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Aandacht voor de jongste, moderne 

bouwkunst uit onze geschiedenis 

door erfgoedliefhebbers is niet 

vanzelfsprekend. Pas zeer recent is door 

Heemschut en andere organisaties, 

zoals de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en het Cuypersgenootschap, de 

bouwkunst uit de periode na 1965 in 

de belangstelling gekomen. Onder meer 

de hoge omloopsnelheid van gebouwen 

maakt, dat vaak bijzondere voorbeelden 

van jonge bouwkunst nu al onder druk 

staan. Uiteraard is het moeilijk om, 

hoe dichter we bij het heden komen, de 

historische betekenis van gebouwen, 

gebieden en ontwikkelingen uit het 

recente verleden op de juiste waarde te 

schatten. 

Het bestuur van Erfgoedvereniging 

Bond Heemschut heeft mede daarom 

besloten om een werkgroep in te 

stellen die zich gaat bezighouden met 

zogenaamde Post ’65 architectuur en 

stedenbouw. Enerzijds gaat het daarbij 

om het vergroten van de eigen kennis, 

anderzijds om bewustwording te creëren 

en kennis over te dragen. Deze folder is 

een eerste publicatie over het onderwerp 

en betreft de gemeente Amsterdam. 

Heemschut Amsterdam heeft een eigen 

selectie gemaakt van die objecten waar 

de commissie bij de gemeente en de 

Amsterdammers, maar ook landelijk, 

aandacht voor vraagt.

De gemeente Amsterdam heeft in dit 

kader een voortrekkersrol, die zij verder 

kan uitbreiden. Met de aanwijzing van 

jonge bouwkunst zoals het voormalige 

NMB-kantoor in de Bijlmer en een 

pand van Mart van Schijndel aan het 

Rokin, zijn de eerste stappen gezet tot 

het voeren van een actief beleid. De 

lijst van de commissie Amsterdam is 

echt niet in beton gegoten, maar wil 

belangstellenden attent maken op soms 

evident waardevolle gebouwen en soms 

ogenschijnlijk onooglijke objecten, die ook 

een historische betekenis hebben voor de 

stad en de (architectuur)geschiedenis. 

Binnenkort verschijnt ook een publicatie 

van Heemschut die ingaat op de 

achtergronden van de ontwikkelingen 

in deze periode, die geleid hebben tot 

experimenten, standaardisering en unieke 

vormen van bouwkunst en stedenbouw. 

We staan dus aan het begin van een 

nieuwe onderzoeksfase die, hopelijk net 

als bij de voorafgaande projecten, zal 

uitmonden in een brede waardering en 

bescherming van de waardevolle objecten 

en gebieden uit de periode Post ’65.

Karel Loeff

Directeur
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In de afgelopen jaren is door de 
rijksoverheid en de gemeente Amsterdam 
veel aandacht geschonken aan het 
erfgoed van de wederopbouwperiode, de 
jaren 1940-1965. Heemschut Amsterdam 
kijkt nu verder en vraagt aandacht 
voor het belang van de architectuur uit 
de periode na 1965, de jaren 1966-
1990. Dit document wil een overzicht 
geven van belangrijke, interessante en 
beeldbepalende nieuwbouwarchitectuur 
uit deze periode. De waarde van een 
bepaald gebouw blijkt soms al uit het 
feit dat het gebouw een gemeentelijk 
monument [GM] is. De meeste gebouwen 
hebben echter nog geen enkele vorm 
van bescherming, hoewel soms wel een 
architectonische of stedenbouwkundige 
waardering [orde 1, 2 of 3]. Heemschut 
hoopt de discussie over het belang van 
dit erfgoed aan te zwengelen en verzoekt 
de gemeente Amsterdam om te komen 
tot een actief beleid voor het behoud van 
het Post ’65 erfgoed.

Het begin van deze periode wordt 
gemarkeerd door de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening 1965 en de 
oprichting van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
Daar kwam in 1982 Milieubeheer bij. 
De woningbouw in Amsterdam werd 
gedomineerd door de activiteiten van 
de woningcorporaties, de verschillende 
woningbouwverenigingen en het 
gemeentelijk woningbedrijf, onder 
leiding van de gemeentelijke dienst 
Volkshuisvesting. Aanvankelijk vooral 
gericht op uitbreiding, de voltooiing 
van de Westelijke Tuinsteden en 
Buitenveldert en start van de 
Bijlmermeer. Vanaf medio 1970 was er 
veel aandacht voor stadsvernieuwing. 
Door de in 1977 ingevoerde Interim 
Saldo Regeling konden grootschalige 
nieuwbouw- en renovatieprojecten in 
stadsvernieuwingsgebieden worden 
uitgevoerd. Vrijwel uitsluitend in de 
sociale huursector, waarvoor de 
budgetten strikt gereglementeerd waren. 
Dat vertaalde zich in een vrij sobere 
architectuur, overigens wel met - in 
overleg met toekomstige bewoners - 
goed ontworpen woningplattegronden. 
Tegen de grootschalige aanpak 
van de stadsvernieuwing kwam 
verzet, met als slogan ‘bouwen 

voor de buurt’. De projecten op het 
Bickerseiland, in de Jordaan en aan 
de Sint Antoniesbreestraat laten een 
zorgvuldiger inpassing van nieuwbouw 
in en herstel van de oude stad zien. 
Dat betekende geleidelijk aan een 
omslag in aanpak, meer behoud en 
herstel en kleinschaliger nieuwbouw. 
Ook in de schaarse vrije-sectorprojecten 
zijn bijzondere kleinschalige nieuwe 
gebouwen gerealiseerd, zoals onder 
andere Singel 428 en Oudeschans 3. 
Daarnaast zijn diverse experimenten 
van belang geweest vanwege de invloed 
op toekomstige projecten, bijvoorbeeld 
woningen voor alleenstaanden aan de 
Nieuwe Herengracht, schuifdeurwoningen 
in de Dapperbuurt en het collectieve 
Vierwindenhuis. 

Aan het einde van deze periode werden 
de stadsdelen ingevoerd en in 1995 
volgde de verzelfstandiging van de 
woningcorporaties. Sindsdien was er 
meer aandacht voor middel dure huur 
en vrije-sectorwoningbouw, wat door de 
ruimere budgetten resulteerde in ook 
meer aandacht voor de architectuur. Een 
voorbeeld van de kwalitatieve omslag is 
het project Oranje-Nassau Kazerne, dat 
kort na 1990 gereed kwam.

