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Aan deze gratis download kunnen geen rechten worden ontleend. De resolutie van deze PDF is verlaagd om het bestand
kleiner te maken. Daardoor kunnen afbeeldingen wat korrelig zijn. De auteursrechten van de inhoud van deze pagina behoren
toe aan DORPS-ontdekkingsreiziger. Veel beeldmateriaal in dit boek stamt van oude ansichtkaarten en oude luchtfoto’s.
Ik heb geprobeerd de makers van al het beeldmateriaal te achterhalen, maar gezien het feit dat veel beeldmateriaal wel 70 jaar
oud is, was dat moeilijk te traceren. Ander beeldmateriaal valt onder publiek domein of is door mijzelf of derden vervaardigd.
Het beeldmateriaal is niet gebruikt met een commercieel oogmerk. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat haar/zijn
toestemming m.b.t. door mij gebruikt archiefmateriaal was vereist, dan verzoek ik deze z.s.m. na het zien van dit boek contact met
mij op te nemen via dolf@planet.nl. Dan kunnen we overleggen.

TOEN (1931): de oerfoto die aan de basis van dit boek stond.
Op bladzijde 4
stond al een
krappere
uitsnede van
deze oerfoto.
Het prille
Tuindorp
Randwijck
vanuit de
lucht in 1931.
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Heden uit een vergelijkbare beeldhoek met de “oerfoto” van 1931.
Natuurlijk is het
onmogelijk om het
blikpunt identiek te
maken, maar
daarom heb ik hier
en daar het beeld
van de oude foto
onder de nieuwe
foto uit laten komen.
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08A. Monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten in Randwijck.
Tuindorp Randwijck telt 20 gemeentelijke monumenten en 5 beschermde stads- en dorpsgezichten (gevelaanzichten
en complexen). Sinds de eerste druk van dit boek zijn er 5 nieuwe gemeentelijke monumenten bij gekomen en een
aantal voormalige beschermde dorpsgezichten zijn gepromoveerd tot gemeentelijk monument. Op deze twee bladzijden
ziet u een opsomming van alle monumenten in Randwijck. Op de bladzijden daarna ziet u een korte specificatie per object,
met minstens één foto. Zie ook bijlage C op bladzijde 454 voor een volledig overzicht van alle gemeentelijke monumenten in Amstelveen.

A. Het enige Rijksmonument in Randwijck
Blz.
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Nr.

Lokatie

Rijksnummer

Bouwjaar

524291

1938

A 1. Amsterdamseweg 419-421A

Omschrijving
Voormalig bankgebouw Incassobank N.V.
Tegenwoordig het kantoor van Amson Kolhof notarissen.

B. Amstelveense gemeentelijk monumenten.
per 27 mei 2020

Blz.

Nr.

Lokatie

Gemeentenr.

Bouwjaar

145
145
146
149
150

B 1.
B 2.
B 3.
B 4.
B 5.

Amsterdamseweg 479
Amsterdamseweg 481
Amsterdamseweg 484-488
Amsterdamseweg 485
Amsterdamseweg 511

GM 39
GM 40
GM 41
GM 42
GM 43

1926
1926
1924
1914
1927

153
155
156
159
159
161
164
165

B 6.
B 7.
B 8.
B 9.
B 10.
B 11.
B 12.
B 13.

Baljuwenlaan 2-4
Baljuwenlaan 6
Baljuwenlaan 26
Catharina van Clevelaan 28
Catharina van Clevelaan 30-32
Catharina van Clevepark 10
Catharina van Clevepark 12
Eikenrodelaan 68

GM 48
GM 49
GM 50
GM 58
GM 59
GM 60
GM 61
GM 79

1930
1933
1932
1926
1928
1936
1931
1934

(dit was vroeger de Walraven van Brederodelaan)
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Omschrijving
Woonhuis (met nummer 481 de helft van twee-onder-een-kap).
Woonhuis (met nummer 479 de helft van twee-onder-een-kap).
Voormalige Garage van Kleef Zenith.
Winkel-woonhuis 'In de Groene Hagedis'.
Voormalige woonvilla, daarna expositieruimte Aemstelle en
een kantoor van Van Lanschot Bankiers. Nu het kantoor
van o.a. Schagen & Helder Accountants en Adviseurs.
Complex van vier woonhuizen met Margriete van Clevelaan 16-18.
Woonhuis verbonden aan Baljuwenlaan nummer 2 en 4.
Vrijstaande woning 'Spitsbergen' met garage.
Complex van huis + garage met Margriete van Clevelaan 1 en 3.
Complex van drie woonhuizen met Margriete van Clevelaan 2.
Voormalige Michiel de Ruyterschool. Nu Villa Randwijck.
PEN transformatorhuisje.
Woning en garage.

