuis en wat later kwam in dit
pand een katoenspinnerij. Bijzonder is dat links van de
deur in de gevel een tweede deur is te zien. De deur
werd bij de restauratie dichtgemetseld aangetroffen;
waarschijnlijk was het gebouw vroeger in twee
woningen verdeeld.
Een deel van Tinnenburg grensde aan een
stadswaterpoort. De plek van de bogen kun je nog
terugvinden in de muur. Je krijgt hierdoor ook een
goed beeld van de dikte die muur moet hebben gehad.
Muurhuizen 25
> Volg de Muurhuizen richting de Dieventoren, naast
Muurhuizen 95.
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PLOMPE- OF DIEVENTOREN OF ‘LATIJNTJE’
De Plompetoren op nummer 97 (naast 93 en 95)
dateert uit de 13e/14e eeuw. Deze toren was vroeger
bedekt door een schilddak met twee vindvanen. Later
heeft men er het open zeskantige torentje met klokje
opgezet, afkomstig van de toen afgebroken Latijnse
School. Dat is de reden dat de toren ook het ‘Latijntje’
wordt genoemd. Een andere naam is Dieventoren’,
omdat de toren vanaf 1554 tot eind 19e eeuw werd
gebruikt als stadsgevangenis en als ambtswoning van
de gevangenisbewaarder. Pas in 1942 heeft men de
toren voorzien van een onderdoorgang, al zou deze zo
kunnen doorgaan voor echte middeleeuwse poort.
Muurhuizen 97

