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].. TNLEIDING

In opdracht van de Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein
e.o. is een analyse en toetsing verricht van de door de gemeente
Àmersfoort (Dienst SO, RO en Landschap) ontwikkelde Groenvisie
Berg Iï. Deze opdracht is uitgevoerd door heÈ Ekologisch
Adviesburo Maes te Utrecht. Daartoe ziln gesprekken zijn gevoerd
met bewoners van Berg fI en met de gemeente Àmersfoort. Een
rondgang door de wijk heeft plaats gevonden, waarbij van de
gemeente heren À.Rabztyn en À.D.Van Vugt aanwezig waren.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de cultuurhistorische inventarisatie (jongere bouwkunst) van de Provincie Utrecht, Dienst Ruimte
en Groen.

De aanleiding van deze expertise is de onvrede die bij de
Stichting van buurtbewoners heerst over de nogal ingrijpende
voorstellen t.a.v. de straat- en laanbomenbeplanting. Met name op
de plannen t.a.v. de straat- en laanbeplanting zal uiÈvoeriger
ingegaan worden in dit rapport.

Utrecht, mei l-993.

2.

HISTORIE

Het Bergkwartier is ontworpen als onderdeel van het uitbreidingsplan van 191-9-L92O opgesteld door de gemeente-architekt C.c.BeItman. Het eerste ontwerp voor de wijk dateert echter al van l-889.
Door vertragingr o.m. vahrege de grondeigendom, kwam de uitvoering
pas veel later op gang. Beltman werkte samen met de tuin- en
landschapsarchitekt H.Poortman. Poortman was verantwoordelijk

voor de groeni-nrichting van het Bergkwartier. De aanleg

van

groenvoorzieningen was in die tijd een bewuste keuze uit oogpunÈ
van kwaliteit en hygiene. Het Bergkwartier is expliciet voor
welgestelden opgezet, als een uitbreidingswijk met veel groen. De
aanleg heeft kenmerken van de Engelse landschapsstijl en van de
z.g. Tuinstad. Poortman sloot daarmee kennelijk aan op de
Naardense tuinarchitekten Smits en Schultz die in l-900 aI aan het
uitbreidingsplan hadden gewerkt.

Utrecht, 5 april 1993.
3.

GROENKÀRÀNTERISTIEK

VÀlI BERG II

Berg ff kan, a1s onderdeel van het Bergkwartier, getypeerd worden
a1s een ruim opgezette villawijk. Het groene karakter met de
voor- en achtertuinen en de straat- en laanbomen is opvallend.
Het openbare bomenbestandr €D tendele ook het particutiere,
dateert grotendeels nog uit de aanlegtijd van de jaren ,20 en ,3O
en is inmiddets tot volle wasdom gekomen.
Opmerkelijk ziln de hoogteverschillen binnen de wijk, bepaald
door de ligging op de flank van de Utrechtse Heuvelrug.
De keuze van de soorten straat- en laanbomen ziln enerzijds geënt
op wat in die periode gebruikelijk was. Ànderszijds is met kennis
van zake gekeken naar de geschiktheid van de zandbodem ter
plaatse, voor de betreffende soorten. De gebruikte soorten zi)nz
Àmerikaanse eik (Thorbeckeplein, Heinsiuslaan), Rode beuk (de
I{ittlaan), HoIlandse Iinde (Heinsiuslaan, Kon.hlilhelminalaan,
Abr. Kuyperlaan) en Zilveresdoorn (van Limburg Stirumlaan). De
Ruwe berken zijn van latere datum, vermoedelijk ca l-950 (Groen
van Prinstererlaan, Keucheniuslaan, P.J.Troelstra1aan) . De iepen
in de van Hogendorplaan zíjn recent aangeplant en eigenlijk niet
in overeenstemming met het historische karakter van de wijk.
Van beplanting in de particuliere tuinen komen als oorspronkelijk
o.m. nog voor: Taxus, Hu1st, Blauwe regen, fruitbomen, Paardekastanje, Zomereik en Robinia.

4. DE VITALITEIT VAT{ DE BO}IEN
Uit een onderzoek van de gemeente is gebleken dat de bestaande
straat- en laanbomen vrijwel allemaal gezond en vitaal zi)n,
behoudens enkele berken. Er is geen onderzoek gedaan naar de
oorzaken van de mindere vitaliteit
bij deze berken.

