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Inventarisatie gebouwen voor UNESCO traject 
Optie 2-  Gordel ‘20-’40 Volkshuisvesting



INHOUDSOPGAVE

1. Het Hillehuis 7. Tuindorp Oostzaan 13. Witte de Withstraat 19. Columbusplein

2. Het Schip
8. Castorstraat 5 en 6 (Tuindorp 
Oostzaan) 14. Mercatorplein 20. Hoofdweg

3. De Dageraad 9. Diamantbuurt: Zuid 1, blok IV en V 15. Jan Evertsenstraat 144 21. Vespuccistraat

4. Woningen aan het Van der 
Helstplein

10. Diamantbuurt: Zuid, fase 2 blok I 
en II (oostelijke helft) 16. Blok 7 22. Orteliusstraat

5. De Lairessestraat en Jacob 
Obrechtstraat

11. Diamantbuurt: Zuid, fase 2, blok I 
en II (westelijke helft) en blok III 17. John Franklinstraat 23. Vespuccistraat II

6. Amstelveenseweg/Stadionweg
12. Woningblok Hobbemakade, 
Harmoniehof 18. Jan Evertsenstraat 24. Baarsjesweg



25. Van Spilbergenstraat
31. Mercatorstraat hoek van 
Galenstraat 37. Coöperatiehof 43. Jekerstraat

26. Jan Evertsenstraat, hoek 
Admiralengracht 32. Crijnssenstraat 38. Nieuwe Uilenburgerstraat 44. Deurloostraat II

27. Hoofdweg, hoek Hondiusstraat/
Jan van Galenstraat 33. Orteliusstraat II 39. Complex Olympia 2 45. Scheldestraat

28. Bartholomeus Diazstraat 34.  Jan van Galenstraat 40. Apollolaan 46. Churchill-laan

29. Van Spilbergenstraat met toren 
van Berlage 35. Tuindorp Nieuwendam 41. Deurloosstraat 47. Amstelkade

30. Hoofdweg 243 36. Betondorp 42. Amstelkade 48. Minervalaan



49. Volkerakstraat

50. Michelangelostraat

51. Maasstraat

52. Leonardostraat hoek Gerrit van 
der Veenstraat

53. Olympiaplein hoek Gerrit van der 
Veenstraat



Adres
Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting

Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid

Beschrijving

Bronnen

Gabriel Metsustraat 34 1071EC Amsterdam 
in oorspronkelijke staat gerenoveerd gerestaureerd

Woonblok

Michel de Klerk

1911

Rijksmonument
1113

Pand, deel uitmakend van een huizenblok, in een trant die met zijn hoekige 
en stekelige detaillering het begin van de Amsterdamse School aankondigt in 
Amsterdam

Monumentenregister

WENDINGEN 1924 nummer 9 en 10

Het Hillehuis

Terug naar inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1113&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=1113&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER


Adres
Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting

Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid

Beschrijving

Oostzaanstraat,Spaarndammerplantsoen, Hembrugstraat, Zaanstraat - Amsterdam
Gerestaureerd
Eigen Haard 
Woondruimte, postkantoor, school
Gepland als woningcomplex voor arbeiders, ook paleis voor de arbeiders 
genoemd.

Michel de Klerk, Berend Boeyinga
Hildo Krop
1917 - 1921
Eigen Haard
Rijksmonument
3961

Achtergrond
 
In 1917-1918 ontwerpt De Klerk in opdracht van Eigen Haard een derde 
woningcomplex met arbeiderswoningen aan het Spaarndammerplantsoen: Het 
Schip. Aan de Oostzaanstraat zit middenin het complex een schoolgebouw. Deze 
school stond al op deze locatie voordat de Klerk aan zijn ontwerp begon en is in 
eerste instantie aan weerszijden ingebouwd met een tweetal ronde overkluizingen. 
In 1925 is het oorspronkelijke ontwerp van de Klerk alsnog uitgevoerd, waarbij de 
school door een derde bouwlaag werd geïntegreerd in de rest van het bouwwerk. 
Aan de zijde van het Spaarndammerplantsoen kwam een postkantoor. Een idee 
van directeur Gemeentelijke Woningdienst, Arie Keppler: met een postkantoor in 
de buurt sparen de arbeiders misschien meer. In de binnenplaats van het gesloten 
bouwblok staat een verenigingsgebouw / vergaderhuisje. Vanwege de vorm kreeg 
het complex al snel de bijnaam ‘ Het Schip’. Het complex werd in 1921 opgeleverd 
en vormt het hoogtepunt van de Amsterdamse School en van het oeuvre van De 
Klerk. Het is een voorbeeldproject van hoe fraai sociale woningbouw kan zijn. Er 
is een koppeling tussen massa en individualiteit. Het is een groot blok woningen, 
maar toch heeft iedere woning iets unieks. Door de vele detailleringen en de 
benodigde aandacht én benodigd vakmanschap van de bouwvakkers, kwamen 
de bouwkosten bovengemiddeld hoog uit. Echter niet te hoog, volgens wethouder 
Wibaut: ‘Al bouwt de heer De Klerk duur, hij bouwt niet TE duur, want het werk 
van een buitengewoon kunstenaar kan dat nooit zijn’.

Exterieur

Het is een uitbundig, rijk gedetailleerd gebouw met verschillende kleuren 
dakpannen en bakstenen, waarbij ook veel verschillende metselverbanden zijn 
toegepast. De wanden hebben horizontaal golvende uitstulpingen, veelvormige 
raampartijen, bijzondere erkers en zijn versierd met beeldhouwwerken van Hildo 
Krop. De gevels zijn verschillend vormgegeven. De Zaanstraat, langs het 

HET SCHIP



spoor, oogt golvend en snel, ter begeleiding van de langsrijdende trein. Op de 
hoek Zaanstraat / Hembrugstraat bevindt zich ‘de sigaar’, een fraai afgeronde 
hoekerker. Halverwege de Hembrugstraat wijkt de bebouwing terug waardoor 
een pleinruimte ontstaat. Hier is ook de kenmerkende toren te vinden. De gevel 
aan de Oostzaanstraat kenmerkt zich door de integratie van de school en door de 
entree naar de binnenplaats. Aan het Spaarndammerplantsoen bevond zich een 
postkantoor, dat nu als museum wordt gebruikt. Het complex is rijk vormgegeven 
met beeldhouwwerk aan de gevels. Aan het postkantoor zijn een posthoorn 
en een bliksemschicht te zien, symbolisch voor posterijen en telegrafie. De 
hazewindhonden en de vogels duiden op de snelle communicatie die de posterijen 
mogelijk hadden gemaakt. De gebeeldhouwde molentjes aan de Oostzaanstraat 
zijn een verwijzing naar de nabijheid van de Zaanstreek, waar veel arbeiders 
vandaan kwamen. De grootste concentratie van sculptuur bevindt zich bij de 
schoolingang: een boogschutter met jonge reeën, een gebogen houtsnijwerk met 
hollend paard, een beeldje van een herder met staf en drie hoofden van veulens, 
verwijzend naar de oorspronkelijke naam van de school: De Veulens.
 
Interieur

Het is een uitbundig, rijk gedetailleerd gebouw met verschillende kleuren 
dakpannen en bakstenen, waarbij ook veel verschillende metselverbanden zijn 
toegepast. De wanden hebben horizontaal golvende uitstulpingen, veelvormige 
raampartijen, bijzondere erkers en zijn versierd met beeldhouwwerken van Hildo 
Interieur
Tijdens een renovatie eind jaren ’70 van de 20e eeuw zijn de oorspronkelijk 
102 woningen samengevoegd tot de huidige 82, waardoor de woningen ruimer 
werden. De woningen werden ook voorzien van een douchegelegenheid.
Recente ontwikkelingen
Na deze renovatie heeft Eigen Haard op dit moment weer een ingrijpende 
restauratie in voorbereiding. Ook komt het schoolgebouw in 2014 leeg, omdat de 
school gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie elders. Eigen Haard heeft deze 
ruimte verworven van het stadsdeel zodat het aan Museum Het Schip verhuurd 
kan worden. Het museum kan daar dan uitbreiden tot een volwaardig museum 
voor de totale kunststroming de Amsterdamse School.

Amsterdamse-school

Monumentenregister

 

Bronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/het-schip/
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=3961&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=3961&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Henriette Ronnerplein 46-110
Thérèse Schwartzeplein 15-33
Pieter Lodewijk Takstraat 11-31, 2-32 
Willem Pastoorsstraat 26-36
Henriette Ronnerstraat 2-42
Thérèse Schwartzestraat 1-13
Talmastraat 2-12
Burgemeester Tellegenstraat 60-128, 130-198
Amsterdam

Gerenoveerd, deels verbouwd
De Dageraad
Etagewoningen / winkels
Sociale woningbouw
Gemengde bestemming: woningen en winkels/bedrijfsruimtes
Michel de Klerk, Piet Kramer
John Rädecker
1918-1923
De Alliantie
Rijksmonument
1508, 37649 

Achtergrond

In 1917 werd door de Amsterdamse Gemeenteraad Berlage’s ontwerp voor 
Plan Zuid aangenomen. In het oorspronkelijke plan was op de plek waar nu de 
Coöperatiebuurt ligt een academisch ziekenhuis ingetekend, maar toen bleek dat 
het ziekenhuis een andere locatie prefereerde, werd het gebied aangewezen voor 
volkswoningbouw. In 1918 kregen enkele jonge woningbouwverenigingen grond 
aangewezen om hier woningen te bouwen. Het is onduidelijk wie het markante 
stratenplan voor de buurt ontwierp. Kohlenbach houdt het op een combinatie 
van Arie Keppler en de betrokken architecten. Vladimir Stissi vermeldt Berlage 
als ontwerper. De Gemeentelijke Woningdienst hield hierbij het hele ontwerp- en 
bouwproces nauwlettend in de gaten. Eén van de betrokken verenigingen was 
De Dageraad, die een jaar eerder door de arbeiderscoöperatie met dezelfde 
naam was opgericht. De Dageraad gaf aan Michel de Klerk de opdracht om 
twee woonblokken en twee pleinen te ontwerpen, met in het midden de P.L. 
Takstraat. De Klerk deelde zijn opdracht met Piet Kramer. De blokken werden 
ontworpen tussen 1918 en 1920, maar door stakingen en moeilijkheden bij de 
kredietverstrekking kwamen de bouwwerken pas in 1923 gereed. Aanvankelijk 
was er aan de noordzijdes van de pleinen ruimte gereserveerd voor twee lagere 
scholen, maar toen deze overbodig bleken, is Kramer in 1930-1931 gevraagd de 
ruimte te vullen met woningbouwblokken.

de dageraad



Exterieur

Het complex De Dageraad is ontworpen door Piet Kramer en Michel de Klerk. 
Er kan niet met zekerheid worden gezegd wie verantwoordelijk was voor 
welke delen, aangezien de architecten hier niets over hebben overgeleverd. De 
belangrijkste aanwijzingen zijn gesigneerde schetsen, maar het is aannemelijk 
dat het ontwerp door beide architecten gezamenlijk tot stand is gekomen. Met 
enige zekerheid kan gezegd worden dat Kramer waarschijnlijk verantwoordelijk 
was voor de twee kenmerkende hoge torens op de hoeken van de Pieter 
Lodewijk Takstraat en de Burgemeester Tellegenstraat en dat Michel de Klerk de 
straatwanden aan de Pieter Lodewijk Takstraat en aan de pleinen heeft verzorgd. 
Aan het complex zijn op verschillende plaatsen kunst- en beeldhouwwerken 
geplaatst. Boven de winkels onder de torens zijn uit bakstenen opgebouwde 
beelden van een mannetje en een vogel te vinden van John Rädecker. Hieronder 
zijn twee bakstenen ‘plaquettes’ of gedenktekens te vinden, die de bouw van 
het complex en P. L. Tak memoreren. Aan de zuidelijke koppen van de blokken 
in de Pieter Lodewijk Takstraat zijn loden kraaiende hanen te vinden. Verder 
is op verschillende plaatsen de naam van de corporatie te vinden. Zo zijn er 
verschillende sluitstenen en op de pleinen onder de balkons zijn losse letters te 
vinden die gezamenlijk de tekst “De Dageraad” vormen.