> Je loopt onder de Dieventoren door het bruggetje
over. Je staat nu op de Zuidsingel en slaat linksaf. Bij
de kruising linksaf de Zuidsingel volgen en direct
rechtsaf de Kleine Sint Jansstraat in. Daarna sla je
meteen weer linksaf de grote Sint Jansstraat in. Bij de
kruising met De Kamp kun je ven stil staan en links
van het uitzicht op de Kamperbinnenpoort genieten.
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KAMPERBINNENPOORT
Dit is de enige poort uit de eerste stadsmuur die
bewaard gebleven is. Van de oorspronkelijke poort is
echter niet veel meer over. De iets vooruitgeschoven
positie van de poort ten opzichte van de Muurhuizen
maakt dit aannemelijk. Dit kan je zien op de plaquette
dier erop is aangebracht.
> Steek over naar de Coninckstraat. Ga het eerste
straatje rechts, de Pothstraat in. Na een paar meter
bevindt zich aan de linkerkant het Hofje Armen de
Poth.
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HOFJE DE ARMEN DE POTH
In Utrecht moet in 1307 een Heilige
Geestbroederschap hebben bestaan, dat voedsel
uitdeelde aan arme mensen. Een dergelijke
broederschap was omstreeks die tijd waarschijnlijk ook
in Amersfoort actief. Daarnaast hield ze zich bezig met
het verplegen van mensen die de pest hadden. De
pestlijders werden uit de stad geweerd en verbleven in
een groot vrijstaand pesthuis. De laatste grote
pestuitbarsting was in 1667. Het pesthuis dat in dit
hofje stond, werd in 1892 afgebroken om plaats te
maken voor de huisjes van het huidige hofje.
De Sint Rochuskapel is het oudste gebouw van het
huidige complex. Sint Rochus was de beschermheilige
tegen de pest. Rondom de kapel lag het kerkhof, waar
de slechtoffers van deze ziekte werden begraven. Bij
het complex hoort een groot hoofdgebouw, met daarin
onder meer een opkamer, een regentenkamer, een
bakkerij en een uitdeelkamer. Er waren ook geïsoleerd
staande pesthuisjes, waarvan meer gegoede pest
patiënten tegen betaling gebruik konden maken. Als er
geen pestepidemie was, werden deze gratis ter
bewoning uitgegeven. Hieruit ontwikkelde zich in de
periode 1879-1904 het huidige hofje met 49
wooneenheden, bestemd voor armen en ouden van
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Drieringensteeg 4
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MONDRIAANHUIS
Kunstenaar Pieter Cornelis Mondriaan werd in 1872
geboren op Kortegracht 11. In het vernieuwde
Mondriaanhuis dat begin 2017 haar deuren opende,
staan de verschillende plekken uit het leven van
Mondriaan centraal. Ook is er ruimte om zelf aan de
slag te gaan en zo te ervaren hoe Mondriaan dacht en
werkte (www.mondriaanhuis.nl).
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dagen. De kapel wordt tegenwoordig gebruikt bij
Bijbellezingen voor bewoners van het hofje en zeis
beschikbaar voor kerkelijke huwelijksinzegeningen.
Het hofje is vrij toegankelijk.
Het embleem van de Amersfoortse broederschap is
een pot met daarboven een duif als zinnebeeld van de
Heilige Geest. Deze pot was oorspronkelijk de bus
waarin het geld werd verzameld om de verpleging te
bekostigen. Later kreeg de pot de betekenis van
kookpot. De wekelijkse voedseluitdelingen hebben
meer dan 500 jaar plaats gevonden, tot 1975.
Pothstraat 16
> Nadat je het hofje hebt bezichtigd vervolg je je weg
over de Pothstraat en ga je rechtsaf de Oliesteeg in.
Aan het einde van de straat sla je linksaf en loop je de
Kamp helemaal af richting het standbeeld De Stier.
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DE KAMP
De naam van de straat en de poorten heeft niet, zoals
men wel vaak denkt de betekenis van ‘weg naar de
Kampen’; de eerste belangrijke stad op deze weg is
immers Deventer. In 1388 komt het woord ‘çoecamp’
voor en Kamp komt van het Latijns campus, dit
betekent ‘omheind terrein’. Uit de oude naam blijkt dat
er vee gehouden werd en is de straat naar het
aanliggende terrein genomen. De Kamperbinnenpoort
heet dan ook 1381 Viepoort.
Tot 1622 werd er op de Kamp paardenmarkt
gehouden, daarna met andere dieren, op de
Beestenmarkt.
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PLANTSOEN EN STADSMUUR
In de 14e eeuw besloot men tot vergroting van het
stadsgebied; hier toe werd met de bouw van een
tweede Stadsmuur begonnen. Onderweg komt u
verschillende keren borden tegen met uitleg over
bijzondere plekken van de Tweede Stadsmuur.
PLANTSOEN NOORD
Tussen 1829 en 1843 werden geleidelijk de poorten en
muren rond de stad, die geen direct nut meer hadden,
gesloopt. In opdracht van het gemeentebestuur
werden ter plaatse vervolgens plantsoenen aangelegd,
naar het ontwerp van de tuinarchitecten Hendrik van
Luntern en Jan David Zocher jr.
> Bij de kruising zie je Flint, de plek voor theater,
evenementen en congressen. Vervolgens je weg door
het plantsoen. Verderop kruis je de
Bloemensedalsestraat. Achter de muren rechts bevindt
zich de Joodse Begraafplaats.
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JOODSE BEGRAAFPLAATS
Om hun doden te kunnen begraven, kochten de
Spaanse en Portugese Joden omstreeks 1670 een
stukje grond achter de Bloemendalse Buitenpoort aan
het eind van de Bloemendalsestraat. Dit Sefardische
begraafplaatsje is één van de vijf oudste, nog
bestaande joodse begraafplaatsen in Nederland.
Veel te zien is er niet: alleen een leeg grasveld met de
onderkant van één grafsteen. De rest van de stenen
en de overblijfselen van de menselijke resten zijn
herbegraven op de oude Joodse begraafplaats er
tegenover. Velen die er liggen waren zowel voor de
Joodse gemeenschap als voor de ontwikkeling van
Amersfoort van belang. Maar er liggen ook
eenvoudige(r) mensen. Alle overledenen zijn begraven
in vurenhouten kisten, want in de dood is iedereen
gelijk.
> Je vervolgt het pad door het plantsoen. Verderop,
aan de muur van de Koppelpoort, kom je een
maquette van het oude stadscentrum tegen.
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KOPPELPOORT
Deze unieke land- en waterpoort stamt uit circa 1400
en is onderdeel van de tweede ommuring van de stad.
Via deze gecombineerde poort konden reizigers
worden toegelaten of tegengehouden, ook als ze over
het water reisden. Daarnaast kon de waterstand in de
binnenstad ermee worden gereguleerd. De poort is
grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard
gebleven. In het poortgedeelte dat over de rivier de
Eem is gebouwd, bevinden zich de ‘tredmolens’.
Daarin liepen de raddraaiers, twaalf gevangenen die
de windas aan het draaien moesten brengen waardoor
het balkenschot naar beneden kwam en de rivier werd
afgesloten. Aan de voorkant van de poort zie je een
houten uitbouw, dat is de ‘Mezenkouw’. Hiervandaan
konden aanvallers met hete olie of gloeiend mout
worden bestookt wanneer zij de waterpoort te dicht
naderden.
> Steek rechtdoor de brug voor de Koppelpoort over.
Sla linksaf naar het Kleine Spui om de route te
vervolgen.
16 EEMPLEIN
Aan de andere kant van de Spoorbrug is het nieuwe
Amersfoort te bewonderen. Je vindt hier het ruim
opgezette Eemplein, de Eemhaven en De Nieuwe
Stad.
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STADSBROUWERIJ DE DRIE RINGEN
Het brouwen van bier is eeuwenlang één van de
belangrijkste industrieën geweest in Amersfoort. Het
Gilde van Bierbrouwers kende zo’n 360 leden, die
dagelijks in de weer waren met het maken van bier.
Deze brouwerij dateert uit 1626 en bevindt zich sinds
1989 aan het Kleine Spui.
Kleine Spui 18
> Aan de overkant van het water zie je de
Beiaardschool op Grote Spui nummer 11.
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DE STIER
Kunstenaar Thijs Trompert heeft ‘De Stier’ gemaakt in
2007. Helaas werd het dier, gemaakt van sloophout,
na twee jaar door vandalen vernield. De bewoners
hadden de Stier in hun hart gesloten, dus bedacht de
kunstenaar om de nieuwe stier van bestendiger en
‘onsterfelijk’ materiaal te maken: van staal. De Stier
werd, net zoals de beroemde Amersfoortse Kei, de
stad in gesleept en staat nu weer trots op zijn oude
plek.

