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Let op; niet alle monumenten zijn geopend! Kijk voor de openingstijden, 
activiteiten en mogelijk reserveren op www.amsterdam.nl/openmonumentendag 
en op www.buitenbuurten.com. Bezoek aan monumenten tijdens het weekend is 
op eigen risico. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het RIVM. 

Please note; not all monuments are open! For opening hours, activities and 
possible reservations, please visit www.amsterdam.nl/openmonumentendag and 
www.buitenbuurten.com. Visiting monuments during the weekend is at your own 
risk. We follow the guidelines of the RIVM.



This year (once again), we worked incredibly 
hard to present a beautiful and diverse offer 
of monuments and activities for the weekend 
of Amsterdam Heritage Days. It was a difficult 
year, with many days of working from home, 
online meetings and the uncertainties the 
current situation presents itself with, but we 
think we succeeded in creating a exciting 
programme!

This booklet is different from previous years. 
A number of authors, each from their own 
field of expertise, give insight into the theme 
of the city’s hinterland and the 1921 annex-
ation of municipalities around Amsterdam. 
We have also developed four routes that run 
through four former surrounding areas. You 
can choose any time to walk or bike these 
routes and save them in the back of this 
booklet. Of course you don’t have to stick to 
a route, but it is a very nice way to discover 
these former surrounding areas. You can find 
all opened monuments and all activities on 
www.amsterdam.nl/openmonumentendag 
and on www.buitenbuurten.com. Attention: 
it is possible that some monuments and/or 
activities can only be visited after you have 
made a reservation.

We hope to see you on Saturday 11 and 
Sunday 12 September 2021 during the 35th 
edition of Amsterdam Heritage Days.

On behalf of the Open Monumentendag 
Amsterdam project team we wish you a 
beautiful Heritage weekend!

INLEIDING INTRODUCTION 
Er is dit jaar (wederom) hard gewerkt om een 
mooi en divers aanbod van monumenten en 
activiteiten te verzamelen voor het weekend 
van Open Monumentendag Amsterdam. 
Het was een lastig jaar met veel thuiswerken, 
online besprekingen en onzekerheden die de 
huidige situatie met zich meebrengt, maar we 
denken dat het gelukt is om een mooi en leuk 
programma neer te zetten!

Het boekje is dit jaar anders dan anders. We 
laten een aantal auteurs aan het woord die 
ieder vanuit hun eigen expertise verdieping 
geven op het thema Buiten Buurten en de 
annexaties van 1921. Daarnaast hebben wij 
vier Buurtroutes ontwikkeld, deze vier routes 
lopen door de voormalige buurgemeentes. 
Deze routes zijn altijd te fietsen en/of te 
wandelen en makkelijk te bewaren achterin 
dit boekje. Je hoeft je natuurlijk niet aan een 
route te houden, maar het is wel een leuke 
manier om de voormalige buurgemeentes te 
ontdekken! De monumenten die geopend 
zijn en alle activiteiten staan op 
www.amsterdam.nl/openmonumentendag 
en op www.buitenbuurten.com. Let op: 
mogelijk zijn sommige monumenten en/of 
activiteiten alleen op reservering te bezoeken.

Kom je dit jaar met ons Buiten Buurten? Wij 
hopen je te zien op zaterdag 11 en zondag  
12 september 2021 tijdens de 35ste editie van 
Open Monumentendag Amsterdam. 

Namens het projectteam van Open 
Monumentendag Amsterdam wensen we je 
een mooi monumentenweekend toe! 

Caroline Bunnig, Sam Hooghoudt, Daniëlle Klinkert, Daan van Lieshout, 
Amber Scheffers, Eise-Rhoode van Sitteren & Laura Teerling
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VOORWOORD PREFACE

VIERING 100 JAAR SAMENZIJN MET 
BUURGEMEENTES - BUITEN BUURTEN

CELEBRATING 100 YEARS OF BEING 
TOGETHER WITH NEIGHBOURING 
MUNICIPALITIES - THE CITY’S 
HINTERLANDS Tijdens de 35e Open Monumentendag Amsterdam, gaan we “Buiten 

buurten”. Het is dit jaar namelijk een eeuw geleden dat 5 buurgemeentes 
werden ingelijfd bij Amsterdam: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot 
en Watergraafsmeer en daarbij ook delen van Nieuwer-Amstel. De stad 
werd in één klap 4 keer zo groot. Wat herkennen we nog van de dorpen die 
eens tot het buitengebied hoorden? U kunt het gaan zien tijdens de Open 
Monumentendag. 

In 1921 groeide het aantal bewoners en ook de economie groeide flink. 
Ruimtegebrek was de reden dat Amsterdam zich grote delen van de 
omliggende gemeenten toe-eigende. Niet iedereen was hier blij mee en 
sommige gemeenten verzetten zich.

Om te vieren dat wij inmiddels al 100 jaar samenzijn, werden deze zomer 4 
Buurtroutes uitgezet en kon u te voet of met de fiets al kennismaken met deze 
oude buurgemeentes. In feite zijn de routes een voorproefje van Amsterdam 
Open Monumentendag. Tijdens dit weekend zijn veel unieke panden langs de 
routes geopend en kunt u de bijzondere verhalen van de buurgemeenten ook 
aan de hand van markante gebouwen meemaken. Een paar voorbeelden: ga 
met de pond naar Noord en breng een bezoek aan de toren van Ransdorp of 
fiets langs de kapiteinshemel in Buiksloot. Wat dacht u van het oude Raadhuis, 
het voormalige huis van bewaring en het gemaal Stadwijck, allen van Nieuwer-
Amstel. Daarom raad ik u aan: ga lekker “Buiten Buurten” en leer de stad op 
een andere manier kennen.

Ik wens iedereen een prachtig Open Monumentendag 
Amsterdam-weekend toe!

During the 35th edition of Amsterdam Heritage Days, we head outside to the city’s 
hinterlands. This year, it is a century ago that 5 neighbouring municipalities became 
part of the city: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, Watergraafsmeer and 
parts of Nieuwer-Amstel. Thereby the city increased its size by four times. What do 
we still recognise from these villages that were once part of the city’s surrounding 
countryside? You can find out during Amsterdam Heritage Days. 

In 1921 the number of citizens but also the economy grew heavily. A lack of 
space formed the reason for Amsterdam to annex large parts of its surrounding 
municipalities. Not everyone was happy with this and some municipalities resisted. 

To celebrate the fact that we have been together for a hundred years, this summer 
we organised four neighbourhood routes, enabling you to explore these old 
neighbouring municipalities by foot or by bike. In fact these routes are a taster 
of Amsterdam Heritage Days. During this weekend many unique buildings along 
these routes open their doors, and you can hear the extraordinary stories of these 
municipalities through the striking buildings that take part. A few examples: Take 

the ferry to North and visit the tower of Ransdorp or bike to 
the ‘captain’s heaven’ in Buiksloot. Or visit the old Town Hall, 
the former custody house and Gemaal Stadwijck in Nieuwer-
Amstel. That’s why I recommend you head out and get to know 
the city in a different way.

I wish everyone a wonderful Amsterdam 
Heritage Days weekend!

TOURIA MELIANI
WETHOUDER MONUMENTEN 
EN ARCHEOLOGIE

TOURIA MELIANI
ALDERPERSON MONUMENTS & 

ARCHEOLOGY 
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DE STAD 
EN HET LAND 

THE CITY AND  
ITS HINTERLANDS 

GABRI VAN TUSSENBROEK
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Op 24 januari 1921 somde een journalist 
van Het Volk nauwgezet op hoeveel 
Amsterdammers er door de annexatie 
van Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
een deel van Oostzaan, Sloten en 
Watergraafsmeer waren bijgekomen: 
33.704 personen die daarvoor in hun eigen, 
zelfstandige gemeente hadden gewoond, 
mochten zich nu Amsterdammer noemen. 
Op een totale bevolking van meer dan 
650.000 was dat niet eens zoveel. 

Of de journalist goed heeft geteld is de 
vraag. Andere bronnen noemen 35.481 
nieuwe stadsgenoten. Maar hoeveel het er 
ook precies waren, voor veel van hen had de 
annexatie – tegenwoordig zouden we van een 
gemeentelijke herindeling spreken – grote 
emotionele impact. Velen vonden het bepaald 
geen voorrecht om zich Amsterdammer te 
kunnen noemen. De tegenstelling tussen stad 
en land was immers een eeuwenlang inge-
sleten zelfbeeld. De plaats waar je vandaan 
kwam en waar je woonde, was belangrijk voor 
je identiteit. En of die plaats een dorp of een 
stad was, dat maakte nogal wat uit. Wie uit de 
stad kwam, achtte zich wereldwijs en dacht te 
weten wat er in de wereld te koop was. Voor 
stedelingen was het omringende platteland 
goed voor de agrarische verzorging, maar 
verder toch een beetje achterlijk. Het echte 
leven speelde zich af in de stad. De dorpeling 
daarentegen achtte zich net zo wereldwijs als 
de stedeling, maar dan op een andere manier. 
Hij vond de stad dikwijls vies, overbevolkt en 
gevaarlijk. Tegenover het gezonde platteland, 

On January 24, 1921, a journalist of Het 
Volk accurately calculated how many 
Amsterdammers were added as a result 
of the annexations of Buiksloot, Nieu-
wendam, Ransdorp, a part of Oostzaan, 
Sloten and Watergraafsmeer: 33.704 
people who had previously lived in their 
own, independent municipality, were 
now allowed to call themselves an Am-
sterdammer. With a total population of 
650.000 this number wasn’t that high. 

Whether the journalist counted correctly is 
a different question. Other sources suggest 
35.481 new inhabitants. But whatever the 
number was precisely, for many of them the 
annexation - we would speak of a munici-
pal reorganisation nowadays - had a large 
emotional impact. Many didn’t see it as 
a privilege to call themselves an Amster-
dammer. The juxtaposition between the 
city and its hinterlands was a century-old 
self-ingrained concept, after all. One’s 
region of origin, or where you lived, was an 
important part of your identity. And if that 
place was categorised as a village or a city; 
there was a difference. Who came from the 
city considered themselves worldly, and 
was convinced they knew what the world 
was worth. For townsfolk, the surrounding 
hinterlands were sufficient for agricultur-
al industry, but other than that could be 
deemed as backwards. Real life took place 
in the city. Villagers tended to consider 
themselves as worldly as the townsfolk, 
but just in a different way. They thought 

stond het zedelijke verval van de stad; een 
opvatting die ook rond 1920 nog duidelijk te 
horen was.

Toch was de annexatie onvermijdelijk, als 
iets dat bij de moderne tijd hoorde. Ook 
andere Europese steden slokten in die 
periode hun buurgemeenten op. Brussel 
was bezig uit te breiden naar het noorden, 
wat onder andere leidde tot het annexeren 
van de gemeenten Schaarbeek en Laken. De 
stad Parijs had, na eerdere annexaties, zijn 
oog laten vallen op het Bois de Boulogne 
en het Bois de Vincennes. En de stad Berlijn 
werd in 1920 omgevormd tot Groot Berlijn, 
waardoor onder andere Charlottenburg, 
Neukölln en Schöneberg deel gingen 
uitmaken van de Duitse hoofdstad.

Toen de nederzetting die later Amsterdam 
werd in de loop van de dertiende eeuw de 
omringende dorpen begon te overvleu-

of the city as often dirty, overcrowded and 
dangerous. The urban moral decay stood 
opposite the face of the healthy country-
side, an opinion often heard around 1920.

But the annexation was inevitable, and was 
seen as something inherent to the modern 
day. Other European cities took over 
their neighbouring municipalities as well. 
Brussels was expanding up north, which 
led to the annexation of the municipalities 
of Schaarbeek and Laken. Paris had, after 
earlier annexations, started thinking about 
annexing the Bois de Boulogne and the 
Bois de Vincennes. And Berlin transformed 
itself in 1920 to Greater Berlin, when 
Charlottenburg, Neukölln and Schöneberg 
became part of the German capital.

When the 13th century settlement, which 
later became Amsterdam, started to 
envelop its surrounding villages, there 

<<  Kaart van Amsterdam en omgeving, 1921, Dienst 
Publieke Werken, Stadsarchief Amsterdam

<<  Kaart van Amsterdam en omgeving, 1921, Dienst 
Publieke Werken, Amsterdam City Archives

Amsteldijk-Noord. Banpaal ter hoogte van 
nummer 56, Stadsarchief Amsterdam

Amsteldijk-Noord. Banpaal near number 56, 
Amsterdam City Archives 
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gelen, waren er nog nauwelijks tegenstel-
lingen. De grens tussen de dijklinten met 
bebouwing rond de Dam en het agrarische 
gebied daaromheen bestond nog niet. 
Maar toen Amsterdam in de loop van de 
veertiende en vijftiende eeuw een eigen 
stadsbestuur, rechtspraak en stadsmuur 
kreeg, veranderde dat. Imposante banpa-
len maakten duidelijk waar het rechtsge-
bied van de stad begon en het platteland 
ophield. En hoewel rijke stedelingen in de 
loop van de zeventiende eeuw steeds vaker 
een ‘buiten’ op het platteland hadden om 
daar de zomer door te brengen, bleef de 
stad het zelfbewuste centrum van de macht.

Na het opheffen van de vesting in de ne-
gentiende eeuw, de industriële revolutie en 
de enorme toestroom van werkzoekenden 
naar de stad, was de landhonger van het 
Amsterdamse stadsbestuur niet te stillen. Er 
was grond nodig om te kunnen bouwen, er 
was behoefte aan infrastructuur en bedrijfs-

was barely a culture of juxtapositions. The 
border between the built up areas around 
the Dam and the surrounding agricultural 
area didn’t even exist yet. But when 
Amsterdam received its own city council, 
jurisdiction and city walls in the 14th and 
15th centuries, that changed. Imposing 
posts (banpalen) made clear where the 
jurisdiction of the city began and that of 
the countryside ended. And although from 
the 17th century well-off townspeople 
increasingly owned an estate on the 
countryside to spend the summer months, 
the city remained the self-assured seat of 
power. 

After the demolition of the city’s 
fortification in the 19th century, the 
industrial revolution, and the enormous 
influx of job seekers into the city, the 
Amsterdam city council was insatiable in its 
hunger for land. More land was needed to 
build on, there was need for infrastructure 

ruimte; kortom: aan ruimte om de moderne 
stad te kunnen vormgeven. Het befaamde 
Algemeen Uitbreidingsplan van 1934 zou 
de uitwerking worden van deze ambities. 
Maar zover was het in 1921 nog niet.

Voor de inwoners van het landelijke Sloten 
was de overname een brug te ver. Vrijwel 
niemand voelde ervoor om deel uit te gaan 
maken van Amsterdam. De gemeenteraad 
van Sloten was daar heel duidelijk over. 
Gelukkig waren er partijen in de Tweede 
Kamer die dat ook vonden en die zich te-
gen een volledige annexatie uitspraken. De 
inwoners van Sloten waren dan ook ronduit 
verbijsterd toen zij hoorden dat hun eigen 
Slotense wethouder én Kamerlid, Willem de 
Buisonjé, op 5 november 1920 tijdens een 
vergadering van de Tweede Kamer ver-
klaarde dat hij vóór die annexatie was! De 
gemeenteraad van Sloten veroordeelde de 
opstelling van de wethouder, maar kon er 
weinig meer aan doen dan Buisonjé uit zijn 
functie te zetten.

In de andere gemeenten die op het 
verlanglijstje van Amsterdam stonden, 
was de gang van zaken minder heftig. 
In Nieuwendam werd in 1918 door 400 
inwoners zelfs een verzoek ingediend om 
mee te gaan in de annexatie. De gevolgen 
van de grote watersnood van 1916 waren 
zo ingrijpend, dat de gemeente zelf de 
problemen het hoofd niet kon bieden. 
Grote tekorten en weinig draagkracht 
maakten van het herstel van de schade een 
vrijwel onmogelijke opgave. Door verzilting 
van de grond waren weilanden onbruikbaar. 
De schade aan de infrastructuur was enorm. 
Men vestigde daarom zijn hoop op de grote 
buurman Amsterdam. Ook in Buiksloot 
en in Ransdorp werd er – na eerdere 
scepsis – zo over gedacht. Maar in andere 

and business space, and, in short, for space 
to develop the modern city. The famous 
Algemeen Uitbreidingsplan (General 
Expansion Plan) of 1934 was the result of 
these ambitions. But the city wasn’t quite 
ready yet in 1921.