5.

DE WÀÀRDE VÀN DE HUIDIGE

BOIIíEN

De bestaande bomen van Berg ïI hebben een grote waarde uit
oogpunt van beleving, onvervangbaarheid, ecologie en cultuurhistorie. Dat de bomen een zekere waarde hebben wordt ook in de
Groenvisie genoemd. omdat de betekenis die aan de huidige bomen
van invloed is op de besluitvorming is het goed hier wat
uitvoeriger op in te gaan.

- belevingswaarde
de wasdom en monumentaliteit, hebben vele bomen een
hoge belevingswaarde, die niet door jongere aanplant vervangen
kan worden. De belevingswaarde komt duidelijk tot uitdrukking in
de door de gemeente gehouden wijk-enquète. Alle bewoners, op een
enkele uitzondering na, ziln tevreden over de bestaande straatVanwege

en laanboombeplanting.

- onvervangbaarheid
De inmiddels zo'n 75 jaar oude bomen zijn onvervangbaar. Bij
nieuwe aanplant is er pas na een halve eeuh, een vergelijkbaar
effekt. De boomsoorten die er nu staan, kunnen aIIe zonder meer
veel ouder worden. Àmerikaanse eiken, Zilveresdoorns en Beuken
kunnen gemakkelijk 200 jaar worden. Hollandse lindes zelfs veel
ouder nog. Berken ziln echter met 80 jaar aI op hoge leeftijd.
Daar valt over 30 of 40 jaar wel uitval te verwachten. Of bomen
inderdaad oud worden en vitaal blijven hangt vooral af van de
kwaliteit van het groeimilieu.
- ecologische waarde
Oude bomen hebben een belangrijke waarde voor insekten, vogels en
vleermuizen. Ofschoon hier geen verder onderzoek naar gedaan is,
kunnen we aannemen dat deze betekenis voorlopig alleen maar zal
toenemen.
- cultuurhistorische waarde
Bij de door de Provincie uitgevoerde cuttuurhistorische inventarisatie voor de periode l-850-l-940 komt het Bergkwartier naar
voren a1s één van de vier gebieden in Amersfoort net bijzondere
waarde naast de Grebbelinie, Nimmerdor en de oude Binnenstad. De
opvallende groenstruktuur wordt daarbij a1s een belangrijk
kenmerk genoemd (zíe bijlage). Gesteld kan worden dat de cultuurhistorische waarde mede bepaald wordt door de historisch bepaalde
boomsoorten en het huidige monumentale karakter.
Een aparte vermelding verdienen hier de nog bestaande oorspronkeIijke straatnaambordjes zoals in de Heinsiuslaan.

6. DE GROE}{VISIE VAI{ DE GHTIEENTE
In de gemeentelijke groenvisie wordt uitgegaan van vervanging,
deel-s op termijn, van het huidige straat- en laanbomenbestand.
Bij de vervanging zal deels gebruik gemaakt worden van andere
boomsoorten.

huidige soort
van Hogendorplaan: ïeP
Thorbeckeplein : Àmerikaanse eik
van Beuningenlaan:
: Rode beuk
de lilittlaan
Gr.v.Prinstererln: Ruwe berk
: Àmerikaanse eik
Heinsiuslaan
Hollandse linde
v. Lirnb. Stirurnlaan: Zilveresdoorn

Keucheniuslaan : Ruwe berk
T. J. Troelstralaan: Ruwe berk
Dr. Nolenslaan : Amerikaanse eik
: Hollandse linde
À.Kuyperlaan

toekonstige soort
rep
Am.eik en Suikeresdoorn
Àm. eik
Àm. eik
Suikeresdoorn
Hangende zilverlinde
idem

Zilveresdoorn
Ruwe berk
Ruwe berk
Am. eik
?

De keuze voor de bovenstaande aanpak berust op een aantal
kernpunten: (Dee1s uit: Informatieverslag en voorlichting
herprofillering Berg II, Gemeente Àmersfoort, L992)
- Het bomenbestand is geïnventariseerd. Over het algemeen is de
kwaliteit goed. De laanbeplanting is niet geheel compleet meer.
- Er moet rekening gehouden worden met snel en lanqzaam groeiende
bomen. De beplantingsstrategie moet daar voor een deel op
afgestemd worden.