> Sla bij Kamp 88 linksaf de Sint Annastraat in. Volg
het voetpad dat rechts langs de muur loopt. Je kunt
ook het pad nemen dat over de muur loopt.
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DE NEDERLANDSE BEIAARDSCHOOL
Deze school is naast de Beiaardschool in Mechelen de
enige ter wereld waar beiaardiers worden opgeleid.
Examens worden afgenomen in Amersfoort, op het
carillon van de Onze Lieve Vrouwetoren.
> Aan het einde van het Kleine Spui, rechts om de
hoek bevindt zich de Mannenzaal op Westsingel 47.
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DE MANNENZAAL
Dit gasthuis uit 1530 bood kost en inwoning aan zieken
en armen uit de stad. De bewoners van dit gasthuis
kenden geen luxe. Tot in 1838 moesten twee mannen
één bedstee delen. Privacy hadden de mannen niet en
er was weinig persoonlijke hygiëne, in elke bedstee is
een kleine nis met een nachtspiegel (pispot), een
houten kist voor kleren, een stoel en tafel en een
waskom. Deze mannenzaal is in originele staat en
uniek in Europa. Het complex met zijn oorspronkelijke
inrichting geeft een goed beeld van de zieken- en
bejaardenzorg in de middeleeuwen. In de maanden juli
en augustus is de Mannenzaal te bezoeken.
Westsingel 47
MUSEUM FLEHITE
Op Westsingel 50 is Museum Flehite gevestigd in drie
middeleeuwse muurhuizen, gebouwd op de oude
stadsmuur. Al meer dan een eeuw bewaart en
exposeert het museum het cultureel erfgoed van
Amersfoort en geeft het een goed beeld van de
geschiedenis van de stad en de omgeving. De collectie
omvat circa 18.000 stukken, waaronder kunst van
Matthias Withoos, Jacob van Campen, Hendrik Jan
Wolter, Willem van Dam en historische voorwerpen als
het ‘stokske’ van Johan van Oldebarnevelt. Naast de
vaste presentatie organiseert het museum tijdelijke
tentoonstellingen (www.museumflehite.nl).
Westsingel 50

