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Amsterdamse School 
in Amstelveen

MONUMENTENROUTE
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Amsterdamse School in Amstelveen

De monumentenroute voert u langs een aantal mooie voorbeelden van 
Amsterdamse School architectuur in Amstelveen, in de wijk Randwijck en het 
Amsterdamse Bos. 

De Amsterdamse School is een populaire bouwstijl uit de jaren 20 en 30, en 
kenmerkt zich door gebruik van expressieve en uitbundige vormen, verwant 
aan het expressionisme. Opvallend is het fraaie gebruik van metselwerk en het 
toepassen van gevelversieringen in baksteen, gebeeldhouwd natuursteen en fraai 
geprofileerd houtwerk. De bouwwerken werden met veel zorg vormgegeven, 
tot in de kleinste details. Vaak waren zelfs de voordeuren, de brievenbussen en 
de erfafscheidingen mee ontworpen. In de wijk Randwijck zie je deze stijldetails 
overal: horizontale reeksen vensters, onderbroken door decoratief houtwerk; 
fraaie metselverbanden; erkers; dakoverstekken, luifels en  bijzondere ramen 
en ruitverdelingen zoals ladderramen, boogramen en ossenoog-vormige 
dakvensters. De Amsterdamse Schoolstijl zag je niet alleen terug in bouwwerken, 
maar ook in gebruiksvoorwerpen zoals meubels en gedrukte media, maar ook in 
bijvoorbeeld bruggen. Piet Kramer, architect bij de Dienst Publieke Werken van 
de gemeente Amsterdam, heeft er vele ontworpen in het Amsterdamse Bos: in 
vele verschillende kleuren, vormen en met verschillende functies zijn ze elk een 
kunstwerk op zich. 



1  JOHANNESKAPEL 
Amsterdamseweg 311 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1928 Ontwerp: A. Ingwersen

De Gereformeerde Kerk kreeg in 1928 een vergunning 
voor het bouwen van een kerkgebouw. In 1935 moest ten 
behoeve van het plaatsen van een orgel een deel van de 
achtergevel worden gesloopt en moest de vloer worden 
verlaagd. In 1974 werd door de toenmalige gebruiker van 
de kerk, de Evangelisch Lutherse gemeente Amstelveen, de 
kapel uitgebouwd, met een afwijkende, moderne uitbouw 
van architect John Webbers. Vanwege de scheefstand van de 
toren is in 1994 funderingsherstel uitgevoerd.

2  HEEMPARK DE BRAAK
 (Rijksmonument) Aanlegjaar: 1939-1941 
Ontwerp: C.P. Broerse met assistentie van Koos Landwehr

De gemeente Nieuwer-Amstel was tot in de jaren ‘20 
nog een agrarische gemeente in een polderlandschap. 
Het oude dorp Amstelveen vormde de dorpskern. Net 
zoals het aangrenzende Amsterdam, kwam de gemeente 
Nieuwer-Amstel in de jaren ‘20 met uitbreidingsplannen. De 
gemeente hoopte forenzen te trekken door het creëren van 
een groene woonomgeving in Amstelveen, en besteedde 
speciale aandacht aan stedelijk groen en wandelparken. 
In de jaren ’30 is het park versneld aangelegd d.m.v. een 
werkverschaffingsproject. 

3 PAULUSKERK
 Wolfert van Borsselenweg 116 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1937 Ontwerp: A.T. Kraan 

De kerk vormt een monumentaal complex tezamen met 
de naastgelegen kosterij en pastorie. De plattegrond van 
de kerk is waaiervormig. Het snijpunt van de verschillende 
zadeldaken is voorzien van een achtkantige ruiter, bekleed 
met koperplaten. De gehele kerk is gedecoreerd  met fraai 
vormgegeven glas-in-lood-vensters. 

G5140
Typemachine
Let op: De Braak is een wandelpark. Hier mag dus niet gefietst worden. 