De architectonische waarde 
kan betrekking hebben op een 
bepaalde stijl of bouwwijze, of 
een interessante functionele 
of typologische ontwikkeling

In reactie op de ver doorgevoerde 
scheiding van functies in de Bijlmer werd 
in 1984 onder andere de Venserpolder 
bebouwd met weer in ere herstelde 
gesloten bouwblokken. In Noord werd 
aan het IJplein in dezelfde periode 
een verkaveling met strokenbouw en 
stadsvilla’s gerealiseerd.

Bij voltooiing van de uitbreidingsgebieden 
zijn nog diverse kerken gebouwd, 
die vaak om architectonische en 
stedenbouwkundige redenen interessant 
zijn. Bij de stadsvernieuwing ligt het 
accent op andere maatschappelijke 
voorzieningen, waarvan het buurtcentrum 
Transvaal een aansprekend voorbeeld is.

In deze periode zijn zowel in het 
centrum als in de uitbreidingsgebieden 
diverse grootschalige kantoor- en 
bedrijfsgebouwen opgericht, die 
aanvankelijk op weerstand stuitten en om 
die reden soms zelfs gesloopt zijn, maar 
inmiddels zijn andere aan herwaardering 
toe. Voorbeelden daarvan zijn De 
Nederlandsche Bank en het voormalige 
ABN-kantoor aan de Vijzelstraat. Twee 
kleine gebouwen vallen op door hun 
gedurfde architectuur: Gebouw Oudhof en 
het architectenbureau in de Kerkstraat. 

Verantwoording 
Alle voor deze Top 65 geselecteerde 
gebouwen of bouwwerken zijn van 
belang vanwege architectonische, 
bouwtechnische, stedenbouwkundige 
en/of cultuurhistorische redenen. 
De architectonische waarde kan 
betrekking hebben op een bepaalde 
stijl of bouwwijze of een interessante 
functionele of typologische ontwikkeling. 
Daarbij kan ook de plaats van een 
gebouw in het oeuvre van de architect 
soms essentieel zijn of de bijzondere 
bouw- of constructiewijze. De 
stedenbouwkundige waarde kan tot uiting 
komen als belangrijk onderdeel van een 
stedenbouwkundig geheel, maar kan ook 
op zichzelf staan als iconisch gebouw. 
De cultuurhistorische waarde kan het 
gevolg zijn van de bijzondere functie die 
het gebouw had of heeft, een bepaalde 
gebeurtenis of experiment.

Belangrijk is in alle gevallen de relatieve 
gaafheid en herkenbaarheid van 
het gebouw. Gebouwen waarvan de 
authenticiteit (grotendeels) is verdwenen, 
bijvoorbeeld de Overhoekstoren van A. 
Staal en het kantoorgebouw van A. Bodon 
aan het Weesperplein, zijn om die reden 
niet opgenomen. De lijst kan uiteraard 
worden uitgebreid, maar om het overzicht 
enigszins te beperken moesten natuurlijk 
keuzes gemaakt worden uit bijvoorbeeld 
de vele stadsvernieuwingscomplexen. 
Daar gaven de uniciteit en de kwaliteit 
de doorslag. Heemschut Amsterdam 
hoopt de voor deze periode belangrijkste 
gebouwen te hebben geselecteerd, 
maar aanvullingen op basis van nader 
onderzoek zijn niet uitgesloten. 
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1 
Villa Kok, Funke 
Küpperstraat 9, Abel 
Cahen, Cahen, Girod en 
Groeneveld), 1967 [orde 2]

Strakke, goed gedetailleerde 

vrijstaande villa. Kubistisch.

Zie: 1

2
Woonhuis Singel 428, 
Abel Cahen (Cahen, Gi-
rod en Groeneveld), 
1970 [orde 1, GM] 

Zorgvuldig en opvallend eigentijdse 

inpassing in grachtenwand, afwij- 

kende moderne materialen, zoals 

gestapelde betonelementen en 

stalen kozijnen, die goed aansluiten 

bij bestaande verhoudingen. De in 

een cilinder geplaatste spiltrap is 

een belangrijk element in het inte-

rieur.  

Zie: 1, 2 en 7

3
Huis Teulings, Zuidelijke 
Wandelweg 37, Hein 
Salomonson, 1970 met 
door Mien Ruys 
ontworpen tuin [orde 1, GM] 

Royale villa, typerend voor het oeuvre 

van Hein Salomonson. 

Zie: N. Smit, Hein Salomonson 

architect 1910-1994. Schijnbare 

eenvoud, Rotterdam: BONAS, 2009, 

p. 170-173. 

 

4
Villa De Breekstraat 53, 
Erik W. Lopes Cardozo, 
1975 [orde 2] 

Goed ontworpen vrijstaande villa in 

Noord. Twee lagen op souterrain met 

garage. Centraal geplaatste spiltrap. 

Zie: 1

 

5
Woningen Oudeschans 3, 
Herman L. Zeinstra, 
1977 

Zorgvuldige inpassing met bijzondere 

dubbele voorgevel. De gevel bestaat 

uit twee delen - de een in het lood 

de ander op de vlucht - die ten 

opzichte van elkaar iets verschoven 

zijn en door de verhoudingen goed 

aansluiten op de belendingen. 

Geslaagde eigenzinnige en 

eigentijdse invulling, waarbij de 

traditionele kenmerken van 

grachtenpanden vertaald zijn met 

moderne materialen in een moderne 

vormgeving. 

Zie: 2 en 7

 

6
Woningen met bedrijfs-
ruimte Bloemgracht 75,  
Johan Nust, 1977 

Zorgvuldige inpassing met een  

 

traditionele hoge onderpui, kleine 

uitkragingen per verdieping en een 

inmiddels verdwenen hijsbalk, 

eigentijdse detaillering. 

Zie: 2  

7
Villa Prinses 
Margrietstraat 1, 
Roberto Meyer (Meyer 
en Van Schooten 
Architecten), 1988  

Opvallend vrijstaande villa, twee 

lagen op een souterrain met garage, 

die geïnspireerd lijkt door het 

Maison Citrohan van Le Corbusier uit 

1920. Entree en balkon liggen terug 

ten opzichte van de strakke 

kubusvormige contour van het 

gebouw. > 

5

6
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Doordat ook het souterrain  

terugspringt ten opzichte van de 

kubus wordt die extra benadrukt. De 

gebogen wand boven de entree en 

binnen de contour komt terug in de 

halfronde dakopbouw van glazen 

bouwstenen.