een pilastergevel met daarop het jaartal 1664. Op
nummer 33 en 35 zie je twee oude panden met een
trapgevel. Op het linker gedeelte staan de
zogenaamde ‘doelen’ van de bierbrouwers. Vroeger
werden leerlingen van het brouwersgilde hier opgeleid
tot gezel of meester. Het rechter gedeelte dateert uit
1618 en was vroeger een poort naar een steegje. Om
er een woonhuis van te maken, werden aan de vooren achterzijde gevels geplaatst. Kijk ook eens naar het
pandje met nummer 37. In de loop der eeuwen is het
steeds aangepast aan de tijd en daardoor heeft het
veel verschillende elementen, versieringen en
bouwstijlen, van middeleeuwse bogen en balken tot
decoraties uit de rococo en Jugendstil.

’t Zand 37

> Aan het einde linksaf. Blijf even op het bruggetje
staan. Dit is het Heksenbruggetje.
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ST FRANSICUS XAVERIUSKERK
Oorspronkelijk stond op deze plaats een roomskatholieke schuilkerk, waar in de tijd van de Reformatie
verboden diensten werden gehouden. Gelovigen
kwamen hier in het geheim naar de mis. In 1816-1817
werd de huidige kerk in neoclasistische stijl gebouwd.
In 1982 werd een ingrijpende restauratie afgerond,
waarbij het interieur weer in oude staat is hersteld.

HEKSENBRUGGETJE
Werd er vermoed dat iemand een heks was, dan werd
ze vanaf dit bruggetje in de gracht gegooid. Wie bleef
drijven had blijkbaar holle botten en dat was het
bewijs; de veroordeling tot de brandstapel was
onvermijdelijk. Wie niet bleef drijven was geen heks,
maar dan was het helaas al wel te laat.

’t Zand 29
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ST JORIS OP ‘T ZAND
Deze kerk dateert uit 1928. In de kerk zijn de resten
van het voor Amersfoort legendarische Mariabeeldje te
bezichtigen. Het boek waarin de wonderen rondom dit
beeldje staan beschreven, wordt hier ook bewaard.
Tevens hangt hier de oudste afbeelding van
Amersfoort.
’t Zand 13
> Sla rechtsaf de Bloemendalsebinnenpoort in. Ga
voor het bruggetje rechtsaf de Havik op.
23
HAVIK
Het Havik was vroeger het binnenhaventje in de
oudste koop- en ambachtsliedenbuurt. Het Havik vormt
tegenwoordig een belangrijk stadsgezicht, waar je je
even terug waant in de tijd. Zo zie je op nummer 25

