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Voorwoord 

 

 

Mede namens de verkopers heet ik u van harte welkom in deze woning.  

 

Wij hopen dat de bezichtiging en de onderliggende brochure u een goed idee zullen geven van, misschien 

wel, uw toekomstig thuis.  

 

Verder hebben wij voor de volledigheid een aantal relevante onderwerpen toegevoegd waar u bij de 

aankoop van uw huis gemak van kunt hebben. 

 

Heeft u vragen? Call Egas!  

Want CallEgas makelaardij staat voor een prettige samenwerking. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Yolande Egas 

Register Makelaar Taxateur 

 

 

 

 

Piet Mondriaanlaan 279, 3812 GT  Amersfoort 

Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan (Amersfoort, 7 maart 1872 – New York, 1 februari 1944) was een 

Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus, die op latere leeftijd in het buitenland woonde en 

werkte.  

 

Mondriaan wordt algemeen gezien als een pionier van de 

abstracte en non-figuratieve kunst. Vooral zijn latere 

geometrisch-abstracte werk, met de kenmerkende 

horizontale en verticale zwarte lijnen en primaire kleuren, is 

wereldberoemd en dient als inspiratiebron voor vele 

architecten en ontwerpers van toegepaste kunst. Hij was 

een van de belangrijkste medewerkers van het tijdschrift De 

Stijl en ontwikkelde een eigen kunsttheorie, die hij nieuwe 

beelding of neoplasticisme noemde.  

 

 

Mondriaan werd op 7 maart 1872 aan de Kortegracht in Amersfoort geboren als zoon van de christelijke 

hoofdonderwijzer, Pieter Cornelis Mondriaan, en zijn vrouw Johanna Christina de Kok. Zijn vader was 

naast hoofdonderwijzer ook tekenleraar en leerde hem al vroeg tekenen. In april 1880 verhuisde het 

gezin Mondriaan naar Winterswijk.   
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Ligging te Amersfoort 
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Kadastrale kaart 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Plattegrond 
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Omschrijving 

 

 

Comfortabel, modern, geweldig leuk 2-KAMER APPARTEMENT op de 3e verdieping, met BALKON op het 

zuidoosten, gemeenschappelijke DAKTUIN, eigen PARKEERPLAATS in de parkeergarage en twee 

plaatsen in de gemeenschappelijke FIETSENBERGING. Dit appartement maakt deel uit van het mooie 

architectonische appartementencomplex Fourty5High; de 45 meter hoge woontoren, gebouwd in 2014. 

Ideaal gelegen aan de rand van het gezellige Eemplein, het station en de historische binnenstad van 

Amersfoort. Alles letterlijk om de hoek; wat wil je nog meer? Een opvallend rustige leefomgeving op 

een fijne en levendige locatie, met heerlijk vrij uitzicht! 

 

 

Dit gedeelte van de Piet Mondriaanlaan ligt aan de kant van de rotonde De Nieuwe Poort en de Stadsring: 

Hartje Amersfoort! Dichtbij vele voorzieningen, zoals het aantrekkelijke Eemplein met diverse winkels, 

horeca, een grote bioscoop, het Eemhuis (Bibliotheek, Gemeente-archief Eemland, Kunsthal, Scholen in 

de Kunst en de Volksuniversiteit Amersfoort), de Hogeschool Utrecht en het Centraal Station op 

loopafstand, als ook de historische binnenstad. Amersfoort is goed te bereiken via bus, trein of auto 

(uitvalswegen richting A1 en A28). En wil je eens even niets? Ga dan eens naar De Eem, het Dierenpark 

Amersfoort, het Bosbad of de Soester duinen! 

 

 

Indeling 

Op de begane grond bevindt zich de hoofdingang; hier kom je binnen in de goed verzorgde centrale hal 

met bellenplateau, video-intercom, postbussen, twee personenliften en de toegang tot de parkeerkelder 

en gezamenlijke fietsenberging. Op de eerste verdieping (op het dak van de parkeergarage) bevindt 

zich de gemeenschappelijke daktuin waar de picknicktafels al klaar staan voor de bewoners van de 

appartementen! 