- Nagegaan moet worden of in straten waar nu geen bomen staan,
nieuwe bomen aangeplant moeten worden.
dat de
kan worden, mits de bodern ongestoord blijft,
Aangenomen
bomen zeker nog 10 tot l-5 jaar mee kunnen.
- Het hangt van de zorgvuldigheid van de uitvoering van de
herriolering af hoe het wortelgestel van de bomen dit zaJoverleven. Voor oude bomen zal het woelen in de grond wellicht
betekenen dat zí) dit niet overleven. Àls er bomen uitvallen
za1- nieuwe inplant plaatsvinden.
In de straten waar de bomen door een nieuw assortiment
vervangen moeten worden, za1- uitgegaan worden van een verdeling
in segmenten; a1s zo'n 70 tot 80? in zo'n segment van de bomen
is uitgevallen, zal- nieuwe aanplant plaatsvinden. De bomen in
het segment blijven staan, totdat geen bomen van gelijke
grootte meer aangekocht kunnen worden. Dan wordt de rest
gekapt. Het is de bedoeling dit goed vast te leggen, teneinde
het aan de opvolgers te kunnen overdragen.
Er
wordt uitgegaan van grote monumentaal uitgroeiende boomsoorten, als karakteristiek voor de wijk.
De doorgaande routes in de wijk moeten herkenbaar zijn door
dezelfde boomsoort.
De groenkarakteristiek dient zich te onderscheiden van de
andere wijken in Àmersfoort.

7.

KÀTflTTEKENINGEN

BTJ DE GROEITVISIE

De Groenvisie van de Gemeente is zeer ingrijpend gezien de grote
waarde van het huidige bomenbestand. De visie staat bovendien op
gespannen voet met de onlangs gehouden enquète.

Énféfe uitgangspunten zí1n niet geheel houdbaar of op zijn minst
subjektief te noemen.
- Dè verschillende boomsoorten kunnen zeker vele decennia langer
mee dan de genoemde 1-O à 15 jaar. Àmerikaanse eiken, beuken en
zilveresdooins kunnen zeker 2OO jaar oud worden. Lindes kunnen
gemakkelijk 3OO à 4OO jaar oud worden. Zelfs de berken kunnen
zeker nog 30 à 40 jaar ouder worden dan ze nu zí1nIn de Groenvisie zí1n ten onrechte de ecologische- en de
cultuurhistorische waarden niet meegerekend. Uitvoering van de
Groenvisie betekent een ernstige aanslag op de grote cultuurhistorische waarde zoals die o.a. uit het provinciale onderzoek
naar voren is gekomen.
De Groenvisie van de gemeente gaat uit van een esthetische
benadering die nogal persoonlijk van aard is, en zeker afgewogen
kan worden tegen andere opvattingen.
- De gemeentefi-ife enquète geeft aan dat aIle bewoners er prijs
op stellen dat het karakter van de wijk, zoals dat mede bepaald
wórdt door het huidige bomenbestand, niet wordt gewijzigd.
Herplanting betekent dat de huidige bewoners niet meer zuLlen
meemaken dat het karakter van de wijk wordt hersteld.
- Vervanging van de huidige monumentale bomen kan opgevat worden
als kapitaalvernietiging. Er mag vanuitgegaan worden dat
voortzeÉting van gebruikelijk onderhoud aan de bomen beduidend
goedkoper is dan de kosten van het vervangen bij een omloop van
ca. 75 jaar.

8.

ENKETE VOORSTEI,LEN

L. In plaats van te streven naar straatbeplanting met bomen
van dezelfde leeftijd, kan ook uitgegaan worden van geleidelijke
vervanging. Zodra er een boom uitvatt, wat altijd kan gebeuren,
wordt aie airekt vervangen. ÀIs geheel blijft de bomenrij dan een
monumentaal en volwassen karakter behouden met een grote
belevingswaarde en herkenbaarheid. Dit ondervangt de nadelen van
grootschalige verjonging, waarbij pas na meer dan een halve eeuw
íeer enigszins vólgroeide bomen te zíen zi1n. Tevens blijven
hierdoor de oorspronkelijke en cultuurhistorisch waardevolle
bomen zo lang rnogelijk behouden. In sommige gevallen kunnen
dergelijke bomen van$rege de genetische eigenschappen nog van
belang zl)n.

