
 
 

       Amsterdam, 15-1-2015 

                                                                                                       
Aan het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van stadsdeel Oost 

 

 

 Onderwerp: Aanvraag monumentenstatus Weesperzijde  4-15 
 

 

Geacht Bestuur, 

 

Erfgoedvereniging Heemschut wil u bij deze graag verzoeken conform de vigerende 

erfgoedverordening de panden Weesperzijde 4-15 aan  te wijzen tot gemeentelijk monument. Wij 

verzoeken u de vereiste procedures op te starten. 

 

Graag verwijzen wij voor het belang van deze aanwijzing naar de recente waardenstelling van deze 

panden, op verzoek van het stadsdeel door het Bureau Monumenten en Archeologie opgesteld. 

 

Op de ordekaarten van de Atlas 19
de

 eeuwse Ring is aan de bedoelde panden destijds een orde 1 

waardering toegekend. Bij die ordekaarten gaat het om een esthetische beoordeling, waarbij 

bouwgeschiedenis en interieur niet zijn meegenomen. Maar de stedenbouwkundige en architectonische 

waarden rechtvaardigen alleen al een aanwijzing tot gemeentelijk monument. 

 

De rij woningen is een representatief, kwalitatief hoogwaardig voorbeeld van architectuur, die in de  

negentiende eeuw door particuliere bouwondernemingen is ontwikkeld. Door de ligging aan de 

Amstel, dichtbij de binnenstad, waren de woningen zeer in trek bij de gegoede 

burgerij. Daardoor konden de architecten, die elders in de stad soberder vormgegeven woningen 

realiseerden, meer zorg besteden aan de keuze uit de beschikbare, door historische voorbeelden 

geïnspireerde ornamentiek. De architectuur van de panden is vrijwel gaaf bewaard gebleven en 

bepaalt, samen met de rij woningen waartoe de IJsbreker behoort, het ‘chique’ karakter van dit 

deel van de Weesperzijde.   

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overweegt al enige tijd de Weesperzijde en een groot deel 

van de omgeving aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Stadsdeel Oost heeft daarover destijds 

negatief geadviseerd, niet omdat zij het monumentale karakter van de Weesperzijde zou willen 

aanvechten maar omdat een aantal buurtbewoners beducht is voor een prijsopdrijvende werking voor 

de huren. 

De Rijksdienst wint nu advies in bij de centrale stad en heeft het plan om het beschermd stadsgezicht 

aan te wijzen nog niet opgegeven. De rij woningen waar het nu om gaat is voornamelijk in particulier 

bezit zodat hier de huurproblematiek minder speelt. Aanwijzing van de bovengenoemde panden tot 

gemeentelijk monument is in elk geval een mogelijkheid om het bijzondere karakter van de 

Weesperzijde duurzaam te bewaren. 

Indien er behoefte is aan toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 

 

Namens het Bestuur van de Commissie Amsterdam van Erfgoedvereniging Heemschut 

drs. Jaap Kamerling 

secretaris Heemschut Amsterdam 
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