 

In de laagbouw, op de 3e verdieping: 

Entree. Ruime gang met moderne meterkast en glasvezel. Aan de voorzijde (galerijzijde/koele zijde) 

ligt de slaapkamer (ca 12 m2) met losse wandkast. De inpandige berging biedt plaats aan de 

wasmachine-aansluiting, de mechanische ventilatie unit en de WKI (warmte-koude-installatie).  

De ruime badkamer (ca 4,5 m2) is voorzien van een wandcloset, inloopdouche en wastafel.  

Aan de achterzijde, op het zonnige zuidoosten, bevindt zich de lichte woonkamer (ca 27 m2) met open 

keuken (ca 4 m2). Hier heb je toegang tot het gezellige balkon (ca 7 m2) over de volle breedte met 

fantastisch uitzicht op Onze Lieve Vrouwetoren! 

De praktische hoekkeuken is voorzien van de nodige inbouwapparatuur, zoals hoge koelkast, 4-zones 

inductiekookplaat, afzuigkap en vaatwasmachine.  

Het appartement is geheel voorzien van zowel vloerverwarming als vloerverkoeling en er ligt een mooie 

laminaatvloer!  
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Omschrijving 

 

 

Bijzonderheden 

- uniek, ruim 2-kamer appartement met balkon op het zuidoosten en vrij uitzicht! 

- eigen parkeerplaats in parkeergarage en 2 eigen plaatsen in gemeenschappelijke (fietsen)berging 

- definitief energielabel A, Warmte-Koude Installatie, geheel geïsoleerd 

- meterkast: modern, voorzien van installatie-automaten 

- glasvezelaansluiting 

- centrale ligging, nabij winkels, voorzieningen, natuurgebied, openbaar vervoer en uitvalswegen 

- woonoppervlakte: ca 61 m2 

- gebouwgebonden buitenruimte (balkon): ca 7 m2 

- externe bergruimte (1 parkeerplaats in parkeergarage): ca 12 m2 

- gemeenschappelijke fietsenberging: 2 plaatsen 

- gemeenschappelijke daktuin 

- bouwjaar: 2014 

 

Interesse in dit mooie appartement? Wij maken graag een afspraak om het je te laten zien! 
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Kenmerken 

 

 

Overdracht  

Aangeboden sinds augustus 2021 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht 

Soort woonhuis galerijflat 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwjaar 2014 

Permanente bewoning ja 

Huidig gebruik woonruimte 

Huidige bestemming woonruimte 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 61 m2 

Overig inpandige ruimte 0 m2 

Externe bergruimte 12 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2 

Perceeloppervlakte niet van toepassing 

Inhoud 199 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 2 kamers 

Aantal slaapkamers 1 kamer 

Voorzieningen lift, kabel, glasvezel, mechanische ventilatie 

  

Energie  

Energielabel definitief energielabel A 

Isolatie volledig geïsoleerd 

Verwarming koude-warmte installatie (vloerverwarming) 

  

Buitenruimte  

Galerij achterzijde / daktuin westen 

Kwaliteit normaal, goed verzorgd 

Balkon voorzijde oosten, ca 7 m2 
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Kenmerken 

 

 

Berging  

Garage/Parkeerplaats Eigen parkeerplaats in parkeergarage, openbaar parkeren via 

parkeervergunning 

Schuur/Berging Twee plaatsen in gemeenschappelijke fietsenberging 

  

Asbest aanwezig nee 

  

Olietank(s) aanwezig nee 

  

Bouwjaar verwarmingsinstallatie 2013 

  

Bijzonderheden - uniek, ruim 2-kamer appartement met balkon op het 

zuidoosten en vrij uitzicht! 

