
 

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland.  

Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix 

 

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl 

Erfgoedvereniging Heemschut 
Commissie Amsterdam 

t.a.v. ir. S.C.E. Baggelaar 
Van Ostadestraat 152/4A 

sbaggelaar@gmail.com 
 

 
Dagelijks Bestuur 
Bestuurscommissie 
Amsterdam Oost 
 
 

Betreft:  Verzoek om onderhoud Amsterdamse School bruggen  
 
 
                                      

Amsterdam, 23 januari 2017 
 
 
 
 
 
 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Onlangs hebben wij geconstateerd dat een aantal van de Amsterdamse School bruggen in 
Watergraafsmeer in matige tot slechte staat verkeert. Het gaat om de bruggen die behoren tot de 
serie over de Molenwetering aan en rondom het Galileï- en Archimedesplantsoen en doorlopend 
tot aan Park Frankendael. Bij deze bruggen mist op sommige plekken de mortel is het 
smeedijzerwerk op sommige plaatsen doorgeroest en zijn er stenen uit de bouwwerken gevallen. 
 
Het betreft bruggen in Amsterdamse School stijl van één van de belangrijkste architecten van deze 
beweging, Piet Kramer. Amsterdam bezit een unieke verzameling van deze bruggen. Nergens 
anders ter wereld is zo een grote en coherente collectie werken van één architect te vinden. Het is 
aan elk stadsdeel om het eigen deel van deze verzameling te onderhouden.  
 
Het stadsdeel Oost is vandaag de dag relatief matig bedeeld in de hoeveelheid Amsterdamse School 
architectuur. Dit is echter niet altijd zo geweest. Amsterdam-Oost had ooit, net als de andere 
stadsdelen, hele wijken die in deze bouwstijl waren gebouwd. In de loop van de tijd heeft echter 
een flinke kaalslag plaatsgevonden. In een overzicht met Amsterdamse School architectuur dat de 
gemeente heeft laten opstellen in aanloop naar het Amsterdamse Schooljaar 2016 heeft men niet 
eens de moeite genomen om het stadsdeel op te nemen.  
 
Toch is er voor liefhebbers nog genoeg Amsterdamse School te vinden. Juist uw stadsdeel zou 
zuinig moeten zijn op de Amsterdamse School die er nog aanwezig is. Het betreffende 
bruggenensemble is ook nog eens uniek, omdat zij als een samenhangende serie is ontworpen in 
samenspel met de bebouwing, waar de Molenwetering dwars doorheen loopt en de beide 
plantsoenen die als groene assen voor de wijk zijn ontworpen.  
 
Hoewel de bruggen geen monumentale status hebben, zijn zij toch van grote waarde voor het 
stadsdeel.  
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Wij verzoeken u om de bruggen te onderhouden en waar nodig te restaureren. Uiteraard gaan wij 
graag met u in gesprek over ons verzoek.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur van Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam,                    
Ir. S.C.E. Baggelaar, voorzitter 
 
 
 
 

 
Erfgoedvereniging Heemschut is de oudste en grootste private belangenbehartiger ter bescherming van 
cultuurmonumenten in Nederland. De vereniging komt al meer dan honderd jaar onafgebroken in actie bij 
verwaarlozing, verminking of dreigende sloop van monumenten.  

 