For the inhabitants of rural Sloten the 
annexation was one bridge too far. Hardly 
anyone desired to become part of Amster-
dam. The municipal council of Sloten was 
very clear about that. Luckily there were 
parties in the national government who 
agreed with the residents and who op-
posed a total annexation. It came as a big 
surprise for the inhabitants of Sloten when 
they heard that their own alderperson and 
member of parliament, Willem de Buisonjé, 
declared that he was in favour of the annex-
ation during a parliamentary meeting on 
November 5, 1920! The municipal council 
of Sloten condemned the opinion of the 
alderperson, but couldn’t do much more 
than removing Buisonjé from office.

In other municipalities that graced Amster-
dam’s wish list, the course of events were 
less forceful. In Nieuwendam 400 inhabit-
ants submitted a request to voluntarily take 
part in the annexation in 1918. The conse-
quences of the large flood of 1916 were so 
drastic, that the municipality couldn’t cope 
with the many problems that had arisen. 
Large shortages and little capacity made 
the recovery from the flood an almost 
impossible challenge. Meadows became 
unusable because of salinization. Damage 
to the infrastructure was enormous. There-
fore people hoped Amsterdam, their larger 
neighbour, could come to the rescue. Buik-
sloot and Ransdorp also thought the same 
way - despite earlier skepticism.

Osdorperweg, 1920, J. van Eck, Collectie J. van 
Eck, Stadsarchief Amsterdam 

Osdorperweg, 1920, J. van Eck, Collection J. van 
Eck, Amsterdam City Archives 

98

OPEN MONUMENTENDAG 2021



gemeenten overheerste afkeer van de 
plannen. In het veel rijkere Watergraafsmeer 
bijvoorbeeld zag de wereld er heel anders 
uit dan in het armere Noord. Daar was men 
in de Linnaeusparkbuurt begonnen met 
de bouw van een nieuwe wijk, voorzien 
van stromend water, gas en elektriciteit. 
Watergraafsmeer beschikte zelf al over 
een fraai en ambitieus uitbreidingsplan en 
had Amsterdam helemaal niet nodig. Ook 
waren de financiële tekorten geringer dan 
die van Amsterdam, waardoor gevreesd 
werd dat de gemeente Watergraafsmeer 
wel eens een melkkoe zou kunnen worden, 
die moest gaan betalen voor problemen 
elders. Toen op 10 november 1920 duidelijk 
werd dat de annexatie niet meer was 
tegen te houden, werd een actie op touw 
gezet om de gemeente Watergraafsmeer 
symbolisch te begraven. Ondanks een 

But in other municipalities there was a 
large dislike of the plans. In the much 
richer Watergraafsmeer the world 
looked completely different than in the 
poorer North for example. People had 
started building a new neighbourhood 
in the Linnaeusparkbuurt, with provision 
for running water, gas and electricity. 
Watergraafsmeer had their own fine and 
ambitious expansion plan, and didn’t 
need Amsterdam at all. Their financial 
deficits were also less than those of 
Amsterdam, resulting in a general fear 
that Watergraafsmeer could become 
Amsterdam’s cash cow, having to pay for 
problems elsewhere. When it became 
clear on November 10, 1920 that the 
annexation was unstoppable, inhabitants 
initiated a protest by symbolically burying 
the municipality of Watergraafsmeer. 

Uitbreidingsplan van de gemeente 
Watergraafsmeer, 1907, J.P. Wormser & P. Vorkink, 
Stadsarchief Amsterdam

Expansion plan of the municipality of 
Watergraafsmeer, 1907, J.P. Wormser & P. Vorkink, 
Amsterdam City Archives

verbod van de gemeenteraad werd op 31 
december 1920 een grafkist gevuld met 
aarde in een weiland achter de Ringdijk 
begraven. Raadslid Harmen Bethlehem 
plaatste er een gedenkplaat bij met de 
tekst: ‘In dankbare herinnering aan ons 
geliefd Watergraafsmeer. 31 dec. 1920. De 
inwoners’.

Voor de gemeente Nieuwer-Amstel – nu 
Amstelveen – was het in 1920 alsof de 
geschiedenis zich herhaalde. Al in 1896 had 
de gemeente bijna de helft van haar grond 
moeten afstaan aan Amsterdam. 85 procent 
van haar inwoners kwam daardoor in Am-
sterdam terecht. Het uit 1890 stammende 
raadhuis aan de Amsteldijk – met opzet op 
de grens met Amsterdam gebouwd – ging 
door de herindeling ook over in handen van 
Amsterdam.

Honderd jaar na de annexatie staat men 
er vaak niet meer bij stil dat Amsterdam in 
feite een samenvoeging is van verschillende 
gemeenten. Maar zichtbaar is dat nog wel. 
Het is een interessant experiment om door 
Amsterdam te lopen of te fietsen en jezelf 
daarbij af te vragen waar het ‘typische’ 
Amsterdamse stadsbeeld ophoudt en ‘het 
andere’ begint. Open Monumentendag 
Amsterdam 2021 leent zich daar bij uitstek 
voor. Geschiedenis en monumenten zijn 
belangrijke ijkpunten om de omgeving 
om je heen te begrijpen. Door er op uit te 
trekken en goed te kijken naar verschillen 
in bouwhoogtes, rooilijnen en kavelvormen 
geeft de stad veel van zijn historische wor-
dingsgeschiedenis prijs. Die monumenten 
zijn ankerpunten in de geschiedenis, die 
ons vertellen waar de stad vandaan komt. 
Een moderne stad, ontstaan uit verschillen-
de dorpen.

Despite being prohibited by the municipal 
council, a coffin was filled with earth and 
buried in a meadow behind the Ringdijk 
on December 31, 1920. Councillor Harmen 
Bethlehem placed a memorial plaque 
stating ‘In grateful memory of our beloved 
Watergraafsmeer. 31 Dec. 1920. The 
inhabitants’.

For the municipality of Nieuwer-Amstel 
- now Amstelveen - the year of 1920 was 
almost like history repeating itself. In 
1896 the municipality had to already give 
up half of its lands to Amsterdam. This 
resulted in 85 percent of the inhabitants 
becoming residents of Amsterdam. The 
Town Hall on the Amsteldijk, built in 1890 
and deliberately placed on the border 
with Amsterdam, now also became part of 
Amsterdam.

A hundred years after the annexation, 
people often don’t realise that Amsterdam 
is in fact a conglomerate of several different 
municipalities. However, it is still visible. It is 
an interesting experiment to walk or cycle 
through Amsterdam whilst asking yourself 
the question where the ‘typical’ Amsterdam 
streetscape stops and ‘the other’ starts. 
Amsterdam Heritage Days 2021 is the 
ideal time to ask ourselves this question. 
History and listed buildings are important 
checkpoints to understand your surround-
ings. By going out and looking closely at 
differences in building heights, the align-
ment of buildings and lot shapes, the city 
reveals many of its historic developments. 
The monuments and listed buildings are 
anchor points in history, and tell us how the 
city originated. A modern city, created from 
several villages.
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Toen in de late 12de eeuw aan de monding 
van de Amstel in het IJ de kiem werd gelegd 
voor de stad Amsterdam, waren de ontwik-
kelingen elders in onze gemeente al eeuwen 
in volle gang. In de loop van de 11de en 
12de eeuw waren ontginningsboeren er in 
geslaagd om grote delen van het onher-
bergzame veengebied van de Sloterban, 
Amstel- en Waterland om te vormen tot 
bewoonbare landbouwgrond. Op de vrucht-
bare akkers verschenen de eerste kleinscha-
lige nederzettingen – linten en zwermen 
van opgehoogde boerderijplaatsen in het 
veen. Wanneer het opkomende grond- en 
zeewater het wonen hier onmogelijk maakte 
werden de dorpen weer opgegeven om in 
vers ontgonnen gebied opnieuw te wor-
den opgebouwd. Toen de ontginningen in 
de late middeleeuwen voltooid waren en 
Amsterdam uitgroeide tot een regionaal en 
later internationaal centrum, consolideerden 
de wandelende nederzettingen zich tot de 
historische kernen, lint- en dijkdorpen die de 
gemeente vandaag nog rijk is. 

Een van de oudste van deze buitenbuurten was 
het dorp Sloten, waarvan de kapel al in 1063 
in een oorkonde wordt vermeld – ruim twee 
eeuwen voordat Amsterdam vermeldenswaar-
dig werd geacht. Op dat moment lag Sloten 
echter nog niet op de tegenwoordige plek, zo 
weten we sinds een grote opgraving op het 
Dorpsplein in 1991. Volgens de meest gangba-
re theorie zou de oude nederzetting dan ook 
elders gezocht moeten worden, veel noorde-
lijker, ter hoogte van een ‘Oud Kerkhof’ dat op 

When in the late 12th century - where 
the river Amstel runs into the IJ - the 
seed was planted for the city of Am-
sterdam, elsewhere in our municipality 
development was already well underway. 
Throughout the 11th and 12th centuries, 
farmers succeeded in reclaiming large 
parts of land from the inhospitable peat-
lands of the Sloterban, Amstelland and 
Waterland, to transform it into habitable 
agricultural land. On these fertile fields 
the first small-scale settlements emerged 
shaped like ribbons or flocks of raised 
farmsteads in the peat. When the rising 
groundwater and seawater made the land 
uninhabitable the villages were desert-
ed, only to be built up again on newly 
reclaimed land. When the reclamation 
was completed in the late Middle Ages, 
Amsterdam grew to a regional and later 
international hub, and these settlements 
transformed into the historic centres, 
ribbon and dyke villages the municipality 
still knows today. 

One of the oldest of these villages was 
Sloten, with its chapel already mentioned in 
a charter dating back to 1063 - around two 
centuries before Amsterdam received its first 
mention. At that moment Sloten couldn’t 
be found in its current location, as we know 
from a large excavation on the Dorpsplein in 
1991. According to the most credible theory 
the old settlement should be found else-
where, much further north, at the site of an 
‘Old Cemetery’ that is depicted on several 

diverse 17de-eeuwse kaarten staat aangege-
ven. Archeologisch veldonderzoek net buiten 
het kerkhof in 1984 leverde inderdaad al een 
kleine hoeveelheid 11de-eeuws aardewerk op, 
maar definitief bewijs ontbreekt vooralsnog; de 
plek zelf gaat schuil onder de Calandlaan/Lely-
laan-buurt. Wel biedt de aanleg van de Nieuwe 
Osdorpergracht de komende jaren de gele-
genheid om de veronderstelde oude weg naar 
Sloten op te sporen en enig licht te werpen op 
de vroegste geschiedenis van het dorp.

Omstreeks 1200 verhuisden de Slotenaren 
pas naar de Sloterweg – een voormalige 
veendijk die de landerijen langs de noordzij-
de afschermde van de woeste onontgonnen 
gronden in het zuiden. Ter plaatse van het 
tegenwoordige Dorpsplein werd een terp 
opgeworpen, die vanwege de inklinkende 
veenbodem met enige regelmaat weer op peil 
moest worden gebracht. Hierdoor troffen de 
archeologen een dichte opeenstapeling van 
bewoningslagen aan, met resten van middel-
eeuwse boerderijen en woonhuizen, maar ook 
van een herberg en een gerechtsgebouw uit 
de 16de eeuw. Ook elders langs de Sloterweg 
werd al vroeg gewoond. Zo werd in 1986 een 
boerderijterp opgegraven op het perceel 
Sloterweg 910 die tussen de 13de en de 15de 
eeuw in gebruik bleek te zijn geweest.

Diep verzonken in de beide terplichamen 
lagen de resten van een paar wagenwielen – 
waarvan de oudste dateerde uit de 13de eeuw. 
Het geeft aan dat de veendijk al vroeg gebruik 
zag als een verharde landweg, geschikt voor 
vervoer per paard en wagen. Zeker is dat de 
weg zich vanaf de 14de eeuw ontpopte tot een 
belangrijke verkeersader tussen het snel groei-
ende Amsterdam, Haarlem en het agrarische 
achterland van Sloten. Bepalend hierin was 
het Mirakel van Amsterdam in 1345, waarmee 
de Sloterweg in één klap deel werd van de 

17th-century maps. Archaeological fieldwork 
from 1984 just outside this cemetery, indeed 
delivered a small amount of 11th-century 
pottery, but final proof is still lacking; the 
location itself is hidden underneath the 
Calandlaan/Lelylaan neighbourhood. The 
construction of the Nieuwe Osdorpergracht 
in the next few years offers the opportunity 
to trace the assumed old road to Sloten and 
shine a light on the village’s early history. 

Only around 1200 the people of Sloten, or 
the Slotenaren, moved to the Sloterweg - a 
former peat dyke which protected the fields 
on the north side from the fierce unre-
claimed lands in the south. At the height of 
the current Dorpsplein, a mount was raised, 
which had to be brought up with some regu-
larity due to the subsiding peat soil. Because 
of this, the archaeologists encountered a 
dense accumulation of occupied layers, with 
remains from medieval farms and houses, 
but also those of an inn and a 16th-century 
courthouse. Early residential remains were 
also found elsewhere along the Sloterweg. 
In 1986, a farm mound was excavated on the 
land of Sloterweg 910, which seemed to be 
in use from the 13th to the 15th century. 

Sunk deep into both mounts were the 
remains of a couple of wagon wheels - of 
which the oldest dates back to the 13th 
century. It shows that the peat dyke was 
already in use as a paved country road from 
early on, suitable for transport by horse and 
wagon. Certain is that the road developed 
itself from the 14th century into an important 
arterial road between the quickly-growing 
Amsterdam, Haarlem and the agricultural 
hinterland of Sloten. Determinative within 
this development was the Miracle of Amster-
dam in 1345, through which the Sloterweg 
instantly became part of a pilgrimage route 

<<  Opgravingen op het dorpsplein van Sloten in 1986 brachten bewoningssporen van 
rond 1200 aan het licht, 1986, Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam

<<  Excavations on the village square of Sloten in 1986 revealed traces of residential life 
since around 1200, 1986, Monuments & Archeology Municipality of Amsterdam
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van uitwerking, maar de eerste resultaten 
passen in het verhaal zoals hierboven 
geschetst. In de late 16de eeuw werd het 
drassige veen voor het eerst bouwrijp gemaakt 
door rietmatten uit te leggen en het terrein op 
te hogen. Uit deze periode dateert een houten 
gebouw op stiepen dat mogelijk diende als 
stal van een boerderij. In het tweede kwart van 
de 17de eeuw volgde de verbouwing tot een 
herberg – die bestond uit twee rechthoekige 
panden op een geïmproviseerde fundering van 
hergebruikte dakpannen en houten balkjes. 
Rondom de centrale haardplaats van een van 
de panden lag een zandvloer waarin allerlei 
kleine voorwerpen waren achtergebleven 
– vooral veel rookpijpen, maar ook een 
dobbelsteen, een bikkel, muntjes en knikkers. 
De vondsten vormen een tastbare herinnering 
aan het alledaagse leven in een Slotense 
herberg, waar reizigers en kroeggangers bij de 
warmte van het haardvuur een pijp op konden 
steken en spelletjes met elkaar speelden. 

In 1874 werd het oude herbergterrein over-
bouwd met een rijtje landarbeiderswoningen. 
De kleinschalige huisjes wisten het tot 2020 
uit te houden te midden van de stad die sinds 
de annexatie van de gemeente Sloten door 
Amsterdam in 1921 steeds verder is opgerukt. 
Grote delen van het middeleeuwse ontgin-
ningslandschap werden in dat proces bedol-
ven onder een metersdik pakket opgespoten 
zand en de oude boerderijen en herbergen 
van Sloten werden opgevolgd door de 
nieuwe monumenten van Nieuw-West. Dit 
jaar verdwijnt ook het perceel van de Rode 
Leeuw onder het ophoogzand, zij het niet 
zonder eerst zijn geheimen prijs te hebben 
gegeven. Waar de geschiedenis van het oude 
buitengebied nog zichtbaar aanwezig is in de 
dorpskern van Sloten en aan de Sloterweg, 
ligt het grootste deel van het verhaal dus nog 
verborgen in de ondergrond.