- definitief energielabel A, Warmte-Koude Installatie, geheel 

geïsoleerd 

- glasvezelaansluiting 

- centrale ligging, nabij winkels, voorzieningen, natuurgebied, 

openbaar vervoer en uitvalswegen 

- gemeenschappelijke daktuin 

 

Vrije vestigingsgrens n.v.t. 

  

Gemeentelijke belastingen 2021 

OZB woningen, eigenaar 0,1198% 

OZB niet-woningen, eigenaar n.v.t. 

OZB niet-woningen, gebruiker n.v.t. 

  

Rioolheffing  

tot 500 m3 en elke veelvoud daarna € 103,- 

  

Afvalstoffenheffing:  

één persoonshuishouden € 251,64 

meerpersoonshuishouden € 343,32 
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Verkoopprocedure 

 

 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar 

uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de 

(verkopend) makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.  

 

Iedere koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang (kunnen) zijn. 

CallEgas raadt potentiële kopers aan om een eigen makelaar in te schakelen voor deskundige 

begeleiding bij aankoop. 

 

 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast 

wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te 

zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte 

van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén 

onderhandelingen openen met een andere belangstellende die daarna een bod heeft gedaan. Ook al 

ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uit onderhandeld moeten worden. 

 

 

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om 

de vraagprijs op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt namelijk op het moment 

dat er een tegenbod wordt gedaan. 

 

 

Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 

De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een 

advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod 

wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

 

 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen? 

Dat mag. Soms zijn er zoveel belangstellenden die allen op of rond de vraagprijs bieden, dat het 

moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar, in overleg met de 

verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en het verkoopsysteem te wijzigen, 

bijvoorbeeld in een verkoop bij inschrijving. 
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Verkoopprocedure 

 

 

Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een 

koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over de 

voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop 

van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande 

woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 

toezeggingen die een verkopend makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 

onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een 

paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen 

niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd 

gebruiken om een beter zicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de 

woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopend makelaar beslissen zelf of er in een 

onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  

 

 

Wanneer moet een overeenkomst schriftelijk worden aangegaan? 

Na mondelinge overeenstemming wordt de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of 

bestanddeel daarvan schriftelijk aangegaan, als de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in 

de uitoefening van een beroep of bedrijf. De koopakte wordt opgemaakt volgens het standaardmodel 

van de branchevereniging. Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen 

deze akte hebben ondertekend. 

 

 

Wat is de functie van de “lijst van zaken”? 

Het onderscheid in onroerend en roerend goed heeft fiscale consequenties, maar kan ook een rol 

spelen bij de financiering. Voor de koper kan het interessant zijn een bedrag te bepalen voor de 

achtergebleven roerende zaken omdat hij over dat gedeelte van de koopprijs geen 

overdrachtsbelasting hoeft te betalen. De belastingdienst wil dan wel graag weten welke roerende 

zaken mee worden overgedragen en voor welk bedrag. De notaris is daarom verplicht een opsomming 

en de koopprijs van de roerende zaken in de akte van levering op te nemen. En om die reden is de 

lijst van zaken ook een vast onderdeel van de koopakte. Als de belastingdienst het niet eens is met de 

(niet-reële) opgave en waardering, kan zij een naheffingsaanslag opleggen met eventueel een boete.  

 

Wanneer de roerende zaken meegefinancierd worden in de hypothecaire geldlening, is de rente over 

dat gedeelte van de lening niet aftrekbaar. De besparing van de overdrachtsbelasting slaat dan snel 

om in een nadeel van de niet-aftrekbaarheid van de rente, en wel voor de komende 30 jaar! Een 

ander punt van overweging is, dat de meeste banken de roerende zaken niet hypothecair willen 

financieren. 
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Verkoopprocedure 

 

 

Energielabel 

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen 

nog mogelijk zijn. De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, 

uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jr). Hoe minder fossiele energie de 

woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het 

beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. 

 

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering (nieuwbouw), verkoop of verhuur van een woning 

een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Daarnaast is het verplicht 

om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer 

een woning te koop of te huur wordt aangeboden via advertenties in commerciële media zoals Funda. 

