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“Een gebouw is maar korte tijd nieuw" aldus één van
Warners’ levenslessen, “en gedurende veel langere tijd
oud. Zorg daarom voor materialen die mooier worden als
ze verouderen, zoals graniet, tufsteen, brons en teakhout.”
We behandelen in deze bijlage kort een aantal etagehuizen die Warners,
buurt, maar er komen nog meer bijzondere ontwerpen van Warners aan de
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Vooral Annet Pasveer heeft veel gepubliceerd over F.A. Warners. In 2004 verscheen
van haar een overzicht van volledige oeuvre van Warners. En in 2018 publiceerde
ze het boek rechts waarin o.a. de prachtige interieurs van de gebouwen van Warners
met bijzondere foto's van Arjan Bronkhorst zijn geïllustreerd.
ISBN 978 94614 005 43

Bijlage D Warners in Amsterdam

470

HUIZE "LOMA"
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

De Lairessestraat
1913
1922 (bron BAG viewer kadaster)

Opmerkingen:
Een symetrisch gebouw met acht etagewoningen en een portierswoning.
Warners ontwierp hier en in al zijn andere gebouwen zowel het interieur als het exterieur.

Kort na de bouw in 1922. Toen kon deze foto nog worden gemaakt.
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HUIZE ZONNEHOEK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

De Lairessestraat 88-92
Cornelis Schuytstraat 55
1913-1914
1915 (bron BAG viewer kadaster)

Opmerkingen:
Een gebouw met twaalf etagewoningen.
Warners ontwierp zowel ook hier het interieur als het exterieur.
Het gebouw was naast een lift voorzien van veel andere moderne snufjes zoals
centrale verwarming, elektrische bellen, een vuilniskoker en een stofzuigmachine.
Op de zolder vestigt Warners zijn bedrijf A.M.E.E. (Amsterdamse Maatschappij
voor Exploitatie van Etagewoningen).
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HUIZE ZUIDWYCK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

De Lairessestraat 94-98
Cornelis Schuytstraat 56
1916
1916

Opmerkingen:
De gevel aan de Cornelis Schuijtstraat
is volkomen symetrisch. De groene
toren zijn tuinhuizen van de daktuinen.
In dit pand zitten per verdieping drie
woningen van vijf tot zeven kamers.
Op het dak staat in één van de tuinen
Het oorspronkelijke ontwerp.
een zonnewijzer die is ontworpen door Warners.
Kort voor WO II is onder het gebouw een schuilkelder gebouwd.
De entrée aan de De Lairessestraat 96.
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KLEIN ZUIDWYCK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

De Lairessestraat 100-102
1916
1916

Opmerking: De naam verwijst naar Huize Zuidwyck dat naast dit
gebouw is gelegen op nummer 94-98.

Foto:
020apps.nl
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DE STEENHOEK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

De Lairessestraat 130-132
Emmastraat 30-32
1920
1920

Opmerking:
F. A. Warners en zijn gezin namen
hun intrek in dit pand in appartement 1
op de begane grond met het adres
de Lairessestraat 132.
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WESTHOVE
Adres

De Lairessestraat 163-167
Jan van Goyenkade 27-30
Valeriusplein
1920-1922
1923

Ontworpen in
Gerealiseerd in

Opmerking: Dit is een gebouw in een U-vorm dat met zijn hoofdingang (in de onderste
horizontale balk) richting Amsterdams Lyceum staat.

Het
Amsterdams
Lyceum
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PARKWIJK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

Waldeck Pyrmontlaan 20
1922-1923
1923

Opmerkingen:
Dit gebouw is gelegen tussen de Waldeck Pyrmontlaan
en de Saxen Weimarlaan in het zogeheten
Willemspark. Het omvat zestien etagewoningen.
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OLDENHOECK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

Jacob Obrechtstraat
1925-1926
1927

Opmerking: In dit pand zaten ook bedrijfsruimten, waaronder een kapsalon.