Blz.

Nr.

Lokatie

Margaretha van Borsselenlaan 4
Voormalig station halte 9
Randwijcklaan 13*
Willem van Beijerenlaan 27
Willem van Beijerenlaan 29
Museumtramlijn

167
169
170
172
172
172

B 14.
B 15.
B 16.
B 17.
B 18.
B 19.

176

B 20. Schokland 14

Gemeentenr.

Bouwjaar

GM 95
GM 101
GM 110
GM 126
GM 127
GM 119

1928
1914
1932
1929
1929
1912/1918

GM 118

1935

Omschrijving
Complex met de Rentmeesterslaan 65 t/m 68.
Voormalige spoorwachterswoning Nieuwe Kalfjeslaan 9.
Voormalig wijklokaal der Nederduits Hervormde gemeente.
Eengezinswoning, twee-onder-een-kap met nummer 29.
Eengezinswoning, twee-onder-een-kap met nummer 27.
Spoorlijn vanaf het Haarlemmermeerstation (kopstation).
Zie ook hoofdstuk 11 op bladzijde 345 en B15 in deze lijst.
Het gebouw van een voormalige PTT telefooncentrale.

C. Amstelveense beschermde stads- en dorpsgezichten.
per 11 mei 2017
178
184
186
189

192

199

Boekenrodelaan 2-18
DG 02
Catharina van Clevepark 1-29
DG 03
Catharina van Clevepark 30-40
DG 04
Jan Tooropplantsoen 1-16 met
DG 06
Jan Tooroplaan 51 t/m 53 en
Nieuwe Kalfjeslaan 11 t/m 15
C 5 Plantsoen Laanhorn
DG 10
C 5a. Plantsoen Laanhorn 1-10
C 5b. Plantsoen Laanhorn 11-14
C 5c. Plantsoen Laanhorn 15-22
Bijna monumenten. Maar ze hebben de lijst niet gehaald.
C 1.
C 2.
C 3.
C 4.

1930
1928
1951
1931
1932
1932
1931
1930
1935

Complex van negen eengezinswoningen.
Complex met de Rentmeesterslaan nummers 69-70.
Complex van zes woningen/10 garages en een fietsenstalling.
Complex van totaal 22 woningen waaronder:
- twee woningen in het verlengde van het Jan Tooropplantsoen,
- drie woningen haaks op het Jan Tooropplantsoen.
Alle woningen aan het gehele plein.
Complex van tien woonhuizen.
Complex van vier woonhuizen en twee garages.
Complex van acht woonhuizen en drie garages.

* In hoofdstuk 8C vanaf bladzijde 212 kunt u een uitgebreide beschrijving lezen over o.a. het behoud van Randwijcklaan 13.
In 1932 gebouwd als wijkgebouw voor de Nederduits Hervormde Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
Dit gebouw was vanaf 2 juni 1938 tot mei 1942 officieel in gebruik als sjoel.
NB. De vormgeving van de schildjes bij de gemeentelijk monumenten is door ons zelf verzonnen.
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Monumentenlijst met beeld en toelichting.
A. Rijksmonument.
Amsterdamseweg 419-421A.

Voormalige bankgebouw van de Incassobank N.V.
Tegenwoordig Amson en Kolhof
notarissen.
Bouwjaar 1938.
Architecten: Gratema & Dinger.
Zie ook bladzijde 318 en 454.
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B. De gemeentelijke monumentenlijst.

Amsterdamseweg 479.

Twee woonhuizen onder een kap (met 481).
Architect: Herman van der Bijl.
Gebouwd in 1926.

Amsterdamseweg 481.

Twee woonhuizen onder een kap (met 479).
Architect: Herman van der Bijl.
Gebouwd in 1926.

Het huis op nummer 477 (links en rechts) is
weliswaar geen monument, maar heeft een
opmerkelijke verbouwing ondergaan. Begin
deze eeuw is het dak gelift en er is een
verdieping tussen gezet. Die verbouwing is
nu nauwelijks meer waarneembaar. Maar het
ooit identieke huis ernaast (nummer 475) biedt
voor de liefhebber goed vergelijkingsmateriaal.
145

Garage Zenith/van Kleef.

Voormalige garage met daarachter een werkplaats en
daarboven woningen. Zie ook bladzijde 433.
Architecten: de gebroeders P.B. en P. Esther.
Gebouwd in 1924.
Aanbouw (werkplaats)
ontworpen door
Herman van der Bijl.