7

8
Studentenhuisvesting 
Weesperstraat 5-57, 
Herman Hertzberger, 
1963-1966 [orde 1, GM] 

Groot woongebouw, geïnspireerd door 

Le Corbusier, met op begane grond 

een arcade, waaraan voorheen diver-

se voorzieningen zoals een mensa en 

een galerij op de vierde verdieping. 

Daardoor en doordat het onderste 

bouwdeel langer is, zodat het beter 

aansluit op de bebouwing aan de 

gracht, wordt massaliteit enigszins 

voorkomen. Door materiaalgebruik en 

detaillering - ook de inrichting van de 

mensa was geheel door Hertzberger 

ontworpen - typerende architectuur.  

Zie: 1, 2, 7 en M. Behm en M. Kloos, 

Hertzberger’s Amsterdam, Amsterdam: 

Arcam / Architectura et Natura Press, 

2007, p. 122-127. 

8
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9
Torenwijk, Ruimzicht 1-329 
en Vrijzicht 2-184, Wieger 
Bruin, H.T. Vink en W. van de 
Kuilen, 1965-1967 [orde 2]

Zes torens van elk twaalf verdieping-

en op een begane grond met entree 

en bergingen. Zes appartementen 

per verdiepingen, de woonkamers 

van de grootste appartementen op 

de vier hoeken met vanuit alle 

appartementen uitzicht op de 

Sloterplas. Eerste type torenflats in 

de vrije sector in Tuinstad Osdorp als 

onderdeel van het Amsterdams 

Uitbreidingsplan (AUP). 

Parkeergarages tussen de torens. 

Fraai gelegen torenensemble tussen 

groen aan de zuidwestzijde van de 

Sloterplas.  

Zie: 1 en M. Steenhuis (red.), De 

nieuwe grachtengordel. De realisatie 

van het Algemeen Uitbreidingsplan 

van Amsterdam, Bussum: THOTH, 

2017, p. 317.

10
Woningen Dijkgraafplein 
1-177, J.P. Kloos, 
1964-1970 [orde 1, GM]

Bijzonder voorbeeld van 

constructivistische architectuur, 

dankzij de stalen, beglaasde galerij 

die is vrij gehouden van de gevel en 

door trappen naar boven en beneden 

de woningen ontsluit. 

Zie: 1, 2, 7 en M. Bock en K. Somer, 

Architect J.P. Kloos 1905. De ethiek 

van de constructie, Amsterdam: Van 

Gennep, 1986, p. 75-77. 

11
1138 Galerijwoningen 
Benedenlangs 2-241, 
Bovenover, Het Hoogt, 
Het Laagt (Plan Van 
Gool), Frans J. van Gool, 
1968-1970 [orde 1] 

Haakvormige bouwblokken met flats 

en maisonnettes, ter hoogte van de 

centrale galerij verbonden door 

opvallende loopbruggen. De 

betonnen gevelelementen 

(kolommen en gebogen balustraden) 

en grote puien in combinatie met de 

bruggen (voetgangersslurven voor 

vliegvelden) maken het een bijzonder 

complex. Onlangs zorgvuldig 

gerenoveerd. Een moderne variant 

op de verhoogde woonstraat in het 

complex in Spangen, Rotterdam. 

Zie: 1, 2, 3, 5 en 7

12
Kikkenstein, nu 
Bijlmermuseum, S. 
Nassuth en J.H. Mulder, 
stedenbouwkundig 
ontwerp en K. Geerts, 
architect Inbo, 1970 

Interessant als restant van een 

belangrijke en spraakmakende 

stadsuitbreiding in de Bijlmermeer. 

Alle oorspronkelijke honingraat-

vormige flatgebouwen zijn, voor zover 

niet gesloopt, inmiddels 

gerenoveerd. Dit gebouw onder 

leiding van Marloes van Haaren in 

2005. Aan de buitenzijde zijn glazen 

liften geplaatst en de binnenstraat is 

daar met een glazen boog omheen  

10

11

9
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geleid. De onderdoorgang is 

verhoogd tot een twee lagen hoge 

poort. Het zijn ingrepen waarbij de 

oorspronkelijke vorm van het gebouw 

zo veel mogelijk is gehandhaafd. 

Zie: 2, 3 en 7 

13
33 woningen voor 
alleenstaanden, 
Rapenburgerplein 13-79/
Nieuwe Herengracht, L.C. 
(Wiek) Röling, 1974  

Experimenteel vanwege het 

architectonisch voegen naar maat, 

schaal en ritme van de bestaande 

bebouwing in combinatie met het 

bieden van nieuwe woonmogelijk-

heden: kleine eenheden voor één 

persoon, bestaande uit dubbel hoge 

woonruimte met entresol, gelegen 

aan een corridor. Predicaat 

experimentele woningbouw. 

Zie: 1, 3 en M. Barzilay, R. Ferwerda 

en A. Blom, Predicaat experimentele 

woningbouw 1968-1980. Verkenning 

Post 65, Amersfoort: RCE, 2018. 

14
831 woningen Gouden 
Leeuw 105-1039 en 
Groenhoven 106-865 met 
2 parkeergarages, Joop 
van Stigt, 1970-1975  

Achttien in hoogte variërende 

woontorens, op de begane grond 

 
 

verbonden door glazen 

wandelgangen met daaraan 

collectieve voorzieningen en 

kinderspeelplaatsen. Van belang als 

stedenbouwkundig beeldbepalend 

ensemble in de Bijlmer en vanwege 

de structuralistische architectuur. 

Zie: 1, 2 en 7

15
15 patiowoningen met 
garages, Bosplaat 2-68, A. 
Evers en G.J.M. Sarlemijn, 
1975 [orde 1] 

Bijzonder op zichzelf staand wijkje 

van patiowoningen. Eén woning is 

later met een verdieping verhoogd.

16
Woongebouw 
Zeeburgerstraat 50-126, 
Ben Loerakker, Bureau 
VDL, 1976-1977  

Zorgvuldig gecomponeerd bouwblok 

met vrije-sectorwoningen, split level 

met een galerij aan de achterzijde.  

Massaliteit is voorkomen door 

repeterende inspringingen van 

balkons en terrassen op de 

bovenste lagen. 

Zie: 2 en 5   
 

17 50 woningen en 22 
bedrijfsruimten, 
Palmdwarsstraat 1-23, 
39-81 en 16-40, 
Goudsbloemstraat, 
Palmstraat, Aldo van 
Eyck en Theo Bosch, 
1979-1981  

Voorbeeldig stadsvernieuwings-

project verdeeld over vier locaties 

aan de Palmdwarsstraat. Goed 

passend bij de schaal en typologie 

van de Jordaan zijn bedrijfsruimten 

en woningen ontwikkeld, deels 

ontsloten door korte galerijen en 

trappen (hoge stoepen). Predicaat 

experimentele woningbouw.