4  WONINGEN
Dijkgravenlaan 1-3a (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1938 Ontwerp: F. Jurrema

Het complex bestaat uit twee identieke blokken van twee-
woningen-onder-een dak, die onderling verbonden zijn 
door geschakelde garages met zadeldak. Ten opzichte van 
de middenas zijn de woningen gespiegeld wat betreft de 
vormgeving en indeling. Opvallend is het sterk dominante 
tentdak gedekt met leipannen en de daarin gelegen 
zogeheten ossenoog-dakkapellen. 

5  BOUWBLOK
Dijkgravenlaan / De Ruyschlaan (Gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht) 
Bouwjaar: 1938 Ontwerp: J.C. Teunisse

Het vierkante bouwblok met binnentuinen aan de Claes 
Persijnlaan-Dijkgravenlaan-De Ruwiellaan-De Ruyschlaan 
(bestaande uit 24 woonhuizen met schuren en 16 garages) 
is symmetrisch van opzet. Opvallend zijn de loggia’s op de 
eerste verdieping en de zorgvuldige detaillering, zoals de 
voordeuren, het metselwerk en de sierlijsten. 



6  2-ONDER-1-KAPWONING
Willem van Beijerenlaan 27, 29 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1927 Ontwerp: P.J.M. Zeegers

Deze monumentale 2-onder-2-kap-woning vormt de 
beëindiging van een complex van 12 woningen aan de Van 
Spaenstraat. Het pand is bijzonder vanwege het tentdak 
dat uitloopt in twee symmetrisch vormgegeven puntgevels. 
Opvallend is het fraai vormgegeven houtwerk van de 
kozijnen, luifels, luiken en erkers.  

7  WONINGEN
Rentmeesterslaan 65-68 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1926 Ontwerp: H. van der Bijl

De woningen zijn onderdeel van een groter 
stedenbouwkundig complex. 
Binnen dit complex was tot in 1977 op de hoek een winkel 
gevestigd, met een daarboven gelegen winkelwoning. 
Het bijzondere pand domineert de aangrenzende, lagere 
woningen, met zijn extra verdieping, schoorstenen en 
afgeronde hoek.  

Randwijck
De wijk Randwijck is tussen 1924 en 1950 onder 
burgemeester Arie Colijn (1916-1932) gebouwd, 
nadat Amsterdam tot tweemaal toe een groot 
deel van Nieuwer-Amstel had geannexeerd. 
Burgemeester Colijn voorkwam dat dit nogmaals 
gebeurde door een wijk tegen de nieuwe 
noordgrens van gemeente Nieuwer-Amstel 
(nu Amstelveen) aan te bouwen. Diverse Amsterdamse architecten, onder wie 
bekende vertegenwoordigers van de Amsterdamse School, ontwierpen de 
stedenbouwkundige opzet van de wijk in combinatie met de tuindorpgedachte. 
Kenmerkend zijn kleine buurten met eigen voorzieningen, zoals winkels op de 
hoeken, voor- en achtertuinen, korte straten uitlopend op pleinen, plantsoenen 
en openbaar groen. De waterlopen en groenvoorzieningen zijn grotendeels 
door C.P. Broerse ontworpen, die jarenlang hoofd van de Plantsoenendienst 
is geweest. Zodoende werd Randwijck een aantrekkelijk woonoord voor 
Amsterdammers die de overvolle stad wilden ontvluchten. 



8  WONINGEN
Catharina van Clevepark 1-29 (Gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht) 
Bouwjaar: 1933 Ontwerp: Veerman & Dekker

Het complex is gelegen in het hart van Randwijck; deze 
wijk is opgezet in een dorpsachtige sfeer met eigen 
voorzieningen, pleinen en plantsoenen met schilderachtige 
doorkijkjes.
Deze panden maken deel uit van een grote bouwstroom 
van 50 middenstandswoningen, aan de Eikenrodelaan en 
het Catharina van Clevepark. De horizontale ritmiek van 
de woningen wordt geaccentueerd door de erkers, de 
doorlopende massieve kozijnen op de eerste verdieping en 
de dakkapellen in het dakvlak.