> Rechts van het bruggetje zie het Witte Huisje.
WITTE HUISJE
Dit Witte Huisje bij de brug aan het Havik was vroeger
een café. De koorleden uit de Elleboogkerk kwamen
hier tijdens een glaasje bier drinken. Het jongste
koorlid moest dan op wacht staan en waarschuwen
zodra de preek was afgelopen. Had het jongste koorlid
stiekem ook aan het gerstenat gezeten, dan kon het
gebeuren dat het hele koor te laat terug was in de
kerk.
Havik 1
> Sla na het bruggetje linksaf. Aan je rechterhand zie
je het voormalige pand van het Biergilde
BIERGILDE
Amersfoort was tot ver in de 17e eeuw een echte
bierstad. Aan de haven van het Havik vestigden zich
vooral de bierbrouwerijen, die voor het transport van ijs
en bier vooral waren aangewezen op de scheepvaart.
De brouwers vormden een gewichtig gilde. Het

CITYROUTES

> Loop vanaf de Mannenzaal weer terug naar de
kruising bij het Kleine Spui. Loop nu rechtdoor en dan
ben je op ’t Zand. In deze straat staan drie
bezienswaardige gebouwen.
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ST AEGENTENKAPEL
De kapel werd tussen 1408 en 1410 gebouwd en hij
hoorde bij het Vrouwenconvent, dat in 1379 door Geert
Grote was gesticht. Het was een zogenaamde
dubbelkerk. De begane grond van de kerk was voor
het lekenpubliek en op de verdieping was plaats voor
de bewoonsters van het convent. Het convent groeide
tot de Beeldenstorm in 1580. Het kerkgebouw werd
vervolgens door de stad in bezit genomen en tot de
19e eeuw voor allerlei doeleinden gebruikt. Zo was het
een opslagplaats, een turfpakhuis en een draperie- en
tabaksdepot. Tegenwoordig biedt de kapel ruimte aan
culturele evenementen en concerten.

4

gildegebouw was gevestigd op het Havik 11 en 13.
Ook verder op het Havik zijn sporen van het
bierverleden te vinden.
Havik 11-13
> Vervolg je weg over het Havik en loop langs het
water en ga rechts de Appelmarkt op.
24
APPELMARKT
Tijdens archeologisch onderzoek in 2009 zijn op de
Appelmarkt 13e eeuwse vondsten aangetroffen,
waaronder een complete bierpul. De resultaten van het
archeologisch onderzoek zijn van groot belang voor de
geschiedenis van Amersfoort en daarom is er in 2011
een monument geplaatst dat hiernaar verwijst. De 13e
eeuwse bierpul, een 13e of 14e eeuwse wijnbeker en
een 16e eeuwse ijzeren lanspunt, zijn erin verwerkt.
> Vervolg de weg naar rechts en je komt uit bij de
Groenmarkt.
25
GROENMARKT
Het gebied waar je nu staat, was vroeger een
zogenaamd mandaatgebied. Dit was een apart
rechtsgebied middenin de stad waar de stedelijke
overheid geen zeggenschap had. Het mandaatgebied
ontstond in 1337 toen de bisschop van Utrecht een
kapittel (bestuurscollege) van tien kanunniken
(geestelijken) oprichtte. De geestelijken woonden bij
elkaar in afzonderlijke huisjes. Slechts één van de
huisjes is bewaard gebleven en wordt aangeduid met
de naam ‘Mandaathuis’. Het huis dateert uit ongeveer
1530 en werd in 1755 ‘Onder de Lindeboom’
genoemd. In 1941 is het gerestaureerd en vandaag de
dag is hier café Onder de Linde gevestigd.
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MARKTPLEIN DE HOF
De Hof dankt zijn naam aan vroegere tijden. Toen was
hier een bestuurlijk en administratief centrum
gevestigd van de Bisschop van Utrecht.
> Voor een mooi panorama loop je naar de fontein in
het midden van het plein.
FONTEIN
Deze fontein is geplaatst in 2002, op de plek waar
vroeger de waterput was. Het welwater bevindt zich
nog altijd op slechts van vijf meter onder het huidige
straatniveau. De bronzen spuwerkop in het midden
van de fontein is gemaakt door de Amersfoortse
beeldhouwer Ton Mooy. Het is één van twaalf
waterspuwers. De andere elf zijn op de kademuren
van de stadsgrachten geplaatst. Deze elf
waterspuwers zijn niet alleen decoratief, maar zorgen
ook voor de afvoer van regenwater.
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ST JORISKERK
Van de 13e eeuwse St. Joriskerk bevat alleen de toren
nog oorspronkelijke delen. In de loop der tijd is de kerk
vele malen verbouwd en vergroot. In 1340 brandde
een groot deel van de binnenstad van Amersfoort af,
ook een belangrijk stuk van de St. Joriskerk. Bij de
langdurige heropbouw is de kerk vergroot, waardoor je
nu binnen in de kerk helemaal om de toren heen kunt
lopen. In haar huidige vorm dateert de kerk uit 1534. In
de kerk is veel te zien. Er zijn drie orgels, een oksaal
(koorafsluiting), een 16e eeuwse grafkamer en een
doopkapel met laatgotische ingang. Ook zijn er
middeleeuwse muur- en gewelfbeschilderingen,
grafzerken uit de 17e en 18e eeuw en het
grafmonument van Jacob van Campen, hij overleed in
1657. Jacob van Campen is vooral bekend geworden
door de bouw van het stadhuis in Amsterdam,
tegenwoordig het Koninklijke Paleis op de Dam. Bij
verbleef veel op zijn buitenverblijf Randenbroek bij
Amersfoort.
De kerk had vroeger een belangrijke plaats in het
stedelijke leven. Zo bleef de kerk dagelijks van
zonsopgang tot zonsondergang geopend, zodat