Interieur

Het interieur van het complex, zoals bij de meeste sociale woningbouwcomplex 
dusdanig aangepast dat er niets of nauwelijks meer iets van over is gebleven. 
Vooral de woningen zelf moesten het ontgelden. Belangrijkste reden hiervoor is 
dat interieurs na verloop van tijd gewoonweg niet meer voldoen, beschadigen en 
dusdanig uit de mode raken dat het ondoenlijk is om deze bij een renovatieronde 
te behouden. Zo werden de vroegere woningen bijvoorbeeld gebouwd zonder 
badkamers en vaak zonder gangen. Bij het complex van De Dageraad zijn echter 
de trappenhuizen zo goed als intakt gebleven en met een renovatie in de jaren ‘80 
teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren: blauw of groen met oker, met zwarte 
details.
Recente ontwikkelingen
Al snel bleek het revolutionaire en ingewikkeld gedetailleerde ontwerp van 
Kramer en De Klerk problemen met zich mee te brengen. In 1930 zijn, onder 
leiding van Kramer enkele wijzigingen aangebracht. Zo zijn de kenmerkende 
uitkragende kozijnen aan de PL Takstraat vervangen voor reguliere kozijnen 
en zijn de ramen van enkele woningen vergroot. In 2013 opende Museum Het 
Schip in de winkelruimte op nummer 128 een dépendance, vernoemd naar het 
Dageraadcomplex. 

Amsterdamse-schoolBronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/de-dageraad-(oorspronkelijk-plan)/


Woningen aan het Van der Helstplein 
Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Van der Helstplein 7, 9, 11, 13, 15, 17
Rustenburgerstraat 323
Karel du Jardinstraat 47
Amsterdam

Naamloze Vennootschap Amsterdamsche Bouwmaatschappij
Etagewoningen met winkels

Kramer P.L.

1919-1920

Rijksmonument
527852
Niet stijlzuiver-, invloeden.
Inleiding

Ensemble van 24 WONINGEN met 8 WINKELS op de kop van een gesloten 
bouwblok, dat is gelegen aan de noordzijde van het gedeelte van de Pijp dat 
binnen Plan Zuid van H.P. Berlage valt. Aan de voorzijde van het bouwblokdeel, 
twaalf vensterassen breed, bevindt zich een klein plein. De afmetingen van de 
de bouwkundige eenheid zijn 45 (plein) bij 10 (zijstraten) meter. De woningen, 
althans de gevels, zijn in 1916 ontworpen door P.L. Kramer voor de ‘Naamloze 
Vennootschap Amsterdamsche Bouwmaatschappij’. De bouw van het eerste door 
Kramer ontworpen woongebouw, uitgesteld vanwege de Eerste Wereldoorlog, 
werd in 1919 begonnen en in 1920 voltooid in de stijl van de Amsterdamse School.

N.B. Bij de restauratie is de noordelijke zijgevel niet in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht.

Omschrijving

De woningen zijn op een rechthoekige plattegrond (met uitbouwen) in Vlaams 
verband opgetrokken over vijf bouwlagen met op de hoeken hoge geknikte 
schilddaken, gedekt met rode holle pannen. De symmetrische, lange gevel 
is aan de pleinzijde gelegen en wordt ingeklemd door de dwars geplaatste, 
identieke hoekdelen onder de kappen. De begane grond wordt over het hele blok 
ingenomen door winkels. De winkels hebben grote etalageruiten, gevat in een 
hardstenen omlijsting. Aan de bovenrand van de winkelzone loopt een houten 
strook met detaillering in Amsterdamse Schoolstijl. De toegangsdeuren tot de 
woningen hebben een horizontale verdeling in het venster, de winkels hebben 
winkeldeuren.



Bronnen

De woningen aan de pleinzijde hebben op de drie verdiepingen samengestelde 
kozijnen met aan weerszijden van het stolpstel een vierruits zijlicht. Het bovenlicht 
heeft een tweedeling in het verlengde van de stolpnaald. De mezzanino heeft 
vierkante zolderramen met afgeschuinde, vierruits roedenverdeling met daartussen 
licht convex uitgemetselde penanten. De hoge borstwering is afgedekt met dwars 
gelegde rode nokvorsten. De overgang naar het gedeelte onder de kappen wordt 
gemarkeerd door een afgeschuinde travee met aan de binnenkant een hoger 
opgetrokken deel, tussen sleuven, waar oorspronkelijk de vlaggenmasten op 
stonden. Aan de buitenkant van de afgeschuinde travee verdwijnt de mezzanino. 
Op de hoeken wordt de afgeschuinde gevel beëindigd door vertand metselwerk. 
Op de zolderverdieping van de afgeschuinde travee bevindt zich een twaalfruits 
venster, daaronder op de drie verdiepingen omlopende achttienruits vensters met 
een houten stijl op de afgeschuinde hoek. De afgeschuinde hoeken naar de straten 
hebben op de verdiepingen eenvoudige vierruits vensters. Tussen de afschuiningen 
bevinden zich balkons met overhangende, verticaal gepotdekselde delen en 
dubbele balkondeuren. De balkons bevinden zich ook op de hoeken van de 
bouweenheid in de straten, direct onder een ronde, hoog oprijzende bouwmassa 
met daarin een getrapte hijsbalk, waarvan de vier delen door siersmeedwerk 
met elkaar verbonden zijn. Ter hoogte van de hijsbalken heeft het metselwerk 
tandlijsten, de dakrand heeft een afdekking van rode holle pannen. Onder de 
hijsbalk bevindt zich een klein zolderraam. De gevels aan de straatzijdes hebben 
per verdieping één samengesteld venster als aan de lange voorgevel en verder 
drie twaalfruits kozijnen. De kap heeft aan de onderzijde een houten ombouw, 
waarvan de kartelrand van de draagconstructie een decoratief element vormt.

Waardering

Ensemble van woon-winkelhuizen is van algemeen belang vanwege de 
stedenbouwkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarde als redelijk gaaf 
en representatief voorbeeld van etagewoningen in de stijl van de Amsterdamse 
School, met een karakteristieke gevelbehandeling waarbij de lange en korte zijden 
van het blok op verschillende wijze zijn behandeld en als karakteristiek onderdeel 
van het oeuvre van de architect P.L. Kramer.

Monumentenregister

WENDINGEN 1921 nummer 4 en 5

Terug naar inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1019235&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=van+der+helstplein&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER#


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Bronnen

De Lairessestraat 5-11
Amsterdam

Bouwmaatschappij ‘’De Lairesse’
Appartementen
Volkswoningbouw
Appartementen
Van der Mey

Geen beschermde status, maar misschien later in beschermd stadsgezicht zuid

WENDINGEN 1920 nummer 3 en 4

De Lairessestraat en Jacob Obrechtstraat

Terug naar inhoudsopgave



Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Amstelveenseweg 215-255 
Olympiakade 52-60 
Turnerstraat 2-10 
Sportstraat 22-74 
Olympiaweg 122-126
Stadionweg 322-334
Amsterdam

Patrimonium (Amsterdam)
Etagewoningen / appartementen

Gemengde bestemming: woningen en winkels/bedrijfsruimtes
Ernst Roest, Tjeerd Kuipers, Arnold Ingwersen

1919 - 1923
Rochdale
Gemeentelijk monument
222005

Achtergrond

Dit bouwblok maakt deel uit van het ontwerp voor de Stadionbuurt. Voor 
de uitvoering benoemde de gemeente naar een idee van Keppler eerst een 
supervisor, Gratama. Gratama mocht vervolgens verschillende architecten 
aanwijzen, waaruit de woningcorporaties dan konden kiezen. Deze opzet leidde 
tot groot ongenoegen van de woningcorporaties, die hierin een inbreuk op hun 
zelfstandigheid zagen. Overigens zat het vertrouwde architectenkoppel van 
Patrimonium, Kuipers en Ingwersen gewoon bij de door Gratama geselecteerde 
architecten, dit keer aangevuld met Ernst Roest. Uiteindelijk is het plan van Keppler 
en Gratama nooit uitgevoerd, op dit bouwblok van Patrimonium na. Het ontwerp 
stamt uit 1919, maar het blok kon door financiële en logistieke moeilijkheden 
pas vier jaar later worden voltooid, in 1923. Omdat bij de aanbesteding geen 
enkele aannemer met een aanvaardbare inschrijving kwam, besloot Patrimonium 
het complex in eigen beheer te bouwen. Daarbij ging de stichting in zee met 
arbeiders die eerder waren uitgesloten door aannemers na stakingen en zich 
hadden georganiseerd in de Federatie van zelfstandige werkende Groepen in het 
Bouwbedrijf (FzwG). De keuze voor de FzgW was voor een Protestants-Christelijke 
stichting een ongehoord besluit. Eén commissaris van Patrimonium sprak er 
schande van: deze arbeiders behoorden tot de meest consequente vijanden van 
christelijke werkliedenverbond, waaruit Patrimonium was voortgekomen. Om 
de bouwkosten te drukken werd besloten het bouwmateriaal te betrekken via 
het Centraal Bureau Bouwmaterialenvoorziening (CBV), dat door het rijk, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de stad Amsterdam was opgericht in 
antwoord op de speculatieve bouwprijzen. De keuze voor het FzwG en het CBV 
bleek een ongelukkige combinatie: het arbeidsethos was gering en de geleverde 

Amstelveenseweg/Stadionweg



Bronnen

materialen voldeden niet aan de gestelde voorwaarden, waardoor de kosten 
toch sterk opliepen. Op van alles werd bezuinigd: van de puntdaken die door 
platte daken werden vervangen tot aan de handdoekenrekjes toe. De architect 
Ingwersen meende tijdens één van besprekingen dat het bestuur bezig was een 
stuk werk te vermoorden. Uiteindelijk gingen de architecten akkoord op het 
ontwerp 108.000 gulden te bezuinigen. Naar dit uitgeklede ontwerp werd het 
gebouw opgeleverd.

Exterieur

Een opvallend sober ontwerp voor een gebouw op een geweldige locatie: aan 
de noordkant ligt het blok aan het Noorder Amstelkanaal, aan de oostkant 
grenst het aan de brede Amstelveenseweg en aan de noordkant kijkt het uit op 
het Stadionplein met het Olympisch stadion. Het complex heeft een zakelijke 
uitstraling. Aan de Amstelveenseweg zijn in baksteen kleine versieringen 
aangebracht bij de gemetselde muurtjes van de geveltuinen. Naast en boven de 
portieken is siermetselwerk aangebracht - hetzelfde siermetselwerk is terug te 
vinden bij het gelijktijdig gebouwde complex van Patrimonium aan de Lutmastraat. 
Bijzonder zijn de in beton en hout uitgevoerde loggia’s een uitgestrekt balkon op 
de derde verdieping van de gevels aan de Amstelveenseweg en de Olympiakade. 
Op de hoek van de Amstelveenseweg en de Olympiakade is een aardig portiek te 
vinden met siermetselwerk. Op de vloer van het portiek vormen zwart-witte tegels 
een interessant geometrisch patroon.

Amsterdamse-school
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Amsterdam Noord

Gemeente
Arbeiderswoningen
Arbeiderswoningen
Woningen
B.T. Boeyinga, J.H. Mulder jr.

Rond 1920

Geen beschermde status
 

Tuindorp Oostzaan is een wijk in Amsterdam-Noord in de Nederlandse provincie 
Noord-Holland. De Amsterdamse wijk is vernoemd naar het aangrenzende dorp 
Oostzaan en grenst aan de gemeentes Oostzaan en Zaanstad. De stadswijk maakt 
echter geen deel uit van het Zaanse dorp Oostzaan.