The excavations of the Rode Leeuw on the 
Sloterweg are still in operating phases, 
but the initial findings fit into the story told 
here. In the late 16th century, the marshy 
peat was prepared for building through 
laying out reed and raising the terrain. A 
wooden building on stilts dates back to 
this period and was probably used as the 
stables of a farm. In the second quarter of 
the 17th century the renovation of an inn 
can be determined - which existed out of 
two rectangular buildings, situated on an 
improvised foundation made out of reused 
roof tiles and wooden bars. Surround-
ing the central fireplace in one of these 
buildings there was a sand floor, in which 
a plethora of small objects were found - 
especially many smoking pipes, but also a 
dice, a tool, coins and marbles. The find-
ings shape a tangible memory of everyday 
life in an inn in Sloten, in which travellers 
and pub-goers would smoke or play games 
around the warm hearth of the fireplace. 

In 1874, people built a row of farm worker’s 
houses on top of the land the inn was once 
situated. These small-scale houses survived 
until 2020, in the middle of a city that had 
exponentially grown since the annexation 
of the municipality of Sloten by Amsterdam 
in 1921. In that process, large parts of this 
medieval landscape were covered up by 
layers of gushed out sand - and the old 
farms and inns of Sloten were succeeded 
by the new monuments of Nieuw-West. 
This year also the area of the Rode Leeuw 
will disappear under the filling sand, but 
not without first unveiling its secrets. Where 
the history of this old hinterland will always 
be visible is in the village centre of Sloten 
and along the Sloterweg, the largest part 
will remain hidden underground.

De haardplaats van de 17de-eeuwse Herberg de Rode 
Leeuw aan de Sloterweg wordt blootgelegd, 2021, 
Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam

The fireplace of the 17th-century Inn the Red Lion 
on the Sloterweg is uncovered, 2021, Monuments 
& Archeology Municipality of Amsterdam

bedevaartsroute die pelgrims leidde naar de 
Heilige Stede aan het Rokin. In de eeuwen die 
volgden raakte de bebouwing langs de weg zo 
steeds meer op de stad georiënteerd. Tal van 
boerderijen werden omgebouwd tot herber-
gen en uitspanningen – voorzieningen waar 
reizigers hun paard konden stallen om iets te 
nuttigen of de nacht door te brengen. 

Eerder dit jaar werd een van deze herbergen 
langs de Sloterweg opgegraven – niet aan de 
historisch dicht bebouwde noordkant, maar 
aan de stille zuidzijde die lange tijd onont-
gonnen bleef. Op basis van grondbezitkaarten 
uit deze tijd kon vooraf worden vastgesteld dat 
het perceel Sloterweg 911-915 ooit plek bood 
aan de Rode Leeuw – een strategisch gelegen 
herberg, vlak buiten het gebied waarbinnen 
Amsterdam sinds 1539 stedelijke accijnzen kon 
heffen op het tappen van bier en wijn. Hier was 
het dus goedkoop drinken voor de Amster-
dammers, wat eraan zal hebben bijgedragen 
dat de herberg in de late 18de eeuw verder-
ging onder de naam het Dronkemanshuisje. 

De opgravingen van de Rode Leeuw aan de 
Sloterweg bevinden zich nog in het stadium 

towards the Heilige Stede on the Rokin. In 
the following centuries the developments 
along this road were increasingly more 
orientated to the city. Many farms were 
transformed into inns and places for enter-
tainment - services where travellers could 
stall their horses so they could eat and drink, 
or stay the night. 

Earlier this year, one of these inns on the 
Sloterweg was excavated - not on the 
historically densely built-up north side, but 
on the quiet south side which remained 
unreclaimed land for a long time. Based on 
land ownership maps from this time, it was 
possible to determine in advance that the 
lot on Sloterweg 911-915 offered space to 
the Rode Leeuw (Red Lion) - a strategically 
located inn, near the area in which Amster-
dam had been levying urban tax duties on 
casking beer and wine since 1539. Consum-
ing alcohol was cheap here for Amsterdam-
mers, which was part of the reason why the 
inn was rebranded as “The Drunk’s House” 
in the late 18th century.
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Na eeuwenlange strijd daarover is in 1525 
door een besluit van Karel V beklonken 
welk gebied via Amsterdam zou afwateren. 
De kaart van Beeldsnijder uit 1593 toont 
het gebied, omgeven met een rode lijn. 
De getekende handjes die na inzoomen 
op de kaart te ontdekken zijn, wijzen op 
de knelpunten waarover in 1525 de strijd 
is beslecht. Duidelijk werd vastgesteld van 
welke gebieden het water geweerd zou 
worden.

En dan komen we op het aspect van de 
waterhuishouding dat een verbinding 
heeft met het thema van de Open Monu-
mentendag 2021, de annexaties. Bij de 
ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied bij 
stadsuitbreiding worden keuzes gemaakt 
bij de inrichting. Vandaag de dag is er 
veel aandacht voor het vermogen van een 
gebied om water vast te houden. Bij zware 

After this century-old struggle and a deci-
sion from Holy Roman Emperor Charles V 
in 1525 it finally became clear which areas 
were allowed to drain via Amsterdam. This 
map, by Beeldsnijder from 1593, shows the 
area, marked by a red line. The drawn-on 
hands, which can be seen after zooming in 
on the map, point out the bottlenecks over 
which the battle was settled in 1525. Here-
by it was clearly established from which 
areas the water would be kept out. 

And then we arrive at the aspect of water 
management which holds a connection to 
the theme of Amsterdam Heritage Days 
2021: the annexations. With the develop-
ment of a new urban area certain choices 
are made about its design. Currently a lot 
of attention is paid to an area’s capacity 
to hold water. With heavy rainfall not all 
water immediately runs down from the 

Amsterdam heeft een lange traditie 
in ‘omgaan met water’. Dat zit al 
besloten in de oorsprong van de naam: 
men bouwde een Dam in de Amstel 
om op het raakpunt van rivier en zee 
(het IJ stond in open verbinding met 
de Zuiderzee) een handelscentrum 
te stichten. Opmerkelijk is dat een 
dergelijke locatie duidelijk risico’s met 
zich meebracht. Buitenlanders verbazen 
zich daar vaak over: waarom zou je 
gaan wonen aan de waterlijn, of in het 
geval van de omliggende polders zelfs 
daaronder? Eenzelfde soort vraag is 
te stellen aan de mensen die wonen 
aan de voet van een vulkaan. Kennelijk 
weegt de vruchtbaarheid van de grond 
daar op tegen de risico’s van een 
vulkaanuitbarsting.

De strijd tegen het water werd gevoerd op 
een aantal fronten. Een dijk beschermde 
de stad tegen het boze buitenwater van 
Zuiderzee en IJ. De toevoer van rivierwater 
(Amstel) uit het achterland werd beperkt 
door invloed uit te oefenen op de omvang 
van het gebied dat mocht afwateren via 
Amsterdam. Het is interessant dat het wa-
terbeheer niet alleen gaat over in te stellen 
waterpeilen, maar dat een belangrijk punt 
is om te bepalen waarheen het waterover-
schot wordt afgevoerd. Amsterdam was 
een belangrijke partij door in het achter-
land verworven eigendommen en het deel-
nemen aan besturen van waterschappen.

Amsterdam has a long tradition in ‘deal-
ing with water’. This is already implied in 
the origin of its name: a Dam was built 
on the Amstel river to create a trade cen-
tre where the river and sea joined (the IJ 
had an open connection to the Zuider-
zee). It’s worth taking note that such a 
location brought obvious risks. Foreign-
ers are often surprised about this: why 
would you live on the waterline, or in the 
case of the surrounding polders, even 
below it? A similar question could how-
ever be asked to people who would live 
on the foot of a volcano. Apparently the 
fertility of the ground weighs up against 
the risks of an eruption. 

The battle against the water was fought 
on several fronts. A dyke protected the 
city against the rough open waters of the 
Zuiderzee and the IJ. The supply of river 
water in the Amstel from the hinterlands 
was restricted through controlling the size 
of the area that was allowed to drain into 
Amsterdam. Interestingly, water manage-
ment doesn’t only deal with water levels, 
but an important factor is deciding where 
the surplus of water is drained. Amsterdam 
was an important influence through obtain-
ing land in its hinterlands and participating 
in managing regional water authorities. 

<<  Tekening in kleur, door Jacob van Banchem, 1593, naar de kaart van Joost Janszoon 
Beeldsnijder (uit 1570), Erfgoed Leiden en Omstreken

<<  Drawing in color, by Jacob van Banchem, 1593 based on the map of Joost Janszoon 
Beeldsnijder (uit 1570), Leiden Heritage 

Zandhoek 1 – 7, 1862-1864, Jacob Olie, Collectie 
Jacob Olie jbz. Stadsarchief Amsterdam

1 – 7 Zandhoek, 1862-1864, Jacob Olie, Collection 
Jacob Olie jbz. Amsterdam City Archives 
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blijkt het Amsterdam van voor 1921 boven 
zeeniveau te liggen. Eigenlijk is Amsterdam 
gebouwd op een terp. Eeuwenlang heeft 
men aangemodderd, allerlei grond, modder, 
zand aangesleept om de voordeur maar op 
een comfortabele hoogte boven het opper-
vlaktewaterniveau te brengen.

Dat grachtenniveau is al sinds jaar en dag  
40 cm onder NAP. De Amstel en alle 
riviertjes van Amstelland en de Vecht staan 
onder normale omstandigheden in open 
verbinding met elkaar. Ze vormen een ‘boe-
zem’, het stelsel van wateren dat het vanuit 
polders opgepompte water doorvoert naar 
zee. En dat niveau van 40 cm onder zee-
niveau is zo gekozen dat bij eb op zee het 
wateroverschot onder vrij verval, dus zonder 
het te pompen, af kan stromen. Die naam 
‘boezem’, zo begreep ik onlangs van Jandirk 
Hoekstra, verwijst naar het op en neer gaan 
van de borstkas bij de menselijke ademha-

is built on a mound. For centuries people 
had transported soil, mud and sand to 
their streets to have their front door at a 
comfortable level in relation to the water 
surface.

The level of the canals has always been 
40 cm under sea level. In normal circum-
stances, the Amstel and the many smaller 
rivers of Amstelland and the Vecht are 
all connected to each other. They form a 
‘boezem’, a system of waterways which 
transport the pumped-up water from the 
polders into the sea. The level of 40 cm 
was decided so the water could freely 
flow, even when tides were low. The name 
“boezem”, as I understood recently from 
Jandirk Hoekstra, refers to the fluctuating 
movements of the chest when breathing. 
The water of the “boezem” breathes as 
well, as it rises and falls when water is being 
drained through it. That 40 cm below sea 

Deel van hoogtekaart van Nederland, 2021, 
Esri Nederland

Part of elevation map of the Netherlands, 2021, 
Esri Netherlands

regen gaat dan niet gelijk al het water via 
de straat naar de grachten, maar daar gaat 
tijd overheen. De inzet is om overlast te 
verminderen: in de particuliere ruimte, op 
straat, en in de stadswateren en in het hele 
stroomgebied. De steeds intensievere re-
gen en de bijbehorende overlast is hiervoor 
de aanleiding. Destijds was de keuze van 
de hoogte van het maaiveld (de bodem 
waar je op staat, of dat nu op straat is of in 
de tuin) cruciaal. Lukte het om te ontpol-
deren, en het maaiveld tot boven Amstel, 
grachten en IJ te brengen? Dan hoefde 
er niet gepompt te worden. En dat maakt 
de waterhuishouding aanmerkelijk minder 
kwetsbaar. Bovendien was de dreiging van 
overstroming veel groter, doordat de Zui-
derzee direct bij Amsterdam voor de deur 
lag en dan is wat hoger wonen een stukje 
veiliger.

Ontwikkelingen in buitendijks gebied, 
waar het getij van het IJ vrij spel had, 
kregen een verhoogd maaiveld, zodat op 
de meeste dagen de vloed niet over de 
kade liep, waarover later meer. Binnen-
dijks, veilig achter de dijk, hoogde men 
op zodat de voordeuren boven het niveau 
van Amstel en grachten kwam te liggen. 
De rijkere grachtengordel werd verder 
opgehoogd (tot 1 meter boven NAP) dan 
de armere Jordaan (tot een halve meter 
boven NAP). Dit wetende (dat Amsterdam 
zich bekommerde om de hoogte van het 
maaiveld) is het geen verrassing, als je op 
de hoogtekaart van Nederland kijkt naar 
Amsterdam. Met blauw is het laagliggen-
de land in West-Nederland te zien. Groen 
en geel tonen alle gebieden boven NAP. 
Amsterdam is een gele bult te midden van 
lager liggend land. Door de hoogte van 
de gebouwen lijkt dat misschien gezichts-
bedrog. Maar bij inzoomen op de straten 

street to the canal - it takes time. The aim 
is to reduce nuisance, in private space, on 
the streets, in the city’s waters and in the 
entire area. The increasingly more intensive 
rains and their accompanying nuisances 
are the main motives behind this approach. 
Previously the height of the ground level 
was crucial. Were you able to depolder, and 
bring the ground level to above the Amstel 
river, canals, or the IJ? Then you didn’t 
have to pump, which makes a city’s water 
management significantly less vulnerable. 
Moreover, the threat of flooding was a 
lot bigger, as the Zuiderzee had an open 
connection to the city - making living a bit 
higher, a lot safer. 

Developments in areas outside the dykes, 
where the IJ could flow freely, were built 
on raised ground, to ensure that on most 
days the tide wouldn’t run over the quay, 
on which we’ll expand more later. People 
safely within the dykes raised their land so 
front doors would be above the level of the 
Amstel river and canals. The prosperous 
canals were raised higher (1 meter above 
sea level) than the poorer neighbourhood 
of the Jordaan (only half a meter above sea 
level).

Understanding that Amsterdam was careful 
about the height of its land level is no 
surprise if you look at Amsterdam on the 
elevation map of the Netherlands. Shown 
in blue are the lower areas in the west and 
north of the country. Green, yellow, and 
orange show all areas above sea level. 
Amsterdam is a green bump surrounded by 
lower lying areas. Due to the height of the 
buildings this may seem like an optical illu-
sion. But when you zoom in on the streets it 
shows that Amsterdam of before 1921 was 
indeed above sea level. In fact Amsterdam 
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de polder buiten de stad. Zo is de Begijnhof 
aan het Spui gebouwd op een waterpeil van 
1 m onder NAP. Tot op de dag van vandaag 
wordt de Begijnhof bemalen om het neer-
slagoverschot kwijt te raken!

In het huidige stadsbeeld kun je terugzien of 
de stedelijke ontwikkeling plaatsvond onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente 
Amsterdam. Of dat Amsterdam het door 
een andere gemeente ontwikkelde stedelijk 
gebied heeft overgenomen. De buurge-
meenten, Diemen, Ouderamstel en met 
name Nieuwer Amstel, Amstelveen zagen 
in mindere mate op de ophoging toe. De 
oude kern van Amstelveen werd immers 
ook al in een (overigens Rijnlandse) polder 
gebouwd. Amsterdam was gewend om 
stedelijk gebied bij voorkeur te bouwen op 
1 meter boven NAP, terwijl Nieuwer Amstel 
gewend was in de polder te bouwen met het 
maaiveld onder NAP (nr 2. Polderhuis).

De niet opgehoogde stadsuitbreidingen 
(Oetewalerstraat, blokken langs de Wees-
perzijde, delen van de Pijp, gebied rond 
het Vondelpark, de Bellamybuurt, gebied 
rond de Slatuinenweg (nr. 27 Natuurtuin 
Slatuinen) liggen sinds hun ontstaan lager 
dan de opgehoogde delen. Tot op de dag 
van vandaag worden zij via de riolering 
bemalen. Het vuile water en het regenwater 
worden samen naar de zuivering gepompt. 
In andere delen zijn het met name de tuinen 
die lager liggen dan de straat. De straat 
moest immers aansluiten met de straten 
van buurgemeente Amsterdam, de tuin viel 
buiten de directe invloedsfeer van de stad 
waarvoor de bouwverordeningen golden tot 
aan de Singelgracht, de buitengrens van de 
stad in 1850.

waterway that stretched from the polders 
into the city. The Begijnhof, on het Spui, 
is built on a water level of 1 meter under 
sea level. To this day the Begijnhof is being 
pumped to lose its surplus in rain water!