9 HOEKWONING
Eikenrodelaan 68 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1933 Ontwerp: Veerman & Dekker

Deze woning valt op door de grote dakvlakken die haaks 
op elkaar staan, en verschillend in hoogte zijn. Daarmee 
wordt de stedenbouwkundige setting op de hoek benadrukt 
en verlevendigd. De woningen op de vier hoeken van het 
plein kruising Eikenrodelaan en Catharina van Clevelaan 
zijn expres niet symmetrisch vormgegeven, en versterken 
daarmee het levendige stedenbouwkundige straatbeeld. 

10  VOORMALIGE MICHIEL DE RUY TERSCHOOL
Catharina van Clevepark 10 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1930 Ontwerp: Dienst Gemeentewerken

De school is opgericht als een Gemeentelijke Lagere 
Openbare school naar ontwerp van de Dienst 
Gemeentewerken. Het exterieur van de school heeft 
een sterk expressief karakter door het toegepaste 
metselverband en door het flinke dakoverstek, de brede, wit 
geschilderde horizontale banden en de verticale gemetselde 
pilasters. Bijzonder is het vroege gebruik van stalen vensters 
in het gebouw. Over het water tussen het Catharine van 
Clevepark en de Catharine van Clevelaan lag ooit de 
prachtig vormgegeven ‘Randwijckbrug’ in Amsterdamse 
School-stijl, van architect P.A. Warners. 



11  PLEINWAND
Plantsoen Laanhoorn (Gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht) 
Bouwjaar: 1930 Ontwerp: A.R. de Vries en W. Pool. 

Op 9 augustus 1929 is bouwvergunning verleend voor de 
bouw van het woningbouwcomplex aan het Plantsoen 
Laanhorn. Het complex bestaat uit zestien woonhuizen en 
een winkel-woonhuis. De woningen, die gebouwd zijn in de 
stijl van de Amsterdamse School, kijken aan de voorzijde uit 
op een plantsoen en ‘slingeren hier als het ware omheen’. 
De woningen sluiten aan bij de opzet voor de gemeente in 
de jaren dertig: Amstelveen als tuindorp. Het plantsoen is 
bedoeld geweest als entree van de wijk Randwijck.

12  WOONHUIZEN
Baljuwenlaan 2,4, Margriete van Clevelaan 16, 18 
(Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1928 Ontwerp: Corn. J.H. Schol

De woningen zijn onderdeel van de oorspronkelijke 
bebouwing rond het Laanhornplantsoen; deze wijk is 
opgezet in een dorpsachtige sfeer met eigen voorzieningen, 
pleinen en plantsoenen met schilderachtige doorkijkjes. 
Bijzonder aan deze woning is de stedenbouwkundige setting 
op de hoek, en de architectonische, in elkaar geschoven 
bouwelementen en met zorg vormgegeven detaillering, 
zoals de afgeronde entreedeuren, de flinke schoorsteen en 
de bijzondere raamvormen.

13  WOONHUIZEN
Jan Tooropplantsoen 1-16, Jan Tooroplaan 51-53 (Gemeentelijk 
beschermd dorpsgezicht) 
Bouwjaar: 1931 Ontwerp: Alb. J. Kramer

Stedenbouwkundig is de straat symmetrisch van opzet, 
en flankeert de entree naar het Amsterdamse Bos. De 
woningen staan op grondgebied van de toenmalige 
gemeente Nieuwer Amstel, terwijl de omliggende gronden 
behoorden tot de gemeente Amsterdam, die op dat moment 
werkte aan de aanleg van het Amsterdamse Bos in het kader 
van de werkgelegenheidsverschaffing.

ROUTEBESCHRIJVING  NAAR PUNT  14�

U volgt de Nieuwe Kalfjeslaan tot  voorbij de velden 

van hockeyclub Hurly. Daar gaat u het 1e voetpad 

rechts in. Dit is wat moeilijk te vinden. Volg het pad. 