Z. Het belang om doorgaande routes met dezelfde boomsoort
van dezetfde leeftijd te beplanten is strikt theoretisch. Of zo'n
groene betijning of 'verwevenheid' ook werkeliSk zo beleefd wordt
is sterk de vraag. De bestaande groep lindes b.v. aan de Àbraham
Kuyperlaan ter hoogte van de van Limburg Stirumlaan, is als
markant herkenningspunt minstens zo waardevol als een doorlopende
belijning van jonge boompjes.
3. Afwijken van het principe van het gebruik van hoogopgaan-

de boomsoorten is op twee plaatsen te overwegen.
In de Heinsiuslaan is thans tegenover de rij van Hollandse lindes
geen straatbeplanting. De bewoners hebben hier bezwaar tegen
beplanting omdat de lindenrij aI veel schaduw geeft. Vervanging
aan beide zíjde van dit straatgedeelte door Hangende zilverlindes
zal dit probleem versterken in de toekomst. Zilverlindes zi1n
bomen die tamelijk zware en dichte kruinen vormen. Hangende
zilverlinde is cultuurhistorisch bovendien geen passende soort.
In deze situatie zou ook gedacht kunnen worden aan kleinblijvende meidoorn- (Crataegus) of tijsterbes(Sorbus)soorten met voor
vogels eetbare bessen.
Hetzelfde geldt voor de van Beuningenlaan. Hier staan aI zoveel
hoogopgaande bomen in de particuliere voortuinen (w.o. Zomereik,

Paardekastanje, Berk, Beuk en Robinia), dat aanplant van
in het straatprofiel weinig zinvol is. Meidoorn
of Lijsterbes kan hier een alternatief zí1n. Eventueel kan nog
gedacht worden aan soorten als Robinia of Japanse honingboom die
een tamelijk transparante kruin hebben. Deze soorten kunnen als
karakteristieke straatbeplanting voor de jaren '20 en '30 worden

Àmerikaanse eiken

aangemerkt.

4. Van groot belang is de kwaliteit van het groeimilieu van
de bomen. Onderzoek naar de oorzaken van de verminderde vitaliteit van de berken in de Groen van Prinsterenlaan ligt voor de
hand. Verbetering van plaatsen met bodemverdichting en vervanging

van bodemafsluitend materiaal, zoals asfaltering, za1- de
vitaliteit van de bomen ten goede komen. De geplande grasbermen
zí1n op zich goed, maar voor het wortelgestel van grote bomen te
kIein.
Bij grondwerkzaamheden, ten behoeve van leidingen e.d. is het
belangrijk om goede bestekafspraken met aannemers te maken en zo
nodig de keuze van de aannemer erop af te stemmen. Iets meer
investering in het groeimilieu van de bomen is vermoedelijk
goedkoper dan het steeds vervangen van bomen.
5. Herstelten van de oorspronkelijk straatnaambordjes van de
Heinsiuslaan en de Dr.Nolenslaan, en eventuele andere hiervoor in
aanmerking komende elementen, vanwege de cultuurhistorische
betekenis.

7

9

SAIIíEIWÀTTTNG EN CONCTUSTES

- Gesteld kan worden dat de gemeentelijke groenvisie een aantal
kernpunten ten aanzien van vervanging en soortskeuze te star
hanteert.
- Te weinig wordt rekening gehouden met de grote ecologische- en
cultuurhistorische waarden van de straat- en laanbomen. De visie
staat haaks op de conclusies van de cultuurhistorische inventarisatie van de Provincie, waarbij het Bergkwartier als een ,gebied
van bijzondere waarde' is aangewezen.
- De bomen kunnen veel ouder worden dan wordt gesteld.
Voorgesteld wordt om zoveel mogelijk uit te gaan van

de

bestaande boomsoorten en een geleidelijke vervanging. Hierdoor
blijft
het monumentale karakter gehandhaafd. Op een tweetat
plaatsen valt een kleinere boomsoort (b.v. meidoorn of lijsterbes) of boomsoorten met transparante kruinvorm (b.v. robinia of
Japanse honingboom) te overwegen.
- Àandacht verdient het groeimilieu van de bomen en de aard van
de wegverharding. Bij grondwerkzaamheden is het van belang
noodzakelijke randvoorwaarden ten aanzien van het behoud van de
boomwortels op te nemen in het bestek van de aannemer. Zo nodig
kan de gemeente de keuze van de aannemer hiervan af laten hangen.