Zie: 3, M. Teunissen, Theo Bosch 

1940-1994. Knokken voor de stad, 

Rotterdam: BONAS, 2006, deel 2, 

p. 39-43 en M. Barzilay, R. Ferwerda 

en A. Blom, Predicaat experimentele 

woningbouw 1968-1980. Verkenning 

Post 65, Amersfoort: RCE, 2018.

14

13

16

17
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18
Woningen en 
bedrijfsruimten 
Bickersgracht 210-218 
en 230-254/Grote 
Bickersstraat, Paul De 
Ley en Jouke van den 
Bout, 1974-1982   

Een van de eerste stadsvernieuwings-

projecten, waar architecten, in hun 

strijd tegen grootschalige nieuwbouw, 

met en voor de buurt een kleinschalig 

en goed op de omgeving aansluitend 

woningbouwplan hebben ontworpen 

en dat dankzij de experimentele 

status (predicaat experimentele 

woningbouw) gerealiseerd kon 

worden. 
Zie: 1, 2, 3, 6, 7, T. Claassen, Paul 

De Ley 1943. Bouwen voor de buurt 

– op zoek naar context en continuïteit, 

Rotterdam: BONAS, 2007, p. 53-55, 

en M. Barzilay, R. Ferwerda en A. 

Blom, Predicaat experimentele 

woningbouw 1968-1980. Verkenning 

Post 65, Amersfoort: RCE, 2018.

19 Woningen Sint Antonies-
breestraat 122-130/
Zuiderkerkhof, Hans L. 
Hagenbeek, 1979-1983 

Bijzonder wooncomplex met 

metrotoegang en een luchtschacht, 

die bekleed is met stalen tegels 

waarlangs een ‘watergordijn’ 

stroomt. Vormt samen met het 

Pentagon een goede afsluiting van 

het Zuiderkerkhof, dat nu een intiem 

en rustig pleintje is. 

Zie: 6 

20 Woningen Haarlemmer 
Houttuinen 45, Herman 
L. Zeinstra, De Kat en 
Peek, 1982/83 

Representatief voorbeeld van een 

gebouw uit de KOG-series. Kleine 

stadsvernieuwingsprojecten, 

doorgaans één of twee percelen, 

met gestandaardiseerde woningen 

en gevels bestaande uit standaard 

panelen inclusief vensters (helaas 

zijn de panelen hier donker 

geschilderd); de maatverschillen 

werden opgevangen door variatie in 

de gemetselde penanten. Een 

vergelijkbaar, maar door zijn grote 

omvang atypisch voorbeeld is het 

complex Jacob Catskade hoek De 

Wittenstraat van dezelfde architect, 

met bijzondere hoekoplossing. 

Zie: 6 en H. Michel en H. de Boer, 

‘Een inventieve oplossing voor open 

gaten in de stad’, in Wonen-TA/BK 

1985, nr. 1, p. 24-27.

21 Woongebouw Blaaskop, 
81 woningen en 4 
bedrijfsruimten, 
Wibautstraat 31-56/
Blasiusstraat/
Ruyschstraat, Kees de 
Kat en Dick Peek, 1983  

Kop van een bouwblok, dat steden-

bouwkundig en architectonisch goed 

aansluit; veel beter dan de tot dan 

gebruikelijke sobere (uitgeklede), 

stadsvernieuwingsarchitectuur. Ook 

interessant vanwege het zorgvuldig 

ontworpen binnenterrein. 

Zie: 3

19

20
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22 Woongebouw Pentagon, 
94 woningen en 4 
bedrijfsruimten, Sint 
Antoniesbreestraat 132-
142/Raamgracht, Theo 
Bosch, 1983-1984  

Theo Bosch is een van de pioniers 

van de stadsvernieuwing. Met Aldo 

van Eyck won hij de prijsvraag voor 

de Nieuwmarktbuurt. Het Pentagon 

respecteert de historisch gegroeide 

stadsstructuur en sluit goed aan op 

de nieuwbouw van Hagenbeek. De 

hier ontwikkelde architectuur is 

Bosch’ stijl gebleven. 

Zie: 3, 5, 6, 7 en M. Teunissen, Theo 

Bosch 1940-1994. Knokken voor de 

stad, Rotterdam: BONAS, 2006, deel 

2, p. 75-80.

23 Woongebouw President 
Brandstraat hoek 
Reitzstraat, Jef Reintjes, 
1983-1985  

Het blok bevat een gevarieerd 

woonprogramma, bestaande uit 66 

woningen, 17 HAT-eenheden en een 

groepswoning. Door allerlei bijzondere 

elementen in de gestuukte en licht 

geschilderde gevel, verticaal 

doorgaande raampartijen, afgeronde 

uitstekende balkons, glazen bouw-

stenen en tegeltableaus, binnen 

strakke contouren en op een lage 

plint, is een fraaie pleinwand ontstaan. 

Zie: 6 

24 Woningen, 
atelierwoningen en 
bedrijfsruimten, 
Zwanenburgwal 218-230 
hoek Staalstraat, Paul 
De Ley, 1984-1986  

Mooi voorbeeld van in de 

stadsvernieuwing in de jaren tachtig 

opkomende toepassing van 

buitengevelisolatie, voorzien van een 

gestuukt en licht geschilderd 

oppervlak. Bijzonder ook vanwege de 

afgeronde hoek en de strookramen. 

Bij dit gebouw geen verkeerde 

detailleringen die de eerste 

stucprojecten kenmerkten. 

Zie: 3, 7 en T. Claassen, Paul De Ley 

1943. Bouwen voor de buurt – op 

zoek naar context en continuïteit, 

Rotterdam: BONAS, 2007, p. 84-87. 

25 Schuifdeurwoningen 
Wagenaarstraat 20-24 
en 30-36 en 2e Van 
Swindenstraat 3-13, 
Margreet Duinker en 
Machiel van der Torre, 
1987-1988

In de straatwand opvallende blokjes 

sociale huurwoningen; functiona-

listische architectuur. Gevels 

afgewerkt met buitengevel- 

isolatie en stucwerk; in het midden  

 
trappenhuizen met korte galerijen 

aan de straat. De plattegronden 

hebben een vaste sanitaire kern met 

aan vier zijden schuifwanden die de 

omringende woonruimte naar 

behoeve kunnen indelen. Belangrijk 

voorbeeld voor woningen met een 

flexibele indeling.