You can still see in the current streetscape 
if the urban development took place under 
the responsibility of the municipality of Am-
sterdam, or if Amsterdam annexed the area 
that was previously developed by another 
municipality. The neighbouring munici-
palities of Diemen, Ouderamstel, and in 
particular Nieuwer-Amstel and Amstelveen 
were less vigilant about raising their lands. 
The old centre of Amstelveen was after all 
built within a polder. Amsterdam was used 
to building urban areas preferably 1 meter 
above sea level, while Nieuwer-Amstel was 
used to build within the polder, below sea 
level (nr 2. Polderhuis). 

The urban expansions on lands that weren’t 
raised (Oetwalerstraat, blocks along the 
Weesperzijde, parts of the Pijp, areas 
surrounding the Vondelpark, the Bellamy-
buurt and the area around the Slatuinweg 
Slatuinenweg. (nr. 27 Natuurtuin Slatuinen) 
are situated lower than parts that were 
raised. Until this day these areas are being 
pumped through sewers. The rain water, 
together with any sewage, are pumped 
together to water treatment plants. In other 
parts it is mainly the gardens that are situ-
ated lower than the streets. The streets had 
to connect with streets of the neighbouring 
municipality of Amsterdam, and the garden 
fell outside the direct zone of influence of 
the city, to which the building regulations 
applied until the Singelgracht, the outer 
border of the city in 1850. 

ling. Ook het boezemwater ‘ademt’, stijgt 
en daalt als er afvoergolven van polderwater 
doorheen trekken. Die 40 cm onder NAP is 
een gemiddeld peil. Bij afvoergolven stijgt 
het water. Daarom is het zo belangrijk om de 
voordeur (en de ramen van kelders en sou-
terrains) ruim boven de gracht te hebben.

Amsterdam bouwde tot de Zuiderzeewer-
ken (Zuiderzeewet, juni 1918) boven het 
boezempeil. En buitendijks, in het IJ, zelfs 
boven het laatstgemeten hoogwaterpeil van 
de Zuiderzee. De Lastage, het gebied rond 
de Montelbaanstoren, werd begin 16e eeuw 
opgehoogd tot 4 voet, 4 duim, dus dat is 
ongeveer 1,25 meter boven NAP. En de na 
1610 ontwikkelde buitendijkse gebieden, 
zoals de Westelijke Eilanden kregen een 
maaiveld van +2,0 mNAP. Door de voordeu-
ren boven het straatniveau te leggen, was de 
overlast van hoog water nog verder beperkt. 
Overigens is de hoogte van +2 m tot op de 
dag van vandaag onderhouden. Bij ieder 
straatwerk wordt het zakkende maaiveld aan-
gevuld tot op de aanleghoogte.

Na de watersnood van november 1675, de 
hoogste vloed die Amsterdam ooit mee-
maakte, werd de zeedijkshoogte vastge-
steld op 9 voet, 5 duim, ongeveer 2,6 meter 
boven AP.

De hoogte van de dijk die de Amsterdamse 
binnenstad beschermde tegen het IJ en de 
Zuiderzee werd in de 17e eeuw dus steeds 
hoger, de telkens hogere vloeden van die 
eeuw volgend. Met als belangrijke kantte-
kening dat daar ook de investeringsruimte 
voor was. Het binnendijkse gebied rekende, 
zoals gezegd, met het boezempeil van 40 
centimeter beneden NAP. Kleine stukjes van 
de binnenstad rekende met het peil van de 
Boerenwetering, de hoofdwatergang van 

level is an average level. When water is 
being drained it rises. That is why it’s so im-
portant to keep the front door (and windows 
of basements) above the level of the canal. 

Amsterdam was built above the “boezem” 
level until the creation of the Zuiderzee 
Works - Zuiderzeewerken (Zuiderzeewet, 
June 1918). And outside the dykes, in the 
IJ, even above the last measured high water 
level of the Zuiderzee. The area around 
the Montelbaanstoren in Amsterdam, also 
called the Lastage, was raised at the start 
of the 16th century to 4 feet and 4 inches, 
which is around 1.25 meters above sea level. 
And the areas outside the dykes that saw 
development after 1610, like the Westelijke 
Eilanden, had a ground level of 2 meters 
above sea level. By building the front doors 
above the level of the streets, possible 
nuisance from high water was reduced even 
more. Moreover, the height of 2 meters is 
still used to this day. With each street being 
built, the inclining ground level is supple-
mented to the construction height.

After the big flood of November 1675, the 
highest tide ever in Amsterdam, the level 
of the sea dykes was established as 9 feet, 
5 inches, which is around 2.6 meters above 
sea level. 

The height of the dyke that protected 
Amsterdam against the IJ and the Zuiderzee 
was raised throughout the 17th century, as 
the tides continuously kept getting higher. 
It is important to point out that the city also 
had the funds to invest in its dykes. The 
areas within the dykes were dependent 
on the “boezem” level of 40 centimetres 
below sea level, as mentioned previously. 
Small parts of the city were dependent on 
the levels of the Boerenwetering, another 
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Amsterdam gaat de komende jaren verder 
met bouwen. Er ligt een enorme bouwop-
gave. Het aantal woningen wordt uitge-
breid. De zee ligt weliswaar niet dichterbij 
dan ten tijde van de grote annexaties van 
1896 en 1921 toen de Zuiderzee nog tot 
in het IJ reikte. Maar het klimaat van de 
toekomst maakt wonen en werken in de 
delta wel veel uitdagender: heftiger regen, 
droogte, hitte en als klap op de vuurpijl, 
stijgende zeespiegel die het kwijtraken van 
water zal bemoeilijken.

Een recente stadsontwikkeling was er in het 
gebied van Houthavens. In het licht van dit 
verhaal is een waarschuwing op zijn plaats. 
Het maaiveld ligt daar op 60 centimeter 
boven NAP. En zeker, we hebben geen getij 
meer en stormvloeden vanuit de Zuiderzee. 
Maar Houthavens ligt buiten de kering. 
Als de zeespiegel stijgt en de afvoer bij 
IJmuiden een keer faalt, dan kunnen we 
het tij niet meer keren, zoals binnen de nog 
steeds functionele Amsterdamse dijk wel 
kan. En de kozijnen van veel woningen zijn 
zelfs nog lager gekozen dan het straatpeil. 
We moeten met ons allen, bouwers, initia-

tiefnemers, gemeente en waterbeheerder 
bij de verdere stadsuitbreidingen beter 
bij de les zijn als het gaat om hoogte van 
maaiveld en kozijnen.

De kaart op de volgende pagina’s toont 
de hoogte van het maaiveld in Amster-
dam. Basis voor deze kaart is de met een 
vliegtuig ingemeten hoogte op een grid 
van 50 bij 50 cm. Alle objecten in de straat 
zijn weggefilterd, zodat alleen het maaiveld 
te zien is.

  De uitsnede van de kaart is gericht op 
de boezemstad Amsterdam. Dat deel 
dat door ophoging een maaiveld heeft, 
gelegen boven Amstel en grachten.

  De stadsparken (zoals Vondelpark, 
Sarphatipark, Oosterpark, Flevopark) 
zijn stadspolders met een poldergemaal 
(aangemerkt met een ‘1’)

  De dijk die Amsterdam beschermde 
tegen stormvloed is als een donkerrode 
zone te zien tussen IJ en stad. Deze dijk 
is nog steeds uitermate relevant. Als het 
IJ problemen heeft met hoog water, dan 
kan Amsterdam, door het sluiten van de 
deuren in de dijk, afgesloten worden van 
het IJ en apart bemalen door gemaal 
Zeeburg ten oosten van de stad.

  Aan de noordkant van deze dijk is goed 
te zien dat het buitendijkse gebied hoger 
is dan het binnendijkse gebied (aange-
merkt met een ‘2’). Uitzondering: Houtha-
vens. Ook Oostenburg ligt relatief laag. 
In 1832 vormde de spoordijk een uitbrei-
ding van het binnendijkse gebied. Begin 
20e eeuw is deze spoordijk doorgraven 
door uitbreiding van de havens. 

Amsterdam will continue to build in the 
next few years, and there is an enormous 
construction task ahead. The number 
of homes is being expanded. The sea 
is admittedly further from the city than 
at the time of the major annexations of 
1896 and 1921, when the Zuiderzee still 
reached into the IJ. But the climate of 
the future makes living and working in 
the delta more challenging, with heavier 
rains, drought, heat and a rising sea level 
which will complicate the management of 
water disposal. 

A recent urban development was that of 
the area of the Houthavens. In light of this 
story a warning should be in place. The 
ground level in that area is 60 cm above 
sea level. And certainly, we don’t have 
tides anymore from the Zuiderzee. But 
the Houthavens are situated outside the 
city’s barriers. When the sea level rises, 
and drainage at IJmuiden fails, the tides 
can’t be turned - like it can with the still 
functioning Amsterdam dyke. Also many 
windows of these houses are built below 
street level. All of us, builders, initiators, 

municipality and water managers, need 
to be more aware of the height of ground 
level and window frames during further 
urban expansions.

The map on the next pages shows the 
height of the ground level in Amsterdam. 
The basis for this map is the height meas-
ured with an airplane on a grid of 50 by 50 
cm. All street objects have been filtered 
out, so it only shows the ground level. 

  The cutout of the map focuses on the 
“boezem” city of Amsterdam. The part 
that has a ground level as a result of rais-
ing the land, is located above the Amstel 
and canals.

  The city parks (such as Vondelpark, Sar-
phatipark, Oosterpark, Flevopark) are city 
polders with a polder pumping station 
(marked with a ‘1’).

  The dyke that protected Amsterdam 
against the tides can be seen as a dark 
red zone between the IJ and the city.  
This dyke is still extremely relevant. If the 
IJ has problems with high water, Amster-
dam can be closed off from the IJ by clos-
ing the doors in the dyke and water will 
be pumped separately by the Zeeburg 
pumping station to the east of the city.

  On the north side of this dyke it can be 
clearly seen that the area outside the 
dyke is higher than the area inside the 
dyke (marked with a ‘2’). Exception: 
Houthavens. Oostenburg is also relatively 
low. In 1832 the railway dyke formed an 
extension of the area within the dykes. 
At the beginning of the 20th century, this 
railway embankment was dug through by 
expanding the ports.

Op deze tekening zijn de hoogwaterkering van 1650 
en latere uitbreidingen te zien

This drawing shows the floodbarrier of 1650 and 
later extensions
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Classificatie: Intern

2

1

1

1

11
1

2 2

2a

3
3

3
3

3

3

4

4
3

3

5

3a

1896

1896

1896

1921

1921

1921

1921

1921

1921

< -2,5 mNAP
1:   parks, city polders with a pumping station
2:   higher built area outside the dyke
2a: lower built area outside the dyke
3:   polder sewers: lower areas drained by pumping stations
3a: fallow ground of the Sint Pietersvloed (Saint Peter tide) of 1651, drained
4:   low inner gardens, private draining
5:   Begijnhof built at a sea level of -1 meter

1:   parken, stadspolders met een poldergemaal
2:   hoger aangelegd buitendijks gebied
2a: lager aangelegd buitendijks gebied
3:   polderriolen: door rioolgemalen bemalen lage delen
3a: braak van de Sint Pietersvloed 1651, drooggemalen
4:   lage binnentuinen, particuliere bemaling
5:   op waterpeil -1 m NAP aangelegde Begijnhof
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  Veel van het binnendijkse gebied rond de 
grachtengordel en de grachten in Oost en 
Oud-West ligt ruim boven NAP. Bouwpro-
jecten, ontwikkeld voor de annexaties, die 
niet zijn opgehoogd, zijn in de kaart goed 
te herkennen en aangeduid met een ‘3’.

  Langs de Zeeburgerdijk, aan het einde van 
de Borneostraat is de Braak te zien die 
bij de Pietersvloed van 1651 is ontstaan. 
De straat ligt hier aanmerkelijk lager. Het 
‘poldertje’ wordt bemalen vanuit het 
rioolgemaal aan de Zeeburgerdijk (onder 
restaurant ‘het Pompstation’).

  Verschillende particuliere bouwprojecten 
net buiten de stadsgrens van de Singel-
gracht hebben de binnentuinen niet 
opgehoogd (‘4’). Toen Amsterdam deze 
gebieden in beheer nam, is dat waar 
mogelijk (mondjesmaat) hersteld. Op veel 
plekken worden de tuinen bemalen, soms 
particulier, soms door Waternet.

  De Boerenwetering ligt tegenwoordig op 
hetzelfde peil als de grachten. Maar ooit 
was het de polderwatergang die uitmond-
de in de Nieuwezijds Kolk. In de tijd is 
telkens weer een stuk van de Boerenwe-
tering, na ophoging van het omliggende 
land, toegevoegd aan het grachtenstelsel. 
Een sluis (Koningsplein) of een overhaal 
(Weteringschans, later: Haringvlietstraat) 
bepaalde dan de overgang naar het pol-
derpeil. Tegenwoordig eindigt de Boeren-
wetering bij Strand Zuid op het Rai-terrein 
en vormt in zijn geheel een deel van het 
boezemstelsel.

  Much of the area within the dykes, around 
the canal belt and the canals in Oost and 
Oud-West is well above sea level. Building 
projects, developed for the annexations, 
that have not been raised, are clearly 
recognisable on the map and indicated 
with a ‘3’.

  Along the Zeeburgerdijk, at the end of the 
Borneostraat, you can see the Braak that 
was created during the Pieters Flood of 
1651. The street is considerably lower here. 
This ‘polder’ is pumped through the sew-
age pumping station on the Zeeburgerdijk 
(under the restaurant ‘Het Pompstation’).

  Several private construction projects just 
outside the Singelgracht have not raised 
the ground level of the inner gardens 
(‘4’). When Amsterdam took control of 
these areas, it was restored where possi-
ble, although slightly. In many places the 
gardens are drained, sometimes privately, 
sometimes by Waternet.

  The Boerenwetering is now at the same 
level as the canals. But once it was the 
waterway of the polder that flowed into 
the Nieuwezijds Kolk. Over time, a section 
of the Boerenwetering has been added to 
the canal system after raising the sur-
rounding land. A lock (Koningsplein) or an 
overpass (Weteringschans, later: Haring- 
vlietstraat) determined the transition to the 
polder level. Today, the Boerenwetering 
ends at Strand Zuid at the RAI and forms a 
part of the drainage system in its entirety.

Amsteldijk. Op de voorgrond links een gedeelte van de achterzijde van de tricot- en kunstzijdefabriek 
(op nummer 217). Rechts de bouw van brug 439, voor de Rijnstraat. In het verschiet de Rivierenlaan. 
Stadsarchief Amsterdam 

Amsteldijk. In the foreground left is a part of the back of the tricot and artificial silk knitting factory (on 
number 217). On the right the building site of bridge 439 for the Rijnstraat (Rhine street). Beyond is the 
Rivierenlaan (River lane). Amsterdam City Archives

Amsteldijk. Op de voorgrond in het midden 
de Amsterdamse tricot- en kunstzijdefabriek 
(op nummers 218-217). Op de achtergrond de 
Riverenlaan met vlnr de zijstraten Hunze-, Kinderdijk- 
en Rijnstraat. Stadsarchief Amsterdam 

Amsteldijk. In the foreground in the middle is the 
Amsterdam tricot and artificial silk knitting factory 
(on numbers 218-217). In the background is the 
Rivierenlaan (River lane) with from left to right 
the side streets Hunzestraat, Kinderdijkstraat and 
Rijnstraat. Amsterdam City Archives

De tricot-fabriek aan de Amstel, tegen 
de Rivierenbuurt aan. De Rivierenbuurt 
is opgehoogd. De fabriek ligt op de 
poldervloer van destijds de Binnendijkse 
Buitenveldertsche polder. Tegenwoordig 
is het een piepklein apart poldertje dat 
bemalen wordt door een gemaal naast het 
De Miranda-paviljoen. 

The tricot knitting factory by the river 
Amstel, near the Rivierenbuurt. The ground 
of the Rivierenbuurt has been raised. The 
factory lies on the polder floor of what was 
the Binnendijkse Buitenveldertsche polder. 
Nowadays it is a very small polder which is 
drained by a pumping station next to the 
De Miranda Pavillion.