Bijlage: verslag l.lonumenten ïnventarisatie Projekt, Provincie
Utrecht. (Onderdeel Àmersfoort: Bergkwartier)

Bergkwartler
Het Bergkwartier ligt ten zuidwesten van de stad en wordt in het
noorden begransd door de spoorlijn utrecht-AmersfoorE, Ín het
oosten door de Leusderweg, in het zuiden door de Rijksweg A28 en
de utrechtselreg en in het westen tensrotte door de gemeentegrens.
Het karakter van dit deelgebied wordt in hoge mate bepaald door
de situering op de flank van de utrechËse Heuvelrug, waardoor er
grote hoogteverschillen voorkomen. Vanwege de landschappelijke
ligging serd heÈ Bergkwartier met het opleven van de economie een
aantrekkelijk woongebied voor de beter gesitueerden van
Amersfoort.
Hier werd de eerste geplande stadsuitbreiding van enig
formaat gerealiseerd. Doel was te komen tot een "villapark van de
Naamloze Venootschap Amersfoort, Maatschappij tot exploiÈatie van
onroerende goederen gevestigd te Amsterdarn". Het ontwerp was van
H.F. Hartog Heys van Zouteveen en dateert uit 1889. Hartog Heys
van Zouteveen behoorde tot de stroming van de "Gemengde StijI"
(1880-1910). De onÈwerpen van deze groep gaven blijk van een
rangzame verandering van de voor de Engelse Landschapsstijl zo
kenmerkende sterk gebogen lanenpatronen naar meer rechÈlijnige
onÈwerpen. Dat een particuliere exploitatiemaatschappij opdracht
gaf tot het maken van een dergerijk plan, eras te danken aan heÈ
feit dat de gemeente de Èerreinen op de Berg in 1876 had verkocht
om gelden te verkrijgen voor het vernieur{ren van enkele straÈen.
Het plan uit 1889 werd maar ten dele gerealiseerd.
rn 1900 kregen Naardense tuinarchitecten smits en schurÈz
opdrachÈ tot bijstelling van het oorspronkerijke plan voor het
Bergkwartier. De uitgangspunÈen, die geënt rraren op de Engelse
Landschapsstij 1, bleven gehandhaafd maar de verdere aanpasslngen
werden vorgens de veranderde werkelijkheid aangebracht. Aan de
hand van dit bijgesterde plan werden vervolgens de uitbreidingen
in het Bergkwartier ten uitvoer gebracht. Door het opnemen van
zogenaamde "Bergservituten" Ín de koopcontracten zorgde nen er
voor dat het karakter van de onÈwikkeling volgens een opgezet
plan verliep. Zo mochren er bijvoorbeeld slechts (dubbele)
villa's gebouwd worden gebouwd meÈ een onderlinge afstand tot
elkaar van 8 meÈer en een hoogte van tenminste twee verdiepingen
boven de grond. Een ander voorschrift was dat: "op die p"r"e.r"n
en perceel gedeelten niet mogen worden gebouwd arbeiderswoningen
van minder dan 300 gulden werkelijk huurraarde, fabrieken,
werkplaatsen, pakhuizen, schuren, bordeelen, kroegen, danshuizen,
herbergen, koffiehuizen, bierhuizen en logementen (waaronder niet
bedoeld hotels van den eersÈe rang) ".
rngevolge de l.IoningweÈ van 1901- ging aan het begin van deze
eeuw ook de gemeente zich met ontwikkeling van het Bergkwartier
bemoeien. rn het uitbreidingsplan uÍt 1905 werd voornanelÍjk het
beloop van de wegen (zie rnfrastructuur) aangegeven. Tot L912
veranderde er in het gebied echter weinig. Eerst toen de gemeente
tussen L912 en 1914 gronden aankocht in het Bergkwartier en de
eerder genoeude Recramecommissie instelde om de vestiging van
inwoners en indusErieën te bevorderen werd er in het gebied weer
gebouwd, zíj het dat de plannen wederom srechts gedeelterijk

geerealiseerd werden.
Het uitbreidingsplan 1919 -L920 voorzag eveneens in de bouw
van nieuwe woningen in het Bergkwartier. ook dit plan werd echter
40