Zie: 7 en Schuiven met ruimte(s). De 

mening van bewoners over “de” 

schuifdeurwoning, Amsterdam: Bouw- 

en Woningdienst Amsterdam, 1990. 

26 Vierwindenhuis, 
Windroosplein, G.P. 
(Piero) Frassinelli, 1988-
1990  

Bijzonder collectief woongebouw 

bestaande uit 89 koopwoningen. Niet 

vanwege de rommelige kleinschalige 

architectuur, maar vanwege de 

filosofie die, ‘gebaseerd op een 

kosmologische ordening en 

georiënteerd op de Poolster’, een 

combinatie van privacy en 

gemeenschappelijkheid nastreeft. In 

de vier hoeken van het complex 

gemeenschappelijke voorzieningen - 

wintertuin, café en expositieruimte, 

sauna en een theatertje - die door de 

bewoners worden beheerd. (Bron: 

Groenendijk en Vollaard) 

Zie: 7, 8 en H. Ibelings, ‘Een 

moderne Tribustère. Het 

Vierwindenhuis in Amsterdam’, in 

Archis 1990, nr. 11, p. 46-50.

23

24
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27 Universiteitsbibliotheek, 
Singel 425, Publieke 
Werken, J. Leupen, 1967 
[orde 1]

Strakke, met de omgeving 

contrasterende vlakke natuurstenen 

gevel, doch niet zonder dat 

pogingen zijn gedaan die enigszins 

aan te passen: een daklijst met 

monumentale plastieken, terug 

liggende bovenste laag, vensters op 

begane grond en eerste verdieping 

vormen samen een hoge onderpui. 

Op de verdiepingen erboven zijn de 

vensters minder hoog. 

Zie: 2 

28 Voormalige R.K. 
Nijverheidsschool, thans 
Old School met broed-
plaatsen, Gaasterland-
straat 3-5, G.J. de Haas, 
J.Chr. Heese en Th.J.N. 
van der Klei, 1971-1973 
[orde 2] 

Complex met een slanke zichtbare 

betonconstructie en doorgaande 

raamstroken; door terug liggende 

bovenlichtstroken niet massaal. Mooi 

voorbeeld van scholenbouw. De 

gymzaal is inmiddels gesloopt. Voor 

het interieur werden twee 

houtcollages als wandkunstwerken 

ontworpen, waarvan er nog één, 

ontworpen door Wilfred Voet, 

aanwezig is.

29 Willemsparkschool en 
Montessorischool, Willem 
Witsenstraat 12-14, 
Herman Hertzberger, 
1980-1983 

Twee compacte schoolgebouwen, 

als grote stadsvilla’s ontworpen; 

typisch en belangrijk in het oeuvre 

van Hertzberger door de gebruikte 

materialen, raampartijen en trappen. 

Nog vrijwel onveranderd. Deze 

schoolontwerpen vormen de start 

van een imposante reeks scholen die 

Hertzberger sindsdien realiseerde. 

(Bron: Groenendijk en Vollaard). 

Zie: 4, 7, 8, 9, H. van Dijk, 

‘Hertzbergers huizen. De 

mogelijkheden en grenzen van een 

leidend thema’, in Archis 1986, nr. 

12, p. 14-37 en M. Behm en  

 
 

M. Kloos, Hertzberger’s Amsterdam, 

Amsterdam: Arcam/Architectura et 

Natura Press, 2007, p. 136-141 
 

30 P.C. Hoofthuis, 
Letterenfaculteit UvA, 
Spuistraat 134/Singel, 
Theo Bosch, 1981-1984 
[orde 1, GM] 

Groot gebouw, door insnoeringen 

geleed en daardoor redelijk passend 

in de omgeving. Typische 

structuralistische architectuur van 

Theo Bosch en oorspronkelijk ook 

Aldo van Eyck (die afhaakte naar 

aanleiding van het doortrekken van de 

begane grond, een inbreuk op de 

structuralistische opzet van het 

gebouw), met erkers, vides en 

trappen. De passage is helaas nu 

afgesloten. Eén van de weinige niet-

woongebouwen van Bosch. 

Zie: 5, 6, 7, H. van Dijk, ‘Structuren 

en hun relativering. De Faculteit der 

Letteren van Theo Bosch’, in Wonen-

TA/BK 1985, nr. 1, p. 8-17 en M. 

Teunissen, Theo Bosch 1940-1994 

Knokken voor de stad, Rotterdam: 

BONAS, 2006, deel 2, p. 84-94.

28

29
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31 Voormalig kantoorgebouw 
Turmac met binnenhof en 
tuin ontworpen door Mien 
Ruys, Antonio 
Vivaldistraat 2-8, Hein 
Salomonson, 1961-1966 
[orde 1, GM] 

Een van de mooiste en goed 

bewaarde bedrijfsgebouwen van Hein 

Salomonson. Het ontwerp is 

gebaseerd op de Modulor, het 

maatsysteem van Le Corbusier. 

Functionalistisch gebouw met 

variatie in de gevels. 

Zie: 2, 5, 7 en N. Smit, Hein 

Salomonson architect 1910-1994. 

Schijnbare eenvoud, Rotterdam: 

BONAS, 2009, p. 146-150.

32 De Nederlandsche Bank, 
Frederiksplein/Westeinde 
1, Marius F. Duintjer, 
1960-1968 [orde 3] 

‘Een van de fraaiste voorbeelden in 

Nederland van het zakelijk 

modernisme dat in de jaren zestig 

internationaal furore maakte.’ (Bron: 

Ibelings). De latere, gedurfde 

uitbreiding met een ronde toren, doet 

daaraan afbreuk. Desondanks goed 

gesitueerd, de oorspronkelijke toren 

staat niet in de as van de 

Utrechtsestraat, de gevels van de 

toren zijn niet recht maar licht 

toelopend (optische correctie). 

Zie: 5, 7, M. van Bijleveld en T. 

Claassen, M.F. Duintjer 1908-1983. 

Strak, helder, open – architectuur als 

drager van een nieuwe samenleving, 

Rotterdam: BONAS, 2007, p. 148-150 

en A. Oxenaar, ‘Duintjer revisited’, in 

Amstelodamum 105 (2018), p. 1-2.

33 Vivaldi, voorheen kantoor 
en magazijn Philips-
Duphar, Antonio 
Vivaldistraat 56-60, Peter 
de Clercq Zubli en Piet 
Zanstra, (Bureau Zanstra, 
Gmelig Meyling & De 
Clercq Zubli), 1968  

Strak vormgegeven kantoorgebouw, 

met op de beide verdiepingen een 

regelmaat van repeterende vensters 

in diepe neggen. Op de begane 

grond terug liggende puien, boven de 

entree met een elegante luifel. 