>>

>>
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Het dorp Uitdam
Uitdam ontleent zijn naam aan de ligging 
aan de “uiterste dam” in de Uitdammer-
dijk. De eerste vermelding van Uitdam 
dateert van 1342, waarbij sprake is van 
schepen voor Uitdam. In 1395 werd een 
sluis bij Uitdam aangelegd, welke inmid-
dels niet meer bestaat. Uitdam is een 
typisch dijkdorp, met lintbebouwing aan 
de Uitdammerdijk. De oorspronkelijke 
weg bevond zich op de kruin van de dijk. 
De ingang van de percelen lag dan ook 
aan de dijkzijde, met zicht op de Zuider-
zee. De grondstukken (met achtertuinen) 
liepen door tot aan de Uitdammer Die. Na 
de watersnoodramp van 1916 is de dijk 
opgehoogd en verbreed. Daarbij werd de 
weg van de kruin naar de binnenteen van 
de dijk verplaatst. 
Uitdam behoorde oorspronkelijk tot twee 
bannen (rechtsgebieden). Het noordelijke 
(nu nog bebouwde) deel hoorde bij de ban 
Zuiderwoude: dit is nu onderdeel van de 
gemeente Waterland. Het zuidelijke deel 
behoorde tot de ban Ransdorp: dit is nu ge-
meente Amsterdam. Begin 18de eeuw werd 
dit zuidelijke deel opgegeven en verlaten.

Een verlaten dorp
Het onderzochte terrein bevindt zich in een 
lange strook langs de teen aan de landzij-
de van de dijk, ten zuiden van het huidige 
Uitdam. De opgraving richtte zich eerst 
op een halfronde uitstulping halverwege 
het terrein. Hier werden meerdere platte-
gronden van gebouwen uit de 17de eeuw 
aangetroffen. 

Direct onder de graszode werden 
de resten van twee grote gebouwen 
vrijgelegd. In het oostelijke gebouw, 
parallel aan de dijk, waren minimaal 
twee fases te onderscheiden. In een 

in front of the settlement. In 1395, a lock 
was built by Uitdam, which no longer exists. 
Uitdam is a typical dyke village, with its 
buildings built like the shape of a ribbon, 
following the Uitdammerdijk. The original 
road used to be on top of the dyke. The 
entrances to the plots were situated on the 
dyke-side, overlooking the Zuiderzee. The 
plots (with back gardens) continued to the 
Uitdammer Die. After the flood of 1916 the 
dyke was raised and broadened. Thereby 
the road was moved from the top to the 
side of the dyke.
Uitdam was originally part of two “bannen” 
(jurisdictions). The northern (and still built-
on) fraction was part of the Zuiderwoude 
“ban”, which is now part of the municipality 
of Waterland. The southern fraction was 
part of the “Ransdorp” ban, which is now 
part of the municipality of Amsterdam. At 
the start of the 18th century this southern 
part was abandoned.

An abandoned village
The researched terrain is located in a long 
strip along the side of the land-side of the 
dyke, south of Uitdam. The excavation 
focused first on the semicircular bulge, half-
way across the terrain. Multiple floor plans 
of 17th century buildings were found here. 

Directly beneath the turf, the remains of 
two large buildings were found. In the 
eastern building, parallel to the dyke, two 
phases could be distinguished. The first 
phase consisted of a somewhat L-shaped 
building, but after a renovation a rectan-
gular building of approx. 14 x 9 m was 
created. Directly west of this building a 
second, similar L-shaped building of 15,5 x 
8,5 m was situated. Here too, at least one 
renovation phase can be identified. Both 
buildings were divided by a northern open 

De Uitdammer Die vormt de uiterste 
noordoostelijke begrenzing van de 
gemeente Amsterdam. Dit fraaie stukje 
landelijk Noord kent een bewogen 
geschiedenis van de strijd van de mens 
met het water. Eens een uitgestrekt 
woest veenlandschap, werd dit vanaf de 
late Middeleeuwen meer en meer door 
de mens ontgonnen en vormgegeven. 
Door het graven van sloten werd het 
uitgestrekte veenlandschap weliswaar 
ontwatert en voor veeteelt geschikt ge-
maakt. Tegelijkertijd daalde hiermee het 
maaiveldniveau, zodat het land onder 
zeepeil kwam te liggen. Met de aanleg 
van dijken en met veen-/kleibrokken 
opgehoogde erven werd getracht het 
water buiten de deur te houden. Zware 
stormen leidden echter meermaals tot 
dijkdoorbraken, waarbij grote stukken 
land en huisplaatsen werden weggesla-
gen. De laatste grote dijkdoorbraak be-
treft die van 1916, waarbij het grootste 
deel van Waterland onder water kwam 
te staan. 

Met het verstevigen van de 
Markermeerdijken de komende jaren 
hoopt het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier dergelijke 
watersnoodrampen in de toekomst 
te voorkomen. Deze werkzaamheden 
waren aanleiding tot een archeologisch 
onderzoek bij Uitdam.

The Uitdammer Die forms the utmost 
north-eastern border of the municipality 
of Amsterdam. This fine part of rural 
Noord has an eventful history when it 
comes to the battle between human 
and water. This once extensive desolate 
peat landscape started to be reclaimed 
and developed in the late Middle Ages. 
Through digging ditches, the extensive 
peat landscape got dehydrated and 
was therefore made suitable for cattle 
breeding. Simultaneously the ground 
level sank, causing the land to lay below 
sea level. By building dykes and raising 
the land people tried to keep the water 
out. However, heavy storms repeatedly 
caused dyke breaches, knocking away 
large plots of lands and homes. The last 
big dyke breach was in 1916, during 
which most of Waterland came under 
water. 

Through the strengthening of the 
Markermeer-dykes the Water Board of 
the Hollands Noorderkwartier hopes 
to prevent similar floods in the future. 
These activities were the reason for 
archaeological research in Uitdam. 

The village of Uitdam
Uitdam gets its name from its position on 
the “outer dam” on the Zeedijk in Water-
land (Uitdammerdijk). The first mention of 
Uitdam dates back to 1342, involving ships 

<<  De Uitdammerdijk richting noord gezien. Links 
de Uitdammer Die, rechts het IJmeer en op de 
achtergrond het huidige Uitdam. De vindplaats 
bevindt zich in de groenstrook tussen links de 
sloot en rechts de weg aan de voet van de dijk, 
2020, P. Kranendonk, Monumenten & Archeologie 
Gemeente Amsterdam

<<  A view of the Uitdammerdijk towards the north. 
On the left the Uitdammer Die, on the right 
the IJmeer and in the background the current 
Uitdam. The excavation place is in the green belt 
left of the ditch and right of the road on the foot 
of the dyke, 2020, P. Kranendonk, Monuments & 
Archeology Municipality of Amsterdam
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gebouwen resteerden slechts de bakstenen 
poeren voor de gebintstijlen en delen van 
de voetingmuren. De muren zijn van hout 
geweest; het dak vermoedelijk van riet. 
Beide gebouwen kunnen in de 17de eeuw 
worden gedateerd.

Onder het oostelijke gebouw werd de fun-
dering van een derde rechthoekig gebouw 
van ongeveer 11,5 x 7 meter aangetroffen. 
Ook dit gebouw was noord - zuid , parallel 
aan de Uitdammerdijk, georiënteerd. De 
hoofdconstructie werd gevormd door zes 
paren houten poeren voor het houtskelet. 
Deze poeren rustten op parallel geplaatste, 
lange houten grondplaten. Het gebouw 
was voorzien van een rieten dakbedekking; 
de wanden waren van hout. Voor het ge-
bouw was gebruik gemaakt van zeer divers, 
hergebruikt, scheepshout. Het uit het 
eerste kwart van de 17de eeuw daterende 
gebouw is destijds door brand verwoest. 

Het erf werd in het noorden en westen 
begrensd door beschoeiingen van houten 
palen en planken. Aanwezige palenrijen 
aan de oostzijde kunnen als erfscheiding of 
erfindeling worden geduid. 
Naast een hoofdgebouw was op het erf 
ook sprake van een (of meerdere) bijge-
bouw(en) en een waterput. 

Meer huisplaatsen en landinrichting
Aan de voet van de Uitdammerdijk zijn, 
naast de hierboven beschreven huisplaat-
sen, nog meer voormalige erven aan-
getroffen. Deze huisplaatsen met erven 
waren herkenbaar aan de tot 2 meter dikke 
ophogingspakketten van klei en veenbrok-
ken, rietmatten en afvallagen. Zij lagen in 
een lint langs de Uitdammerdijk. De erven, 
met verschillende afmetingen, werden door 
middel van houten erfscheidingen, vooral 

south axis, parallel to the Uitdammerdijk. 
The main structure was formed by six 
pairs of wooden feet for the timber frame. 
These feet rested on parallel long wooden 
base plates. The building had thatched 
roofing, and the walls were made out of 
wood. Recycled ship wood was used for the 
construction of this building. The building, 
dating back to the first quarter of the 17th 
century, was destroyed by a fire.

The plot was confined on its northern and 
western sides by timbering of wooden 
piles and planks. Present rows of piles on 
the eastern side can be seen as means of 
partition or grouping. 
Next to the main building there were also 
multiple outbuildings and a water well.

More residential plots and land design
At the foot of the dyke, next to the resi-
dential plots described above, more old 
plots were found. These residential plots 
with land were recognised by the up to two 
meters thick layers of clay and peat lumps, 
reed mats and waste layers. These were 
situated along the Uitdammerdijk. The 
properties, varying in size, were divided by 
wooden partitions, mostly existing out of 
piles and wickerwork or stacked branches. 

The back areas of the residential proper-
ties were especially suitable for research. 
Occasionally remains of outbuildings were 
found here. The yards, raised with chunks 
of peat and clay, were provided with tim-
bering of piles and planks. Multiple small 
piers were built a few meters into the water. 
The timbering in areas that were formerly 
water, yielded notably large numbers of 
findings. This isn’t surprising, as these areas 
were used for cleaning and waste. Based 
on the findings we can say that the plots 

Ortho-foto (luchtfoto) van de twee jongste 
gebouwen met plavuizen vloer, bakstenen poeren 
en voetingmuren. Beide gebouwen tonen een 
grote open noordelijke ruimte met een drieschepig 
zuidelijk deel, 2021, J. Maas, Monumenten & 
Archeologie Gemeente Amsterdam

Ortho-photo (aerial photo) of the two youngest 
buildings with tiled flooring, brick piles and 
footwalls. Both buildings show a large open 
northern area and a three-aisled southern 
part, 2021, J. Maas, Monuments & Archeology 
Municipality of Amsterdam

eerste fase was sprake van een enigszins 
L-vormig gebouw; na een verbouwing 
ontstond een rechthoekig gebouw van 
ca. 14 x 9 m. Direct ten westen van dit 
gebouw bevond zich een tweede, sterk 
gelijkend L-vormig gebouw van 15,5 x 
8,5 m. Ook hier was sprake van minimaal 
één verbouwingsfase. Beide gebouwen 
zijn opgedeeld in een open noordelijke 
ruimte, en een drieschepig zuidelijk deel. 
Meerdere ruimtes waren voorzien van een 
plavuizen vloer, enkele met een haardplaats 
met aspot. Van het opgaande werk van de 

space, and a three-aisled southern section. 
Multiple spaces were furnished with a tiled 
floor, some with a fireplace and ash jar. Only 
the brick bases for the trusses and parts of 
the foot walls remain. The walls must have 
been made of wood, and the roof presum-
ably of reed. Both buildings can be dated 
back to the 17th century. 

Underneath the eastern building a foun-
dation was found of a third rectangular 
building of approximately 11,5 x 7 m. This 
building also was situated on a north - 
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bestaande uit ingeslagen palen met daar-
tussenin vlechtwerk of gestapelde takken, 
van elkaar gescheiden. 

Vooral de achtererven van de huisplaatsen 
konden worden onderzocht. Sporadisch 
werden hier resten van bijgebouwen 
aangetroffen. De met brokken veen en klei 
opgehoogde erven waren voorzien van be-
schoeiingen van palen en planken. Meer-
dere steigers reikten tot enkele meters in 
het water. Met name deze achtererven, 
en dan vooral achter de beschoeiingen in 
het voormalige water, leverden zeer grote 
hoeveelheden vondsten op. Dat is niet 
verwonderlijk: dit waren uitgelezen boen- 
en afvalplaatsen. Op basis van de vondsten 
kan gesteld worden, dat de erven tussen 
ca. 1500 en 1700 in gebruik zijn geweest. 
Resten van de bijbehorende huizen zullen 
onder de huidige weg, aan de voet van de 
dijk, te verwachten zijn. Dit komt overeen 
met oudere topografische kaarten, maar 
ook met de situatie zoals die nu nog voor 
het huidige Uitdam geldt: de huizen staan 
tegen de dijk, waarbij de erven zich in wes-
telijke richting tot aan het water uitstrekken.

Na de jongste dijkdoorbraak van 1916 is 
de Uitdammerdijk verhoogd, versterkt en 
verbreed en werd de bestaande weg van 
de kruin naar de teen van de dijk verplaatst. 
Door ophoging met een dik pakket zand 
werden de voormalige huisplaatsen vrijwel 
geheel aan het zicht onttrokken. De op-
lettende voorbijganger in auto of fiets zal 
ze toch nog opmerken; lichte glooiingen 
in het wegdek verraden de in de onder-
grond nog steeds aanwezige eeuwenoude 
huisplaatsen. 

were used between circa 1500 and 1700. 
Remains of the corresponding houses can 
likely be found under the current road, at 
the foot of the dyke. This also corresponds 
to older topographic maps, but also with 
the situation of the current Uitdam, where 
the houses are built next to the dyke, with 
the yards extending west to the water. 

After the latest flood of 1916 the Uitdam-
merdijk was raised, strengthened and 
broadened, and the existing road was 
moved from the top to the side of the dyke. 
By raising the dyke with a thick layer of 
sand, the former homesteads were almost 
fully hidden from view. Though the atten-
tive passerby, in car or by bicycle, will still 
notice them; the light slopes in the road’s 
surface betray the century-old homesteads 
still present in the subsoil.

Ortho-foto (luchtfoto) van een ouder gebouw 
met de houten grondplaten en poeren (kleine 
verhogingen) voor de gebintstijlen, 2021, J. Maas, 
Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam

Ortho-photo (aerial photo) of an older building 
with wooden base plates and footings for the 
trusses, 2021, J. Maas, Monuments & Archeology 
Municipality of Amsterdam

3938

OPEN MONUMENTENDAG 2021



LEADING UP 
TO 1921 

DE AANLOOP
NAAR 1921 

JANNA TOEPOEL 

4140

OPEN MONUMENTENDAG 2021



danken aan het raadslid Willem Hendrik de 
Buisonjé. Behalve wethouder van Sloten 
was De Buisonjé ook Tweede Kamerlid. In 
die hoedanigheid vertelde hij de regering 
doodleuk dat de meeste Slotenaren de 
annexatieplannen steunden. 

De gemeenteraad van Sloten was ver-
bijsterd. In de eerstvolgende vergadering 
(waarbij De Buisonjé vanwege een ‘lichte 
ongesteldheid’ niet aanwezig kon zijn) 
maakten zijn woedende collega’s hem uit 
voor ‘verrader’. Ze verweten hem dat hij 
‘zijn gemeente, die 300 jaar had bestaan, 
aan Amsterdam had verkwanseld’, en 
eisten unaniem dat hij ontslag zou nemen. 

Besides being alderperson of Sloten, De 
Buisonjé was also a Member of parliament. 
In that capacity he told the government 
that the majority of the people of Sloten 
supported the annexation plans.

The municipal council was stunned by this 
news. In the next meeting (at which De 
Buisonjé couldn’t be present because of a 
‘mild indisposition’) his furious colleagues 
deemed him a ‘traitor’. They blamed him 
for bartering away their municipality to Am-
sterdam, which had been independent for 
300 years, and demanded unanimously that 
he would resign. However, the damage was 
already done, and Sloten became officially 
part of Amsterdam on January 1th 1921. 