maar ten dele uitgevoerd. Zo verrezen er in het gebied onder
andere enkele middenstandswoningen van de woningbour.nrereniging
"Frisia" en breidde de villabebouwing zLch geleidelijk verder
uit. Opzienbarende wijzigingen deden zich tot aan 1940 in het
Bergkwartier evenwel niet voor, hoewel er (in de jaren dertig)
nog wel enkele opmerkelijke gebouwen zoals het ziekenhuis "de
Lichtenberg", "ZoÍt ert Schild", en "O.L.V, ter Eem" gebouwd
werden.
Sarnenvattend kan

het Bergkwartier op basis van het karakter
en de identiteit van de bebouwing uit de periode 1850-1940 in de
volgende drie deelgebieden worden onderscheiden. In het noordoosten, omgeving Regentesselaan, bevindt zich de dicht op elkaar
ontvrorpen vi1la- en stadswoonhuisbebouwing uÍt het begin van deze
eeus/. Ten noorden en zuiden van de Juliana van Stolberg-kazerne
(1889) wordt het gebied bepaald door arbeiderswoningen uit 1904
en 1920, waarbij het dicht bebouwde straatbeeld over weinig
groenstructuren beschikt. In de buurt van de SuaaÈrasËraat trefÈ
men kleine, tamelijk ruim geplande middensÈ.andswoningen uit de
jaren twintig en dertig aan, die aansluiten op de middelgrote
middenstandswoningen in de omgeving van de Marnixlaan.
SoesterksartÍer
Het huidige Soesterkwartier wordt in grote lijnen begrensd door
het spoorwegemplacement in het zuiden en de AmsÈerdamseweg in het
noorden. Het gebied vormde oorspronkelijk de geleidelijke
overgang van de "Berg" -een uitloper van de Utrechtse Heuvelrugnaar het veel lager gelegen terreingedeelte langs de Eern. Door de
aanwezigheid van de spoorlijn is het Soesterkwartier duidelijk
gescheiden van het BergkwarEier.
Het Soesterkwartier was tot het midden van de negentiende
eeuw vrijwel onbebouwd. Tot 1905 ontwikkelde het SoesterkwarÈier
zích zeer geleidelijk, zij het dat het hier voornamelijk ging om
de bouw van een locomotievenloods en enkele woningen voor het
spoorhregpersoneel. Ook kwam er een emplacement met werkplaaEsen
van de H.IJ.S.M. gereed en verrees er enige bebouwing aan de
Parallelweg (1900-1903) en de Gerric van Scellingwerfstraat. De
Rooms Katholieke kerk vras er eveneens al vroeg -toen er vrijwel
nog geen huizen stonden- bij met de bouw van de St.-Henricuskerk.
De grootste ontwikkeling onderging het Soest.erkwartier tijdens de
periode L920-L927. Door heÈ aantrekken van indusÈrieën ontstond
de noodzaak om woningen voor de arbeidersbevolking Èe bouwen. De
uiÈbreidingsplannen 1919 -L920 waren aangepasÈ aan de toenmalige
stedebouwkundige visie waarin stervormige arbeÍderswijken werden
onElrorpen.

Uiteindelijk werd slechts één van de drie stervormig geplande
wijken (omgeving LeIie- en Narcisstraat) uiEgevoerd. Het plan
voor de uitbreiding van het meest westelijke deel van het gebied
werd gekenmerkt door een merkwaardige aaneenschakeling van
radiaal aangelegde wegenstructuren. Dit plan werd echter nooit
ten uitvoer gebracht. De meer oostelijk gelegen woonwijken werden
volgens een meer lineair patroon onÈworpen, waarbij de opzet in
vergelijking met andere arbeiderswijken veel ruimer lras met meer
groen binnen de bebouwing. Deze bebouwingswijze zette zich door
in de verdere uitbreidingen tot 1940.
HeE Soesterkwartier vertoont het resultaat van verschillende
4l
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GEBIEDEN

2.1

}ÍET BUZONDERE IíAARDE

INLEIDING

Per gemeente zijn 'gebÍeden met bijzondere waarden, onderscheiden. De aard van de waardering hangt ten nauwsÈe samen met het
karakter van het MrP: de waarde wordt ontleend aan de kwaliteit
van de historische bebouwingssËructuren Ín combinatie met de
kwariteit van de bebouwing. cultuurhisEorische waarden die geen
of weinig relaEie met de gebouwde omgeving hebben, komen in de
waardering niet of nauwelijks aan bod.
rn het kader van het Mrp is het niet nogelijk gedetailleerd
onderzoek te doen naar de kwaliteiten van de gebieden Eet
bijzondere waarden. De ondersÈaande beschrijving van de waarden
beoogt niet uitputtend te zijn, maar is op hoofdzaken gericht.