Het ideaal van het tuindorp

Tuindorp Oostzaan is een van de tuindorpen die tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog werden ontwikkeld in Amsterdam om een tegenwicht te bieden 
aan de verpauperde volksbuurten in de binnenstad. Bovendien wilde men de 
groeiende groep arbeiders van de nieuwe industrieën en scheepsbouw aan de 
noordoevers van het IJ dichtbij hun werk huisvesten, om te voorkomen dat een 
dure oeververbinding tussen de binnenstad en Amsterdam-Noord nodig zou 
worden. De tuindorpen in de Watergraafsmeer, Nieuwendam, Buiksloot, de 
Buiksloterham en bij Oostzaan zijn te danken aan de vooruitstrevende wethouders 
Floor Wibaut en Monne de Miranda, en de dadendrang van de directeur van de 
Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, Arie Keppler.

Semipermanent

In 1918 waren vanwege de grote woningnood twee noodwooncomplexen 
neergezet in Amsterdam-Noord: Vogeldorp en Disteldorp. Samen waren ze 
goed voor 537 semipermanente arbeiderswoningen. Het jaar daarna kreeg 
de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam opdracht om nog eens 1.000 
semipermanente woningen neer te zetten tussen Zaandam en Amsterdam, 
eveneens langs de noordelijke oever van het IJ. Dit gebied (het huidige 
Amsterdam-Noord) was toen niet meer dan een uitgestrekt poldergebied, dat 
door de gemeente was bestemd voor de vestiging van grootschalige industrie 
die veel havenfaciliteiten nodig had. Op sommige plekken had de gemeente zelf 
baggerstortplaatsen in gebruik, waar slib uit de Amsterdamse grachten en vaarten 
werd gedumpt.
Eind 19e, begin 20e eeuw waren er tal van nieuwe ondernemingen neergestreken. 

Tuindorp Oostzaan



Bronnen

Dat waren vooral grote scheepswerven, zoals de Amsterdamse Droogdok 
Maatschappij (ADM), die steeds meer arbeiders nodig hadden. Daarmee 
bezorgden ze de gemeente een probleem. Om soepel werkverkeer tussen de 
stad en het noordelijke havengebied mogelijk te maken, moest er eigenlijk een 
vaste oeververbinding komen. Maar een hoge brug over het IJ waar alle grote 
zeeschepen onder konden passeren, zou veel te duur worden. Eenvoudiger 
en goedkoper was het om in de buurt van de bedrijven nieuwe woningen te 
bouwen voor de arbeiders. De gemeente Amsterdam liet haar oog vallen op een 
uitgestrekt voormalig baggerterrein, dat op het grondgebied lag van de gemeente 
Oostzaan. Uiteindelijk lukte het Amsterdam om dit terrein aan te kopen en een 
gemeentegrenscorrectie voor elkaar te krijgen. Hier verrees Tuindorp Oostzaan.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is gemaakt door architect B.T. Boeyinga en J.H. 
Mulder jr. (1888-1960). Zij hebben ook Vogeldorp, Disteldorp, Tuindorp 
Nieuwendam en Floradorp ontworpen. De wijk is ontworpen in de stijl van de 
Amsterdamse School. In eerste instantie waren de arbeiderswoningen bedoeld 
als noodwoningen, die niet langer dan 35 jaar zouden blijven bestaan. De eerste 
woningen zijn daarom op betonplaten gebouwd en zijn geconstrueerd met een 
houtskelet.

Wikipedia

Van der Wal, A., (1938). Beter wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers
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Bronnen

Castorstraat 5, 6 1033 EZ Amsterdam

Arbeiderswoning
Arbeiderswoning
Woonhuis
J.H. Mulder jr., Schütz & Bangert

1920-1921

Rijksmonument
508380, 508381
Niet stijlzuiver, invloeden.
Inleiding

Naar ontwerp in landelijke Amsterdamse Schooltrant van J.H. Mulder jr. aan de 
NW-zijde van de Castorstraat gesitueerde dubbele proefwoning in beton uit 1920-
1921. 

In 1920-1921 gerealiseerde dubbele proefwoning in beton,vermoedelijk gebouwd 
volgens het blokkenbouwsysteem Schütz &Bangert, bestaande uit één bouwlaag 
en een kapverdieping. De woning wordt gedekt door een overkragende 
mansardekap met rode pannen en een brede rechte gootlijst. De muren zijn 
opgebouwd uit geprefabriceerde holle en langgerekte slakken-betonblokken en 
in oorsprong ruw bepleisterd. De ingangen bevinden zich aan de korte zijden 
en zijn aan weerskanten voorzien van uitstekende muurdammen onder een latei. 
Boven de ingang een vierruits bovenlicht met verticale roedenverdeling. Naast 
de ingang een venster met door roeden horizontaal onderverdeeld bovenlicht. 
Aan de achterzijde is de dubbelwoning voorzien van een tweede ingang. In de 
kappen aan de lange zijden bevindt zich een dubbele dakkapel, grotendeels 
in de kap en in oorsprong met horizontale roedenverdeling. Centraal op de 
kap een schoorsteen. De plattegronden beantwoorden geheel aan de door de 
Woningdienst vastgelegde typen, met drie slaapkamers, waarvan één beneden 
achter de woonkamer en twee naast de keuken. Waardering: De dubbele 
betonnen proefwoning tussen het Castorplein en de Castorstraat is van algemeen 
belang vanwege architectuur- en bouwhistorische waarde alsook wegens het 
pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

Monumentenregister 1

Monumentenregister 2

Van der Wal, A., (1938). Beter wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Castorstraat 5 en 6 (Tuindorp Oostzaan)
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Diamantstraat 141-205
Jozef Israëlskade 414-449 (drl.)
Saffierstraat 230-294
Smaragdstraat 2-72
Topaasstraat 1-65
Topaasstraat 2-66
1074GC, 1074ST, 1074SV, 1074GZ, 1074HG, 1074HH, 1074HJ, 1074SX, 1074SZ, 
1074TA, 1074TB Amsterdam

Algemene Woningbouw Vereniging (AWV)
Etagewoningen / appartementen

Jop van Epen

1921
Stadgenoot
Gemeentelijk monument
200013

Achtergrond

De Diamantbuurt is een bijzondere wijk in Amsterdam-Zuid; de wijk is rijk aan 
bijzondere gebouwen en monumenten. De huizen waren bestemd voor arbeiders 
en werden ook wel arbeiderspaleizen genoemd, vanwege de rijke versieringen. 
Veel huizenblokken in de Diamantbuurt zijn ontworpen door J.C. van Epen. 
Dit complex tussen de Diamantstraat, de Jozef Israëlskade en de Amstelkade 
ontwierp hij voor de Algemene Woningbouwvereniging (AWV), de voorloper 
van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Het complex bestaat uit 204 
woningen. De voorbereidingen begonnen in 1919. Twee jaar later, in 1921, is het 
pand opgeleverd.

Exterieur

De ontwerpen van architect Van Epen zijn veelal herkenbaar aan het verticalisme 
en de geel-groene raamkozijnen. Die kenmerkende elementen zijn ook zichtbaar 
in dit complex. De woningen zijn gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl, dat 
duidelijk is terug te zien in het veelvuldige gebruik van baksteen en het feit dat 
de bebouwing af en toe ‘inspringt’: sommige delen van het pand steken uit naar 
voren. Hierdoor is er ruimte voor groen gecreëerd.

Recente ontwikkelingen

De Diamantbuurt is de afgelopen jaren veelal negatief in het nieuws geweest, 
met name met berichten over criminaliteit en de leefbaarheid. Daarom heeft 

Diamantbuurt: Zuid 1, blok IV en V



Bronnen

Stadgenoot samen met het stadsdeel en corporatie Eigen Haard een aantal 
maatregelen genomen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo heeft het stadsdeel 
gezorgd voor cameratoezicht en beter beheer van de straat en plantsoenen. 
Stadgenoot heeft de geveltuinen in de wijk opnieuw ingericht en afspraken 
met bewoners gemaakt voor het onderhoud. Sindsdien is de leefbaarheid in 
de Diamantbuurt enorm verbeterd; buurtbewoners gaven hun wijk in 2011 
het rapportcijfer 7,9 (bron: Onderzoek Wonen in Amsterdam 2011). In 2012 
heeft Stadgenoot werkzaamheden in het complex uitgevoerd om de bergingen 
asbestvrij te maken. Om te zorgen voor een grotere verscheidenheid in de wijk, 
wil Stadgenoot naast sociale huur enkele woningen ook beschikbaar stellen voor 
vrije sector huur of koop.

Amsterdamse-school
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Amsteldijk 90-95 en 96-107
Jozef Israelskade 458- 469 
Smaragdstraat 90-104 en 121-135
1074 HE, 1074 JB, 1074 JC, 1074 JD, 1074 JE, 1074 JG, 1074 SW Amsterdam

Algemene Woningbouw Vereniging (AWV)
Etagewoningen / appartementen

Jop van Epen
Oswald Wenckebach
1919 - 1925
Stadgenoot
Gemeentelijk monument
200015

Achtergrond

Dit complex aan de Amsteldijk, Smaragdstraat en Jozef Israëlskade is door J.C 
Van Epen ontworpen voor de Algemene Woningbouwvereniging (AWV), de 
voorloper van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Het complex 
bestaat uit 100 woningen, waarvan 4 met winkel. De voorbereidingen begonnen 
in 1919 met onderhandelingen over de financiering. In 1920 werd de rijksbijdrage 
middenstandswoningen toegekend en in 1922 de gemeentegarantie en- krediet. 
De bouw begin eind 1923. In 1925 werd het opgeleverd. De Diamantbuurt is 
een bijzondere wijk in Amsterdam-Zuid; de wijk is rijk aan bijzondere gebouwen 
en monumenten. De buurt werd gebouwd in de jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw, in Amsterdamse Schoolstijl. De woningen waren bestemd voor arbeiders 
en werden dan ook arbeiderspaleizen genoemd. Veel woonblokken in de 
Diamantbuurt zijn ontworpen door J.C. van Epen.

Exterieur

De ontwerpen van architect Van Epen zijn veelal herkenbaar aan het verticalisme 
en de geel-groene raamkozijnen. Die kenmerkende elementen zijn ook zichtbaar 
in dit complex. De woningen zijn gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl, dat 
duidelijk is terug te zien in het veelvuldige gebruik van baksteen en het feit dat 
de bebouwing af en toe ‘inspringt’: sommige delen van het pand steken uit naar 
voren. Hierdoor is er ruimte voor groen gecreëerd.” Beeldend kunstenaar Oswald 
Wenckebach heeft een gevelsteen gemaakt die zichtbaar is aan Amsteldijk 
101/102. Er staat een appelboom en wat struikgewas op.

Recente ontwikkelingen

De Diamantbuurt is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, met name 

Diamantbuurt: Zuid, fase 2 blok I en II (oostelijke helft)



Bronnen

met berichten over criminaliteit en de leefbaarheid. Daarom heeft Stadgenoot 
samen met het stadsdeel en corporatie Eigen Haard een aantal maatregelen 
genomen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo heeft het stadsdeel gezorgd 
voor cameratoezicht en beter beheer van de straat en plantsoenen. Stadgenoot 
heeft de geveltuinen in de wijk opnieuw ingericht en afspraken met bewoners 
gemaakt voor het onderhoud. Sindsdien is de leefbaarheid in de Diamantbuurt 
enorm verbeterd; buurtbewoners gaven hun wijk in 2013 het rapportcijfer 
7,6, in 2011 was dat nog een 7,4. (bron: Onderzoek Wonen in Amsterdam 
2013). In 2012 heeft Stadgenoot werkzaamheden in het complex uitgevoerd 
om de zolderbergingen asbestvrij te maken. Om te zorgen voor een grotere 
verscheidenheid in de wijk, wil Stadgenoot naast sociale huur enkele woningen 
ook beschikbaar stellen voor vrije sector huur of koop.