Op 1 januari 1921 werd Amsterdam 
vier keer zo groot. De stad annexeerde 
die dag de onafhankelijke gemeenten 
Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
Watergraafsmeer en Sloten. Ook Ouder-
Amstel, Diemen, Oostzaan, Zaandam, 
Nieuwer-Amstel en Westzaan moesten 
grond afstaan. Het annexatieproces 
verliep in elke gemeente anders. 
Sommige burgemeesters en wethouders 
bleven zich tot op het laatste moment 
verzetten. In andere gemeenten zag men 
aansluiting bij Amsterdam als een mooie 
kans om mee te delen in de rijkdom en 
voorzieningen van de grote stad. 

Sloten: Verraden door wethouder  
De Buisonjé 
Begin twintigste eeuw was Sloten nog 
echt een plattelandsgemeenschap. De 
gemeente was weliswaar aangesloten op 
het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk, 
maar verder waren het dorp en de stad 
twee gescheiden werelden. Wie over de 
Sloterweg naar Amsterdam wilde, moest 
zelfs tol betalen: 2 cent voor een fiets, een 
kwartje voor een auto en 50 cent voor een 
kudde vee. 

De Slotenaren voelden over het algemeen 
dan ook niets voor aansluiting bij Amster-
dam. De verschillen tussen het boerenland 
en de stad waren te groot. Tegenstanders 
van de annexatie vreesden dat de annexa-
tie zou leiden tot het ‘zedelijke verval van 
het gezonde platteland’. Dat de annexatie 
er uiteindelijk toch kwam, was vooral te 

On January 1th 1921 Amsterdam became 
four times as big. That day the city 
annexed the independent municipalities 
of Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
Watergraafsmeer and Sloten. Also Ouder-
Amstel, Diemen, Oostzaan, Zaandam, 
Nieuwer-Amstel and Westzaan had to 
give up parts of their land. The process 
of annexation happened differently in 
each municipality. Some mayors and 
alderpersons resisted until the very 
last moment. In other municipalities 
joining Amsterdam was seen as a good 
opportunity to share in the prosperity and 
services of the big city. 

Sloten: Betrayed by alderperson  
De Buisonjé
At the start of the twentieth century Sloten 
was still very much a rural community. The 
municipality was connected to the Amster-
dam electricity network, but beyond that 
the village and the city were two separate 
worlds. Those who wanted to use the Sloter-
weg to go to Amsterdam even had to pay a 
toll: 2 cents by bike, 25 cents by car and 50 
cents if you wanted to move a herd of cattle. 

The people of Sloten were generally op-
posed to joining Amsterdam. The differ-
ences between the countryside and the city 
were vast. Opponents of the annexation 
feared that the annexation would lead to the 
‘moral decay of the healthy countryside’. The 
imminent annexation was especially thanks 
to alderperson Willem Hendrik de Buisonjé. 

Watersnood 1916, Meerpad Nieuwendam, 
R. v.d. Werf, Stadsarchief Amsterdam

Flood of 1916, Meerpad Nieuwendam, 
R. v.d. Werf, Amsterdam City Archives

<<  Tolhek aan de Sloterweg, Sloten, 1910, 
Stadsarchief Amsterdam, Collectie: 
prentbriefkaarten

<<  Toll gate on Sloterweg, Sloten, 1910, 
Amsterdam City Archives, Collection: picture 
postcards
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Het kwaad was toen echter al geschied: 
vanaf 1 januari 1921 hoorde Sloten officieel 
bij Amsterdam. 

Ransdorp en Nieuwendam: 
de watersnoodramp 
Toen Amsterdam in 1907 met een annexa-
tie-voorstel kwam, moesten de inwoners 
van Landelijk Noord daar in eerste instantie 
niets van weten. De burgemeester van 
Nieuwendam schreef een gepeperde brief 
waarin hij de plannen in niet mis te verstane 
bewoordingen van tafel veegde. De ge-
meenteraad van Ransdorp, waar normaliter 
meer werd geruzied dan bestuurd, was 
opvallend eensgezind. De voorgestelde 
grenswijziging ‘kon niet geacht worden 
in het algeheel of financieel belang dezer 
gemeente te zijn’, en werd afgewezen. 
Het was vooral de watersnoodramp die 
de meningen deed omslaan. In de winter 
van 1916 braken de dijken door: complete 
huizen werden door het water weggesla-
gen, honderden mensen werden geëvacu-
eerd en de grond bleef jarenlang te zout 
om voedsel te verbouwen. De materiële 
schade was enorm en de kleine gemeen-
ten hadden nauwelijks geld om huizen en 
infrastructuur te repareren. Aansluiting bij 
Amsterdam leek plotseling een snelle en 
gemakkelijke manier om uit de financiële 
problemen te komen. 

Behalve met de gevolgen van de waters-
noodramp, worstelden de gemeenten ook 
met voedseldistributie. De Eerste Wereld-
oorlog veroorzaakte in heel Nederland 
grote schaarste, maar voedsel en brandstof 
was in de hoofdstad goedkoper dan in 
Nieuwendam en Ransdorp. Dit was vooral 
te danken aan de Amsterdamse wethouder 
Floor Wibaut, die een ongekend sociaal 
beleid voerde. Zo richtte hij de Centrale 

Ransdorp and Nieuwendam: the big flood 
The inhabitants of the rural North didn’t 
want to know anything of the annexation 
plans proposed by Amsterdam in 1907. The 
mayor of Nieuwendam wrote a strongly-
worded letter in which he clearly wiped any 
plans off the table. The municipal council of 
Ransdorp, where people could more often 
be found fighting than having meetings, 
was surprisingly unanimous. The proposed 
change in municipal boundaries couldn’t 
be accepted in light of general or financial 
interests of the municipality, and was 
therefore declined. 

It was mostly the large flood that changed 
these opinions. The dikes broke in the winter 
of 1916: entire houses washed away, hun-
dreds of people had to be evacuated, and 
the land remained too salty for years to come 
for proper agricultural use. The material 
damage was enormous, and the smaller 
municipalities barely had the money to repair 
their houses and infrastructure. Joining 
Amsterdam suddenly seemed like a quick 
and easy way to get over these financial 
problems.

Besides the consequences of the big flood, 
the municipality also struggled with food 
distribution. The First World War caused 
large food shortages across the Netherlands, 
but food remained cheaper in the capital 
than in Nieuwendam and Ransdorp. This was 
mainly thanks to Amsterdam alderperson 
Floor Wibaut, who was implementing 
unprecedented social policy at the time. 
He founded the Central Kitchens, which 
can be seen as the first food bank in the 
Netherlands. He also managed to distribute 
free school meals for children, and gave 
free coal to the working classes in the winter 
months. 

Keukens op; feitelijk de eerste voedselbank 
van Nederland. Ook zorgde hij ervoor dat 
kinderen op school te eten kregen, en 
verstrekte ’s winters gratis kolen aan de 
arbeidersbevolking. 

De levensstandaard in de hoofdstad was 
dankzij het beleid van Wibaut hoger dan in 
de verarmde gemeenten aan de overkant 
van het IJ. In zowel Ransdorp als Nieuwen-
dam won het idee van annexatie daarom 
aan populariteit. Tekenend is de ingezonden 
brief van een anonieme lezer van de lokale 
krant De Waterlander, die schreef: ‘Ieder 
weet, dat de toekomst voor Nieuwendam 
zeer donker is, achteruitgang in draagkracht 
en stijging der lasten. En welk een helder 
verschiet opent zich ineens in die duisternis 
als wij ons in Nieuwendam ingelijfd denken 
bij Amsterdam!’ 

Buiksloot: Buitenbuurt van Amsterdam 
Nergens was men zo enthousiast over de 
annexatie als in Buiksloot. Al voor 1921 was 
het dorp voor veel diensten afhankelijk van 
de hoofdstad: Buiksloot was aangesloten op 
het Amsterdams stroomnet, een Amsterdam-
se tram reed over de Buiksloterdijk en gas en 
drinkwater werden door Amsterdam gele-
verd. De twee gemeenten waren zozeer met 
elkaar verweven dat burgemeester Wiersma 
in 1913 over zijn eigen gemeente conclu-
deerde: ‘Buiksloot is nu reeds niets anders 
dan een buitenbuurt van Amsterdam.’ 

De burgemeester stond daarom positief 
tegenover de annexatieplannen. Het enige 
wat hij koste wat het kost wilde voorkomen, 
was dat zijn gemeente zou ‘afbrokkelen’. 
Hij wilde daarom geen grond afstaan (zoals 
Amsterdam in eerste instantie vroeg), maar 
eiste een totale annexatie. In een felle 
brief hekelde hij het ‘opslok-beleid’ van de 

Because of Wibaut’s policies, the standard 
of living was higher in the capital than in the 
poorer municipalities on the other side of 
the IJ. In Ransdorp as well as in Nieuwen-
dam the idea to agree to the annexation 
eventually won over. Especially telling is a 
letter that was sent to the local newspaper 
De Waterlander by an anonymous reader, 
who wrote: ‘Everyone knows that the future 
of Nieuwendam is very dark, with the de-
cline in capacity and increase in costs. And 
what a clear horizon suddenly emerges from 
that darkness if we think of Nieuwendam as 
part of Amsterdam!’.

Buiksloot: Suburb of Amsterdam
There was nowhere as much enthusiasm as 
there was in Buiksloot to join the annexation. 
Even before 1921 the village was dependent 
on the many services the capital provided: 
Buiksloot was connected to Amsterdam’s 
electrical network, an Amsterdam tram 
drove over the Buiksloterdijk and gas 
and drinking water were provided by 
the city. The two municipalities were so 
interconnected that in 1913 mayor Wiersma 
concluded on his own municipality that: 
‘Buiksloot isn’t much different than a suburb 
of Amsterdam.’

The mayor had a positive attitude towards 
the annexation plans. The only thing he 
wanted to prevent was his community 
crumbling. He didn’t want to give up land 
to Amsterdam, as the city initially asked 
for, but demanded a total annexation. He 
berated the ‘gobble policy’ of the capital in 
a fierce letter: ‘Each time a new bloodletting 
is pushed through and each time the best 
juices of life are taken away, leaving in the 
end nothing more than a languishing body, 
which can hardly move. Because this attack 
on our territory won’t be the last either’. 
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hoofdstad: ‘Telkens wordt een nieuwe ader-
lating toegepast en telkens worden de bes-
te levenssappen weggenomen, waardoor 
ten slotte niets meer overblijft dan een 
kwijnend lichaam, dat zich bijna niet meer 
kan bewegen. Want ook deze aanslag op 
ons grondgebied zal niet de laatste zijn.’ 
 
De Buikslotenaren moesten zeven jaar 
wachten tot hun verzoek om annexatie 
werd ingewilligd, maar op 31 december 
1920 was het eindelijk zover: in het raadhuis 
van Buiksloot kwam de gemeenteraad voor 
de laatste keer bijeen. Burgemeester van 
Beek zei Buiksloot te zullen missen, maar 
bleef nuchter: ‘Het is echter eenmaal zoo, 
dat groote plaatsen zich uitbreiden door 
handel en industrie en dan de kleine grens-
gemeenten in gedrang komen.’ Om half 
drie verlieten de gemeenteraadsleden van 
Buiksloot voor de laatste keer het stadhuis. 
Op de deur had een ambtenaar een briefje 
geplakt met de woorden: ‘Lang Leve Buiks-
loot! In onze gedachten, 31-12-20’. 

Watergraafsmeer: Een begrafenis voor 
de gemeente 
‘De stemming onder de inwoners van Wa-
tergraafsmeer ten opzichte van de annexatie 
is beslist ‘anti’’, schreef een verslaggever van 
De Telegraaf in 1916. Vreemd was dat niet: 
de gemeente stond er in 1916 financieel 
goed voor, was aangesloten op het gas- en 
elektriciteitsnetwerk en beschikte over een 
functionerend politieapparaat. De voorde-
len van aansluiting bij Amsterdam waren 
veel minder groot dan voor de verarmde 
gemeenten aan de noordkant van het IJ. 

Toen de annexatieplannen op 10 november 
1920 met een kleine meerderheid werden 
goedgekeurd, was de verslagenheid onder 
sommige Meerbewoners dan ook groot. 

The people of Buiksloot had to wait seven 
years until their request of annexation was 
finalised, but on December 31, 1920 the 
time was finally there: in the Town Hall of 
Buiksloot the municipal council started their 
last meeting. Mayor Van Beek said he would 
miss Buiksloot, but remained sober: ‘How-
ever, it is only ever the case that large towns 
expand through trade and industry and that 
the small border municipalities fall under 
pressure.’ At half past two the municipal 
councillors of Buiksloot left the town hall for 
the last time. An official had stuck a note on 
the door with the words: ‘Long Live Buiks-
loot! In our memories, 31-12–20’.

Watergraafsmeer: A funeral for the 
municipality 
‘The general atmosphere among the people 
of Watergraafsmeer towards the annexa-
tion was definitely ‘anti’’ is what a journalist 
wrote for De Telegraaf in 1916. That certainly 
wasn’t strange, as the municipality was in 
a good financial position in 1916, connect-
ed to the gas and electricity networks and 
they also held their own functioning police 
apparatus. The benefits of joining Amster-
dam were a lot smaller than for the poorer 
municipalities North of the IJ.

When the annexation was approved on 
November 10, 1920, only by a small majority, 
the defeat amongst some inhabitants was 
large. Alderperson Bethlehem, fiercely 
opposed to the annexation, decided 
to organise a symbolic burial for his 
municipality. On December 31, 1920 a 
coffin was filled with soil, ceremonially 
walked through the village, and buried in 
a field behind the Ringdijk. On the grave 
Bethlehem placed a memorial plaque 
with the words: ‘In grateful memory of our 
beloved Watergraafsmeer’.

Gemeentehuis Nieuwer-Amstel, Amsteldijk 67, 1892. 
Op de voorgrond Jacob Olie jr. & Jan Olie. 
Foto: J. Olie, Collectie Jacob Olie Jbz.

Nieuwer-Amstel Town Hall, Amsteldijk 67, 1892. In 
the foreground Jacob Olie Jr. & Jan Olie. 
Photo: J. Olie, Collection Jacob Olie Jbz.
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Wethouder Bethlehem, fel tegenstander van 
de annexatie, besloot voor zijn gemeente 
zelfs een symbolische uitvaart te organise-
ren: Op 31 december 1920 werd een grafkist 
gevuld met aarde en, na een plechtige wan-
deling door het dorp, in een weiland achter 
de Ringdijk begraven. Op het graf plaatste 
wethouder Bethlehem een gedenkplaat met 
de woorden: ‘In dankbare herinnering aan 
ons geliefd Watergraafsmeer’. 

Nieuwer-Amstel: Het verzet van 
burgemeester Colijn 
In 1892 liet de gemeente Nieuwer-Amstel 
(nu deels Amstelveen) een nieuw raadhuis 
bouwen (nr 1. Raadhuis). De locatie was 
opvallend: niet midden in de gemeente 
maar aan de Amsteldijk, pal op de grens 
met Amsterdam. De gemeenteraad van 
Nieuwer-Amstel wilde hiermee een signaal 
afgeven aan de groeiende hoofdstad: Tot 
hier en niet verder. 

Het raadhuis bleek als barricade echter 
niet bestand tegen de ‘landhonger’ van 
Amsterdam. In 1896 moest de gemeente 
bijna de helft van haar grondgebied afstaan 
aan de hoofdstad. Nieuwer-Amstel was op 
dat moment een stad bijna net zo groot 
als Delft of Zwolle, maar raakte in één klap 
85 procent van haar inwoners kwijt. En nog 
was het niet genoeg: rond 1916 gooide 
de gemeenteraad van Amsterdam alweer 
nieuwe annexatieplannen op tafel. Amster-
dam wilde de gemeentegrens verschuiven 
van ongeveer de huidige Fred Roeskestraat 
naar de Kalfjeslaan. 

De burgemeester van Nieuwer-Amstel, Arie 
Colijn (broer van de latere minister-presi-
dent Hendrik Colijn) protesteerde fel tegen 
dit plan. Hij vond dat de vorige grensver-
legging Nieuwer-Amstel niet veel goeds 

Nieuwer-Amstel: The resistance of  
Mayor Colijn
The municipality of Nieuwer-Amstel (now 
partly Amstelveen) built a new Town Hall in 
1892 (nr 1. Raadhuis). The location stood 
out, as it wasn’t placed in the centre of the 
municipality, but on the Amsteldijk, right up 
to the border with Amsterdam. The munici-
pal council of Nieuwer-Amstel tried to send 
a signal to the growing capital: to here, and 
no step further. 