slenteraars, handelslieden en kinderen er in en uit
konden lopen. De stadsbestuurders hadden hierdoor
wel nogal wat te stellen met de openbare orde in de
kerk. Zo zijn er opdrachten aan kosters bekend om
kwajongens met een flinke stok te lijf te gaan en hen
indien nodig de hoed en het bovenkleed af te nemen.
Honden waren ook een plaag voor de kosters. Vaak
werd de hulp van de hondenslager ingeroepen om de
dieren te verwijderen. Om de varkens buiten te
houden, was voor de Gotische ingang van de kerk een
rooster geplaatst.
Hof 1
BOTERHAL
Tegen de zuidwand van de St Joriskerk staat de uit
1608 stammende boterhal. In 1992 werd op dit
gebouwtje een zogenaamd ‘jaquemart’ geplaatst: een
dakruiter met een klein klokkenspel. Op de hele uren
komt St. Joris uit het torentje tevoorschijn die de draak
verslaat.
> Je steekt het plein over en gaat de Haversteeg door.
Je komt bij de Krommestraat.
KROMMESTRAAT
De Krommestraat is misschien wel het leukste
winkelstraatje van Amersfoort. Mooie kledingboetieks,
bijzondere speelgoedzaken, kunst- en cadeauwinkels;
je wilt overal wel even naar binnen. Ook gezellige
restaurantjes zijn hier te kust en te keur.
> Nadat je eventueel een paar winkeltjes hebt bekeken
in de Krommestraat, vervolg je je weg door de
Torengang en sla je eerst rechtsaf en daarna de eerste
straat linksaf richting het Onze Lieve Vrouwekerkhof
en de Onze Lieve Vrouwetoren.
Je bent aan het einde van de wandeling gekomen.

CITYROUTES

SINT JORIS EN DE DRAAK
Op de Groenmarkt staat het beeld van Sint Joris, de
stadspatroon van Amersfoort. Hoewel er eigenlijk niets
vaststaat over zijn daden, waren er veel populaire, en
vaak onwaarschijnlijke legendes over hem. De
bekendste is het verhaal waarin Joris de draak
verslaat. De draak symboliseerde het heidendom en
het doden van een draak met een speer staat voor de
bekering van heidens land tot het Christendom.

> Als je de Windsteeg rechts van de kerk uitloopt kom
je op de Hof, het grootste plein van Amersfoort.
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