Er gelden enkele uitzonderingen. 

 

Gebouwen met verplicht energielabel 

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering (nieuwbouw) van: 

• woningbouw, zoals woningen, appartementen en recreatiewoningen; 

• utiliteitsbouw, zoals kantoor-, gezondheids- en overheidsgebouwen. 

 

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is 

• beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening; 

• gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën; 

• vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2; 

• (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen); 

• gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen 

bij scholen); 

• recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht 

energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik; 

• gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of 

garages. 

 

Nieuw energielabel per 1 januari 2021 

Is er nog geen geldig geregistreerd energielabel?  

 

Dan kan een nieuw energielabel worden aangevraagd bij een energieadviseur. Een energieadviseur is 

te vinden via www.centraalregistertechniek.nl.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen 

en vervolgens een energieprestatieberekening te maken volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 

8800. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de 

complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren. De kosten zullen naar 

verwachting ca € 190 gaan bedragen. 

 

Na registratie door een energieadviseur, ontvangt de woningeigenaar een afschrift van het 

energielabel van de energieadviseur. Energieadviseurs kunnen eventueel ook een afschrift van het 

energielabel downloaden vanuit de EP-online database. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd 

in EP-online altijd leidend. De energielabels zijn na de e-registratie terug te vinden op de websites: 

www.ep-online.nl en www.zoekuwenergielabel.nl. 

 

Energielabel 10 jaar geldig 

Het oude, vereenvoudigde digitale energielabel (VEL) van vóór 1 januari 2021 behoudt zijn 

geldigheidsduur van 10 jaar. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Als op het moment van verhuur of verkoop (advertentie) de 

geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan. Ook het 

nieuwe energielabel vanaf 1 januari 2021 is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het 

label.  

 

Boete en handhaving 

Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes waren 

voorheen € 170 voor particulieren en € 340 voor organisaties, echter deze bedragen zullen per 1 

januari 2021 worden verhoogd. Actuele boetes zijn te vinden op de website van de Inspectie voor 

Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

Bekijk voor meer informatie de “veelgestelde vragen” op de website www.rvo.nl. 

 

 

Wanneer moet de koper een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten? 

Koper geeft binnen vier weken na mondelinge overeenstemming een bankgarantie af of stort een 

waarborgsom ad 10% van de koopsom bij de notaris.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Hoe verloopt de ondertekening van de koopakte? 

Organisatorisch gezien is het handig als verkoper als eerste ondertekent, maar het is niet verplicht. 

De partij die de koopakte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 8e 

werkdag nadat hij de akte heeft ondertekend (een kopie van) de door beide partijen ondertekende 

akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar (een kopie van) de door beide partijen 

ondertekende akte niet tijdig ontvangt, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, 

waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt echter als hij daar niet, uiterlijk op de 2e 

werkdag nadat de akte alsnog is ontvangen, gebruik van maakt. 

 

 

Heeft de koper het recht om de koop te ontbinden? 

Eventuele ontbindende voorwaarden moeten reeds nadrukkelijk zijn aangegeven tijdens de 

onderhandelingsfase. De ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig gedurende een periode 

van zes weken (tenzij anders overeengekomen), ingaande vanaf de mondelinge overeenstemming. 

Mocht de koper een beroep willen doen op het financieringsvoorbehoud, dan moet hij dit tijdig doen 

en altijd minstens twee goed gedocumenteerde afwijzingen van erkende bankinstellingen meesturen 

aan de verkoper.  

 

Als beide partijen de koopakte hebben ondertekend, ontvangt de koper hiervan een afschrift tegen 

afgifte van een ondertekend ontvangstbewijs.  

 

Aansluitend om 00.00 uur begint voor koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit is de termijn 

waarin de koper het recht heeft de koop te ontbinden. Van dit bepaalde kan niet worden afgeweken 

ten nadele van de koper.  