The Town Hall, functioning as a barricade, 
didn’t prove sufficient against Amsterdam’s 
hunger for land. In 1896, the municipality 
had to almost give up half of their land 
to the capital. At that moment in time, 
Nieuwer-Amstel was almost the same 
size as the cities of Delft or Zwolle, but 
lost 85 percent of its population in one 
go. And that wasn’t even enough, as the 
municipal council of Amsterdam presented 
a new round of annexation plans in 1916. 
Amsterdam wanted to move the municipal 
boundary from the Fred Roeskestraat to the 
Kalfjeslaan. 

The Mayor of Nieuwer-Amstel, Arie Colijn 
(brother of later prime-minister Hendrik 
Colijn) protested fiercely against this 
plan. He was of the opinion that when the 
boundary moved before it didn’t result 
in much good for Nieuwer-Amstel, and 
he refused to give up another piece of 
his municipality’s land. He complained in 
the Telegraaf: ‘In 1896 it was argued that 
Amsterdam should expand to this side and a 
large part of Nieuwer-Amstel was swallowed 
up as a result. But… in all those years no 
houses have been built on the Amsteldijk 
and only two or three have been built on 
the Amstelveenseweg!’. He added jokingly: 
‘They only take but don’t replace anything!’.

Eventually Colijn didn’t succeed in blocking 
the annexation plans. In November 1920 he 
tried one last time, in front of parliament. 
He argued that Nieuwer-Amstel was in fact 
older than Amsterdam. And if annexation 
had to take place, why wouldn’t Amster-
dam join Nieuwer-Amstel? Amsterdam 
actually belonged to Amstelveen, and not 
the other way around! This only resulted in 
sneers and laughter from his colleagues. 
The partial annexation of Nieuwer-Amstel 
was approved by the national government 
a few weeks later. 

had opgeleverd, en weigerde nogmaals 
een stuk van zijn gemeente af te staan. In 
De Telegraaf klaagde hij: ‘In 1896 werd be-
toogd, dat Amsterdam zich naar deze zijde 
moest uitbreiden en een groot deel van 
Nieuwer-Amstel werd ingeslokt. Maar... in 
àl die jaren zijn er aan den Amsteldijk geen 
huizen bijgebouwd en aan de Amstelveen-
scheweg slechts twee of drie!’ Schertsend 
voegde hij eraan toe: ‘Ze nemen wel, maar 
stellen er niets voor in de plaats!’ 

Uiteindelijk slaagde Colijn er niet in de 
annexatieplannen te blokkeren. In novem-
ber 1920 deed de burgemeester in de 
Tweede Kamer een laatste poging. Met 
de moed der wanhoop betoogde hij dat 
Nieuwer-Amstel ouder was dan Amster-
dam. Als er al geannexeerd moest worden, 
laat de hoofdstad zich dan aansluiten bij 
Nieuwer-Amstel. Amsterdam behoorde 
eigenlijk tot Amstelveen, en niet andersom! 
Dit kwam hem slechts op hoongelach van 
zijn collega’s te staan. 
De gedeeltelijke annexatie van Nieu-
wer-Amstel werd een paar weken later door 
de Tweede Kamer goedgekeurd. 
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DE DRANG NAAR BUITEN;
HERBERGEN, PLEZIER-
TUINEN EN 
BUITENPLAATSEN
IN AMSTERDAM 

THE URGE TO GO OUTSIDE:
INNS, PLEASURE GARDENS
AND COUNTRY HOUSES
IN AMSTERDAM

HENK ATZE DIJKSTRA
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In de 17de eeuw groeit Amsterdam uit 
als een van de belangrijkste handels- en 
industriesteden van Europa en van 1578 
tot 1665 vonden vier grote stadsuitbrei-
dingen plaats. De nieuwe stadsdelen 
werden beschermd door de opgeworpen 
stadswallen. Veel gebouwen die zich eerst 
aan de buitenrand van de stad bevonden, 
zoals boerderijen en herbergen, werden 
afgebroken om plaats te maken voor de 
nieuwe grachten en straten. Een uit-
zondering vormde het buitengebied de 
Jordaan, deze werd geheel met bestaan-
de gebouwen en verkaveling bij de stad 
gevoegd. De stadspoorten vormden de 
enige toegang tot de stad en sloten elke 
avond het buitengebied af. Bij de poorten 
en halteplaatsen van veerdiensten ontston-
den diverse veerhuizen en herbergen met 
pleziertuinen. Het buitengebied van de 
stad kenmerkte zich in de 17de en de 18de 
eeuw door herbergen, (moes)tuinen met 
tuinkoepels, hofstedes/boerderijen met 
landerijen, kloostergebouwen, pesthuizen, 
bleekvelden en vervuilende industrie zoals 
bronsgieters, kalk- en steenovens en ruim 
80 houtzaagmolens die de stad van de 
nodige bouwmaterialen kon voorzien. Mo-
len De Otter uit 1631 in West is de laatst 
overgebleven houtzaagmolen van de 80 
die ooit in het buitengebied van de stad 
stonden. 

In the 17th century Amsterdam became 
one of the most important trade and 
industrial cities of Europe, and from 1578 
to 1655 four urban expansions took 
place. The new parts of the city were 
protected by newly built city walls. Many 
buildings that were formerly situated 
on the rim of the city, like farms and 
inns, were broken down to create space 
for the new canals and streets. One 
exception was the area of the Jordaan, 
which was added to the city almost 
entirely with its already existing buildings 
and property lines. The city gates were 
the only entry points into the city and 
closed the city from its hinterlands each 
evening. Close to the gates and stops on 
the ferry services several ferry houses, 
inns and pleasure gardens emerged. 
The city’s hinterlands in the 17th and 
18th century were characterised by the 
inns, allotments, gardens, homesteads, 
farmlands, monasteries, plague houses, 
bleaching fields and polluting industry, 
like the bronze foundries, lime and stone 
kilns, and approximately 80 sawmills 
which provided the city with its required 
building materials. Molen De Otter from 
1631 in West is the last remaining sawmill 
of those 80 that once stood in the city’s 
hinterlands. 

Herbergen, speelhuizen, lolhuizen, 
(plezier)tuinen, 
In de stad en in het buitengebied waren 
diverse herbergen, buurtapperijen, illegale 
drankhuizen, speelhuizen, lolhuizen en ple-
ziertuinen (‘biergarten en theetuinen) met 
attracties zoals; doolhoven, terrassen, vis-
vijvers, vogelverzamelingen, kaatsbanen en 
uitkijktorens. De herbergen in de stad dien-
den als kantoor, trefpunt of vergaderlocatie 
van diverse beroepsgroepen en kooplieden. 
Er werden bals en concerten georgani-
seerd waarvoor men toegang betaalde. In 
speelhuizen was de muziek gratis en werd er 
gedanst en kon men prostituees ontmoeten 
en een kamer boeken. In lolhuizen konden 
mannen elkaar ontmoeten. Door verscherpt 
stadstoezicht verdwenen vanaf 1696 vele 
speelhuizen uit de stad of in de illegaliteit. 
De lolhuizen werden vanaf 1730 verboden 
door de ontketende heksenjacht op homo’s 
(de zgn. Sodomieten jacht) en verdwenen in 
de illegaliteit. De stadsbewoners vluchten 
graag de stad uit voor vertier in de herber-
gen en pleziertuinen buiten de stad, waar 
de drank goedkoper was en de moraal vrijer. 

Lusthoven en hofstedes, buitens buiten 
de stad
Aan de randen buiten de stadswallen was 
het zomers goed toeven omdat er minder 
stankoverlast was. Net buiten de stad 
werden vanaf de 17de eeuw veel privétuinen 
of lusthoven met een tuinkoepel aangelegd 
waarin de gegoede burgers bezoek konden 
ontvangen. In de lusthoven was er tijd voor 
ontspanning met muziek, (kaart)spellen 
en ander vertier waarnaast thee, koffie en 
chocolade ook de wijn rijkelijk vloeide. 
Door de toegenomen welvaart was het 
ook interessant om als belegging een 
boerderij/hofstede buiten de stad te kopen, 
die verhuurd kon worden. Boerderijen 

Inns, playhouses, fun houses, pleasure 
gardens 
In the city and its surroundings were several 
inns, neighbourhood breweries, illegal 
drinking parlours, playhouses, fun houses 
and pleasure gardens (‘biergarten’ and 
tea gardens) with attractions like: mazes, 
terraces, fishing ponds, bird collections, 
handball courts and viewing towers. The 
inns in the city functioned as offices, 
meeting points or conference rooms of 
several professions and merchants. Balls 
and concerts were organised here for 
which participants had to pay an entrance 
fee. In play houses the music was free, and 
people had the chance to dance, meet sex 
workers, and book a room. In fun houses 
men could meet other men. Because of 
increased city surveillance many of these 
playhouses disappeared from 1696 onwards, 
or remained illegally. The fun houses 
became illegal from 1730 because of the 
new witch hunt on gay men (the so-called 
“Sodomieten jacht”). The city’s population 
gladly fled out of the city for entertainment 
in the inns and pleasure gardens outside 
of the city, where alcohol was cheaper and 
morals generally freer. 

Pleasure gardens, homesteads, and 
country houses outside the city
To escape the odour of the city it was 
particularly nice to enjoy oneself in the 
summer season at the rim of the city, outside 
the city walls. In the 17th century many 
private gardens or pleasure gardens with 
garden domes were built just outside of the 
city, where wealthy citizens could welcome 
visitors. In these pleasure gardens there was 
time for relaxation with music, (card) games, 
and other entertainment, at which besides 
tea, coffee and chocolate also the wine 
would flow lavishly. Because of the increased 

<<  Zeeburg, buiten de Muiderpoort, jaar onbekend, 
L.F. Lévèque, Stadsarchief Amsterdam

<<  Zeeburg, outside the Muiderpoort, year unknown, 
L.F. Lévèque, Amsterdam City Archives
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langs de rivieren Amstel, Gein, Angstel 
en de Vecht maar ook langs kanalen zoals 
de Haarlemmertrekvaart waren voor de 
Amsterdamse notabelen en kooplieden 
een goede investering. De boer hield 
toezicht op het bezit, bewerkte de akkers, 
de (fruit)boomgaarden en hield vee op 
de weilanden. Naast de pacht leverde het 
bezit ook vele landbouwproducten op. 
Ook kon de eigenaar in de zomer tijdelijk 
in het voorhuis van de boerderij verblijven. 
Dit gebeurde in de speciaal ingerichte 
heerschapskamer, een zomerverblijf in het 
voorhuis van de boerderij. Deze bestond 
uit een voorname kamer met bedsteden 
waarin de rijke stadsbewoner in stijl kon 
vertoeven en kon logeren. De Hofstede de 
Vergulden Eenhoorn (nr 35. De Vergulden 
Eenhoorn) in de Watergraafsmeer beschikt 
nog als voormalige boerderij over zo’n 
een heerschapskamer. Vanuit dit simpele 
zomerverblijftype ontstond in de loop van 
de tijd, naast de boerderij, een geheel nieuw 
herenhuis voor het verblijf van de eigenaar 
en de familie; de buitenplaats. Het werd een 

prosperity it was financially desirable to buy 
a homestead or farm outside of the city 
and rent it out. Farms alongside the rivers 
Amstel, Gein, Angstel, and Vecht and canals 
such as the Haarlemmertrekvaart were good 
investments for the Amsterdam dignitaries 
and merchants. The farmer would supervise 
the property, take care of the fields and 
the orchards, and would keep livestock 
on the fields. Besides the rent income, 
the property would also produce many 
agricultural products. The owner could also 
temporarily stay in the front house of the 
property during the summer months. This 
would happen in the specially equipped 
heerschapskamer (lord’s chamber), a 
summer residence in the front house of 
the farm. It consisted of a large room with 
box beds, in which the rich owner could 
stay and lodge in style. The homestead De 
Vergulden Eenhoorn (nr 35. De Vergulden 
Eenhoorn) in the Watergraafsmeer is still 
equipped with such a lord’s chamber. From 
this type of summer residence, a whole new 
mansion type emerged for the lodgings 

complex van gebouwen met koetshuizen, 
tuinmanswoningen, oranjerieën, koepels, 
volières in een prachtige tuinaanleg 
voorzien van fraaie beeldhouwwerken. De 
buitenplaatsen werden ook het toneel van 
huwelijken, het was een plek bij uitstek 
om gasten te ontvangen en te vermaken. 
Qua opzet en architectuur leken de 
buitenplaatsen sterk op de grachtenhuizen. 
Kunstenaars zoals Jacob de Wit en 
stucwerker Jan van Logteren verfraaiden 
de vele tuin- en koepelzalen met hun 
schilderijen en stucwerk, net zoals in de 
grachtenhuizen. 

In de Indische buurt staat de herberg 
Zeeburg uit 1675, gebouwd nabij het 
voormalige bolwerk Zeeburg destijds 
aan de Zuiderzee. De herberg was 
een overnachtingsplek voor reizigers 
en handelaren en het was ook een 
goede aanlegplaats aan de Zuiderzee. 
Er werd vis aangevoerd maar ook veel 
vee (varkens, koeien en paarden uit 
Friesland, Groningen, Hannover en 
Denemarken) voor de veemarkt van 
Amsterdam. Het vee werd in de weiden 
langs de Zeeburgerdijk opgevangen en 
vetgemest en kon vervolgens over de 
Zeeburgerdijk naar de veemarkt aan de 
Amstel bij de Utrechtse poort worden 
gedreven en daar worden verhandeld. 
In 1877 verhuisde de veemarkt naar een 
nieuwe locatie aan de Zeeburgerdijk, 
dichterbij de herberg. Rembrandt bezocht 
de herberg meerdere malen en maakte 
er tekeningen. De herberg had stallen, 
schuren en een hooiberg. En men kon er 
gokken op paarden tijdens de paardenrace 
die op de dijk werd gehouden. In 1896 
kwam de herberg door annexatie van het 
grondgebied van Diemen, voor de bouw 
van de Indische Buurt, op Amsterdams 

of the owner and the family: the country 
house. This developed into a complex of 
buildings with carriage houses, gardeners’ 
houses, orangeries, pavilions, aviaries, all in 
a wonderful garden equipped with beautiful 
sculptures. These country houses also 
became the background of marriages, as it 
was eminently the perfect place to welcome 
and entertain guests. The architecture 
and lay-out of these country houses had a 
strong resemblance to canal houses. Artists 
such as Jacob de Wit and plasterer Jan van 
Logteren embellished the many garden and 
domed halls with their paintings and stucco, 
just like they did in the canal houses. 

The Herberg Zeeburg, built in 1675, is 
located in the Indische Buurt and is built 
near the former stronghold of Zeeburg, at 
the time situated on the Zuiderzee. The inn 
(Herberg) was a place to stay for travellers 
and merchants and a good mooring place 
on the Zuiderzee. Besides fish, a lot of 
cattle was transported here (pigs, cows 
and horses from Friesland, Groningen, 
Hannover and Denmark) to the cattle market 
in Amsterdam. The cattle was placed on the 
lands along the Zeeburgerdijk to be fed up 
and fattened, after which it was transported 
over de Zeeburgerdijk to the cattle market 
on the Amstel, near the Utrechtse Poort, 
for trade. In 1877 the cattle market moved 
to a new location on the Zeeburgerdijk, 
closer to the inn. Rembrandt visited the inn 
multiple times and made some drawings 
here. The inn had stables, sheds and a 
haystack. Crowds could gamble on horses 
during the horse races which were held 
on the dyke. Following the annexation of 
1896 of Diemen, the inn came to be in the 
municipality of Amsterdam, ahead of the 
building of the Indische Buurt. The building 
remained in use as an inn until 1915, after 

Tavern IJburg, 1762, R. Vinkeles, Amsterdam City 
Archives, Van Eeghen Collection: drawings

Herberg IJburg, 1762, R. Vinkeles, Amsterdam 
Stadsarchief, Van Eeghen Collectie: tekeningen
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grondgebied te liggen. Tot 1915 bleef het 
gebouw als herberg in gebruik en hierna 
werd het onderdeel van het Gemeentelijk 
Quarantaine Station, of Quarantaine 
Inrichting Zeeburg. De herberg werd als 
kantoor gebruikt en er werden een directie 
villa en een tiental barakken gebouwd. 
Later werden in het complex vluchtelingen 
opgevangen. Na 1945 diende het complex 
als Noodziekenhuis Zeeburg totdat het in 
1975 nieuwgebouwde Slotervaartziekenhuis 
werd geopend. De barakken werden 
gesloopt en de herberg werd gerenoveerd 
als appartementencomplex. Het is het oudste 
rijksmonument van de Indische Buurt. 