Zorgvuldig gerenoveerd, waarbij de 

dakopbouw niet storend is 

uitgebreid. 
Zie: N. Mens, ZZDP architecten-

ondernemers, Rotterdam: 010 

Publishers, 2004, p. 56.

34 Voormalige bedrijfs-
kantine Shell, thans 
paviljoen Tolhuistuin, 
IJpromenade 2, Arthur 
Staal, 1971-1974  

De kantine werd in 2011 verbouwd  

 

tot restaurant met expositie- en  

muziekruimten onder leiding van 

VASD interieur & architectuur. 

De toren Overhoeks is door de 

ingrijpend veranderde ‘kroon’ en 

de gewijzigde gevels niet meer 

monumentwaardig. 

Zie: 7

35 Voormalige Algemene 
Bank Nederland, 
Vijzelstraat 66-80, 
Marius F. Duintjer, 1969-
1973 [orde 2] 

Ooit omstreden kantoorgebouw 

hoewel het in de plaats kwam van 

een vrij massaal woongebouw, dat 

ook al over de Kerkstraat heen 

gebouwd was. Zorgvuldig 

gerenoveerd en gerestaureerd. 

Zie: 2, 6 en M. van Bijleveld en T. 

Claassen, M.F. Duintjer 1908-1983. 

Strak, helder, open-architectuur als 

drager van een nieuwe samenleving, 

Rotterdam: BONAS, 2007, p. 170-

172.

36 Hoofdkantoor S.F.B., 
Basisweg 10, A.N. 
Oyevaar, Van Gool, 
Oyevaar, De Bruijn, 1974  

Structuralistisch kantoorgebouw met 

in elkaar doorlopende, vrij indeelbare 

kantoortuinen. De inrichting was 

ontworpen door Friso Kramer en de 

binnentuin door Mien Ruys. 

Kunstwerken: de ‘perceptie-

kolommen’ van Hans Hoebers en 

glas van Marte Röling. 

Zie: 2 

 

33
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37 Kantongerecht 
Amsterdam, 
Parnassusweg 220, Ben 
Loerakker (VDL), 1970-
1975 [orde 1, GM] 

Oudste deel van het ‘Parnas-complex’ 

met een opvallende stoere, 

onafgewerkte ruwe betonconstructie.

Zie: 7

38 Kantoorgebouw IBM, 
Johan Huizingalaan 765, 
W.T. Ellerman (Lucas en 
Niemeijer), 1976  
[orde 1, GM] 

Bijzonder sculpturaal vormgegeven 

kantoorgebouw, door afgeschuinde 

kubusachtige vormen; de gevels 

hebben een streng grid van lichte en 

donkere vlakken. 

Zie: 2

39 Kantoorgebouw ‘BH-
gebouw’, Overschiestraat 
3, Frans J. van Gool, 
1971-1978  

Langwerpig kantoorgebouw met twee 

kernen die het gebouw doen 

uitstulpen, daardoor zijn de gevels 

golvend. Er zijn geen doorgaande  

 

borstweringen toegepast, maar 

(bolle) panelen per raamtravee. 

Behoort tot de betere 

kantoorgebouwen uit deze periode. 

40 Kantoorvilla’s 
Weteringschans 26 en 
28, Frans J. van Gool, 
1970-1979  

Destijds controversieel en 

spraakmakend; inmiddels iconisch. 

Zorgvuldig ontworpen gebouwen die 

het doorzicht van de singel-

bebouwing respecteren, maar 

architectonisch nogal afwijken van 

de omgeving. 

Zie: 2, 5, 6 en 7

41 Voormalig hoofdkantoor 
NMB, nu ING, Bijlmerplein 
888, Ton Alberts en Max 
van Huut, 1983-1987  

Belangrijk voorbeeld van organische 

architectuur van Alberts en Van 

Huut. De architectuur van het 

exterieur is consequent doorgevoerd 

in het interieur, in de daar aanwezige 

kunst, in de kleuren en in het  

tuinontwerp. Als omvangrijk totaal  

 

 

kunstwerk monumentwaardig. Wordt 

verbouwd tot wooncomplex. 

Zie: 4, 5, 7, 8, 9 en H. van Dijk, 

‘Pinkstervuur op een laag pitje. De 

NMB-bank van Ton Alberts en Max 

van Huut’, in Archis 1988, nr. 1, p. 

36-45.

42 Architectenbureau 
Soeters, Kerkstraat 204, 
Sjoerd Soeters, 1988-
1989  

Bijzonder voorbeeld van hightech-

architectuur, door toegepaste 

materialen (zoals aluminium 

golfplaat) en vormgeving (met name 

de strakke kroonlijst). Het is in feite  

een rigoureuze verbouwing.  

Zie: 7

43 Gebouw Oudhof 
voormalig effecten-
kantoor, Rokin 99, Mart 
A.A. van Schijndel, 1988-
1990 [orde 1, GM] 

Zeldzaam en gedurfd voorbeeld van 

postmodernisme in Amsterdam. 

Zie: 7, 8 en 9
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44 Mozeshuis, Waterlooplein 
205, P.H. (Sier) van Rhijn, 
1962-1969 [orde 1, GM]

Zorgvuldig gedetailleerde en tegelijk 

sobere bakstenen gevel. De entree is 

helaas gewijzigd. 

Zie: 6

45 Buurtcentrum Transvaal, 
D. Theronstraat 2, Pi de 
Bruijn en Ruud Snikken-
burg Dienst Volkshuis-
vesting, 1973-1975  

Stedenbouwkundig en architectonisch 

bijzonder poortgebouw, kwetsbaar 

maar nog opmerkelijk gaaf. Belangrijk 

in het oeuvre van Pi de Bruijn als 

diens eerste werk en onderscheiden 

met de Merkelbach-prijs. Bijzonder 

ook als monument voor de 

stadsvernieuwing waar ook werd 

geïnvesteerd in buurtvoorzieningen. 

Zie: 2, 6, 7, P. de Bruijn, ‘Een 

buurtcentrum voor de Amsterdamse 

Transvaalbuurt’, in Wonen-TA/BK  

 

 

1976, nr. 20, p. 5-15 en M. 

Kruidenier, Waardestelling 

Buurtcentrum Transvaal, Nijmegen 

2017.