 

Een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, 

wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 

feestdag is. Zonodig wordt de termijn zoveel verlengd dat daarin minstens twee dagen voorkomen die 

niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.  

 

Zodra de bedenktijd is verstreken, kan de koper alleen nog de koop ontbinden op basis van de in de 

akte opgenomen ontbindende voorwaarden.  

 

 

Wanneer mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen? 

Na de notariële overdracht volgt de inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. 

Zodra deze akte is ingeschreven door het Kadaster mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen. 
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Gemeente Amersfoort 

 

 

Amersfoort is een stad en gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De 

gemeente telt 157.871 inwoners (1 juli 2021, bron: CBS), die Amersfoorters worden genoemd. Het is 

in bevolkingsaantal de tweede stad van de provincie Utrecht.  

 

Amersfoort is een groeistad en vervult economisch een regiofunctie met een sterk gegroeid 

bedrijfsleven, heeft een van de grootste spoorwegknooppunten van Nederland en is een belangrijke 

garnizoensstad. De binnenstad bezit een middeleeuws karakter met grachten. Amersfoort vormt het 

regiocentrum voor Bunschoten, Spakenburg, Hoevelaken, Leusden, Soest en Baarn. 

 

   
 

De stad Amersfoort dankt zijn ontstaan en naam aan een doorwaadbare plaats of voorde in de rivier 

de Eem (vroeger: Amer). De Eem begint waar de Lunterse Beek (Heiligenbergerbeek) en de 

Barneveldse Beek (Flierbeek), die water afvoerden uit de Gelderse Vallei, bij elkaar kwamen in een 

laagte tussen de Amersfoortse Berg en het hoger gelegen gebied ten noorden van Amersfoort 

(Hoogland). Bij die doorwaadbare plaats werd de Eem gekruist door handelsroutes die van Utrecht 

naar het oosten en noorden liepen. 

 

Geschiedenis van Amersfoort 

De eerste vermelding van Amersfoort dateert uit 1028. Er moet toen sprake zijn geweest van een 

boerennederzetting. De strategische ligging was voor de bisschop van Utrecht aanleiding om er een 

van zijn hoven te bouwen, om van hieruit de Gelderse Vallei te ontginnen. Waarschijnlijk werd dit 

bisschoppelijk hof in de eerste helft van de 12e eeuw gesticht op 

de plaats waar thans de Sint-Joriskerk staat. Handel en nijverheid 

leefden op. 

 

De nederzetting kreeg op 12 juni 1259 stadsrechten van de 

Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden. In de akte, waarin aan 

Amersfoort stadsrechten werd verleend, werd het stadje 

omschreven als een oppidum, dat wil zeggen dat de stad 

versterkt was, waarschijnlijk door een aarden wal, wellicht met 

poorten. Tegen het einde van de 13e eeuw werd de eerste stenen muur gebouwd, met een lengte van 

1550 meter, en omgeven door een gracht. Op de plattegrond van het centrum van Amersfoort is deze 

eerste stadsmuur nog goed terug te vinden. 
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Gemeente Amersfoort 

 

 

In 1340 was er een grote stadsbrand, waarbij ongeveer de helft van de gebouwen werd vernietigd of 

beschadigd. Omstreeks 1380 werd begonnen met de bouw van een nieuwe muur (gereed rond 1450) 

met de totale lengte van 2850 meter, die het oppervlak van de ommuurde stad verdrievoudigde. In 

deze muur werd een aantal poorten gebouwd die tot op de dag van vandaag te bewonderen zijn, zoals 

de Koppelpoort en de Monnikendam.  