Op de luchtfoto uit 1930 ziet u rechts op de foto de
achterzijde van 'Van Kleef’s autobedrijf'.

Op deze ansichtkaart kijkt u van oost naar west.
Aan het eind van de straat ziet u rechts de achterkant
van het markante witte pand van de Zenith garage.
146

Amsterdamse School en Art Deco.
De experts spreken: "Het pand aan de Amsterdamseweg 484-488
is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de
Amsterdamse School en Art Deco-invloeden. Het heeft een unieke
en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen".
Commissie ruimtelijke kwaliteit
“Zoals de commissie Ruimtelijke Kwaliteit aangeeft, kenmerkt
het ontwerp van het gebouw zich door de Amsterdamse Schoolstijl
die in de eerste decennia van de twintigste eeuw zeer populair was”,
zegt wethouder Herbert Raat (Welstand en Monumenten).
“Dit uit zich onder meer door de symmetrie, het traditionele materiaalgebruik zoals de met pannen gedekte en geknikte piramidevormige kap,
de fraai vormgegeven details en opvallende kleuren. Volgens de
Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit
deze periode nog zo gaaf is.”
Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) hecht veel waarde
aan het behoud van monumenten voor Amstelveen. “Als college
geven wij monumenten een nadrukkelijke plek bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de lokale historie van Amstelveen
niet verloren gaat.”
Bron:

https://www.regioonline.nl/regio-amsterdam/oude-kwik-fit-garage-amsterdamseweg-voorgedragen-als-monument/

Hieronder de vermoedelijk oudste foto van het pand uit 1932
toen er nog geen naam op de gevel stond.
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Amsterdamseweg 485.

Woonhuis-apotheek 'In de Groene Hagedis'.
Architect: Leo van der Bijl.
Bouwjaar: 1914.
In dit pand heeft ook een ouderwetse drogist gezeten met een
mooie gaper aan de gevel. Geopend op 8 september 1926.
Veel informatie over dit pand staat op de site Amstelveenweb.
Kijk op: www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=3300

Een foto uit het privéarchief van de familie Stakelbeek.
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Amsterdamseweg 511.

'Villa Aemstelle' is gebouwd door aannemer N.F. Coorengel naar een ontwerp van
architect Herman van der Bijl. Het gebouw werd geopend op 11 januari 1927.
Dit gebouw fungeerde later tevens als
gemeentelijk expositiegebouw (zie de
foto rechtsonder). Het werd in 1963 als
zodanig in gebruik genomen.

In 1991 is 'Aemstelle expositie'
verhuisd naar het voormalige gebouw
van de Roelof Venemaschool. Dat
gebouw is inmiddels gesloopt.
Villa Aemstelle diende daarna als
kantoor voor Van Lanschot
Bankiers. Tegenwoordig is
in dit pand o.a. het kantoor
van Schagen & Helder
Accountants en Adviseurs
en Steenkuipers Vastgoed
Management gevestigd.

Een luchtfoto van de achterzijde uit 1947.
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Zie ook bladzijde 521.

De bouwtekeningen van Villa Aemstelle van de hand van architect Herman van der Bijl.
Op 18 februari 1948 werd Villa Aemstelle eigendom van de gemeente Nieuwer-Amstel.
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Baljuwenlaan 2- 4.
Complex van vier woonhuizen aan Baljuwenlaan 2 en 4 met Margriete van Clevelaan 16-18.
Architect: C.J.H. Schol.
Gebouwd in1930.
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Een ansichtkaart uit 1944. Collectie Evert Zuiderent. Direct links het huis aan Baljuwenlaan 2.
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Baljuwenlaan 6.

Gebouwd in 1930.
Architect: C.J.H. Schol.
Dit huis ligt in het verlengde van gemeentelijk monument
op nummer 2 en 4. Op nummer 2 zit op de eerste verdieping
hetzelfde kenmerkende raam met een boog erboven als hier
op nummer 6.
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Baljuwenlaan 26,

'Spitsbergen'.

Vrijstaande woning met garage. Op de hoek van de Hendrik van
Borsselenkade.
Architecten: A.R. de Vries en W. Pool.
Bouwjaar:
1932.
Eigenlijk een van de weinige vrijstaande huizen in de wijk. Het huis
heeft in ieder geval met de langste oprit vanaf de Margriete van
Clevelaan. Een foto van dat 'garagepad' ziet u rechts. Dit huis werd
lang bewoond door de beroemde hockeyfamilie Spits. Dus daarom
heeft het huis ook de bijnaam 'Spitsbergen'.
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Rechts achteraan de kade ziet u het vroegere bejaardentehuis Buitenveldert.
Links daarvan 'Spitsbergen' met het kenmerkende pyramidedak.
157
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Catharina van Clevelaan 28.