Onderweg komt u brug 566 tegen. U gaat deze brug 

niet over. Vervolgens steekt u een verharde weg 

over en komt brug 551 tegen. Ook deze brug gaat u 

niet over. Volg het pad en ga brug 548 over. 



14  BRUG 548
(Gemeentelijk monument) Hefbrug. 
Bouwjaar: 1956 Ontwerp: P.L. Kramer

Brug 548 is onderdeel van een serie afsluitbare bruggen 
in de nabijheid van het theater en de Bosbaan, zodat het 
verkeer kon worden gestremd tijdens wedstrijden en 
uitvoeringen. De drie in gewicht oplopende ballen van deze 
hijsbrug vormen het contragewicht voor het op te heffen 
brugdeel. Wanneer de brug open is, kan het vaste dekdeel 
worden afgesloten met de slagboom die aan een van de 
landhoofden bevestigd is. 

Amsterdamse Bos 
Het Amsterdamse Bos is ontworpen door 
Cornelis van Eesteren en Jacoba Mulder. Het 
maakt deel uit van het functionalistische 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), dat in de 
jaren ‘30 door de afdeling Stadsontwikkeling 
van de Dienst Publieke Werken werd opgesteld. 
Besloten werd een recreatiebos aan te leggen 
van 895 hectare, half zo groot als de stad Amsterdam. Het Bos zou, beneden 
zeeniveau, in de uitgeveende polders ten zuiden van het Nieuwe Meer worden 
aangelegd. De economische crisis in de jaren ’30 leidde tot de ontwikkeling van 
werkverschaffingsprojecten. Hieraan is de snelle uitvoering van 5 jaar van het 
grootste deel van het ‘Boschplan’ te danken. Door de Tweede Wereldoorlog 
liepen de werkzaamheden vertraging op. Het zuidelijke gedeelte van het Bos, 
ten zuiden van de A9, was pas in 1967 gereed. Het bos is ontworpen in de 
romantische Engelse landschapstijl, die de schijn moest wekken van ‘natuur’, 
hoe aangelegd ook. Het sociale karakter van het Bos, een gebruiksbos voor alle 
Amsterdammers en Amstelveners, is nog altijd aanwezig. 

ROUTEBESCHRIJVING NAAR PUNT 15

Blijf het pad volgen en sla het 1e pad links in. Loop 

langs het infopaneel ‘Bruggen in het bos”. Loop 

brug 508 over. Ga dan bij het 1e gele paaltje links 

af en loop brug 531 over. Vervolg het pad langs het 

water. Op een gegeven moment ziet u rechts brug 

530. Deze brug hoeft u niet over.



15  BRUG 530, 531
Dubbele ophaalbrug met ballenkettingen (Gemeentelijk 
monument) 
Bouwjaar: 1938 Ontwerp: P.L. Kramer

Ook deze hijsbruggen maken onderdeel uit van een serie 
ophaalbruggen rond de Bosbaan en het openluchttheater. De 
hijsconstructie van deze brug bestaat uit stalen stangen die 
aan het eind zijn voorzien van stalen ballen aan een ketting: 
deze functioneren als contragewicht en belanden bij het 
ophalen van de brug in de houten bakken aan weerszijden 
van de brug.  Kramer heeft zich bij deze bruggen laten 
inspireren door een oud hijsprincipe van Bernard Forest 
Belidor (1693-1761). Tot 1830 werd het systeem internationaal 
toegepast, maar slechts enkele van deze bruggen zijn 
bewaard gebleven. 

16  BRUG 525
vaste brug (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1938 Ontwerp: P.L. Kramer

In tegenstelling tot de houten bruggen aan de fiets- en 
wandelpaden zijn de bruggen in de hoofdverkeersroute 
strakker vormgegeven, en uitgevoerd in beton, steen en 
staal. Maar ook deze bruggen kenmerken zich door een 
subtiele vormgeving met aandacht voor detail zoals in het 
hekwerk van burg 525 duidelijk wordt. 