Amsterdamse-school
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Smaragdstraat 76
1074 HJAmsterdam

Algemene Woningbouw Vereniging (AWV)
Etagewoningen / appartementen

Etagewoningen / appartementen
Jop van Epen
Oswald Wenckebach
1923 - 1925
Stadgenoot
Gemeentelijk monument
200016

Achtergrond

Dit complex aan de Diamantstraat, Saffierstraat, Smaragdstraat en 
Jozef Israëlskade is door Jop van Epen ontworpen voor de Algemene 
Woningbouwvereniging (AWV), de voorloper van de Amsterdamse 
woningcorporatie Stadgenoot. Het complex bestaat uit 284 woningen, waarvan 
4 met winkel. De voorbereidingen begonnen in 1919, in 1920 was men klaar voor 
de bouw. Omdat de financiering niet rond kwam is het ontwerp versoberd en 
aangepast. In 1925 werd het opgeleverd. De Diamantbuurt is een bijzondere wijk 
in Amsterdam-Zuid; de wijk is rijk aan bijzondere gebouwen en monumenten. De 
buurt werd gebouwd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, in Amsterdamse 
Schoolstijl. De woningen waren bestemd voor arbeiders en werden dan ook 
arbeiderspaleizen genoemd. Veel woonblokken in de Diamantbuurt zijn 
ontworpen door J.C. van Epen.

Exterieur

De ontwerpen van architect Van Epen zijn veelal herkenbaar aan het verticalisme 
en de geel-groene raamkozijnen. Die kenmerkende elementen zijn ook zichtbaar 
in dit complex. De woningen zijn gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl, dat 
duidelijk is terug te zien in het veelvuldige gebruik van baksteen en het feit dat 
de bebouwing af en toe ‘inspringt’: sommige delen van het pand steken uit naar 
voren. Hierdoor is er ruimte voor groen gecreëerd. In de hoek van de Saffierstraat 
op nummer 61-63 bevindt zich een torentje. Vanuit dit torentje heb je een mooi 
uitzicht over de buurt.

Recente ontwikkelingen

De woningen zijn in de jaren ‘80 van de vorige eeuw grondig gerenoveerd. 
De Diamantbuurt is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, met name 
met berichten over criminaliteit en de leefbaarheid. Daarom heeft Stadgenoot 

Diamantbuurt: Zuid, fase 2, blok I en II (westelijke helft) en blok III



Bronnen

samen met het stadsdeel en corporatie Eigen Haard een aantal maatregelen 
genomen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo heeft het stadsdeel gezorgd 
voor cameratoezicht en beter beheer van de straat en plantsoenen. Stadgenoot 
heeft de geveltuinen in de wijk opnieuw ingericht en afspraken met bewoners 
gemaakt voor het onderhoud. Sindsdien is de leefbaarheid in de Diamantbuurt 
enorm verbeterd; buurtbewoners gaven hun wijk in 2013 het rapportcijfer 
7,6, in 2011 was dat nog een 7,4. (bron: Onderzoek Wonen in Amsterdam 
2013). In 2012 heeft Stadgenoot werkzaamheden in het complex uitgevoerd 
om de zolderbergingen asbestvrij te maken. Om te zorgen voor een grotere 
verscheidenheid in de wijk, wil Stadgenoot naast sociale huur enkele woningen 
ook beschikbaar stellen voor vrije sector huur of koop.

Amsterdamse-school

Terug naar inhoudsopgave
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Hobbemakade 94-119, 96-99
1071 Amsterdam

Coöperatie De Samenwerking, ACW Samenwerking
Etagewoningen / appartementen

Etagewoningen / appartementen
M.J.E. Lippets, Jop van Epen
Louise Beijerman
1922 - 1923
ACW Samenwerking
Rijksmonument
527815
Niet stijlzuiver, invloeden
Achtergrond

In 1908 werd de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging 
‘’Samenwerking’’ opgericht. Dit had rechtstreeks te maken met de woningwet 
van 1901. Deze wet bood mogelijkheden voor financiële steun voor 
woningbouwprojecten. Doel van de vereniging was om de huisvesting van haar 
leden te verbeteren. De leden mochten alleen mannen zijn. De doelgroep was de 
(hogere) ambtenaren. Immers, de financiële paragrafen waren zodanig streng dat 
alleen de gegoeden lid konden worden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
in de dertiger jaren veel huizen leegstonden. Door druk van de gemeente werd 
de huurprijs verlaagd. Dit blok woningen viel onder “Project III“, de bouw begon 
in 1922 en werd opgeleverd in 1923. De bouw ging niet zonder slag of stoot. De 
aannemer vertilde zich aan dit grote project, zodat uiteindelijk “Samenwerking” 
zelf het project voltooide. “Samenwerking” heeft meerdere projecten gerealiseerd 
in de Concertgebouw-buurt. Dit project omvatte een blok dat ( met de klok 
mee) liep van de Hobbemakade via de Reinier Vinkeleskade , Cornelis van der 
Lindenstraat en tenslotte de Gerard ter Borgstraat. In totaal ging het om 122 
woningen. Aan de Hobbemakade zelf liggen 72 flats met huisnummers 94 t/m 
119. Ook aan de omgeving werd aandacht besteed, vóór de huizen aan de 
Hobbemakade ligt een plantsoen, met in het midden een kastanje en aan de kopse 
einden elk een groepje van drie Italiaanse populieren. Achter dit woningblok 
werd de Harmoniehof gerealiseerd, in feite een rustig en langgerekt plantsoen met 
rondom huizen in laagbouw. Het woningblok van de Hobbemakade fungeert als 
een soort buffer tussen het drukke verkeer van de Hobbemakade en de rustiger 
Harmoniehof.

Exterieur

De woningen hebben een sober, maar evenwichtig exterieur. De lange gevellijnen 
worden onderbroken door terugwijkende delen welke de buitentrappen met 
buitenportaal herbergen. Hier en daar zijn er ook erkers toegepast. Karakteristiek 

Woningblok Hobbemakade, Harmoniehof



Bronnen

zijn de hoge en smalle verticale stroken van vensters met puntvormige boven- en 
onderkanten waarachter trappenhuizen liggen en verder de ruitvormige ramen 
van de bergingen. Dit zijn allemaal kenmerken die we vaker zien bij woningen die 
onder het Amsterdamse School-stempel vallen. Met name aan de Hobbemakade 
vallen de wingerds op die als uitgroeiende boomstammen grote delen van 
de gevels bedekken. Deze struiken hebben van oudsher de gevels bedekt en 
tegenwoordig zijn er ook geveltuintjes met ondermeer meidoorn en goudenregen. 
Er zijn – inclusief de begane grond – vier woonlagen. Daarboven ligt nog een 
extra verdieping voor de bergruimtes. Oospronkelijk hadden de vensters kleine 
vierkante ruitjes, zoals ook te zien is op de historische foto’s. Tegenwoordig zijn de 
vensters één geheel en met dubbelglas uitgevoerd.

Amsterdamse-school

Monumentenregister
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Bronnen

Witte de Withstraat
Amsterdam
gerenoveerd, misschien ook gerestaureerd

Plan West

A.J. Westerman

1922 

Geen beschermde status

In 1922 kreeg architect Westerman opdracht om huizen te bouwen in de Witte de 
Withstraat. We kennen die naam: Westerman. Hij maakte ook de bouwtekeningen 
voor het gebouw aan de overkant van de Postjesweg: Het Sieraad. De huizen 
in de Witte de With zijn meer dan tachtig jaar oud. Ze zijn al een paar keer 
opgeknapt. Eerlijk gezegd werden ze daar niet echt mooier van. Maar nu pakt 
het stadsdeel pakt de zaken flink aan. De gevels worden weer net zo fraai als 
Westerman dat bedacht heeft. Op de hoek van de Postjesweg komen gloednieuwe 
woningen in gebouw Het Facet.

Stadsarchief

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7
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Mercatorplein
Amsterdam

Arbeiderswoningen
Plan West
Woningen
H.P. Berlage, Gulden & Geldmaker
Havermans
1922-1927

Rijksmonument
527135, 527137 (oostzijde)
Niet stijlzuiver, invloeden
Inleiding 

Woonblok met arbeiderswoningen en winkels aan de zuidwestzijde van het Mer-
catorplein, onderdeel van het complex Mercatorplein. 
Omschrijving
Woonblok op een uit rechthoeken samengesteld en geschakeld L-vormig 
grondplan, aaneengesloten gelegen aan de zuid- en westzijde van het 
Mercatorplein. In het ZW vormt het poortgebouw met hoge toren de verbinding 
tussen beide hoofdvleugels. Aan de zuidzijde van het plein bevindt zich een 
U-vormig bouwblok met nagenoeg identieke dwarsarmen of zijvleugels aan de 
Hoofdweg en de Van Spilbergenstraat. Front aan het Mercatorplein met vier 
bouwlagen en acht traveeën brede zijvleugels - benevens een tweetal prismatisch 
(tweezijdig) uitgebouwde erkers - met vijf bouwlagen onder plat dak. In rode 
baksteen gemetselde gevels op donker trasraam en plint met ruw behakte blokken 
natuursteen en met delen in gewapend beton met grove afwerkingslaag. Gevels 
aan de Hoofdweg, Mercatorplein en Van Spilbergenstraat met respectievelijk drie, 
zeven en één prismatisch uitgebouwde erker over drie of vier verdiepingen en 
met inbegrip van die erkers respectievelijk met 15, 21 en 10 traveeën. De erkers 
aan de pleinzijde hebben vensters aan weerszijden en schuiframen, de vensters 
aan de straatzijden hebben overwegend dubbele draairamen. Toegangen in 
portieken onder zware ondiepe luifel. Vensters met dubbele draairamen of gelede 
schuiframen of vijfruits gelede brede vensterpartijen en kleine vierkante vensters. 
Aan het Mercatorplein bevindt zich een galerij met zware gemetselde pijlers op 
natuurstenen basement en bij de hoeken afgeschuinde bovenzijde in gewapend 
beton met grove pleisterlaag en met meander en figuratief bouwbeeldhouwwerk 
op de linkerhoek. Aaneengesloten en teruggezette serie winkels met puien 
met vier bovenlichten en toegangsdeuren. Het poortgebouw heeft een hoge 
afgeknotte onderdoorgang met lagere voetgangerspoorten aan weerszijden 
en met hoge verdieping met driezijdige erker aan voor- en achterzijde, onder 
dwars en steil zadeldak met blauwgrijze pannen en met lage, drie vensters 
brede dakkapel. Rechts de acht lagen hoge toren en smalle opbouw onder platte 

Mercatorplein 



daken met eenvoudige vensters aan de benedenzijde en grote vierkante- of 
paarsgewijs geplaatste smalle- of drievoudig gelede vensters in de bovenbouw. 
Aan de achterzijde is een smaller deel van de toren hoger opgetrokken met 
aan weerszijden drie kleine balkons in de oksels. Verticale accentuering in 
het metselwerk op de hoeken. In de onderdoorgang bevinden zich enkele 
vensteropeningen. Aan de westzijde van het plein bevindt zich een langgerekt 
bouwblok onder platte daken met hoger en terugliggend middendeel met gevels 
in bruingele baksteen en vijf bouwlagen, geflankeerd door risalerend bouwdeel 
in rode baksteen met vier bouwlagen. Geheel links vormt een lager bouwvolume 
onder zadeldak met pannen de aansluiting met het poortgebouw; geheel rechts 
bevindt zich een hogere en gelede hoekbebouwing. De risalerende delen hebben 
een galerij met winkels en drie tweezijdige erkers over drie verdiepingen met 
vensters aan weerszijden. Verder figuratief bouwbeeldhouwwerk op de hoeken 
boven de galerij. Het negen traveeën brede middendeel heeft winkels op de 
begane grond onder brede luifel en woningen met geschakelde balkons op 
drie verdiepingen met balkondeuren en vensters en hekwerken met tweezijdig 
uitkragend accent. Vijfde bouwlaag met tweeruits en zeszijdige vensters. Boven 
de luifel bevindt zich (in oorsprong) bouwglas ter verlichting van de winkelruimtes. 
Rechts de hogere en ten opzichte van het plein terugezette, maar ten opzichte 
van de Jan Evertsenstraat vooruitgeschoven hoekbebouwing met vierkante ‘toren’ 
van zes bouwlagen onder plat dak en met in totaal vier tweezijdig uitgebouwde 
erkers met vensters en met galerij op zware pijlers op natuurstenen basementen 
met bovenzijde in gewapend beton met grove pleisterlaag. Decoratief metselwerk 
op de afgeschuinde hoeken en in het fries onder de gevelbeëindiging. Lager 
driezijdig bouwvolume in de oksel aan de pleinzijde en zeer ondiep volume over 
vijf bouwlagen en met vier smalle vensters op de overgang met de aansluitende 
bebouwing aan de Jan Evertsenstraat. Verder kleine tweeruits vensters onder de 
gevelbeëindiging. Hijsbalken met dubbele en gekrulde metalen elementen ter 
decoratie. 
Waardering
Zuidwestelijk pleinbebouwing met arbeiderswoningen, winkels en poortgebouw 
naar een ontwerp van H.P. Berlage uit de jaren-20 van de 20ste eeuw van 
algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede 
vanwege de typologische- en ensemblewaarde als beeldbepalend en essentieel 
onderdeel van het complex Mercatorplein.