 

 
 

Van de eerste muur is weinig bewaard gebleven, slechts de sterk gerestaureerde Kamperbinnenpoort 

resteert. Niettemin is het verloop van de eerste muur nog intact; de Muurhuizen volgen het tracé van 

de muur en maken gebruik van diens fundering. Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen na wonderen 

rond een Mariabeeld, het zogenaamde Mirakel van Amersfoort, grote betekenis als bedevaartsoord, 

waardoor de economie opbloeide en vanaf 1444 de Onze-Lieve-Vrouwetoren (Lange Jan) kon worden 

gebouwd. 
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Gemeente Amersfoort 

 

 

Sinds de 16e eeuw ging het economisch slechter. De inwoneraanwas stagneerde en in het begin van de 

19e eeuw telde Amersfoort nog maar 8.000 mensen. Rond 1850 braken de inwoners grote delen van 

de wallen en poorten af. Dat bood de armen werk en de stenen waren nuttig voor straten, pleinen en 

wegen. Ingrijpen van koning Willem II voorkwam sloop van de Koppelpoort, Monnikendam, 

Kamperbinnenpoort en een restant van de stadsmuur.  

 

 

De komst van de spoorwegen in 1863 deed de stad uit haar 

19e-eeuwse slaap ontwaken. Amersfoort werd een 

belangrijk knooppunt en is dat tot op heden gebleven. Rond 

1870 werd Amersfoort door de regering verkozen voor de 

uitbreiding van het leger, mede vanwege de centrale ligging 

aan spoorwegen en nabij de Hollandse Waterlinie en 

heideterreinen, die als oefenterrein konden dienen 

(Vlasakkers, Leusderheide). 

 

 

Tijdens de mobilisatie ter voorbereiding op de oorlog werden in Amersfoort en omgeving in 1938 

verschillende militaire legerplaatsen ingericht: de Prins Bernhardkazerne en de kampen Bokkeduinen, 

Waterloo (Lisiduna), Amsvorde, Boskamp (het latere PDA / Kamp Amersfoort) en Zonnebloemstraat 

(aan het eind van de huidige Noordewierweg). In mei 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, 

was het de grootste garnizoensstad van Nederland. De Duitsers richtten bij Amersfoort het 

concentratiekamp Kamp Amersfoort in. 

 

Tot ongeveer 1970 was er sprake van geringe ontwikkeling. Vervolgens verdween de militaire 

aanwezigheid op de Bernhardkazerne na. Met de annexatie op 1 januari 1974 van het grootste deel van 

de toenmalige gemeente Hoogland breidde het grondgebied van Amersfoort flink uit. Tegen het einde 

van de 20e eeuw kreeg de stad een sterke impuls dankzij de Groeistad-status. Dit leidde tot de bouw 

van nieuwe Vinex- en andere wijken, zoals Kattenbroek, dat door zijn bijzondere architectuur landelijke 

bekendheid verwierf. Een gevolg van het verrijzen van nieuwe woonwijken in het noorden van de stad 

(Zielhorst, Nieuwland, Vathorst) was de bouw van twee nieuwe NS-stations, te weten Amersfoort 

Schothorst en Amersfoort Vathorst. De aanleg van de A28 (Utrecht-Zwolle) oostelijk van Amersfoort 

betekende een verdere impuls voor de groei. Waar de A28 de 

A1 snijdt, ontstond het knooppunt Hoevelaken. Amersfoort 

heeft de grenzen van zijn uitbreidingsmogelijkheden bijna 

bereikt. Niet alleen in Amersfoort-Noord is sprake van 

grootschalige bouwactiviteit. In het gebied ten noordoosten van 

NS-station Amersfoort, het Eemkwartier, worden ongeveer 750 

woningen gebouwd. In het gebied rondom de Hogeweg in het 

oosten van de stad verrijzen maximaal 870 woningen.  
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Gemeente Amersfoort 

 

 

Bezienswaardigheden 

De Amersfoortse Kei heeft de stad en haar inwoners de bijnamen 'Keistad' en 'Keientrekkers' gegeven. 

Het verhaal over hoe deze kei in Amersfoort terecht is gekomen gaat als volgt: in 1661 sloot de dichter 

en jonkheer Everard Meyster een weddenschap af dat hij de Amersfoorters zo ver zou kunnen krijgen 

om een grote granieten zwerfkei vanaf de 

Utrechtse Heuvelrug naar de stad te slepen. 