Samen met Margriete van Clevelaan 1 en 3.
Architect: F.A. Warners.
Gebouwd in 1926.
Complex van drie huizen met een
inpandige garage bij nummer 28. Op de
foto hieronder kijkt u de Margriete van
Clevelaan in. Van links naar rechts loopt de
Catharina van Clevelaan.

Catharina van Clevelaan 30-32.

Complex met Margriete van Clevelaan 2.
Architect: F.A. Warners
Gebouwd in 1928.
Op de foto hierboven loopt in het midden
de Margriete van Clevelaan. Van links
naar rechts loopt
de Catharina van Clevelaan.
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Op de ansichtkaart uit 1938 hierboven kijkt u vanaf de Catharina van Clevelaan de Margriete van Clevelaan in.
Een foto uit de collectie van Evert Zuiderent. Het bouwjaar van het blok links is 1926, het bouwjaar van het blok rechts is 1928.
160

Catharina van Clevepark 10.
Het oude gebouw van de Michiel de Ruyterschool deed recent
nog tijdelijk dienst als Roelof Venemaschool. Gebouwd in 1936.
Dit is een ontwerp van de Dienst Gemeentewerken Amstelveen.
Het gebouw werd officieel op 18 september 2018 in gebruik
genomen door Villa Randwijck (www.villarandwijck.nl).

Een uitsnede uit een luchtfoto uit 1954.
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De oorspronkelijke bouwtekeningen van de Openbare School 4 (vanaf 1942 de Michiel de Ruyterschool).

Helaas is nergens in de papieren terug te vinden welke persoon de architect was van dit gebouw. Daarom staat
de Dienst gemeentewerken Nieuwer-Amstel te boek als de architect. Op 9 mei 1935 is aan de directeur van gemeentewerken
vergunning verleend voor het bouwen van een
'7-klassige school' voor openbaar onderwijs.
Het schoolgebouw was klaar in 1936. In juni 1986
is vergunning verleend voor de bouw van een losse
peuterspeelzaal, rechts van de oude ingang.
Dat gebouwtje is alweer gesloopt.
In 1990 is de gymzaal aangebouwd aan de westkant.
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Catharina van Clevepark 12.
Gebouwd in 1931. Rood omcirkeld op onderstaande luchtfoto is uit 1952.
Architect: J.B. van Loghem voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN).
Een transformatorhuisje, dat lang nagenoeg volledig achter bosjes verscholen ging.
Maar tegenwoordig zie je weer het prachtige metselwerk in volle glorie.
Rechts de ingang die
toegankelijk is vanaf de
Laan van Bloemenhove.

Het mooie
metselwerk is ook
goed te zien aan
de achterzijde.
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Rechts en links van de
groene metalen deur zitten
de vroeger gebruikelijke reliëftegels
van een Haan en een Bulldog.
De Haan slaat alarm en de Buldog
moet vandalen afschrikken.
Die tegels werken tegenwoordig
natuurlijk niet meer maar ze zijn wel
mooi decoratief. En ze staan symbool
voor een tijdperk toen iedereen nog
wat gezagsgetrouwer was.
Deze foto is een combinatie van twee afbeeldingen.

Eikenrodelaan 68.

Aan de rotonde in het midden van het Catharina van Clevepark staan een woning en garage van architect J.C. Brand jr die
zijn gebouwd in 1934. Het huis is verbonden aan Catharina van Clevepark 48 (rechts). De garage (68a, met puntdak links)
zit vast aan de garage links ernaast (68b) die er precies zo uitziet. Een bijzonder huis met ramen op vier(!) verdiepingen.

Architect J.C. Brand in 1934.
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V.l.n.r. : Rentmeesterslaan 69, 68 (iets naar voren), 67, 66, 65 en Margaretha van Borsselenlaan 4, 6 en 8. Op de hoek, bij de twee markiezen, zat kruidenier
C. de Dood. Daarna vanaf de rechterhoek van de Margaretha van Borsselenlaan 1 (boek- en sigarenhandel Schaeffer) en vervolgens Rentmeesterslaan 64 en 63.
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Margaretha van Borsselenlaan 4.
Complex met Rentmeesterslaan 65-68.
Architect: Herman van der Bijl.
Bouwjaar: 1928.
Op de volgende bladzijde ziet u dat er in het begin nog een slootje
liep langs de oneven kant van de Margaretha van Borsselenlaan.
Daarom rechts de bruggetjes naar de huizen.
Hieronder ziet u de ingang van Margaretha van Borsselenlaan 4
(dat is tegenwoordig het huisnummer)..