Inleiding 
WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN en WINKELS aan de oostzijde van het 
Mercatorplein, onderdeel van het complex Mercatorplein. 
Omschrijving 
Langgerekt woonblok met arbeiderswoningen en winkels op rechthoekige 
grondplannen, met hoger en terugliggend middendeel met gevels in bruingele 
baksteen en met vijf bouwlagen, geflankeerd door risalerende bouwvolumen 
in rode baksteen met vier bouwlagen. Het risalerende linkerdeel heeft aan 
de pleinzijde een galerij met zware gemetselde pijlers waarop gewapend 

betonnen bovenzijde met grove bepleistering en met meander en figuratief 
bouwbeeldhouwwerk, winkels, en op het gevelvlak drie tweezijdige erkers 
over drie verdiepingen met vensters aan weerszijden en met schuiframen en 
accentueringen in het metselwerk op de afgeschuinde hoeken. De gevel aan 
de Jan Evertsenstraat vormt de pendant van de tegenoverliggende voorsprong 
en heeft eveneens een afgeschuinde hoek en vensters met dubbel draairaam. 
Driezijdige erker in de oksel van de hogere aansluiting met de overige bebouwing 
aan de Jan Evertsenstraat. Het negen traveeën brede middendeel heeft winkels 
op de begane grond onder brede luifels en woningen met geschakelde balkons 
op drie verdiepingen met balkondeuren en vensters en hekwerken tussen lage 
scheidingsmuren en met tweezijdig uitkragend accent, met sierlijk (in oorsprong) 
smeedijzeren ornament. Vijfde bouwlaag met tweeruits en zeszijdige vensters. 
Boven de luifel bevindt zich een vrijwel doorlopend fries met matglazen 
raamvulling (in oorsprong bouwglas). Het risalerend rechterdeel heeft een 
dito galerij aan de pleinzijde met winkels en drie tweezijdige erkers over drie 
verdiepingen met vensters aan weerszijden en met schuiframen. Accentueringen in 
het metselwerk op de afgeschuinde hoeken. De gevel aan de Cabralstraat maakt 
een voorsprong met afgeschuinde hoeken met venster en met breed tussenliggend 
venster met twee gekoppelde dubbele draairamen. Dergelijk venster eveneens 
links van de getrapte aansluiting met de overige bebouwing in de Cabralstraat. 
De risalerende delen hebben een sokkelzone in donkere baksteen waarboven 
doorlopende gepleisterde gevelband.
Waardering
Aaneengesloten woonblok als pleinbebouwing met arbeiderswoningen en winkels 
naar een ontwerp van H.P. Berlage uit de jaren-20 van de 20ste eeuw van 
algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede 
vanwege de typologische- en ensemblewaarde als essentieel en beeldbepalend 
onderdeel van het complex Mercatorplein.
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Staat
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Bronnen

Jan Evertsenstraat 144, Hoofdweg 311 -319

Woningen, winkels
Plan West
Woningen, winkels 
H.P. Berlage, Gulden & Geldmaker
J.W. Havermans
1922 – 1927

Rijksmonument
527136
Niet stijlzuiver; invloeden
Inleiding 

WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN en WINKELS gelegen aan de 
noordwestzijde van het Mercatorplein, onderdeel van het complex Mercatorplein. 

Woonblok op samengesteld rechthoekig grondplan. Deze hoekbebouwing aan de 
Jan Evertsenstraat is teruggezet ten opzichte van het plein en vooruitgeschoven 
ten opzichte van genoemde straat. Vierkante ‘toren’ van zes bouwlagen onder 
plat dak en met in totaal vier tweezijdig uitgebouwde erkers met vensters en op 
galerij met zware gemetselde pijlers op natuurstenen basement en met bovenzijde 
in gewapend beton met grove afwerkingslaag. Decoratief metselwerk in vertikale 
kepering op de afgeschuinde hoeken en in het fries onder de gevelbeëindiging. 
Lager driezijdig bouwvolume in de oksel met de bebouwing aan de Hoofdweg 
en zeer ondiep bouwvolume over vijf bouwlagen en met vier smalle vensters op 
de overgang met de aansluitende bebouwing aan de Jan Evertsenstraat. Verder 
tweeruits vensters onder de gevelbeëindiging. Vleugel aan de Hoofdweg met 
vijf bouwlagen onder plat dak met voorgevel met lagere vierzijdige hoekerkers 
waartussen gevelvlak van acht traveeën met venster met dubbele draairamen 
en vijfruits vensterpartijen en kleine vierkante vensters onder de hijsbalken. De 
toegangen bevinden zich in twee portieken onder ondiepe luifel. 
Aaneengesloten woonblok als pleinbebouwing met arbeiderswoningen en 
winkels naar een ontwerp van H.P. Berlage uit de jaren-20 van de 20ste eeuw 
van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische, alsmede 
vanwege de typologische- en ensemblewaarde als essentieel en beeldbepalend 
onderdeel van het complex Mercatorplein.
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Bronnen

Woningbouwcomplex Hoofdweg 143-241, Postjesweg 106-110, Willem 
Schoutenstraat 29,Van Spielbergstraat 2-4
Amsterdam

Woningen
Plan West
Woningen
P. Kramer

1922-1923

Geen beschermde status

Het complex was in het nieuwe gedeelte van de stad (Amsterdam-West).Volgens 
Kolenbach ontwierp Kramer de gevels van de woningen aan de Hoofdweg 
193-241 en aan de Willem Schoutenstraat 29 waarschijnlijk medio 1923. De 
bouwvergunning is inderdaad van december 1923. De woningen horen bij de blok 
nr. 7 (nummering van de blokken overgenomen uit het archief ABA, staadsdeel 
De Baarsjes). Ook de gevels aan de Van Spielbergstraat 2 en 4 werden door 
Kramer in 1923 ontworpen. De architect A.J. Westerman ontwierp in dezelfde 
stijl de restante gevels in deze straat. De plattegronden werden ontworpen door 
het bureau Gulden en Geldmaker volgens het systeem Van der Schaar. Volgens 
de onderzoeker van de Atlas Gordel hebben de gevels aan de Postjesweg een 
andere stijl.Het oorspronkelijke ontwerp voor de Hoofdweg was een gebouw van 
vijf verdiepingen. Toen de hoeken van het blok al ontworpen waren, weigerde 
de aannemer, uit vrees voor te lage opbrengsten, de zolder te bouwen. Bij de 
kruising Hoofdweg-Willem Schoutenweg is het gebouw links van Kramer, dat 
rechts van G.J. Rutgers en de poort van A.J. Westerman. In 1924 ontwierp 
Westerman in de Van Spielbergstraat gevels die met een vloeidende overgang 
aan de bestaande gevels van Kramer aansloten. Het ontwerp wordt gekenmerkt 
door de doorlopende venstersbanden, de regelmatig opgestelde erkers en de 
portieken. De dakopbouw geeft allure aan de woningen. Aan de Postjesweg is een 
torenachtig element. 

Nai
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Bronnen

John Franklinstraat
Amsterdam

Woningen
Plan West

Woningen
J.F. Staal

Geen beschermde status
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John Franklinstraat
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Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Bronnen

Jan Evertsenstraat 52-140, 43-133, Admiralengracht 213-229, Marco Polostraat 
224-232, 217-225, John Franklinstraat 1-7, 4-8, Vespuccistraat 40-42, 37-43, 
Hudsonstraat 168, 181
Amsterdam
Bouwondernemer, Heere van der Schaar
Etagewoningen / appartementen, Winkel(s)
Plan West

Frits Staal, Zeeger Gulden, Melle Geldmaker

1924 - 1927
De Key, Particuliere eigenaar
Geen beschermde status

De Jan Evertsenstraat is onderdeel van het 6000-woningen plan of Plan West 
dat tussen 1922 en 1927 werd gebouwd door de bouwondernemer Heere Van 
der Schaar. Hoewel er een aantal Amsterdamse School architecten werden 
uitgenodigd voor de ontwerpen, mochten zij alleen de gevels voor hun rekening 
nemen. De plattegronden werden ontworpen door het bureau van Gulden en 
Geldmaker. Frits Staal kreeg de opdracht de gevels te ontwerpen voor zes 
blokken woningen met winkels aan de Jan Evertsenstraat. Exterieur: De Jan 
Evertsenstraat is bijzonder omdat het een moderne variant van de Amsterdamse 
School was. Staal was een architect, die zich, anders dan zijn mede-Amsterdamse 
School architecten, steeds meer liet beinvloeden door de ideeën van het Nieuwe 
Bouwen. Het Nieuwe Bouwen was een tegenbeweging die vanaf de jaren 20 
opkwam en veelvuldig gebruik maakte van beton, glas en staal. Deze beweging 
liet zich leiden door wetenschap, functionaliteit en verstand. Deze architecten 
zwoeren alle vorm van versieringen af en deze architectuur oogt daarom strak, 
modern en regelmatig. De invloed van deze beweging is te zien aan het feit dat 
de architectuur aan de Jan Evertsenstraat strakker oogt en het vele gebruik van 
beton en glasblokken. Toch is de invloed van de Amsterdamse School zichtbaar 
in de repeterende verticale elementen waar kleine betonnen sierelementjes 
op zijn geplaatst en de manier waarop de raamkozijnen gevormd zijn. Ook 
zijn er op verschillende plaatsen in de zijstraten typisch Amsterdamse School 
rondingen. Deze komen ook terug aan weerszijden van een poort boven de John 
Franklinstraat. 

Amsterdamse-school
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Bronnen

Columbusplein
Amsterdam

Plan West

Noorlander

Geen beschermde status
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Columbusplein
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Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
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Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Bronnen

Hoofdweg 308-382, 321-411, Jan van Galenstraat 184-188, 291-293
Amsterdam

Heere van der Schaar, Bouwondernemer
Etagewoningen / appartementen, Winkel(s)
Plan West

Hendrik Wijdeveld, Melle Geldmaker, Zeeger Gulden

1922 - 1927
De Key, Particuliere eigenaar
Rijksmonument
531143

Achtergrond

De Hoofdweg maakt deel uit van het 6000-woningen plan of Plan West dat 
tussen 1922 en 1927 werd gebouwd door de bouwondernemer Heere Van 
der Schaar. Hoewel er een aantal Amsterdamse School architecten werden 
uitgenodigd voor de ontwerpen, mochten zij alleen de gevels voor hun rekening 
nemen. De plattegronden werden ontworpen door het bureau van Gulden en 
Geldmaker. Hendrik Wijdeveld kreeg de opdracht de gevels te ontwerpen voor 
twee langgerekte blokken aan de Hoofdweg en deelde met Joan van der Meij de 
hoekbebouwing met de Jan van Galenstraat. Het werd gebouwd tussen 1925 en 
1927.