Meyster wist de Amersfoorters in ruil voor 

bier en krakelingen te overtuigen en met een 

slee en trekkracht werd de kei de stad in 

gesleept, naar de Varkensmarkt, waar de kei 

op een sokkel werd gezet. Toen de 

Amersfoorters inzagen dat Meyster hen een 

onzinnig karwei had laten uitvoeren, werd de 

kei in de grond begraven. Meyster, die 

bevreesd was dat de ergernis van de 

bevolking hem persoonlijk zou raken 

vluchtte naar Utrecht. Hij vestigde zich in 

een huis dat hij De Krakeling noemde, naar 

de krakelingen die hij de Amersfoorters in 

het vooruitzicht had gesteld voor het verslepen van de kei. Het pand aan de straat genaamd Achter Sint 

Pieter, op de hoek van de straat die nu bekend staat als Keistraat, is vernoemd naar de Amersfoortse 

kei. In 1903, toen de schaamte van de Amersfoorters voor de blunder van hun voorouders geslonken 

was werd de kei opgegraven. Sinds 1953 bevindt de kei zich op zijn huidige plek: aan de Stadsring, bij 

de Arnhemsestraat. 

 

Amersfoort telt ruim 400 rijksmonumenten en twee stadsgezichten: Rijksbeschermd gezicht 

Amersfoort (binnenstad) en Rijksbeschermd gezicht Amersfoort - Bergkwartier (villawijk). De 

middeleeuwse binnenstad is opmerkelijk goed geconserveerd en bezit een grachtenstelsel. De Onze 

Lieve Vrouwetoren (door de Amersfoorters ook "Lange Jan" genoemd) is de belangrijkste blikvanger. 

Met zijn 98 meter is het de op twee na hoogste kerktoren van Nederland. De 

bijbehorende kerk ging bij een explosie in 1787 verloren. De toren werd voor 

1960 gebruikt als oorsprong van het coördinatenstelsel van het 

Rijksdriehoeksnet. Het exacte middelpunt van de Onze Lieve Vrouwetoren was 

het punt van waaruit heel Nederland kadastraal genummerd was en wordt 

daarom nog wel het geografisch middelpunt van Nederland genoemd. Dit is bij 

de toren zichtbaar gemaakt door twee metalen strips, waarvan één de 

kadastrale x-as aangeeft en de ander de y-as. In het midden van de torenvloer 

is een markering aangebracht die dit oorspronkelijke nulpunt aangeeft. 

 

Voor meer informatie: www.amersfoort.nl  
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Tot slot 

 

 

Op verzoek is nadere informatie beschikbaar bij CallEgas Makelaardij o.z. bijvoorbeeld: 

- een uitgebreide vragenlijst over de woning (meldingsplicht verkoper) 

- de “lijst van zaken”; zaken die achterblijven dan wel worden meegenomen 

- eigendomsbewijs 

- Informatie over de Vereniging van Eigenaars 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Alle informatie is bedoeld om een 

zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen van de aangeboden woning en de koper 

uit te nodigen tot het uitbrengen van een bod. Er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

CallEgas Makelaardij o.z. 

CallEgas is in 2011 opgericht door Yolande Egas, register makelaar taxateur wonen/mkb.  

Deze naam is tot stand gekomen vanuit het idee dat u slechts één belletje bent verwijderd van een 

makelaar taxateur die u graag helpt met de aankoop, verkoop, taxatie, huur en verhuur van een woning 

of bedrijfsruimte.  Als je het snel zegt, klinkt het als collega’s en dat is precies waar CallEgas voor staat: 

een prettige samenwerking van begin tot eind en verder! 

 

CallEgas Makelaardij “doet het gewoon”? Precies! CallEgas is een enthousiaste, eigentijdse, deskundige 

en no-nonsense makelaardij voor Gooi- en Eemland, juist voor ú! 

 

CallEgas is beëdigd lid van branchevereniging NVM. 

 