46 Voormalige Openbare 
Bibliotheek thans Andaz 
Hotel, Prinsengracht 587, 
architect ir. R.F.L. Nord 
(Architectenbureau 
Gerard de Klerk), 1975-
1977 [orde 1, GM] 

Door verticale geleding van de 

bakstenen gevels opgedeeld in vier 

eenheden, in hoogte verschillend en 

van schuine dakvlakken voorzien, en 

door de verticale vensters voegt dit 

vrij grote gebouw zich goed in de 

gevelwand. Kenmerkend voor de 

enigszins aangepaste architectuur 

van dit bureau in het centrum van de 

stad. Sterke verwantschap met de 

hotels aan het Kattegat en de N.Z. 

Voorburgwal. 

Zie: 6 

47 Hubertushuis of 
Moederhuis, Plantage 
Middenlaan 33, Aldo van 
Eyck, 1973-1978 [orde 1] 

Karakteristiek ontwerp van Van Eyck 

in aansluiting op een bestaand pand, 

maar dat zich door de opbouw van de 

gevel, de materialen en de vele 

kleuren daarvan onderscheidt. 

Opvallend zijn ook ruimtelijke 

elementen als terrassen, erkers, 

hoogteverschillen, trappen en 

passages ten behoeve van sociaal 

contact. Ook bijzonder vanwege de 

oorspronkelijke functie als huis voor 

ongehuwde moeders.  

Zie: 2, 5, 6, 7, F. Strauven, ‘Plaats 

voor wederkerigheid. Het Moederhuis 

/ architect Aldo van Eyck’, in Wonen-

TA/BK 1980, nr. 8, p. 11-30 en W.J. 

van Heuvel, Structuralisme in de 

Nederlandse architectuur, Rotterdam: 

010, 1992, p. 178-181.   
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48 Thomaskerk, P.K.N., 
Prinses Irenestraat 34-
36, K.L. Sijmons, 1964-
1966 [orde 1, GM] 

Hoogtepunt in het oeuvre van 

Sijmons die hier is beïnvloed door Le 

Corbusier. Tevens in liturgisch 

opzicht vernieuwend in de 

naoorlogse hervormde kerkbouw. 

Indrukwekkende kerkruimte. 

Zie: 2

49 Paviljoen Buitenveldert, 
Vrije Gemeente thans 
Joods Cultureel Centrum, 
Van der Boechorststraat 
26, Gerrit Th. Rietveld en 
Johan van Tricht, 1967 
[orde 2] 

Van stedenbouwkundig belang als 

onderdeel van het nog gaaf bewaard 

gebleven wijkje in Buitenveldert, 

onderdeel AUP,  als nog redelijk gaaf 

ontwerp van Rietveld en Van Tricht, 

en vanuit cultuurhistorisch oogpunt 

als kerkgebouw voor de Vrije 

Gemeente en daarna als Joods 

Cultureel Centrum (met een kleine 

synagoge). 

Zie: 2, M. Küper en I. van Zijl, Gerrit 

Th. Rietveld 1888-1964 The complete 

works, Utrecht: Centraal Museum, 

1992, p. 350 en E. van Voolen en P. 

Meijer, Synagogen van Nederland, 

Zutphen: Walburg Pers, 2006, p. 

64-65. 

50 Sint Pauluskerk, Pieter 
Calandlaan 194-196, J.J. 
van Leeuwen, 1967  
[orde 2] 

Belangrijk voorbeeld van rooms-

katholieke kerkbouw uit de late  

 

jaren ‘60. Interieur met concentrisch 

bankenplan en mystieke lichtinval 

boven en achter het altaar. Als 

zodanig van belang.

51 Weerenkapel thans 
Baptistenkerk, Het Breed 
2, C.J. Worp, 1968  
[orde 1, GM] 

Goed voorbeeld van 

functionalistische protestantse 

kerkbouw in Amsterdam; tevens één 

van de laatst gebouwde hervormde 

kerken in de hoofdstad.

52 Voormalige kerk St. 
Willibrordus thans 
Afrikahuis, Van 
Ostadestraat 270, Joop 
van Stigt, 1968-1969  
[orde 1, GM] 

Mooi voorbeeld van de 

multifunctionele en sobere trend in 

de rooms-katholieke kerkbouw van 

na het Tweede Vaticaans Concilie.

Zie: 2 en 6

53 Salvatorkerk (R.K.), 
Savelsbos 1, G.J. van der 
Grinten, Van der Grinten 
& Heijdenrijk, 1969-1970 

[orde 1] 
Een van de laatste rooms-katholieke 

kerken in Amsterdam, van belang 

wegens multifunctionaliteit en als 

voorbeeld van een zogenaamde 

verdiepingskerk met nevenruimten 

onder de kerkzaal.

54 Andrieskerk, A.J. 
Ernststraat 869, H.W.M. 
Hupkes, 1971 [orde 1, GM] 

Opvallend voorbeeld van 

antroposofische kerkbouw onder 

invloed van Rudolf Steiner 

(organische stijl). Ramen ontworpen 

door glaskunstenaar Udo Zembok, 

die ook glaskunstwerken voor het 

voormalige NMB-gebouw van Alberts 

en Van Huut ontwierp.

54
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55 Watertoren, Waterkering-
weg, GWL-terrein, 
Publieke Werken, H. ’t 
Hoen, 1966  

Bijzondere, strak moderne 

toevoeging aan het van oorsprong 

eind 19de-eeuwse complex. De 

eerste stalen watertoren in 

Nederland is 37 m hoog en heeft 

een reservoir met kegelvormige 

bodem. De watertoren functioneert 

nog en is een opvallende herinnering 

aan de oorspronkelijke bestemming 

van het terrein. 

Zie: 2, H. ’t Hoen, ‘De nieuwe 

watertoren’, in Ons Amsterdam 18 

(1966), p. 286-288, ‘Stalen 

watertoren te Amsterdam’, in Bouw 

23 (1968), p. 2022-2025 en H. van 

der Veen, Watertorens in Nederland, 

Rotterdam: Uitgeverij 010, 1989, p. 

104.

56 Brugwachtershuisje 
Kortjewantsbrug (Brug 
487), Prins Hendrikkade, 
Publieke Werken, Dick 
Slebos, 1967  

Opvallend nieuw zakelijk gebouwtje; 

uniek door de cilindervorm. 

Zie: F.V. Smit, Bruggen in Amsterdam. 

Infrastructurele ontwikkelingen en 

brugontwerpen van 1850 tot 2010, 

Utrecht: Matrijs, 2010, p. 250-252 

en S. Glasl e.a. (red.), Sweets  

overzicht inzicht uitzicht. Een gids  

 

voor de Amsterdamse 

brugwachtershuisjes, Amsterdam: 

Arcam, 2013, p. 122-125.