Exterieur

De bebouwing van Wijdeveld aan de Hoodfweg bestaat uit twee langgerekte 
gevels die aan de uiteinden worden afgesloten met bijzondere rondingen. 
Omdat het veruit het bekendste werk van Wijdeveld is, wordt het ook wel het 
Wijdeveldcomplex genoemd en door de nadruk op de horizontaliteit in de 
langgerekte gevel ook wel de “Snelwegarchitectuur”.

Amsterdamse-school
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Jonker, M. & Roegholt, A. (2011), De Amsterdamse School – Verbeelde Idealen, 
Amsterdam: Museum het Schip
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Bronnen

Vespuccistraat
Amsterdam

Plan West

Heineke & Kuipers

1927

Geen beschermde status

Plan West

Architectuurgids
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Bronnen

Orteliusstraat
Amsterdam

Plan West

C.J. Blaauw, Berlage (toren hoek Van Spilbergenstraat)

1926

Geen beschermde status

Nai
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Bronnen

Vespuccistraat
Amsterdam

Plan West

J. Roodenburg

Geen beschermde status
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Bronnen

Baarsjesweg
Amsterdam

Plan West

J. Roodenburg

Geen beschermde status
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Bronnen

Van Spilbergenstraat
Amsterdam

Plan West

A.J. Westerman

Geen beschermde status, alleen huizen aan Mercatorplein
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Bronnen

Jan Evertsenstraat, hoek Admiralengracht
Amsterdam

J.M. Van der Meij

Plan West

Geen beschermde status
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Jan Evertsenstraat, hoek Admiralengracht
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Bronnen

Hoofdweg, hoek Hondiusstraat/Jan van GalenstraatAmsterdam

Plan West

J.M. van der Meij

Geen beschermde status

Stijlzuiver

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Hoofdweg, hoek Hondiusstraat/Jan van Galenstraat
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Bronnen

Bartholomeus Diazstraat
Amsterdam

Plan West

J. M. van der Meij

Geen beschermde status

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Bartholomeus Diazstraat

Terug naar inhoudsopgave
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Bronnen

Van Spilbergenstraat (158 – 166 monument)Amsterdam

Plan West

J.G. Rutgers, H.P. Berlage (toren)

Deels Rijksmonument
527135

Monumentenregister

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Van Spilbergenstraat met toren van Berlage
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Bronnen

Hoofdweg 243
Amsterdam

Woningbouwcomplex
Plan West

G.J. Rutgers

1924

Geen beschermde status

Nai

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Hoofdweg 243
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Bronnen

Mercatorstraat 
Amsterdam

Plan West

Jan de Meijer

Geen beschermde status

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Mercatorstraat hoek van Galenstraat
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Bronnen

Crijnssenstraat
Amsterdam

Plan West

Franswa

Geen beschermde status

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Crijnssenstraat

Terug naar inhoudsopgave
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Bronnen

Orteliusstraat
Amsterdam

Gulden & Geldmaker

Plan West

M. Kropholler

Geen beschermde status

Margaret Kropholler bracht in het strenge ritme afwisseling aan door vanaf de 
eerste tot en met de derde verdieping licht naar voren stekende erkers te plaatsen. 
Op de zolderverdieping wordt de opgaande lijn gestopt door twee kleine 
zolderraampjes vlak onder de dakrand, aan beide zijden geflankeerd door een 
hijsbalk. Op de begane grond gebruikt ze een andere baksteen dan op de overige 
verdiepingen (o.a. Jan Evertsenstraat 146-150, Orteliusstraat 190-204, 247-275). 

Nai

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Orteliusstraat II
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Bronnen

Jan van Galenstraat (nummer 184 – 188 monument)

Woonhuis 
Plan West
Woonhuis en winkels
M. Kropholler

1925 -1926 (monument)

Rijksmonument
531143

Omschrijving

Woonblok met arbeiderswoningen en winkels en in oorsprong atelierwoning 
uit 1925-1926 en bestaande uit een hoekblok aan de Noordwest zijde van het 
kruispunt van de Hoofdweg met de Jan van Galenstraat. Het vormt het noordelijk 
deel van de “stadspoort” van Wijdeveld. Het kenmerkt zich door een iets 
teruggezette rechthoekige toren met zes bouwlagen en hogere voortzetting aan 
de achterzijde. Aan de voorzijde grote drieruits vensters op de verdiepingen 
en een meerruits gelede glasgevel bij de oorspronkelijke atelierruimtes op de 
bovenste bouwlagen. In het verlengde van de gevel aan de Hoofdweg, maar 
teruggezet ten opzichte van de bebouwing aan de Jan van Galenstraat is een 
hoog rechthoekig bouwvolume geplaatst met respectievelijk twaalf en vijf traveeën 
met vensters met dubbele draairamen op de hogere verdiepingen. Begane grond 
en eerste verdieping steken naar de Jan van Galenstraat toe verder uit en eindigen 
in een halfronde erker. Winkelpuien en doorlopende serie vernsteropeningen 
met matglazen raamvulling onder fries met verticale accenten in decoratief 
metselwerk. Hierboven een doorlopende uitkragende serie vensters met steeds drie 
hoge ramen. Hoge blinde gevelmuur bij de zolderverdieping met vier hijsbalken 
waarboven vierkante elementen. Aan de noordzijde een risalerende overgang met 
smalle vensters naar de aangrenzende bebouwing van de Hoofdweg. Eenvoudige 
toegangspartijen.Woonblok met arbeiderswoningen en winkels en atelierwoningen 
uit de jaren ‘20 van de 20ste eeuw, van algemeen belang vanwege de cultuur- 
en architectuurhistorische waarde, alsmede vanwege de typologische- en 
ensemblewaarde. Van belang als essentieel onderdeel van het complex Hoofdweg 
in Plan-West van Amsterdam.

Monumentenregister

WENDINGEN 1927 nummer 6 en 7

Jan van Galenstraat
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Bronnen

Purmerplein 1-13, 21-33, 2-14, 22-36, 15-19, 16-20
Purmerweg 86, 92
Amsterdam (Noord)

Winkelwoningen

B.T. Boeyinga

1923-1927

Rijksmonument
508391,508392, 508393, 508394, 508395, 508396, 
508398, 508390
Stijlzuiver -> Late Amsterdamse school
Aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. 
Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het 
Tuindorp Nieuwendam.

Waardering

Van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische 
en ensemblewaarde.

Monumentenregister

Tuindorp Nieuwendam
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Duivendrechtselaan, De Brink, Landbouwstraat, Veeteeltstraat
Amsterdam

Gemeentelijke Woningdienst
Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)

J.H. Mulder, Dick Greiner

1923 - 1928
Ymere
Rijksmonument
335347

Introductie

Betondorp was het eerste grootschalige experiment met betontechnieken voor 
woningbouw. Op basis van een prijsvraag werden voor te geplande 900 
woningen en publieke voorzieningen ontwerpen van tien verschillende architecten 
uitgevoerd, waaronder dat van J. B. van Loghem, Dick Greiner, Hardeveld en 
Gratama. Elk van de architecten gebruikte een andere techniek. Combinaties 
van baksteen en prefab-beton werden rond deze periode ook gebruik, zoals we 
zien bij het Rode Blok. Deze beschrijving is bijgedragen door Ymere, dat met 
Betondorp een uniek stukje bouwhistorie beheert. Anouk Miedema schrijft dat 
de Amsterdamse School goed is terug te zien in Betondorp. Dan blijft de vraag 
staan: als de vormentaal grote overeenkomsten vertoont, hoe belangrijk is dan het 
materiaalgebruik?

Achtergrond

De hoge woningnood in Amsterdam had sinds het eerste decennium van 
de twintigste eeuw de jaren ‘10 van de twintigste eeuw druk gezet op de 
stadsontwikkeling. Door de sterk gestegen vraag en schaarste op de markt 
voor bouwmaterialen kwamen projecten echter vaak stil te liggen. Er werd 
dus voortdurend gezocht naar betaalbare bouwmaterialen, omdat de prijs 
van baksteen haanzienlijk was gestegen in die tijd. De gemeente vroeg aan 
verschillende architecten en stedebouwkundigen om met voorstellen te komen voor 
projecten die gebruik maakten van geprefabriceerde woningbouw: woningbouw 
die gebruik maakten van elementen die elders in serie konden worden 
vervaardigd. Uit de vijftig inzendingen werd er gekozen voor het plan om een 
dorp te bouwen vanuit beton en er waren minder bouwvakkers voor nodig. Met 
behulp van rijkssteun op basis van de Woningwet werden de experimenten van 
bebouwing Betondorp en de eerste tuindorpen in Noord gefinancierd.

Betondorp



Exterieur

Het dorp werd een hoekig geheel waar rechte zichtlijnen en platte vlakken (daken) 
het beeld bepaalden. Qua kleurgebruik waren grijs en wit het meest voorkomend. 
Rode bakstenen en groene voortuinen zorgden voor de nodige afwisselingen in 
het betonnen kubussenparadijs. Het tuindorp onderscheidt zich van de overige 
tuindorpen door de stijl. De Amsterdamse School is goed terug te zien in het 
dorp. De door Van Loghem ontworpen delen lonken in de richting van de Nieuwe 
Zakelijkheid of het Nieuwe Bouwen, wat dit tuindorp speciaal maakte. Naast het 
veel toegepaste beton werden staal en glas gebruikt om het licht in de woningen te 
optimaliseren. De bebouwing is hier aaneengesloten, wat echter gecompenseerd 
wordt met een groot plantsoen in het midden.

Recente ontwikkelingen

Vrijwel alle woningen in Betondorp zijn gerenoveerd in 2013. In 2014 zullen alle 
woningen brandveilig zijn.

Monumentenregister

Jonker, M. & Roegholt, A. (2011), De Amsterdamse School – Verbeelde Idealen, 
Amsterdam: Museum het Schip

Bronnen
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Coöperatiehof 1-35
Henrick de Keijserplein 22-54
Lutmastraat 134A-134W
Burgemeester Tellegenstraat 1-59
1073 JP Amsterdam

Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen
Etagewoningen / appartementen, Bibliotheek / leeszaal, Winkel(s)

Piet Kramer
Jan Trapman, Driekus Jansen van Galen
1923 - 1928
De Key
Rijksmonument
527806
Niet ztijlzuiver, invloeden
Achtergrond

Het Coöperatiehof is ontworpen door Piet Kramer tussen 1923 en 1925. Het 
terrein was aanvankelijk aan woningbouwcooperatie De Dageraad toegewezen, 
die up haar beurt Michel de Klerk had benaderd voor het maken van het ontwerp. 
De Dageraad kreeg echter de financiering niet rond en zo is het terrein uiteindelijk 
overgegaan naar de Bouwmaatschappij ter Verkrijging van Eigen Woningen. 
De Klerk overleed vervolgens echter in 1923, maar de Bouwmaatschappij werd 
gevraagd om het complex te laten harmonieren met het blok van De Dageraad en 
zo werd het ontwerp toevertrouwd aan Piet Kramer. De bouw duurde van 1925 tot 
1928.