V.r.n.l. de panden aan de
Rentmeesterslaan 65, 66 en 67.
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Opmerking: dit is natuurlijk de M(argaretha) van Borsselenlaan in Nieuwer-Amstel. Links op de hoek met de markiezen zat kruidenier C. de Dood.
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Het voormalige station halte 35 van de Haarlemmermeerspoorlijn.

Nieuwe Kalfjeslaan 9.
Architect: onbekend.
Bouwjaar: 1915.
Dit was een spoorwachterswoning die ook als station werd
gebruikt. Station is een groot woord. Het was meer een
stopplaats waar men ook kon kaartjes kopen. Het station was
echter slechts kort in gebruik; van 1915 t/m 1925. Later werd
het nog kort in gebruik gesteld tussen 1941 en 1944 (tijdens
de oorlog) toen bus H niet kon rijden vanwege brandstofgebrek.
In 2020 is het hele Amstelveense gedeelte van de voormalige
Haarlemmermeerspoorlijn tot gemeentelijk Amstelveens
monument betempeld. Zie nummer B19 Museumtramlijn.
Maar dit is dus het enige treinstation dat echt in Randwijck ligt.
Tegenwoordig ligt het station dus langs het traject van de
Museumtramlijn. Maar omdat het voormalig stationsgebouw tegenwoordig een woonhuis is, ligt de halte van die tramlijn direct ten
noorden van de Nieuwe Kalfjeslaan. Overigens is dit tegenwoordig wel het enige voormalige 'station' met een eigen zwembad.
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Randwijcklaan 13.

Wijklokaal voor de Nederduits Hervormde gemeente van Amstelveen-Buitenveldert.
Architect: F.A. Warners.
Bouwjaar: 1932.
Philip Anne Warners heeft in 1932 een houten gebouwtje ontworpen dat nu nog staat aan de Randwijcklaan 13.
Het werd eerst gebruikt als wijkgebouw van de Nederduits Hervormde Kerk.
In juni 1938werd dit gebouw als synagoge ingewijd door opperrabbijn L.H. Sarlouis. Het was tot mei 1942 ook een school voor
joodse kinderen en daarna o.a. een kleuterschool, een lokaal voor een tafeltennisvereniging en een praktijk voor podologie.
In januari 2018 werd dit gebouw door de gemeente van de sloophamer gered. Lees meer hierover vanaf bladzijde 212.
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De heropening vond plaats op 5 december 2019. Toen
werd door wethouder Herbert Raat en Philip Warners,
de kleinzoon van architect F. A. Warners, nevenstaande
gedenkplaat onthuld.
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Willem van Beijerenlaan 27.

Architect: P.W. Zeegers.
Twee-onder-een-kapwoning uit 1929. Nummer 27
(links op de foto) is verbonden aan het blok aan de
Van Spaenstraat 2 t/m 24.

Willem van Beijerenlaan 29.

Architect: P.W. Zeegers.
Bouwjaar 1929.
Het rechter gedeelte van twee-onder-een-kapwoning.
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Het traject van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn.
In mei 1915 werd de Haarlemmermeerspoorlijn geopend. Deze spoorlijn was
een uitgebreid netwerk met het Haarlemmermeerstation in Amsterdam als
kopstation. Zie voor meer informatie hoofdstuk 11: De Haarlemmermeerspoorlijn,
op bladzijde 346. De spoorverbinding voor passagiers werd in 1950 opgeheven.
In 1975 werd het traject weer in dienst genomen door de Stichting Elektrische Museumtram Amsterdam (EMA). In 1990 werd het
traject doorgetrokken tot Bovenkerk waar een keerpunt werd aangebracht. Elke zondag van april t/m oktober rijdt er twee keer per
uur een tram tussen het Haarlemmermeerstation en Amstelveen-Bovenkerk en vice-versa.
Er wordt gereden met een grote diversiteit aan antieke trams. Kijk op https://www.museumtramlijn.org .
Vanwege de cultuurhistorische
waarde is het Amstelveense deel
van de museumspoorlijn op
26 mei 2020 door de gemeente
Amstelveen definitief aangewezen
als gemeentelijk monument.
De Erfgoedcommissie heeft
geadviseerd dat het spoortracé
van grote waarde is als onderdeel
van de tussen 1912 en 1918
aangelegde Haarlemmermeerspoorlijnen. Alle in Amstelveen
gelegen stationsgebouwen,
spoorwegwachterswoningen
en dienstwoningen hadden al
een monumentale status.
Bij de gemeente Amsterdam
is tegelijkertijd een vergelijkbaar
verzoek in behandeling
genomen. Zie tevens het Amstelveens gemeentelijk monument B15: het voormalige station nummer 35 van de
Haarlemmermeerspoorlijn. Daarvan staat ook een foto op de volgende bladzijde.
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(Nieuwe) Kalfjeslaan Station 35 in 1944

