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Wandeling 
langs de Eem

Ervaar de geschiedenis en de 
bedrijvigheid rond de Eem 

Looptijd: ca. 60 minuten
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Samenstelling – Paul Laumans (Siesta) in samenwerking met gemeente Amersfoort

Update samenstelling – Sjoerd Hekking (Siesta)

Ontwerp – Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl

Oplage – 1.500 exemplaren

September 2018 – Herziene uitgave 



Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort – Siesta 

Amersfoort heeft een rijke industriële geschiedenis. Robuuste en

krachtige gebouwen, zoals fabrieken en schoorstenen, herinneren 

ons nog aan deze periode en geven Amersfoort karakter. Het behoud 

van de gebouwen uit deze bijzondere periode uit onze historie, 

is jammer genoeg niet altijd vanzelfsprekend. Siesta zet zich in voor 

de instandhouding van het industrieel erfgoed in Amersfoort.

Wat weten we eigenlijk over de gebouwen in onze stad, die dateren

uit de industriële revolutie? Het erfgoed uit deze tijd gaat pas leven

als je de boeiende verhalen hoort over bijvoorbeeld de productie van

bier, lucifers, zeep, koffie en tandpasta. 

Trots tijdsbeeld 
Neem het verhaal van het benzinestationnetje aan de Kwekersweg. 

In 1953 was ons land in wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

De auto was hét symbool van de vooruitgang, dus werd langs de

drukke uitvalsweg naar Amsterdam, onder architectuur, een mooi

station gebouwd met een prachtig toepasselijk kunstwerk erbij. 

Door dit trotse tijdsbeeld te schetsen, lukte het Siesta om dit

gebouwtje te behouden. Het is gerestaureerd en heeft een nieuwe

bestemming gekregen. Het is een van de laatste in ons land! 

Met dit boekje in de hand komen het verleden, 
heden en de toekomst rondom de Eem, samen! 
Siesta wens u een fijne wandeling!

DONATEUR EN

NIEUWSBRIEF 

Wilt u op de hoogte gehouden

worden van de activiteiten van Siesta? 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief

en/of wordt donateur. Ga naar 

www.siesta-amersfoort.nl

bankrekeningnummer Siesta:

NL72ABNA0460188895 



● De Eem: een levensader

● Koppelpoort

● Volmolen – Pispoortje – Stuw

● d’Eersteling

● De wandel- en fietsbrug ’t Sasje

● COVA

● Het Spijker

● Jeruzalem – Jericho

● Waterlopen van Amersfoort

● Benzinestation – Kwekersbrug

● Erdal

● Fabriekstraat – Oliemolenhof

● Rohm & Haas

● Gasfabriek – ’t Sasje – Kunst

● Eemplein

● Meursing – RCE

       Extra uitstapje route:

● Bronswerk – Warner Jenkinson

● Schakelstation
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WANDELROUTE LANGS DE EEM

Toen 
en nu!

Ervaar de
ontwikkelingen 
in dit gebied.
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De Route                                      foto: vogelvlucht uit 2004



4D’EERSTELING

aan- en afvoer

zand

grind

graan

opslag

pakhuizen

onderhoud en onoor deel kundig

uitgevoerde verbouwingen was dit

pakhuis in deplorabele toestand geraakt.

In opdracht van ontwikkelaar en belegger

Schipper Bosch is een restauratie

uitgevoerd, waarbij het pakhuis in oude

glorie is hersteld. Het doet nu dienst als

kantoren ver zamelgebouw, maar heeft 

zijn oude naam d’Eersteling behouden.

In opdracht van dezelfde ontwikkelaar is

het pakhuisje op nummer 12 ● gerestau -

reerd. Dit pakhuisje is traditioneler en

ouder dan d’Eersteling. Het dateert uit de

jaren rond 1700. Het pakhuisje op nummer

11 was in oor sprong identiek, maar na een

c

●c

verbou wing van interieur en voorgevel

is hier een woning van gemaakt. De

opbouw is typisch voor pakhuisjes uit

het verleden: smal en diep, meerdere

verdiepingen hoog en voor zien van een

kap met zadeldak. De voor gevel: een hoge

tuitgevel met een overkapte hijsbalk en

per verdieping dubbele luik openingen is

sober, maar doelmatig. Bij zonder in dit

pakhuis zijn de vele vensters in zij- en

achtergevel; deze zijn alle identiek en

bestaan uit een dubbele luik opening

met erboven een smalle glasstrook in

roeden gevat. In de luikopeningen van het

pakhuisje zijn transparante glazen pui en

geplaatst. Het is nu in gebruik als kantoor. 

●b
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●a

Fiets- en wandelbrug 't Sasje

●b

Voor d’Eersteling treffen we het kunstwerk 

● ‘de Verpopping’ van de Amersfoortse kunstenaar Thijs Trompert aan. 

De zwarte slakrups die aan zijn verpopping tot vlinder begint, 

staat symbool voor het zich transformerende Eemkwartier. 

Fiets- en wandelbrug ’t Sasje uit 2006 verbindt de twee kades van de

Eemhaven. ● Masten, gieken en tuien vormen de dragende constructie 

van de brug, die zo de associatie van een schip oproept. Een ode aan de

vracht- en beurtschepen die het beeld in dit gebied eeuwenlang bepaalden.

a

b

●b

In 2004-2005 heeft Van Roosmalen van Gessel Architecten de brug ontworpen en in

opdracht van de gemeente Amersfoort. In 2008 werd de brug vanwege haar bijzondere

staalconstructie aangemeld voor de Nationale Staalprijs, die zij ook in de wacht sleepte. 