rnventarisetleformuller gebleden met biJzondere vaarden
Ten behoeve van een systematische aanpak is per gebied met
bijzondere waarden een formulier ingevurd met de feitelijke
gegevens, heË gebÍedstype, een omschrijving van de waarde en
Èevens een tabel met waarderingscriteria.
Bij het formulier is zonodig een kaartje gevoegd met de
omgrenzing van het gebied, de geinventariseerde objecEen arsmede
de belangrijkste structuren conform de legenda.
Iíaarder lngs crlterÍ.a
De in de stedebouwkundige typologie onderscheiden gebiedsrypen
worden op hun bijzondere (cultuurhisrorische) waaràen getoltst,
met behulp van een aantal criÈeria. Ten behoeve van een zo goed
mogelijke vergerijkbaarheid van de waarde van object en gebled
zíjn deze criteria analoog aan de voor de objectàn gehanleerde

criteria.
De door de Rijksdienst voor de Monumenter'zor| opgesterde
criÈeria zijn primair ontwikkeld on de waarde.r"r, gàÈi.den uit de
periode 1850-1940 vast te stellen, gemeÈen naar hun landelijke
betekenis. Binnen het Mrp-uÈrecht Ís gekozen voor een bredere
opzet waarbij ook de gebieden uit de periode vóór 1g50 worden
betrokken en waarbij eveneens de waarde van gebieden op provÍnciaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. De criÈeria van de
RdMz zÍjn daartoe aangepast: de volgorde is gewÍj zi,gd en enkele
formuleringen zijn aangepast.
De volgende (sub)criteria worden onderscheiden:
1. ongewlng: de stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving;
1.1 onderdeel groter geheer: de beÈekenis van het gebied aIs
onderdeel van een groter geheel, bijv. een buitenpiaats in een
landgoederenlandschap

;

1.2 rulmtellJke reratí.e: de betekenis van heË gebied vanvege
de ruimtelijke relaties met de omgeving, bijv. een boerd"ri5strook in een veenontginning;
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1.3 narkerlng/dontnante situerlng: de betekenis van her gebied
her stadsbeeld (bijv. villapark), a1s
ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel
(bijv. een parkaanleg) of a1s representant van een groter
geheel, bijv. een fort binnen een linie;
2. stedebouw/landschapslnrlchtlng: de intrinsieke kwalireit van
sÈedebouw en/ of landschapsinrichting ;
2.1 stnrctuur: de krsaliteit van het gebied vanwege het ruintelijk concept en de structuur gelet op de bijzondere samenhang
van functies, schaal, wegen, wateren, groenvoorziening,
vanwege de markering van

bebouwing en open ruimten;

2.2 etfLadellng: de kwalÍÈeit van het gebied vanwege de
percelering en de wijze waarop de erven zijn ingedeeld, bijv.
de erven van een boerderijstrook;
2.3 bebouvlng: de betekenis van het gebied vanwege de architectonische of architectuurhistorische kwaliteiten van de
bebouwing, bijv. die van een woningbouwcomplex;
3. historle: de bijzondere cultuurhistorische betekenis;
3.1 speclfleke uitdnrkking: de betekenis van heÈ gebied
vanwege de structuur, besÈenuring of verschijningsvorm,
verbonden met, en duidelijke uitdrukking gevend aan een
specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale,
economische of algemene historische ontwikkeling;
3.2 stedebouwkundlg: de betekenis van het gebied voor de
geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3.3 lnnovatleve saarde: de betekenis van het gebied vanwege de
innovaÈieve waarde of pioniersfunctie gelet op Cype, moÈief en
datering;

4. gaafheld: de mate waarin her gebied zijn oorspronkelijke
gedaante bewaard heeft (herkenbaarheid)
4.1 ougevlng: belang van het gebied in relatie tot de
structurele en/of visuele gaafheid van de sEedelijke of
landelijke orngeving (vergelijk criteriurn 1)
4.2 structuur: belang van het gebied vanwege de herkenbaarheid
of gaafheid van de (oorspronkelijke) hisrorisch-ruinrelijke
structuur en functionele opzet als geheel;
4.3 erflndellng: belang van het gebied vanwege de vorm,
grootte en/of karakteristieke Ínrichting van de erven;
4.4 bebousing: belang van het gebied vanwege de architecto;

;

nische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing.

