
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Woerden, juni 2009 
 

ZOMER-EXCURSIE naar 750-jarig Amersfoort 
 
 

 

ond het jaar 1000 ontstond, bij een doorwaadbare plaats (voorde) door de 
rivier de Eem (vroeger de Amer), een kleine nederzetting. Op dit kruispunt 

van handelswegen vestigden zich ambachts- en kooplieden. De naam Amersfoirde 
wordt voor het eerst in een oorkonde uit 1028 van de Utrechtse bisschop Bernulf 
genoemd. Amersfoort krijgt in 1259 stadsrechten en een eigen bestuur. Om de 
stad te beschermen wordt er rond 1300 een stenen muur met land- en 
waterpoorten aangelegd.  
 

Vlag van Amersfoort 
 
oor de economische bloei wordt het  leefgebied binnen de muur te klein en in 
de 14e eeuw wordt er een tweede muur gebouwd. Tegen de fundamenten van 

de oude muur worden huizen gebouwd, de z.g. muurhuizen, die je nu nog kunt 
vinden in de binnenstad. Amersfoort kreeg na wonderen rond een Mariabeeld grote 
betekenis als bedevaartsoord. Hierdoor kon vanaf 1444 de bouw van de Onze 
Lieve Vrouwetoren worden gefinancierd. Door de bloeiende handel in bier, textiel, 
tabak en turf groeide Amersfoort uit tot een echte stad met een sterke regio functie. 

 
as in de 16e eeuw stagneert het aantal inwoners en gaat het economisch 
bergafwaarts. Rond 1850 worden grote delen van de poorten en stadsmuren 

afgebroken. Men hergebruikt de stenen om de straten en pleinen te verharden. Er 
komt een aansluiting op het spoorwegennet en ook door de bouw van twee 
kazernes neemt de werkgelegenheid toe en trekken veel nieuwe bewoners naar 
Amersfoort. In 1980 kreeg de stad een grote groei-impuls door de Groeistad-status, 
grote nieuwe wijken werden gebouwd. De wijk Kattenbroek heeft door zijn 
bijzondere architectuur landelijke bekendheid verworven. 

 
ij hebben een bijzonder programma samengesteld, waarmee wij hopen en 
verwachten dat u in een dag een beeld krijgt van deze bijzondere stad. 

  Onze Lieve Vrouwetoren 
 
Het bestuur nodigt u daarom van harte uit voor onze 
 

 
 
 
 
 

Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan. 
 
 

U kunt zich aanmelden door  
� de aanmeldingsstrook te sturen naar de penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen én 
� de kosten à € 58,00 over te maken op ING 330797 tnv Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. 
 
 

De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit 
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen. 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur en de activiteitencommissie, 
Lex Albers, voorzitter SHHV 
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STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 

werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 

secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 

bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
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Programma: 
 
o 08.30 Vertrek vanaf het station Woerden (Noordzijde). 

(bus van Van Rooijen).  
 
o 09.30 Aankomst in Amersfoort. 

We wandelen in ca. 10 minuten naar Hemels aan de 
Langestraat 63, waar we worden ontvangen met 
koffie/thee en een huisgemaakte versnapering.  

 
o 10.00 Lezing over de geschiedenis van Amersfoort. 
 Door Ludo Jongen, die in december 2006 in Woerden 

al eens een lezing voor onze vereniging hield over 
Heiligen. 

  Kamperbinnenpoort 
o 11.30 Rondwandeling door Amersfoort 

We wandelen in kleine groepen onder begeleiding van gidsen van het Gilde Amersfoort en brengen 
onder meer een bijzonder bezoek aan de Mannenzaal. 

 
o 12.45 Lunch 

Gelegenheid voor lunch op eigen kosten op een van de vele terrasjes of in een eetgelegenheid. 
 
o 14.00 Verzamelen bij museum Flehite 

Het museum ligt aan de Westsingel 50. Het is de afgelopen 2 jaar uitgebreid verbouwd en half mei 
2009 pas heropend. Rondleiding in kleine groepen onder begeleiding van een gids. Museumjaarkaart 
gereed houden. 

 
o 15.30 Vrij programma  

Gelegenheid tot bezoek op eigen gelegenheid aan het Mondriaanhuis (Kortegracht 11, vrij toegang met 
Museumjaarkaart), Armandomuseumbureau (Zonnehof 8, toegang € 3,50), winkelen, of gewoon 
genieten op een van de vele terrasjes. 

 
o 17.00 Verzamelen bij Hemels, Langestraat 63 

Na een aperitief genieten wij van een 3-gangendiner. U kunt  kiezen uit een vlees-menu, vis-menu of 
vegetarisch menu. Ook de drankjes zijn bij het menu inbegrepen. 

 
o 19.30 Terugwandeling naar de bus  
                       We wandelen in ca. 10 minuten terug naar de 
                        opstapplaats. 
 
o 19.45 Vertrek bus uit Amersfoort 
 
o 20.30 Terug in Woerden bij het station 
 
Onderstaande strook invullen en opsturen naar 
penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen 
of  onderstaande  gegevens  overnemen  en uw aanmelding 

Koppelpoort bij nacht      mailen aan administratieshhv@planet.nl 
 
 
 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV, 

adres……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….………………..... 

wil deelnemen aan de excursie naar Amersfoort op zaterdag 29 augustus 2009 met 

 .………….. perso(o)n(en) en heeft …..…x € 58,00 overgemaakt op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische 

Vereniging te Woerden. 

Handtekening: dieetwensen of vegetariër: …………………………………………….. 

 
 ……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………. Wij beschikken over ……… (aantal) Museumjaarkaarten. 
 