17  BRUG 522
Vaste brug met afsluitbare poort (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1938 Ontwerp: P.L. Kramer

De brug vormt de overgang tussen de grote speelweide 
en het terrein rond het Bostheater. Rond het openlucht 
theater en de Bosbaan zijn door Kramer afsluitbare 
bruggen ontworpen, zodat dit deel tijdens opvoeringen en 
roeiwedstrijden kan worden afgesloten voor verkeer. De 
meeste Kramer-bruggen in het bos, waaronder deze, zijn 
terug gebracht in hun oorspronkelijke, expressieve kleuren. 
De bruggen waarvan de oorspronkelijke kleuren niet bekend 
zijn, zijn zwart-wit geschilderd. 

ROUTEBESCHRIJVING NAAR PUNT 16

Blijf het pad volgen, steek de verharde weg over. 

Links ziet u een blauwe brug, laat deze brug links 

liggen en volg het pad. Aan het eind van het pad 

ziet u links brug 525. Ook deze brug hoeft u niet 

over te steken.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR PUNT 17

U gaat nu naar rechts over de verharde 

Duizendmeterweg richting het Bostheater. Bij het 

Bostheater gaat u linksaf het terrein op. Volg hier 

de geasfalteerde weg en u komt bij brug 522.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR PUNT 18

U gaat brug 522 over. Bent u met de fiets, sla 

dan rechts af en volg de bordjes Amstelveen. De 

wandelaars kunnen de route inkorten door  de 

speelweide over te steken. 



18  BRUG 543
Vaste brug (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1939-1940 Ontwerp: P.L. Kramer

Brug 543 vormt één van de entrees van het Amsterdamse 
Bos vanaf de Oude Karselaan, geschikt voor gemotoriseerd 
verkeer. De gemetselde brug met natuurstenen elementen 
heeft als een van de weinige bruggen in het bos een 
stedelijk karakter. Op de vier hoeken van de brug zijn de vier 
windstreken in graniet aangegeven. In veel van Kramer’s 
stadsbruggen is het motief van een windroos te vinden, zo 
ook in deze. 

19  VOORMALIG GEBOUW VAN SPEYKSCHOOL
Amsterdamseweg 273 (Gemeentelijk monument) 
Bouwjaar: 1925 Ontwerp: L. van der Bijl

In 1925 wordt deze openbare lagere school bestaande uit vier 
lokalen gebouwd. Twee jaar later wordt de school met een 
vleugel met twee lokalen aan de achterzijde uitgebreid. Sinds 
1974 is het gebouw niet meer in gebruik als lagere school. De 
oorspronkelijk symmetrisch opgezette school bestaat uit een 
vleugel met vier lokalen van één bouwlaag en een schilddak, 
uitgevoerd als een mansardekap. Midden in de voorgevel 
bevindt zich de entree, geaccentueerd met een torenachtig 

opbouw met  tentdak. 



Monumenten zijn, zo schrijft de monumentenwet 1988, vervaardigde zaken of terreinen die 
van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 
hun cultuurhistorische waarde. Het doel ervan is duurzaam behoud in het algemeen belang. 
Amstelveen is in totaal 173 monumenten rijk, en 11 beschermde stads- en dorpsgezichten.
Meer informatie over monumenten en cultureel erfgoed in Amstelveen vindt u op 
de website www.amstelveen.nl/monumenten. Op deze pagina vindt u bijvoorbeeld 
een overzicht van alle Amstelveense monumenten, informatie over de omgang met 
monumenten, de mogelijkheden tot subsidie voor onderhoud en restauratie en uitleg over 
het archeologische beleid van de gemeente. 
Neem contact op met de adviseur monumenten en archeologie van de gemeente, als u meer 
wilt weten.

Colofon
 
Deze wandel- en fietsroute is gemaakt voor de Open Monumentendagen 2015.
Tekst en Route: Gemeente Amstelveen
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