Station 33 Karselaan

Station 34 Amsterdamseweg

Amstelveen Oude Dorp

De
De dubbele
dubbele wachterswoning
wachterswoning
bij
bij keerpunt
keerpunt
Bovenkerk..
Bovenkerk..
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De overgang bij de Bosbaan met de Duiventil.
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Schokland 14.

Een voormalige telefooncentrale van de PTT.
Gebouwd in: 1935.
Architect: Rijkswaterstaat.
Herbert Raat: “Deze voormalige telefooncentrale is een ankerpunt binnen de
ontwikkeling van de telefonie in de 20ste eeuw
en laat zien hoe zorgvuldig de
Rijksgebouwendienst dit soort
voorzieningen ontwierp”.
Tot voor kort was in dit gebouw
het Europees Go centrum
(EGCC) gevestigd.

Het rechtergedeelte dat iets
naar voren uitsteekt, is later
aangebouwd. Het steekt
ook verder uit aan de
achterkant.
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Rechts een foto uit 1967. De hoge flat tussen de telefooncentrale en
het winkelrijtje aan de Rembrandtweg stond er nog niet.
Dat gebouw is in 1971 gebouwd.

Een foto uit 1941 toen het gebouw nog niet was uitgebreid aan de oostkant. Bron: collectie Evert Zuiderent
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C. Gemeentelijk beschermde stads- of dorpsgezichten.
Boekenrodelaan 2 t/m 18.
Complex van negen eengezinswoningen.
Architect: J.C. Brand jr.
Bouwjaar: 1930.
Deze straat is deel van een blok dat als een van de
eerste blokken werd gebouwd in het lager gelegen
gedeelte van de wijk, tegen de Kalfjeslaan aan.

Tussen de huizen met
nummer 8 en 10 zit een
pittoresk toegangspoortje
om achter de huizen
te komen. Zo’n zelfde
poortje zit ook aan de
Bos en Vaartlaan.
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Op de kleine luchtfoto rechts uit 1931 ziet u, in het een rode kader,
het blok dat hieronder groter is afgebeeld.

Links een krappere uitsnede van
de foto uit 1930 die volledig op
bladzijde 140 van dit boek staat.
Van dit blok vormt de even kant
van de Boekenrodelaan, het linker
deel van het blok op de foto.
De Boekenrodelaan is op deze
foto dus nog maar aan één kant
bebouwd. Onder in beeld in het
blok ziet u de huizen die aan de
Oosterhoutlaan staan (27 t/m 37).
Rechts van boven naar beneden,
de Bos en Vaartlaan 1 t/m 9.
Bovenaan v.l.n.r. de achterzijde
van de huizen aan de
Rentmeesterslaan 86 t/m 91.
Er was toen nog sprake van een
directe verbinding van de
Rentmeesterslaan naar de
Wolfert van Borsselenweg die hier
nog op de dijk loopt, parallel aan
de Rentmeesterslaan.
Dat stuk weg/pad op de dijk is nu
het wandelpad langs de
Hendrik van Borsselenkade.
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1960

De oneven zijde (v.l.n.r. 29 t/m 1) van het Catharina van Clevepark.

Deze onderste foto is de oneven zijde (v.l.n.r. 69 t/m 1) van het Catharina van Clevepark.
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Catharina van Clevepark 1-29.
Complex met de Rentmeesterslaan 69-70.
Architect: J.C. Brand.
Bouwjaar: 1928.
Dit is zonder twijfel het breedste beschermde
stads/dorpgezicht van Amstelveen.

Links ziet u de
vergunningszegel d.d.
11 juni 1927 voor onderstaande blauwdruk.
V.l.n.r. nummer 69 t/m
nummer 1.

Van het hoekhuis op nummer 1 (hierboven in het midden) en naar links lopen de
huisnummers t/m Catharina van Clevepark 29. Dit is het blok tegenover het gebouw
van Villa Randwijck (de oude Michiel de Ruyterschool).

Hierboven v.r.n.l nummer 3 t/m 13.
Links een deel van het 3e van
de puntdakhuizen in de knik.
De huisnummers van de huizen
op deze zijn v.l.n.r. 29 t/m een
klein stukje 21.

