MONUMENTENROUTE

Rondje rond de kerk in Amstelveen

FIETSROUTE

Rondje kerken in Amstelveen
Met deze ﬁetsroute van 12,5 km lang komt u langs een 11-tal monumentale
kerken in Amstelveen. Deze routefolder is gemaakt in het kader van de Open
Monumentendagen 2017, die plaatsvinden op zaterdag 9 en zondag 10 september. In dit weekend zijn op de route 6 kerken opengesteld voor publiek,
zodat u ook de bijzondere interieurs van de kerken kunt bekijken, en vaak zelfs
de toren kunt beklimmen. Overigens is ook de Urbanuskerk in Nes dit weekend
geopend voor publiek. Dat is nog wel 12 km extra ﬁetsen (heen en weer vanaf
routepunt 8), maar zeker de moeite waard! Maar ook buiten het Monumentenweekend is de ﬁetstocht het aanbevelen waard. De kerken zijn gebouwd in
verschillende bouwperioden (van eind 19de eeuw tot de jaren zes g van de
vorige eeuw), en weerspiegelen elk de speciﬁeke, en vaak zeer uiteenlopende,
bouwtrent van die periode, waarbij de Tweede Wereldoorlog een duidelijk omslagpun vormt in de vormgeving van de kerken. De Kruiskerk, gebouwd in 1950
(routepunt 11), vormt in dit verhaal een mooie tussenvorm.
De beschrijving wordt steeds geﬂankeerd door een historische foto uit ons historisch fotoarchief, zodat u de huidige kerk en omgeving kunt vergelijken met
de vroegere situa e. Wij wensen u veel plezier op deze ﬁetstocht langs de Amstelveense kerken!

Beeldbank Amstelveen
De gemeente Amstelveen is dit jaar gestart met de voor iedereen toegankelijke
digitale beeldbank. Hierin zijn foto’s uit ons historisch fotoarchief te vinden, inclusief beschrijvingen. Het fotoarchief bestaat uit totaal 7000 foto’s, zo’n 1500
zijn nu al te raadplegen, en daar komen er wekelijks meer bij. Neemt u dus
vooral een kijkje op h ps://beeldbank.amstelveen.nl

1. Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116
Geopend tijdens het Open
Monumentenweekend
op
zaterdag 9 september tussen
10 uur en 16.00 uur.

Foto uit 1935

De (protestante) Pauluskerk is gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect
A.T. Kraan. Samen met de naastgelegen kosterij en pastorie is het complex aangewezen als gemeentelijk monument in 2010. De kerk is gebouwd in een typerende jaren ‘30 s jl die neigt naar een ingetogen vorm van de Amsterdamse
school, met haar ornamen ek in het metselwerk en steile dakhellingen. De
torenspits is jdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verwijderd, en
na de oorlog volgens het originele ontwerp teruggebouwd. Ook veel van de
villa’s in deze wijk werden jdens de oorlog geconﬁsceerd door de Duitsers.

2. Johanneskapel, Amsterdamseweg 311
Niet geopend tijdens het Monumentenweekend.

Foto uit 1928

De (protestantse) Johanneskapel is in 1928 gebouwd naar ontwerp van architect A. Ingwersen. Het zal u niet verbazen dat hij net als de Pauluskerk is vormgegeven in een ingetogen vorm van de Amsterdamse school-s jl. In 1975 is de
kerk uitgebreid met twee vleugels naar ontwerp van architect J. Webbers. De
kerk is in 2015 buiten func e geraakt en inmiddels herbestemd tot kantoorruimte.

3. Heilige Sint Annakerk, Amsterdamseweg 22
Niet geopend tijdens het Monumentenweekend.

De (katholieke) Annakerk (gemeentelijk monument) en de naastgelegen pasorie zijn in 1927 gebouwd
naar ontwerp van de architecten
J.P.L. Hendriks en H.C.M. van Beers.
Het complex lag oorspronkelijk in
de oude dorpskern van Amstelveen
maar is na de aanleg van de A9
enigzins geïsoleerd komen te liggen. De pastorie zal helaas plaats
moeten maken voor de verbreding
van de A9. De kerk is in 2012 aan de
eredienst on rokken. Er zijn plannen in ontwikkeling om verschillende culturele-maatschappelijke
diensten in de kerk onder te brengen.
Foto uit 1967
Ansichtkaart uit 1929