Exterieur

Het complex bestaat uit twee om elkaar gelegen ringen van bebouwing. De 
buitenring bestaat uit hoge en gesloten blokken, die met elkaar verbonden 
zijn met poorten. De binnenring is lager, kleinschaliger en heeft iets weg van 
rijtjes huizen in een dorp rondom een pleintje. Op deze manier ontstaat een 
soort hofbebouwing, hetgeen een populair experiment was in de tijd van de 
Amsterdamse School (zie bijvoorbeeld bij het Zaanhof in de Spaarndammerbuurt 
en het Harmoniehof en het Olympiacomplex). Het blok heeft aan de Lutmastraat 
een inspringende gevel om de contouren van het Henrick de Keyserplein 
duidelijk te markeren. Het blok bevat ook een leeszaal en een monument voor 
Burgemeester Tellegen aan de gelijknamige straat. Ondanks de verschillende 
opdrachtgevers, waren alle delen ontworpen door Kramer. Het monument is 
ontworpen door Kramer in samenwerking met de beeldhouwers Chris van der 
Hoef en Driekus Jansen van Galen en werd al onthuld in 1925. Op verschillende 
plaatsen zijn gedenkstenen aangebracht. Boven de entree van de leeszaal hangt 

Coöperatiehof

Terug naar inhoudsopgave
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een gevelsteen van Jan Trapman. In de Lutmastraat bij no 134 (Dicht bij de Noord-
Oost hoek met de Burgemeester Tellegenstraat) is een gevelsteen aangebracht met 
de tekst: “Gesticht door de Bouwmaatschappij tot verkrijging van Eigen Woningen 
1926-1928”. In 1937 werd op het Coöperatiehof een monument geplaatst voor 
L. van Buuren, directeur van de Bouwmaatschappij ter Verkrijging van Eigen 
Woningen.

Amsterdamse-school

Terug naar inhoudsopgave
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Bronnen

Nieuwe Uilenburgerstraat 2-68
Amsterdam

Handwerkers Vriendenkring
Arbeiderswoningen
Arbeiderswoningen

1927 

Geen beschermde status

Het Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring was een woningstichting in 
Amsterdam die in 1912 werd opgericht in de joods-Amsterdamse gemeenschap 
voor de verbetering van de huisvesting van Amsterdamse arbeidersgezinnen. 
Hun doelgroep was doorgaans van joodse komaf, maar grote delen van het 
joodse proletariaat in Amsterdam waren erg geassimileerd in de Nederlandse 
samenleving. Het Bouwfonds kwam voort uit de Handwerkers Vriendenkring. 
Tijdens de bezetting werd het Bouwfonds onder curatele gesteld en uiteindelijk 
in 1942 verboden door de Duitse bezetter. Daarmee hield het Bouwfonds op te 
bestaan. Het Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring leverde een belangrijke 
bijdrage aan de sociale woningbouw in Amsterdam aan het begin van de 20e 
eeuw.

72 nieuwbouwwoningen kwamen in 1927 gereed in de gesaneerde buurt 
op Uilenburg aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 2-68, Oostersekade 4-8 en 
Oudeschans 17-23. Dit was onderdeel van het gemeentelijk saneringsplan voor 
Uilenburg, door de gemeente ontwikkeld in het kader van het 1500-woningenplan. 
Na de bouw werd het beheer overgedragen aan het Bouwfonds Handwerkers 
Vriendenkring.

Wikipedia

Van der Wal, A., (1938). Beter wonen 1913-1938 Gedenkboek. Arbeiderspers

Nieuwe Uilenburgerstraat
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Marathonweg e.o.
Amsterdam

N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij Haga
Etagewoningen / appartementen
Plan Zuid

J. Gratama

1924 - 1926
Ymere
Gemeentelijk monument

De Marathonbuurt maakt deel uit van de Gordel ‘20-’40 en is gebaseerd op Plan 
Zuid, de uitbreiding van Amsterdam aan de zuidkant van de stad in de eerste helft 
van de 20e eeuw. Aan de basis van dit plan lag het stedenbouwkundig ontwerp 
van de bekende architect H.P. Berlage. Gratama had dit ontwerp uitgewerkt in een 
concreter stedenbouwkundig plan voor de Stadionbuurt, dat aan de basis stond 
van het aangezicht van die nieuwe buurt. Olympia is niet het enige bouwwerk in 
de Stadionbuurt van de hand van Gratama zelf. Samen met architect Jan-Willem 
Dinger (1891-1986) ontwierp hij de oneven (noord-)zijde van de Marathonweg 
tussen Olympiaweg en Olympiaplein, en daarmee ook de hoekgebouwen 
Marathonweg-Hygieaplein aan de noordzijde, het complete blok omsloten door 
Marathonweg, Olympiaplein en Achillesstraat, en Achillesstraat 22 t/m 34. De 
bebouwing zuidwestelijk van de Marathonweg ontwierpen Dinger en Gratama ook 
en vormt een architectonische eenheid hiermee, maar dit ontwerp werd verkocht 
aan bureau Gulden en Geldmaker, die in opdracht van woningcorporatie Zomers 
Buiten kleine wijzigingen in aanbracht binnen en buiten de woning. Dit lange lint 
van bebouwing, die op het Hygiëaplein wordt onderbroken door twee scholen, 
heeft daardoor enkele subtiele verschillen met de overkant en staat nu op naam 
van deze architecten. Alle andere complexen en woningen in de Marathonbuurt 
zijn werkelijk door andere architecten ontworpen, die Gratama zelf mocht 
aanwijzen als supervisor van de Stadionbuurt. Het werden A.M.J. Sevenhuysen, 
C.J. Blaauw, Tj. Kuipers samen met A. Ingwersen en E.A.C. Roest, J. Gratama 
met G. Versteeg, G.F. la Croix, W. Noorlander, J. Kuyt en J.J.L. Moolenschot. 
Geschiedenis Medio jaren twintig van de 20e eeuw wenste het Rijk minder geld 
te besteden aan de volkshuisvesting als sinds de invoering van de Woningwet in 
1902 was gebeurd. Men vond dat er na de Eerste Wereldoorlog genoeg was 
gebouwd door de overheid, en men achtte het beter om de bouwproductie weer 
over te laten aan particulieren. Niet iedereen binnen de gemeente Amsterdam 
was het daar niet mee eens, maar de Dienst Publieke Werken gaf vervolgens wel 
ijverig bouwkavels uit in Amsterdam-Zuid aan particuliere beleggers, die hier 
voornamelijk complexen met middenstandswoningen gingen bouwen. Er bleef 
steeds minder bouwgrond over voor arbeiderswoningen, ook de bouwgrond 

Complex Olympia 2



Bronnen

bij het Stadion, waarvoor al fraaie ontwerpen met volkswoningbouw waren 
gemaakt, dreigde aan particuliere beleggers te worden verkocht. Onder deze 
tijdsdruk zinde men op allerlei mogelijkheden om toch maar overheidsbouw 
neer te zetten: hetzij door zelf te bouwen, hetzij door de woningcorporaties 
te laten bouwen. Een mogelijkheid deed zich voor toen de N.V. Bouw- en 
Exploitatiemaatschappij Haga aanbood om voor de gemeente volkswoningen 
neer te zetten. Deze maatschappij kon zodoende gebruik maken van een 
rijksbijdrage voor particulieren en wilde de woningen tegen vaste prijzen aan 
de gemeente verkopen. Beheer door woningbouwvereniging In eerste instantie 
was de gemeente niet zo enthousiast over dit aanbod, omdat de gemeente op 
die manier niet kon profiteren van eventuele prijsdalingen van de bouwkosten. 
Maar uiteindelijk kwam er toch overeenstemming met de bouwer. Er werd 
besloten dat de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) de woningen na de 
oplevering zou beheren. Voorwaarde was wel dat 10% van de opgeleverde 
woningen door de gemeente zelf zou worden toegewezen en dus niet door 
de woningbouwvereniging. Onverwachte wending De AWV besloot vlak voor 
de oplevering van de eerste woningen toch af te zien van het beheer. In juli 
1925 liet de AWV aan de gemeente weten dat zij om diverse redenen het 
Olympiacomplex niet zou overnemen. Ondanks aandringen van de gemeente en 
nieuwe onderhandelingen was de AWV onvermurwbaar. Gemeente doet het zelf 
Het Olympia-complex van Ymere aan de Olympiaweg De gemeente overwoog 
nog even om met andere woningbouwverenigingen gesprekken te beginnen om te 
polsen of zij het complex in beheer wilden nemen, maar daar kwam de gemeente 
al snel van terug. Men besefte dat die onderhandelingen waarschijnlijk ook enige 
tijd zouden gaan duren, en al die tijd zou de gemeente renteverlies lijden op een 
complex dat zo goed als gereed was. Daardoor kwam het beheer in handen van 
de in 1915 opgerichte Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam. In oktober 1925 
trokken de eerste huurders in de eerste nieuwe sociale huurwoningen. Ook de 
verhuur van de overige woningen verliep vlotjes, behalve van enkele woningen die 
geen veranda hadden en enkele woningen in de binnenstraten. In 1926 leverde 
de bouwer met het Olympia-complex 535 woningen op, 8 winkelwoningen en 
bergplaatsen en één kantoortje (oorspronkelijk woning). Rijwielbergplaats Doordat 
in Olympia vrijwel uitsluitend portiekwoningen waren gebouwd, voorzag de 
architect problemen met de rijwielen, waarmee vrijwel alle arbeiders naar hun 
werk gingen. In andere complexen beschadigden gestalde fietsen in de portieken 
veelal wanden en deuren. Daarom kreeg dit complex een inpandige fietsenstalling, 
die werd geëxploiteerd door een rijwielhandelaar die in het complex woonde. 
Ieder huishouden van het Olympia-complex kreeg het recht om één fiets gratis 
te stallen. Tehuis voor werkende meisjes Eén pand aan de Olympiakade werd 
in 1926 verhuurd aan de Vereeniging Tehuizen voor Werkende Meisjes. Het 
beheer werd echter steeds problematischer. In 1980 besloot de gemeente om 
de huur op te zeggen. Het pand kwam leeg, waarna de woningen werden 
verbouwd tot tien zelfstandige hateenheden. School De school die het woonblok 
Olympia onderbreekt in de Speerstraat, is opgericht als de Protestants-christelijke 
basisschool Elout van Soeterwoude, vernoemd naar Jonkheer Mr. Pieter Jacob 

Elout van Soeterwoude (1805-1893), een voorman van de Anti-Revolutionairen 
in de Haagse politiek in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het is in de 
jaren 20 van de 20e eeuw gebouwd. Het woonblok is daarna om de school 
heen gebouwd. De school is niet ontworpen door Jan Gratama, maar door 
architect Ernst Adolph Christiaan Roest (1875-1952). Ernst Roest bekleedde ook 
verschillende functies in gereformeerde schoolbesturen in Amsterdam, en ontwierp 
daardoor meer protestants-christelijke schoolgebouwen in Amsterdam, zoals de 
Hoogere Burgerschool (het huidige Sweelinck College) in het Museumkwartier aan 
de Gabriël Metsustraat.
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Apollolaan 25 – 63
Bachstraat 1
Gerrit van der Veenstraat 2
Amsterdam

Woonhuis
Plan Zuid
Woonhuis
 J. Boterenbrood

1928-1929

Rijksmonument
527833

Inleiding

Tussen Gerrit van der Veenstraat (de vroegere Euterpestraat), Apollolaan en 
Bachstraat in 1928-1929 gerealiseerd blok met dertig etagenwoningen naar een 
ontwerp in Late Amsterdamse School-stijl van J. Boterenbrood. Apollolaan 25-35 
en Gerrit van der Veenstraat 2 zijn gebouwd in opdracht van N.V. Bouwmij. ‘De 
Vier’; de overige huisnummers in opdracht van N.V. Sellmeyer’s Bouwmij. Tussen 
de nummers 39 en 41 bevindt zich een herdenkingssteen met de tekst “gebouwd 
door J.B. Sellmeijer & Zn anno 1928-1929 arch. J. Boterenbrood.” De constructeur 
was N.Ch. Dekker. 