184

Rechtsboven v.r.n.l nummer 1 t/m 3.
Rechts nummer 1 en 3.

V.l.n.r. Rentmeesterslaan 70 en 69.
Dit zijn dus de huizen rechts naast Catharina van Clevepark 1.

Met behulp van Google Earth kun je goed zien hoe de knik aan de oneven zijde van het
Catharina van Clevepark in geconstrueerd is. V.l.n.r. de huisnummers 33, 31, 29 en 27.
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Catharina van Clevepark 30-40.

Een complex van zes woningen, tien garages en een fietsenstalling.
Architecten: Th.A.J. Wiegerink en G.J. Rutgers.
Bouwjaar: 1951.
Dit blok staat aan het Catharina van Clevepark maar de ingangen
van de huizen zijn aan de achterkant (zie foto rechts beneden).
Deze woningen behoren tot de eerste drive-inwoningen in Nederland.
De garages bevinden zich onder de woonruimte aan de achterkant
van het blok. Veel bewoners hebben vanaf hun woonkamer op de
eerste verdieping, buiten aan de voorkant, een (wentel)trap laten
maken die afdaalt naar hun voortuin, die aan het Catharina van
Clevepark ligt. De bijnaam van dit blok is 'Het Kasteel'.

De achterzijde.

1952
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Jan Tooropplantsoen.

De huizen 1 t/m 16 gecombineerd Jan Tooroplaan 51 t/m 53 en
Nieuwe Kalfjeslaan 11-15. Een complex van 22 woningen.
Architect: Alb.J. Kramer.
Bouwjaren: 1931 en 1932.

Hieronder zìet u links op de foto met het puntdak, Jan Tooropplantsoen nummer 5.
De twee puntdaken rechts op de foto zijn van nummer 9 en 10.
We kijken hier de zonnige Nieuwe Kalfjeslaan in.
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Vroeger liep de Nieuwe Kalfjeslaan recht.

Op onderstaande luchtfoto uit 1954 kunt u zien dat de Nieuwe Kalfjeslaan vroeger tussen het huizenblok (links) en het
elektriciteitsgebouwtje (rechts) doorliep. Later is de Nieuwe Kalfjeslaan daar verschoven naar rechts van het elektriciteitsgebouwtje. Daardoor kreeg de Nieuwe Kalfjeslaan een knik na de spoorwegovergang en het oude station kreeg daardoor
een veel grotere tuin aan de voorkant.
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Een foto uit 1959. Op de achtergrond ziet u links van de weg het puntdak van Nieuwe Kalfjeslaan 2.
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Plantsoen Laanhorn.
C5a. Plantsoen Laanhorn 01-10 complex van tien woonhuizen (anno 1931).
C5b. Plantsoen Laanhorn 11-14 complex van drie woonhuizen (anno 1930) met twee garages (aan de achterzijde).
C5c. Plantsoen Laanhorn 15-22 complex van acht woonhuizen en drie garages (anno 1935).
Symmetrisch aan Hendrik van Borsselenkade 48 t/m 55.

Architecten: A.R. de Vries en W. Pool.
Bouwjaren: tussen 1930 en 1935.
De Vries en Pool kochten op 15 april 1925, voor 76.000 gulden, de boerderij van boer Niezen aan de Amstelveenseweg in
Nieuwer-Amstel. Daar heet die weg nu nu Amsterdamseweg Zie ook bladzijde 309.

Hierboven een panoramafoto, gemaakt vanaf het punt waar Laanhorn op Plantsoen Laanhorn uitkomt.
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Deze foto is uit 1950. U kijkt richting Laanhorn.
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)

1953. Een foto uit de collectie van Evert Zuiderent.
U kijkt over Plantsoen Laanhorn richting Laanhorn.
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Een ansichtkaart uit 1953.
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Dit pand is geen monument, maar de foto uit de VVV-gids van 1928 is zo mooi. We kijken vanaf de rotonde Eikenrodelaan en
Catharina van Clevepark. Rechts op de hoek is Catharina van Clevepark 67. U kijkt in de richting van de Henegouwselaan en
de nog niet bestaande Beneluxbaan (achter het geblokte hekje). De huizen op de foto houden op bij Catharina van Clevepark
nummer 83. In het huidige straatbeeld zie je na dit blok ook een stijlverandering. Architect: J.C. Brand. Gebouwd in 1928.
196

.

Deze foto uit 1961 biedt een mooi overzicht. Helemaal links in het midden ziet u de Incassobank. De nieuwbouw aan de Jacob de Graeflaan uit 1959
is ook goed te zien. Helemaal recht steekt de toren van de Augustinuskerk overal bovenuit. In het Boschplan zien we de voetbalbal- en hockeyvelden
en natuurlijk het Wagenerstadion.
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De revival van monumenten in Amstelveen.