4. Dorpskerk, Dorpsstraat 36
Niet geopend tijdens het
Monumentenweekend.

A eelding uit 1910

De (protestante) Dorpskerk aan het Dorpsplein, in de oude dorpskern van Amstelveen, is in etappes gebouwd: het schip in 1866 naar ontwerp van architect
Bakhuizen, de dwarsbeuken in 1925 naar ontwerp van Posthumus Meyes &
zoon en de huidige toren in 1928. Nadat de oorspronkelijke toren in 1928 (zie
a eelding) erns g werd beschadigd door blikseminslag, is hij vervangen door
de de huidige toren. In het metselwerk kun je de plaats van het oorspronkelijke
grote glas-in-lood venster in de voorgevel nog terugzien. De kerk is in 2011 aan
de eredienst on rokken en is sinds 2013 herbestemd tot medisch centrum.
Onderstaand ziet u twee foto’s uit 1967 van het interieur van de kerk. Waar
mogelijk zijn historische interieuronderdelen behouden, zoals de preekstoel,
de vloertegels en de dakconstruc e.

5. Handwegkerk, Handweg 117
Niet geopend tijdens het Monumentenweekend.

Foto uit 1920

De (protestante) Handwegkerk is in 1899 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect B. Koolhaas. Het ontwerp is gebaseerd op
de gereformeerde kerk te Amersfoort. De opvallende voorgevel van de verder vrij ingetogen zaalkerk is versierd met rondboognissen, klimmende
rondboogfriezen, hoekkolommen en als bekroning van de top een achthoekig torentje met
een achtzijdige spits. In de gevel zijn horizontale
banden en belijningen aangebracht ter accentuering van de architectuur. De kerk is in 2010 uit de
eredienst on rokken. Alleen de voorgevel van de
kerk geniet een monumentale status.

6. Sint Urbanuskerk, Bovenkerk.
Noorddammerlaan 124
Geopend tijdens het Open Monumentenweekend op zaterdag 9 september tussen 11 uur en 17.00 uur en op zondag
10 september tussen 12:00 en 16:00 uur.

Foto uit 1951

De (katholieke) Urbanuskerk in Bovenkerk is in 1888
gebouwd naar ontwerp van architect Pierre Cuypers
(hij ontwierp ook het Rijksmuseum en het Centraal
Sta on in Amsterdam). De kerk is in 1976 inclusief het
orgel, de pastorie en het graf van pastoor Brouwers
aangewezen als Rijksmonument. De kerk is vormgegeven als een driebeukige Neogothische hallenkerk.
Opvallend is de zeskan ge toren met een spitse,
opengewerkte torenspits. De afgelopen jaren is de
kerk ingrijpend gerestaureerd, zowel
het interieur, het
exterieur als de
fundering.
Foto interieur uit 1900

7. Heilige Geestkerk, Haagbeuklaan 1
Niet geopend tijdens het Monumentenweekend.

De (katholieke) Heilige Geestkerk is in
1962 gebouwd naar ontwerp van architect J.G. de Groot. Het betre een vierkant kerkgebouw met een vrijstaande
toren en past in de na-oorlogse bouwFoto uit 2017
tradi e van de jaren ‘50 en ‘60, waarin
werd afgeweken van de tradi onele kerkvorm van schip met toren en transepten. Het bijzondere glas-in-lood van de voorgevel en het doopkappelletje is
van kunstenaar Hub Levigne, die ook het tegeltableau boven de entree van de
uitstor ng van de Heilige Geest hee vormgegeven. Op 15 mei 2016 werd de
laatste viering gehouden in de kerk, sindsdien staat deze leeg.

8. Paaskerk, Augustinuspark 1
Geopend tijdens het Open Monumentenweekend op zaterdag 9
september en zondag 10 september tussen 13:00 en 17:00 uur.

