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Wederopbouwerfgoed op de monumentenlijst 
 
Mede dankzij de inzet van Heemschut Amsterdam zijn in 2015 diverse belangrijke naoorlogse panden 
aangewezen tot gemeentelijk monument. Zo is in Zuid op ons verzoek het Turmacgebouw 
aangewezen, een hoogtepunt in het oevre van architect Hein Salomonson. In Nieuw-West zijn 
diverse panden op de lijst gekomen zoals de bejaardenwoningen van Aldo van Eyck en Jan Rietveld, 
enkele bijzondere scholen, de Lucaskerk te Osdorp en een van de best bewaarde winkelpleintjes van 
Amsterdam. Ook is Heemschut in Nieuw-West betrokken geweest bij de selectie van de panden. In 
2016 start het overleg over een nieuwe aanwijzingsronde. 
 
Aireywoningen behouden 
 
Na jarenlange strijd van onder meer Heemschut blijven de aireywoningen in het Amsterdamse 
Slotermeer behouden. Deze woningen zijn een prachtig voorbeeld van naoorlogse systeembouw, 
ingevoerd in Nederland om snel de woningnood aan te kunnen pakken. De 13 aireyblokken aan de 
Burgemeester de Vlugtlaan zaten sinds 2008 in de gevarenzone. Sloop zou een gevoelig verlies zijn 
geweest voor dit gedeelte van Slotermeer, dat een beschermde status heeft. Begin 2015 heeft 
woningcorporatie Eigen Haard besloten om af te zien van sloop en in 2016 te starten met de 
renovatie van de blokken. 
 
Serre Linnaeusstraat toch vervangen door ‘eigentijdse’ 
 
De sierlijke begin 20ste eeuwse serre van het voormalige café East of Eden is helaas gesloopt en 
vervangen door een  nieuwe van metaal en glas. Nog voor Heemschut bezwaar kon maken was de 
serre gesloopt en het verzoek om herbouw is vervolgens niet ingewilligd. Het ging hier om de pui van 
113 jaar oud van een beeldbepalend zogeheten orde 2 pand aan de karakteristieke 19de eeuwse 
Linnaeusstraat. Behoud en herstel was hier geboden. Sfeer en beleving van het café zijn nu danig 
verpest. De Welstandscommissie beoordeelde de nieuwe serre uitsluitend op eigen merites zonder 
te letten op de monumentale omgeving. Volgens de Commissie had dit te maken met de opdracht 
van het stadsdeel. Heemschut tekent hierbij aan, dat de commissie zijn eigen uitgangspunten in de 
nota Schoonheid van Amsterdam kennelijk niet series nam en aan de leiband loopt van zijn 
opdrachtgevers. 
 
Deel Werkspoor/Storkhallen op monumentenlijst 
 
Op dringend advies van Cuypersgenootschap en Heemschut is een deel van de Langhouthallen, de 
Stelplaatshal uit 1929 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De Langhouthallen, gebouwd 
door de gelijknamige architect, maken deel uit van het ensemble rond de Van Gendthallen, die 
Rijksmonument zijn. Corporatie Stadgenoot wilde aanvankelijk de Langhouthallen slopen en 
vervangen door een appartementencomplex.  Dat komt er wel maar het meest interessante deel 
wordt nu herbestemd. 



De hallen op Oostenburg weerspiegelen de belangrijke industriële geschiedenis van Oostenburg. 
Vanaf de VOC tijd, toen hier de eerste multinational ter wereld ontstond tot vorige eeuw, toen hier 
treinstellen en dieselmotoren voor schepen werden gebouwd. 
 
Nog twee blokken in Jeruzalem renoveren 
 
Een deel van het wederopbouwwijkje met de witte huisjes van betonplaat Jeruzalem in de 
Watergraafsmeer is destijds op ons aandringen Rijksmonument geworden. Een aantal blokken zou 
worden vervangen door nieuwbouw. De bewoners willen nu renovatie en hebben een 
wooncorporatie opgericht. Corporatie Rochdale wil nog steeds slopen maar Heemschut is met de 
bewoners bezig de stadsdeelpolitici en Rochdale alsnog te overtuigen van het belang van behoud. 
Rijksmonumentenstatus is hier niet meer haalbaar. De blokken op de hoek Hugo de 
Vrieslaan/Pasteurstraat vormen een zeer beeldbepalende entree van de buurt.  
 
Bijdrage Wandschildering Joke Smitcollege 
In 2015 heeft Heemschut Amsterdam besloten om een financiële bijdrage te leveren aan de 

restauratie van de wandschilderingen van Maria Hubrecht (1865-1950). Deze educatieve 

schilderingen met prehistorische afbeeldingen in het Joke Smitcollege van de Amsterdamse 

Schoolarchitect Nicolaas Lansdorp waren hard aan restauratie toe. 

Excursie Artis 
 
Heemschut Amsterdam heeft dit jaar een excursie naar Artis georganiseerd. De geschiedenis, de 
unieke visie op het park en de toekomst, waarbij veranderende ideeën over dierenwelzijn 
meespelen, stonden centraal. 
 
In 2015 was het Bestuur van Heemschut Amsterdam als volgt samengesteld:  
 
Leen Eelman, voorzitter tot halverwege het jaar 
Sebas Baggelaar, voorzitter tweede helft 2015 
Jaap Kamerling, secretaris 
Norman Vervat, penningmeester en bestuurslid algemeen. 
Jephta Dullaart, bestuurslid PR 
 
 

              

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