Amstelveen heeft in 2019 een meldpunt monumenten ingesteld. Men heeft lessen geleerd van de
ervaringen met bijvoorbeeld Randwijcklaan 13 en de Zenith garage. In de toekomst wil de
gemeente alert zijn op potentiële monumenten. De gemeente organiseerde op 11 juli 2018 een
bijeenkomst over cultureel erfgoed in de
Amsteltuin. Betrokkenen van diverse pluimage bespraken de diverse aspecten van
het cultureel erfgoed van Nieuwer-Amstel/
Amstelveen. Onder de QR-code
kunt u een korte videoimpressie
van die bijeenkomst bekijken.
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. Deze objecten zijn in
het algemeen gebouwen, maar kunnen ook andere onroerende zaken zijn,
zoals parken, hekwerken, pompen, gedenktekens of onderdelen van gebouwen.
Bij zowel rijks- als gemeentelijke monumenten is in principe zowel het exterieur
als het interieur beschermd. Van enkele gemeentelijke monumenten is alleen
de voorgevel beschermd. Tevens kunnen bij gebouwen behorende terreinen
(bijvoorbeeld erven, tuinen, parken en bomen) als monument worden aangemerkt. Van panden binnen een beschermd stads- of
dorpsgezicht zijn de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte beschermd.

Voor het voormalige pand op de foto links
(aan de Keizer Karelweg 489/491) op de hoek
tegenover de Incassobank, kwam het meldpunt net te laat. Het pand werd in juni 2018
vluchtig gesloopt. Maar in januari 2021 lag
daar nog steeds een braakliggend terrein.
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C6. Gebouwen die niet op de monumentenlijst staan, maar die er van mij best op hadden gemogen.

Een 'burgemeestershuis', Amsterdamseweg 483.
Vermoedelijk uit 1928. Met een prachtige centrale entree.
Een garage, atelier of guesthouse uit 1930 op het garageterrein
achter Plantsoen Laanhorn 11.
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Met liefde voor de uitstraling van Tuindorp Randwijck gerestaureerd.
Deze woning uit 1932 op de hoek van de Willem van Beijerenlaan
en de Koen van Oosterwijklaan.
Architect: Herman van der Bijl.

Elders in Amstelveen staat een pand dat
eveneens winkel is geweest. De schrijver van
dit boek is daar nog naar de kapper geweest
toen hij jong was. Daar is het pand verdeeld
in twee woonhuizen en men heeft voor bijna
dezelfde nok als in Randwijck gekozen voor
twee andere 'restauratiewijzen'.
De rechternok is wit geschilderd en
de linkernok is nog in zijn oorspronkelijke
staat uit het bouwjaar 1931.
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Het groene houten huis dat aan de Rentmeesterslaan 56 stond.
Dankzij de Beeldbank Historisch Amstelveen kun je zo nu en dan nog bijzondere
gebouwen bekijken die niet meer op hun plek staan. Veel mensen zullen zich
vermoedelijk dit laatste woonhuis in Amstelveen aan de Rentmeesterslaan nog
wel herinneren. Onderstaande foto is gemaakt in 1995. Het huisje werd ooit
bewoond door de familie Schellingerhout. Helaas was het pand op het moment
van het maken van deze foto niet echt meer in goede staat.

Op de foto rechts
uit 1960 ziet u dat
er naast het huis
ook nog een
garage stond.

Het blikpunt van de foto links komt
nagenoeg overeen met dat van het
schilderij op de volgende bladzijde.
Schilder Th. Huffing woonde zelf in
middelste huis.
Het groene huis staat daarachter.
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Op dit schilderij van Th. Buffing uit 1915 kunt u het groene huis nog net rechts zien staan. Het linker van de tweelinghuisjes
werd bewoond door de familie Zwaga. Het rechter huisje (dat er nog steeds staat) werd bewoond door de familie Buffing.
De witte boerderij in het midden was van de familie Klarenbeek. Dit schilderij komt uit de collectie van Arie Sluis.

Het kantoor van Wella uit 1967 (aan de Bella Donna 4) was altijd al een indrukwekkend bedrijfsgebouw.
Iedereen is er over het Zwarte Pad wel eens langsgefietst. Het leek erop dat het pand (zie de foto rechtsonder)
gesloopt zou gaan worden. Maar het gebouw is alleen gestript tot op het geraamte en er staat nu weer een
ultramodern kantoorpand. En de basisvorm van het oude Wella-pand is intact gebleven.