Het Algemeen Handelsblad 14 mei 1926

In juni 2020 stond voor € 2.500.000
een appartement te koop op de
vierde verdieping van dit gebouw.
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De tennisbaan achter het pand.
Oldenhoeck staat links boven op de foto.
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SCHOUWENHOEK
Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

Apollolaan 193-197
Olympiaplein 5
1929-1932
1934 (Olympiaplein)
1936 (Apollaan)

Opmerking: Het ontwerp rechtsboven lijkt uiteindelijk gerealiseerd te zijn.

Ook hier staat de naam van Warners gebeiteld op de gevel.
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Warners mocht met zijn etage(woon)huizen slechts tot een maximale hoogte van vier verdiepingen gaan.
Dus toen hij kantoren kon gaan ontwerpen, ging zijn hart sneller kloppen.
We behandelen hier twee van die moderne panden, maar er waren er meer.

GEBOUW ATLANTA

Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

Stadhouderskade 5-6
1927
1929

Opmerkingen:
De belangrijkste huurder in dit pand zou de importeur van REO-automobielen worden.
Het logo van die firma verwerkte Warners bovenin de toren. U kunt de vleugels duidelijk
o.a. zien op de schets.
REO zat niet lang in het pand.
Recent stond hier nog wel
het logo van het trendy
modemerk Tommy Hilfiger
op de gevel.
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GEBOUW CANDIDA

Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

Nieuwezijds Voorburgwal 120-126
1930
1932

Opmerkingen: dit gebouw is tegenwoordig in gebruik van de Universiteit van Amsterdam.
Het bedrijf Opecta van Otto Frank
(de vader van Anne Frank) was
in dit pand gevestigd, voordat het
verhuisde naar Prinsengracht
263. Daar zat de familie Frank in
de oorlog ondergedoken in het
achterhuis.
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Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

HET CLUBHUS VAN DE AYC

IJsbaanpad (het ontwerp van Warners)
1925
vermoedelijk nooit gebouwd

Jaap Eden werd in 1893 wereldkampioen op de (natuur)ijsbaan van het Museumplein.
De AYC (de Amsterdamse Ysclub), opgericht in 1864, had een belangrijke functie in
het Amsterdamse sociale leven. Aan het Museumplein stond vanaf 1905 een groot
clubhuis van de AYC. In 1937 verhuisde de AYC naar het IJsbaanpad. Het mooie
gebouw aan het Museumplein
werd afgebroken
in 1950.

Warners maakte al in november 1925 een ontwerp voor een nieuw clubhuis aan het IJsbaanpad. Het was een ontwerp dat recht
deed aan de uitstraling van het oude clubhuis aan het Museumplein van architect Lippits. Maar het ontwerp van Warners voor het
IJsbaanpad, is vermoedelijk nooit gebouwd. We hebben er in ieder geval geen foto's of andere gegevens van teruggevonden.
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HET CLUBHUS AMSTERDAMSE GOLFLINKS
TEGENWOORDIG "THE OLD COURSE"

Adres
Ontworpen in
Gerealiseerd in

Zwarte wegje 4, Duivendrecht
1933
1934

Opmerkingen:
Warners was zelf lid van deze golfclub en hij ontwierp een clubhuis
in de vorm van een groot landhuis.
Het clubhuis bestaat nog steeds en
ligt als een Asterix dorpje verscholen
in de oksel van de Johan Cruijff ArenA.

Deze golfbaan die in een uniek natuurgebied
is gelegen, vormt samen met
Tuinpark Nieuw Vredelust,
een bijzonder groen
hart dat helaas bedreigd
wordt door woningbouw.
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Het archief van F.A. Warners
Tegenwoordig is het complete archief van Warners ondergebracht in het Nieuwe Instituut in
Rotterdam. Maar in de beeldbank van het Stadsarchief vonden we deze zwart-wit foto's die
tonen hoe het archief van Warners in zijn eigen
Huize Zonnehoek er toen heeft uitgezien.
Als u het archief van Warners zou willen inzien,
kunt u een afspraak maken bij
Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam.
De website is www.hetnieuweinstituut.nl

Warners ontwierp ook mooie
decoratieve gebruiksvoorwerpen,
zoals deze klok en lamp.
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