Omschrijving
Op een onregelmatige, geknikte V-vormige plattegrond, geheel in baksteen 
opgetrokken en ter hoogte van de Apollolaan geknikt blok etagewoningen 
bestaande uit een begane grond verdieping, drie bovenverdiepingen en een 
zolderverdieping. Het geheel is onderkelderd. Zadeldaken met zeer steile schilden 
overlopend in platte daken. Aan de straatzijde zijn de schilden voorzien van 
zwarte pannen. Zeer levendig vormgegeven voor- en zijgevels. Gele baksteen 
gebruikt voor de benedenverdieping en de gehele zijgevel aan de Bachstraat en 
deels aan de achterzijde; donkerbruine baksteen voor de overige geveldelen. 
Op beide afgeschuinde hoeken is de gevel voorzien van scherpe puntvormige 
topgevels. Rechts naast de ‘knik’ in de Apollaan twee gekoppelde topgevels. 
Links halfronde en rechts recht afgesloten deuropeningen met hardstenen 
stoep voor de benedenwoningen; grote rondboogvormige openingen voor de 
trappenhuisportieken welke leiden naar de ter hoogte van de eerste verdieping 
gesitueerde ingangen voor de bovenwoningen. De rechthoekige vensters zijn alle 
voorzien van brede houten kozijnen en zijn op de tweede en derde verdieping, 
alsook aan de zijde van de Gerrit van der Veenstraat, voorzien van door roeden 
klein onderverdeelde bovenlichten. In het dak een reeks kleine dakkapellen 

Apollolaan



met overstekende luifeldakjes. De gevelzijden aan Apollolaan (ter breedte van 
23 vensterassen) en Gerrit van der Veenstraat (10 vensterassen breed) zijn op 
onregelmatige plaatsen verrijkt met in- en uitspringende geveldelen, erkers, 
balkons met borstweringen (soms van ijzer; soms gemetseld) en rechts aan de 
Apollolaan een terugwijkend geveldeel van acht vensterassen breed met een reeks 
kolossale lisenen over drie verdiepingen. De gevel ter breedte van 5 vensterassen 
aan de Bachstraat heeft links een erkerpartij met topgevel bij de tweede, derde en 
kapverdieping en rechts een hoog hoekbalkon; voorts twee hijsbalken.

Gevel aan achterzijde opgebouwd uit in- en uitspringende geveldelen per travee 
houten veranda’s op elke verdieping. 

Waardering

Blok etagewoningen in verstrakte Amsterdamse School trant van algemeen belang 
vanwege de architectuurhistorische waarde als grontendeels gaaf bewaard en 
representatief voorbeeld van expressief gedetailleeerde etageportiekwoningen 
voor de hogere middenstand. Tevens van belang wegens de plaats in het 
oeuvre van J. Boterenbrood. Alsook van belang wegens stedenbouwkundige- en 
ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel in Plan Zuid van Berlage met 
markante ligging bij de knik in de Apollolaan.
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Bronnen

Deurloostraat
Amsterdam

Plan Zuid

C. Kruiswijk

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Bronnen

Amstelkade
Amsterdam

Woonhuizen
Plan Zuid

J. Zietsma, J. Westerman

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Bronnen

Jekerstraat 10-82
Amsterdam

Wooncomplex
Plan Zuid
Wooncomplex
C.J. Blaauw

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Architecten van de Rivierenbuurt
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Bronnen

Deurloostraat 64-96

Plan Zuid

L. Peters

1928-1929

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Bronnen

Scheldestraat 2-26 (G.J. Rutgers)
Scheldestraat 44-54 (J.R. Roodenburgh)
Scheldestraat 56-102 (C. Kruyswijk)
Brughuisje (P. Kramer)
Amsterdam

Wooncomplexen
Plan Zuid

G.J. Rutgers,  J.R. Roodenburgh,  C. Kruyswijk,  P. Kramer

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Churchill-laan 223
Amsterdam

Plan Zuid

G.J. Rutgers

1929-1930

Rijksmonument
530054
Niet stijlzuiver, invloeden, late Amsterdamse School.
Inleiding 

In 1929-1930 tot stand gekomen VILLA met deels aangebouwde en deels 
inpandige garage en vrijstaand gelegen op een perceel op de hoek van de 
Churchilllaan en de Boerenwetering en de Haringvlietstraat. De gevel aan de 
westzijde grenst onmiddellijk aan het water. Aan de oost- en zuidzijde bevindt 
zich de tuin omgeven door een eenvoudige tuinmuur. Gebouwd in opdracht van 
A. Haupt naar een ontwerp van G.J. Rutgers in de stijl van de late of verstrakte 
Amsterdamse School. 

Omschrijving

 Op een samengesteld T-vormig grondplan tot stand gekomen en volledig 
onderkelderde villa met twee bouwlagen en een kapverdieping. Het geheel 
wordt gedekt door een samenstel van zadeldaken met rode rechtsdekkende 
pannen. Hoge kap met steile en aan de dakvoet uitzwenkende schilden en met 
aan de oost- en westzijde een ingestoken kap en aan de noordzijde een tegen 
de gevel geplaatste lagere kap over de hoofdtoegang van het woonhuis en 
garage. Witgeschilderde boeidelen en als boegspriet uitkragend houten accent 
in de geveltoppen. Hoge gemetselde schoorsteen links van de westelijke topgevel 
en gedrongen schoorsteen op de noklijn. Uitkragende houten en geprofileerde 
gootlijst met beschot. Dakkapellen met kroonlijst en dubbele openslaande 
draairamen met zesruits roedenverdeling. Gevels van donkerrode baksteen. Aan 
de noordzijde een hoge en een lage topgevel met entree en met siermetselwerk 
afgewisseld met kleine blauwe en witte geglazuurde tegels en met houten 
beschot in de puntvormige toppen. Vensters met meerruits roedenverdeling. 
De noordelijke uitbouw bevat openslaande garagedeuren met smalle en hoge 
lichten en hoofdtoegang onder luifel van dakschild op gemetselde pijlers. 
Witgepleisterd fries ter hoogte van de gootlijst. Verder een enkel klein venster. 
Aan de oostzijde bevindt zich de ingestoken vleugel met geveltop als omschreven. 
De gevels op de begane grond hebben gekoppelde achtruits gelede vensters 

Churchill-laan



Bronnen

met lage bovenlichten. Ook openslaande tuindeuren en gemetselde muur met 
dekplaat en sokkel met natuurstenen beeld van vrouwenfiguur. Keukendeur met 
halfronde bovenzijde. Op de verdieping direct onder de gootlijst geplaatste 
vensters met vierkante negenruits ramen en met afgeschuinde benedendorpel. 
Onder de oostelijke topgevel een loggia met gekoppelde gemetselde pijlers met 
bandwerk en natuurstenen basement en kapiteel. Aan deze gevel verder een 
vlaggenmasthouder. Aan de westzijde een vanaf het water van de Boerenwetering 
opgaande gevel op hoge sokkel in lichtbruine baksteen. Deze zone zet zich als 
kademuur en tuinmuur aan de zuidzijde voort. Centraal een loggia boven breed 
en laag kelderraam. De loggia heeft verder een driezijdig uitgebouwd en ondiep 
balkon met gemetselde borstwering tussen witgepleisterde banden en zesruits 
venster en gelede toegangsdeur. Smal, langgerekt venster boven de loggia ter 
verlichting van het trappenhuis. Gekoppelde negenruits vensters onder de gootlijst 
en breed geleed venster op de begane grond. Aan de zuidzijde een hoge 
topgevel als omschreven en een serre op de begane grond onder plat dak met 
eenvoudig boeideel. Vensters met negenruits ramen onder de gootlijst. Om de tuin 
loopt een eenvoudige gemetselde tuinmuur.

Waardering 

Uit 1929-1930 daterende villa met bijbehorend beeldhouwwerk van algemeen 
belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief 
en uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een rijk gedetailleerd woonhuis in late 
Amsterdamse School-trant. Tevens van belang in het oeuvre van de architect G.J. 
Rutgers. Tevens van belang wegens stedenbouwkundige waarde en markante 
situering aan de Boerenwetering bij het Muzenplein.
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Bronnen

Amstelkade 166-169 A (G.J. Rutgers)
Amstelkade 170-186 (A.J. Westerman)
Amsterdam

Wooncomplex
Plan Zuid

G.J. Rutgers,  A.J. Westerman

1926

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Bronnen

Minervalaan 39-51
Amsterdam

Woonhuis
Plan Zuid

J. Roodenburgh

1928-1929

Rijksmonument
527776
Niet stijlzuiver, invloeden, late Amsterdamse School.
Aan de oostzijde van de Minervalaan geheel in baksteen gerealiseerd bouwblok 
bestaande uit zeven geschakelde eenheden, met in totaal 28 woningen. 
Het woonblok heeft een rechthoekig grondplan. Elke eenheid bestaat uit vijf 
bouwlagen: begane grond, drie verdiepingen en een mezzanino onder een 
zadeldak met pannen. Ver overstekende daklijst. Het blok heeft een klassieke 
driedeling: de benedenzone als sokkel, een middenzone, en de mezzanino met 
bovenliggende daklijst als kroonlijst. Elke eenheid bestaat uit zeven traveeën. 
In de meest links gelegen travee bevindt zich de uitkragende portiek met luifel 
tussen zware van natuurstenen banden voorziene penanten met eikenhouten 
deur. De vensteropeningen op de begane grond - waarin diepgelegen, niet 
onderverdeelde vensters - worden gescheiden door zware, eveneens van 
natuurstenen banden voorziene, penanten. Het trappenhuis boven de ingang is 
in de gevel iets naar voren geplaatst (behalve in het meest links gelegen perceel: 
hier is de ingangspartij t.o.v. de rest van het gevelvlak iets naar achter geplaatst) 
en voorzien van kleine, per drie gekoppelde, raampjes van bouwglas tussen 
siermetselwerk. Bovenliggend balkon met gemetselde borstwering. De vensters 
op de verdiepingen (op iedere verdieping per zes gekoppeld) zijn voorzien van 
schuiframen tussen uitkragende natuurstenen penanten. De bovenlichten - rustend 
op consoles - hebben een stalen roedenverdeling in een geometrisch patroon. De 
mezzanino is voorzien van diepliggende vensterlichten tussen zware penanten. 
Alle hierboven genoemde penanten zijn concaaf. Aan de achtergevel zijn de 
woningen voorzien van erkerpartijen met balkons achter houten borstweringen. 
Tussen de erkers dito balkons. Aan de achterzijde bevinden zich de hoog 
oprijzende schoorstenen. Waardering: Aan de oostzijde van de Minervalaan 
tot stand gekomen bouwblok van algemeen belang als historisch-functioneel 
onderdeel van het complex etagewoningen aan de Minervalaan.
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Bronnen

Volkerakstraat 1-23 (J.R. Roodenburgh)
Volkerakstraat 25-39 (A.J. Westerman) 
Amsterdam

Wooncomplex
Plan Zuid

J.R. Roodenburgh,  A.J. Westerman

1928

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van  beschermd stadsgezicht 
zuid
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Bronnen

Michelangelostraat 
Amsterdam

Wooncomplex
Plan Zuid

J. Zietsma, G.J. Rutgers
J. Kaas, A. Rädecker

Rijksmonument (nummer 25 – 33)
527780, 527782 
Niet stijlzuiver, invloeden, late Amsterdamse School.
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Bronnen

Maasstraat 75-85 (G.J. Rutgers)
Maasstraat 65-73 (Ch. Dekker)
Amsterdam

Plan Zuid

G.J. Rutgers, Ch. Dekker

1929

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Bronnen

Leonardostraat 
Amsterdam

Plan Zuid

Ph. A. Warners

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Bronnen

Olympiaplein
Amsterdam

Plan Zuid

Ph. A. Warners

Geen beschermde status, misschien later onderdeel van beschermd stadsgezicht 
zuid.
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Olympiaplein hoek Gerrit van der Veenstraat
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