Toellchtlng

Toepassing van deze criteria vindt plaats door middel van een
driepunts-schaal op het inventarisatie-formulier teneinde vast te
stellen of de betekenis van het gebied met bijzondere waarden van

nationaal, provinciaal of gemeentelijk belang is. per criterium
is de waarde worden: 1 - zeer hoog, 2 - hoog, 3 - redelÍjk.
Indien een criteriun niet (meer) van Ëoepassing is, wordt in
deze tabel geen score aangegeven.
Aan de hand van de score op de verschillende criteria wordt
tenslotte een totaalwaarde bepaald (zie veld'kwalificatie,).
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2.2

INVENTARISATIE GEBIEDEN }íET BIJZONDERE IíAARDEN

IN

DE

CETíEENTE A}íERSFOORT

In de gemeente

AmersfoorÈ

zijn 4 gebieden met bijzondere waarden

onderscheiden:

1.
2.
3.
4.

Bergkwartier (villawijk)
Grebbelinie (verdedigingswerk)
Nimnerdor (buitenplaaÈs vóór 1850)
Binnenstad Amersfoort (Stadskern vóór
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1850)

U.I.P.

PROVINCIE UTRECHT:

nunmer

inventar lsat legeb led

gemeente

:

net blJzondere

rsaarden

A.t'íF GBr.l 1

Eemland en Val1ei
AmersfoorÈ

Bergkwartier

naam

gebledstype

inv.

:

gebÍeden

datum

lnventarlsator
foto neg. nr.
aantal líIP-obJecten

kwallflcatle

beschermd gezicht

villapark
6 juni 1992
D . Cazemíer /ll .

Larnan

ongeveer 100
regionaal
nee

1í.teratuurAronnen

Crlteria gebleden net blJzondere yaarden

1. omgevlng
1.1 onderdeel groter geheel
L.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominance situering
. stedebous/landschapsinrlchtlng
2.L sÈrucÈuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing
2

3. historle
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

x

4. gaafheid
4.L omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

x
x

OmschrlJvlng waarden:

Het Bergkvartier dat onder het bijzondere gebied valt, wordt in
grote lijnen begrensd door de spoorlijn Utrecht-AmersfoorËKesteren in het noorden, door de Utrechtseweg, PieÈer Bothlaan,
Vondellaan, Hugo de Grootlaan, Surinamelaan in het oosten, door
de Ringweg-zuid in het zuiden en tensloÈte door de Daam
Fockemalaan in het westen,
Het waardevolle gebied kan naar karakter en identiteit worden
opgedeeld in een aantal duidelijk te onderscheiden deelgebieden.
In het noord-oosÈen, omgeving Regentesselaan, bevindt zich de
dicht op elkaar ontworpen villa- en stadswoonhuisbebouwing uit
het begin van deze eeuw.
Het grootsÈe gedeelte van het Bergkwartier bestaat echter uit
buitenwoonhuizen, die vanaf 1915 tamelijk dicht op elkaar zijn
geplaatst. Bovendien valt in dit gebied het geheel verharde
sEraaÈprofiel -weg en Èrottoirs- op, waarbij in er groenstroken
aan weerszijden van de weg vaak.grote bomen zijn geplaatst. Door
'8

in de merendeels middelgrote tuinen en het feit dat
in dit tamelijk dichtbebouwde gebied enkele grote onbebouwde
terreinen aanErefE, heeft het BergkwarÈier een zeer opvallende
groenstructuur, waarin ook enkele, kleine plantsoenen een niet

de beplanting
men

onbelangrijke ro1 spelen. Ondanks deze verscheidenheid bepalen in
bijzondere mate de middelgrote buitenwoonhuizen het gezicht van
het Bergkwartier, naast de ook zeer kenmerkende villabebouwÍng
langs de Utrechtseweg omtrent 1880-1900, die door de relatie
tussen de stedebouwkundige-, architectonische en landschappelijke
factoren een geheel eigen karakter bezit.
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Afb. 1 0 Bergkwartier
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