Foto uit 1967
Foto interieur uit 1964

De (protestante) Paaskerk is in 1962 gebouwd naar ontwerp van architect Van
Asbeck. Hoewel de kerk in hetzelfde jaar is gebouwd als de Heilige Geest kerk,
is hij duidelijk anders vormgegeven, met zijn vrije ligging in het park en paraboolvormige dak. Wel wijkt hij duidelijk af van
de tradi onele kerkenbouw van voor de oorlog. De kerkzaal ligt op de verdieping direct
onder het dak, in het sou erain zijn de func onele ruimten gesitueerd. De kerk hee
geen klokkentoren. Aan de noordgevel is een
klokkenspel aangebracht. De kerk is in 2014
aangewezen als Rijksmonument.

9. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1
Niet geopend tijdens het Monumentenweekend.

Foto uit 1969

De (katholieke) Titus Brandsmakerk is samen met het naastgelegen klooster
gebouwd in 1969, naar ontwerp van architect Becska van bureau ThunnissenVan Kranendonk-Thunnissen. De Titus Brandsmaparochie is op 1 oktober 1990
ontstaan uit de twee Amstelveense Karmelietenparochies, de Carmelparochie
(opgericht 1957) en de Thaborparochie (opgericht 1965). De kerk ligt centraal
in de wederopbouw-wijk Bankras-Kostverloren, die in de jaren ‘60 gebouwd is.
Ook deze moderne, sobere kerk is duidelijk vormgegeven en gebouwd in deze
jd. Dit keer wel met geïngreerde kerktoren, maar verder onconven oneel;
opvallend zijn de samengestelde lessenaarsdaken met verschillende dakhellingen. In het laagste dakvlak zijn zeven lichtschachten aangebracht.

10. Kerk Apostolisch Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 138
Geopend tijdens het Open Monumentenweekend op zaterdag
9 september tussen 10:30 uur en
17:00 uur zondag 10 september
tussen 9:15 (eredienst) en 16:00
uur.

Foto uit 2017

De kerk en pastorie van het Apostolisch Genootschap zijn gebouwd in 1940
naar ontwerp van de Hilversumse architect C.M. Bakker. De sober vormgegeven kerk ligt middenin de wijk Elsrijk en bestaat uit een rechthoekig kerkgebouw met een samengesteld zadeldak, parallel aan de Graaf Aelbrechtlaan,
met een verlaagd entreegedeelte aan de oostzijde en een verlaagd gedeelte
aan de westzijde met func onele ruimten.

11. Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a

Foto uit 1957

De (protestante) Kruiskerk met bijgebouwen en voorplein, is ontworpen Geopend tijdens het Open Monumentendoor architect Marius Duintjer en ge- weekend op zondag 10 september tussen
bouwd in 1950. Hij zocht in zijn ontwer- 13:00 en 17:00 uur.
pen naar een middenweg tussen modernisme en tradi onalisme (ook wel
‘shake hands’). Deze kerk, evenals zijn
bekende ‘Kolenkit’ in Amsterdam Bos
en Lommer behoren nog tot de tradi onele kathedraalkerken bestemd voor
de eredienst. De kerk hee een schip
en een toren maar de architectonische
uitvoering was al onconven oneel. Zijn
latere kerken hadden steeds nadrukkelijker een sociaal-maatschappelijke
func e en werden vormgegeven als
bungalowkerken (een vierkante hoofdvorm zonder of met een vrijstaande toren). De kerk is in 2011 aangewezen als
Rijksmonument en wordt ook wel ‘de
kerk met de duizend ramen’ genoemd
(zie interieurfoto).
Foto interieur 1965

Sint Urbanuskerk Nes, Amsteldijk zuid 144
Geopend tijdens het
Open
Monumentenweekend op zondag 10
september tussen 11:00
en 17:00 uur.

Foto uit 1960

De (katholieke) Heilige Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel ligt niet op de
ﬁetsroute, maar is een Rijksmonument dat zeker het bekijken waard is. De kerk
en pastorie zijn in 1891 gebouwd naar ontwerp van Jos Cuypers, de zoon van de
beroemde Pierre Cuypers. Dit ontwerp was zijn eerste zelfstandige werk. Het
betre een driebeukige neogothische kruisbasiliek. Opvallend is de torenspits
met hoektorentjes. Ook het in verschillende kleuren baksteen uitgevoerde interieur met zandstenen zuilen en stenen kruisribgewelven is bijzonder fraai. De
kerk is in 1976 aangewezen als Rijksmonument.

Foto gemaakt vanuit de kerktoren, in
1914
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