FABRIEKSTRAAT – OLIEMOLENHOF 12
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Oliemolenhof

Kleine KoppelEem
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1 – Productiegebouw Noord – Tandpasta & vliegenvangers 1940-1941 

2 – Prodent tandpasta 1940-1941

3 – Reseach-laboratorium 1946-1949

4 – Technische werkplaatsen 1954

5 – Productiegebouw blikdrukkerij & blikemballage 1936-1937

6 – Productiehal schoenpoets & schuurmiddel 1936-1937

7 – Kantoorgebouw 1936-1937

8 – Oorspronkelijke hoofdingang 1936-1937

9  – Toegangshek & ommuring 1936-1937

11 – Toren (49m) met laboratorium 1936-1937

12 – Smelthuis wassmelterij en gieterij 1936-1937

13/14 – Ketelhuis met schoorsteen (35m) 1936-1937

15 – Bailey-loods constructie werkplaats (gesloopt) 1950

16 – Reliëf pelikaan 1957

Twijnstra Gudde ● het organisatie- en adviesbureau verhuist naar ‘De Nieuwe 

Stad’. Dat maakten beide partijen 14 juli 2017 bekend. Twynstra Gudde kiest voor een

vernieuwend werkconcept in ‘De Nieuwe Stad’, waarbij geen vaste kantoorruimte wordt

gehuurd maar werkplekken worden afgenomen als een 'service'. Om plaats te maken 

voor de werkplekken wordt Hal 6 verhoogd met twee verdiepingen. De werkplekken 

komen in het hart van ‘De Nieuwe Stad’, bovenop de biomassaketel. Naar verwachting

wordt Twynstra Gudde per januari 2019 medebewoner van ‘De Nieuwe Stad’.

19 – Bankwerking 1941
Papierdrukkerij 1954    
Gedeeltelijke gesloopt 2000

10 – Conciërgewoning & Trafohuis 1936-1937●10

17 – Productiegebouw Zuid  
Tubefabriek 1940-1941/1957 (afgebroken in 2000)

18 – Garage/werkplaats 
fietsenstalling 1936-1937
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h Tussen Het Lokaal en het Erdal-

complex loopt een smalle straat 

die we doorlopen tot we weer aan 

de Eem komen. We slaan rechtsaf 

en gaan de Kleine Koppel op.

FLUOR ● voorheen Podium 

De Kelder is in de zomer van 2015

verhuisd naar Hal 6. Al ruim 25 jaar 

het poppodium van Amersfoort en

omstreken, met een breed aanbod 

aan (pop)-concerten en danceparty’s. 

i
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●h
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GASFABRIEK – ’T SASJE – KUNST AAN DE EEM 14

●f
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Eigen honk Sassianen
Met een eigen honk ●

zijn de Sassianen nu echt

volwaardige bewoners van ‘De Nieuwe Stad’.

Het honk staat tussen Zandfoort aan de 

Eem en de Paviljoens. Het honk is gemaakt

door Thijs Trompert en Marisja Smit en

gefinancierd door ontwikkelaar en 

belegger Schipper Bosch en de gemeente

Amersfoort, met bijdragen van Ovade en

buurtbudget Soesterkwartier. 

g

●g

KUNST AAN DE EEM

Poer toegangshek van Graanhandel

Van Nieuwenhuizen 1918

Draaibank Eemplein
‘Alles wat ik zie is van mij’ ●. Dat is de naam van het kunstwerk

dat sinds 2016 op het Eemplein staat. Het is een cirkelvormige,

stenen bank die langzaam ronddraait, naar een ontwerp van de

Amersfoortse kunstenaar Peter Stel. Wie op de bank plaatsneemt

heeft door de beweging van het kunstwerk steeds een ander

uitzicht op de omgeving. Het werk moet de bezoeker uitdagen

om in alle rust het unieke van het eigen blikveld te ervaren. 

Witte postduif
Sinds 2009 staat op de kop van een dukdalf een

wit houten postduif  ● met gespreide vleugels.

Ontwerp en uitvoering van oud Sassiaan 

Arie Terschegget. In de verdwenen buurt 

’t Sasje werden veel postduiven gehouden. 

h
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Bibliotheek Eemland, Archief Eemland,

Scholen in de Kunst en Kunsthal KAdE zitten

samen onder één dak in het Eemhuis●.

Rondom het Eemplein zijn inmiddels 

een bioscoop  met acht zalen, grote vestigingen

van supermarkten en winkels voor non-food 

en elektronica gevestigd. Ook wordt er aan het

Eemplein gewoond in appartementen boven 

de winkels. Het nog te bouwen appartementen-

complex ‘Eemerald’ gaat de afsluiting vormen

van wonen aan de westelijke gevelwand van

het Eemplein.

Na Zandfoort aan de Eem slaan we rechtsaf de Eemlaan in.

In dit gebied stond vroeger de oliemolen ‘de Rijzende Zon’,

de stadsgasfabriek en het woonwijkje ’t Sasje. 

Het Eemplein
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● Het Eemplein met het daar aangelegen

Eemhuis. Het wordt een plein met voorzieningen

voor de groeiende stad, waar mensen elkaar

ontmoeten, uitgaan, genieten van cultuur,

winkelen, maar ook wonen en werken.

●b

Nu nog een

‘grindbak’, maar na 

voltooiing de afsluiter 

van het Eemplein:

appartementencomplex 

EEMERALD

●a

a

b
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