57 Latjesbrug (Brug 50), 
over de Nieuwe 
Herengracht, Publieke 
Werken, Dirk L. 
Sterenberg 1968 [orde 2] 

Basculebrug met brugleuningen van 

beeldhouwer Herman van der Heide 

(lid van de Liga Nieuw Beelden). 

Mooi voorbeeld van toegepaste 

kunst; al sinds de Amsterdamse 

School werden bij de uitvoering van 

bruggen kunstenaars ingeschakeld. 

De brug vormt een ensemble met de 

Hortusbrug uit 1960 en M.S. Vaz 

Diasbrug uit 1964 (ook met 

hekwerken van H. van der Heide).

Zie: F.V. Smit, Bruggen in Amsterdam. 

Infrastructurele ontwikkelingen en 

brugontwerpen van 1850 tot 2010, 

Utrecht: Matrijs, 2010, p. 309-310.

58 Ventilatiegebouw IJ-
tunnel, Meeuwenlaan 9 
en Piet Heinkade, Enrico 
Hartsuyker, 1968 

Functioneel krachtig vormgegeven en 

daardoor zeer karakteristiek. ‘De 

ventilatiegebouwen van de tunnel 

hebben zich eigenlijk gevormd naar 

de functie die ze kregen te vervullen. 

Ik heb ze dus niet echt ontworpen, 

zoals een architect zijn ontwerpen 

tot stand brengt.’ (E. Hartsuyker in 

Het Vrije Volk 30-10-1968) 

Zie: W. van Moorsel en D. Segaar-

Höweler, Enrico Hartsuyker en Luzia 

Hartsuyker-Curjel. Modellen voor 

nieuwe woonvormen, Rotterdam: 

BONAS, 2008, p. 91.

59 Torontobrug (Brug 350), 
over de Amstel, Publieke 
Werken, Dick Slebos, 
vormgeving en Gerrit F. 
Janssonius, techniek, 
1966-1969  

Brede dubbele basculebrug op fraai 

vormgegeven brugpijlers, niet alleen 

vanaf het water maar ook in de 

voetgangersonderdoorgangen goed 

te zien. Om het zicht tussen de 

pijlers niet te verstoren is het 

bewegingswerk in kelders onder de 

pijlers geplaatst.  

Zie: F.V. Smit, Bruggen in Amsterdam. 

Infrastructurele ontwikkelingen en 

brugontwerpen van 1850 tot 2010, 

Utrecht: Matrijs, 2010, p. 316-317.

60 Europarking, 
Marnixstraat 250, Piet 
Zanstra, 1966-1971  
[orde 2] 

Strak en sober zakelijk vormgegeven 

garage met opvallende 

cilindervormige op- en neergangen 

(brutalisme), die het omstreden 

gebouw tot een icoon hebben 

gemaakt. 

Zie: 2, 7 en N. Mens, ZZDP 

architecten-ondernemers, Rotterdam: 

010 Publishers, 2004, p. 64-65.
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61 Van Goghmuseum, Paulus 
Potterstraat 7, Gerrit Th. 
Rietveld, J. van Dillen en 
J. van Tricht, 1972  

Gebouw waarvoor Rietveld nog het 

eerste ontwerp heeft geleverd. 

Typisch voor hem en zijn bureau zijn 

de sterke vormen, gesloten 

gevelvlakken en het glazen 

trappenhuis als verticaal accent. 

Ex- en interieur zijn nog goed 

bewaard. Belangrijk als laat werk van 

Rietveld. 

Zie: 2, 7 en M. Küper en I. van Zijl, 

Gerrit Th. Rietveld 1888-1964 The 

complete works, Utrecht: Centraal 

Museum, 1992, p. 352-353.

62 Boezemgemaal Halfweg 
van Hoogheemraadschap 
Rijnland, Wethouder van 
Essenweg 2-3, Publieke 
Werken, Dick Slebos, 
1975-1977  

Dit Amsterdamse gemaal is een van 

de vier grote boezemgemalen van 

Rijnland. Indrukwekkend utilitair 

complex met dienstwoningen en 

werkruimten. Onder elk van de drie 

kappen een schroefvijzelpomp met 

aandrijfkast en elektromotor 

(voorheen een dieselmotor). 

Zie: 2 en 7

63 ’t Nieuwe Kafé, voormalig 
ontvangstgebouw Nieuwe 
Kerk, Cornelis Wegener 
Sleeswijk, 1980  

Nieuwbouw in aangepaste, 

historiserende stijl, retro avant la 

lettre. Verving een neogotische 

aanbouw. De lichtkleurige kalksteen  

is in harmonie met het 

zuiderdwarsschip en het koor. De 

architect was betrokken bij de  

 
 

restauratie van de kerk. 

Zie: G. Hoogewoud, ‘Enige 

opmerkingen over de voltooide 

restauratie van de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam’, in Bulletin K.N.O.B. 79 

(1980), p. 151-152.

64 IJdoornlaanbrug (Brug 
970), over het 
Noordhollandsch Kanaal, 
Publieke Werken, Dirk L. 
Sterenberg, 1984  

Fraai vormgegeven brug, zowel de 

stalen beweegbare basculebrug als 

de betonnen brugpijlers en het 

brugwachtershuisje. 

Zie: F.V. Smit, Bruggen in Amsterdam. 

Infrastructurele ontwikkelingen en 

brugontwerpen van 1850 tot 2010, 

Utrecht: Matrijs, 2010, p. 178 en S. 

Glasl e.a. (red.), Sweets overzicht 

inzicht uitzicht. Een gids voor de 

Amsterdamse brugwachtershuisjes,  

 
 

Amsterdam: Arcam, 2013, p. 140-

143.

65 Uitbreiding 
Concertgebouw met 
nieuwe hoofdingang, 
Concertgebouwplein 2, Pi 
de Bruijn, Architecten 
Cie, 1984-1988  

Gedurfde aanbouw aan één zijde van 

een strikt symmetrisch gebouw, 

contrasterend in materiaalkeuze en 

vormgeving. De bijzondere 

uitnodigende uitbreiding met 

scherpe belijning voegt een eigen 

volume toe zonder afbreuk te doen 

aan het gesloten neoclassicistische 

bestaande gebouw. 

Zie: R. de Graaf, ‘Een vleugel voor 

het Concertgebouw’, in Wonen-TA/BK 

1984, nr. 16, p. 9 en H. van Dijk, 

‘Benarde Muze. Gevestigde 

architectuur en onderdrukte 

schoonheid’, in Archis 1988, nr. 7, p. 

46-51.
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