De Watergraafsmeer, nieuw land met boer-
derijen en buitenplaatsen 
In de 17de eeuw werden diverse meren 
ingepolderd, zo ook het Watergraafsmeer 
in 1629. Deze ontginning was een populaire 
belegging want na de aankoop en de bouw 
van een boerderij kon men pacht gaan 
innen. De vruchtbare grond werd in cultuur 
gebracht met akkers, (fruit)boomgaarden 
en weilanden waar vee werd gehouden. De 
Watergraafsmeer telde in de 18de eeuw ruim 
80 buitenplaatsen waarvan 50 grote en 30 
kleine. De kleine buitenplaatsen ontstonden 
doordat de oorspronkelijke kavels na 
verkoop nog eens werden opgesplitst in 
kleinere terreinen. In de Watergraafsmeer 
waren ook veel kleine pleziertuinen te 
vinden die een horecafunctie hadden en 
vergelijkbaar waren met de Duitse Biergarten 
en theetuinen. In de tuinen waren attracties 
voor het publiek zoals; doolhoven, terrassen, 
visvijvers, vogelverzamelingen, kaatsbanen 
en uitkijkkoepels. De Buiten-plaats Meerlust/
Rozenburg uit 1641 werd in 1802 omgevormd 
in een theetuin en stond tot 1914 bekend 
als uitspanning Oud-Rozenburg. Hierna 
kocht de gemeente Amsterdam de 

which it became part of the municipal 
quarantine station, or Quarantine Inrichting 
Zeeburg. The inn was used as an office and 
a manager’s villa and several barracks were 
built here. Later refugees were housed 
here. After 1945 the complex functioned 
as Noodziekenhuis Zeeburg (emergency 
hospital), until the newly built Slotervaart 
Hospital opened in 1975. The barracks were 
demolished and the inn was transformed 
into an apartment complex. It is the oldest 
nationally listed building in the Indische 
Buurt. 

De Watergraafsmeer, new land with farms 
and country houses 
In the 17th century several lakes 
were reclaimed, among which the 
Watergraafsmeer in 1629. This reclamation 
was a popular investment, because after 
buying and building a farm, one could 
earn income through leasing the property. 
The fertile ground was cultivated with 
fields, (fruit) orchards and grassland for 
cattle-holding. The Watergraafsmeer was 
home to more than 80 country houses 
in the 18th century, of which 50 were 
large ones and 30 were smaller ones. 
The smaller country houses came into 
existence after the original lots were split 
to be sold as smaller areas. Many small 
pleasure gardens could also be found in 
the Watergraafsmeer, which served alcohol 
and could be compared to the German 
Biergarten and tea gardens. In these 
gardens several attractions for the public 
could be found, like mazes, terraces, fishing 
ponds, aviaries, handball courts and viewing 
towers. The country house of Meerlust/
Rozenberg from 1641 was redeveloped 
into a tea garden in 1802 and was known 
as the garden restaurant Oud-Rozenburg 
until 1914. After that, the municipality of 

buitenplaats voor uitbreiding van de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats (nr 42. De Nieuwe 
Oosterbegraafplaats). De gemeente had 
eerder in 1888 al 16 hectare grond van 
diverse buitenplaats terreinen opgekocht in 
de gemeente Watergraafsmeer om in 1894 
de begraafplaats te openen. 

Verdwenen buitens door de ‘Kaalslag’
Amsterdam was in 1730 binnen de stads-
wallen compleet volgebouwd en de 
huizenprijzen waren hierdoor hoog, een 
grachtenpand kostte 50.000 gulden. De 
buitenplaatsen waren veel goedkoper; een 
grote buitenplaats kostte 15.000 gulden en 
kleine buitenplaatsen varieerden tussen de 
1.000 en 5.000 gulden. Ter indicatie, een 
gemiddeld jaarloon van een herbergier 
bedroeg maximaal 600 gulden. In het begin 

Amsterdam bought the country house for 
the expansion of a cemetery (nr 42. De 
Nieuwe Oosterbegraafplaats). Earlier in 
1888, the municipality bought 16 hectares 
of land from several country estates in the 
Watergraafsmeer, to build and open this 
cemetery in 1894. 

Disappeared country houses due to the 
‘Kaalslag’ (mass demolition)
By 1730, Amsterdam was fully built within 
its city walls, making house prices increase 
exponentially - a canal house cost 50.000 
guilders at this point. The country houses 
were a lot cheaper, as a large property cost 
15.000 guilders and smaller ones varied from 
1.000 to 5.000 guilders. As indication, the 
average annual salary of an inn-keeper was 
around 600 guilders. At the start of the 18th 

Homestead country estate Geuzenveld, 1730, 
maker unknown, North Holland Arcadia Collection

Hofstede buitenplaats Geuzenveld, 1730, maker 
onbekend, Collectie Noord-Hollands Arcadia
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van de 18de eeuw waren door overstromin-
gen en veepest de landbouwprijzen erg 
gedaald, waardoor landbouwgrond in het 
buitengebied goedkoop was en het hierdoor 
aantrekkelijk was voor rijke kooplieden om 
een hofstede te kopen en een buitenplaats 
te bouwen. Toen na 1800 de landbouwprijzen 
weer gingen stijgen, werden de opbrengsten 
van de boerderijen bij de buitenplaatsen 
groter. 

Dit had ook als gevolg dat door de stijgen-
de lasten voor de buitenplaats gebouwen 
niet opwogen tegen de inkomsten en vaak 
werd het herenhuis gesloopt en terrein tot 
landbouwbedrijf omgevormd. In de Water-
graafsmeer gebeurde dit met de buitenplaats 
Meerveld die in het begin van de 19de eeuw 
tot boerderij werd omgevormd en waarvan 
de oorspronkelijke weilanden nu de huidige 
sportvelden vormen. Ook de buitenplaats 
Voorland verdween en de boerderij maakte 

century property prices declined as a result 
of several floods and the cattle plague, 
making it increasingly more attractive for rich 
merchants to buy a homestead and build a 
country house. When prices increased again 
after 1800, the earnings from farms and 
country houses increased as well. 

Another result of this was that the rising 
running costs of buildings in these 
homesteads meant incomes did not 
break even, often resulting in demolition 
of the stately home to convert the land 
for agricultural purposes. This happened 
with the country house of Meerveld in the 
Watergraafsmeer at the start of the 19th 
century, when it was transformed into a 
farm, and of which the former meadows 
now function as sporting fields. Also the 
country house of Voorland disappeared, 
and the farm building subsequently made 
way in 1934 for the Ajax Stadium the Meer. 

in 1934 plaats voor het Ajax Stadion de Meer. 
De enige buitenplaats die nu nog resteert is 
de grote buitenplaats Frankendael en deze 
bestaat ook uit de terreinen van 4 eerder 
gebouwde kleine buitenplaatsen; IJsland, Het 
Lam, Schoonzicht en Waterland. In 1802 kocht 
de eigenaar van Frankendael deze aanliggen-
de buitenplaatsen en besloot alle gebouwen 
te slopen om zo het park en de tuinen te 
vergroten (nr. 43 Huize Frankendael). Eind 
19de eeuw werden deze omgevormd tot een 
stadskwekerij, nadat het gekocht was door de 
gemeente Amsterdam. 

Buitenplaatsen waren ook ideale objecten 
om mee te speculeren, bij de droogmakerijen 
werden de bestaande kavels van buitens na 
aankoop vaak herverdeeld in kleine kavels 
die weer verkocht werden. Een beroemde en 
beruchte speculant was Frederik Kaal (1733-
1790) opkoper en sloper van buitenplaatsen 
in Amsterdam en omgeving. Hij sloopte 
uiteindelijk 10 buitenplaatsen aan het einde 
van de 18e eeuw. Kaal sloeg zo blijkbaar zijn 
slag en kocht systematisch buitenplaatsen op 
en liet 10 buitens slopen waaronder 5 buitens 
in Amsterdam; Eilandrust in 1775, Zonnestein 
in 1777, Tulpenburg in 1784 en Amstelburg in 
1790, 4 buitens lagen aan de Amstel en 1 aan 
de Weesperzijde en de Amsteldijk. In de Wa-
tergraafsmeer sloopte hij in 1779 het buiten 
Pauw en Hagen. Het werd hiermee een ‘Kaal-
slag’ van buitens. Doordat de grote gebou-
wen duur in onderhoud waren was sloop en 
verkoop van de sloopmaterialen winstgevend 
en kon hij investeren om zijn bezittingen ren-
dabel te maken. Met de opbrengst heront-
wikkelde hij de terreinen in tuinderijen voor 
groenten en fruit of boerderijen. Frederik Kaal 
was echter niet de enige die dit deed, maar 
hij sloopte wel de meeste buitens. Een ande-
re speculant sloopte de buitenplaats Geuzen-
veld uit 1714 aan de Haarlemmerweg in de 

The only one that still exists today is the 
large country house of Frankendael, which 
also includes the terrains of four previously 
built smaller estates; IJsland, Het Lam, 
Schoonzicht and Waterland. In 1802, 
the owner of Frankendael bought these 
adjacent estates and decided to demolish 
all the buildings to enlarge the park and 
its gardens (nr. 43 Huize Frankendael). At 
the end of the 19th century this land was 
transformed into an urban nursery, after 
which it was bought by the municipality of 
Amsterdam.

Country houses were also ideal assets to 
financially speculate with. Whilst reclaiming 
the land, the existing plots of these estates 
were often redistributed into smaller plots, 
which were then sold separately. A famous 
and notorious speculator was Frederik Kaal 
(1733-1790), who bought and demolished 
many country houses in Amsterdam and 
surroundings. He eventually demolished 
10 country houses at the end of the 18th 
century. Kaal profited tremendously and 
systematically bought up these country 
estates and demolished them, of which 5 
estates in Amsterdam; Eilandrust in 1775, 
Zonnestein in 1777, Tulpenburg in 1784 
and Amstelbrug in 1790. Four estates 
were situated along the Amstel river and 
one on the Weesperzijde and Amsteldijk. 
In the Watergraafsmeer he demolished 
the estate of Pauw and Hagen in 1779. 
This resulted in a ‘Kaalslag’ of estates (a 
word still used in Dutch to describe mass 
demolition). Because the large buildings 
were expensive to maintain, demolition 
and selling the left-over materials was 
profitable, allowing Kaal to invest in his 
properties. Another speculator demolished 
the estate of Geuzenveld from 1714 on 
the Haarlemmerweg in the Osdorper 

The Hofstede Trompenburg, belonging to Mr. Jan 
Peterse, year unknown, now Amsteldijk 166, maker 
unknown, Amsterdam City Archives Collection: 
drawings and prints

De Hofstede Trompenburg, toebehoorende 
den Heer Jan Peterse, nu Amsteldijk 166, jaar 
onbekend, maker onbekend, Stadsarchief 
Amsterdam Collectie: tekeningen en prenten
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Osdorper Binnenpolder (nu Pieter Postsingel) 
waarbij alleen de boerderij overbleef die in 
1923 werd gesloopt. Op deze plek werd in 
1953 de Tuinstad Geuzenveld gebouwd. 

Buitenplaatsen gesloopt voor fabrieken, 
begraafplaatsen en woningbouw
Aan het einde van de 18de eeuw waren het 
vooral de speculanten en eigenaren geweest 
die de buitenplaatsen veranderden in tuinde-
rijen. Aan het einde van de 19de eeuw waren 
het vooral de diverse zelfstandige gemeen-
ten die buitenplaatsen lieten slopen om de 
terreinen te laten herbestemmen met nieuwe 
functies zoals fabrieken, begraafplaatsen etc. 
Dit was een strategische zet om hiermee het 
oprukkende en annexerende Amsterdam 
tegen te houden. Zo was het de gemeente 
Nieuwer-Amstel die in 1887 de 17de eeuwse 
buitenplaats Rust en Werk aan de Amsteldijk 
67 liet slopen. Op het terrein werd in 1889- 
1892 het nieuwe Stadhuis aan de uiterste 

Binnenpolder (now the Pieter Postsingel), 
of which only the farm remained, but also 
eventually demolished in 1923. The Garden 
city of Geuzenveld was built here in 1953. 

Country estates demolished for factories, 
cemeteries and housing
At the end of the 18th century it was mostly 
the speculators and owners who transformed 
the country estates into market gardens. At 
the end of the 19th century it was mostly 
the several independent municipalities who 
demolished these estates to repurpose the 
land for new functions, such as factories 
and cemeteries. This was a strategic step to 
stop the nearing municipality of Amsterdam 
from annexing their municipalities. For 
example the municipality of Nieuwer-Amstel 
demolished the seventeenth-century estate 
of Rust en Werk, situated on Amsteldijk 67, 
in 1887. The new City Hall, situated on the 
utmost outer border of the municipality, 

buitengrens van haar grondgebied gebouwd, 
een daad van verzet om de gebiedsuitbrei-
ding te stoppen aan de gemeentegrens. 
Eerder had dezelfde gemeente het terrein 
van de in 1859 afgebroken buitenplaats 
Zorgvliet gekocht voor de aanleg van de 
nieuwe begraafplaats Zorgvlied, die in 1870 
in gebruik werd genomen. Ook werd de 
industrie gestimuleerd; aan de Weesperzij-
de verrees de Blooker Cacaofabriek op het 
terrein van de buitenplaats Welna aan de 
Omval en in 1909 werd de Zuidergasfabriek 
aan de Amstel gebouwd. In 1898 verrees aan 
de Amsteldijk, op het terrein van de in 1828 
gesloopte buitenplaats Trompenburg van 
Cornelis Tromp, een autofabriek complex 
van de gebroeders Spijker. Deze koetsen- en 
autobouwers bekend van de Gouden Koets 
bouwden een complex van fabriekshallen, di-
rectiewoningen, arbeiderswoningen kantoren 
en een showroom. 

Fabrikant Jacobus Spijker woonde eerder tot 
1903 in de verderop gelegen buitenplaats 
Meerhuizen uit 1676. Nadat hij in zijn nieuwe 
directiewoningen van zijn autofabriek 
Trompenburg trok, werd Meerhuizen een 
kunstenaarskolonie. Kunstenaars zoals John 
Raedecker, Jan Havermans en Charley 
Toorop woonden er. Zij organiseerden in 1913 
nog de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 
op het terrein. In 1917 wordt de buitenplaats 
gesloopt door de gemeente Amsterdam 
om plaats te maken voor het Plan-Zuid van 
Berlage. Op de deze plek in de Rivierenbuurt 
rest nu nog het Meerhuizenplein. 

Van de 60 bekende buitenplaatsen aan de 
Amstel zijn tegenwoordig nog maar 3 buiten-
plaatsen over waarvan Amstelrust in Buiten-
veldert de laatst overgebleven buitenplaats 
aan de Amstel van Amsterdam is is (nr 6. 
Amstelrust). 

was built here from 1889-1892, and can 
be seen as an act of resistance to stop 
Amsterdam from expanding. Earlier the same 
municipality bought the left-over terrain from 
the demolition of the estate of Zorgvlied, 
to use the land for the new cemetery of 
Zorgvlied, which came into use in 1870. 
Industry was also stimulated, as the Blooker 
Cacao-factory emerged on the Weesperzijde 
on the terrain of the former estate of 
Welna van de Omval and in 1909 the 
Zuidergasfabriek (Southern Gas Factory) was 
built on the Amstel river. In 1898 a car factory 
complex of the brothers Spijker emerged 
on the Amsteldijk, on the lands of the estate 
of Trompenburg, owned by Cornelis Tromp, 
which was demolished in 1828. These 
carriage and car builders are known from 
constructing the Golden Carriage (Gouden 
Koets), and used a complex of factory halls, 
executive residences, workers’ houses, offices 
and a showroom.

Manufacturer Jacobus Spijker lived earlier, 
until 1903, in the estate of Meerhuizen 
(from 1676), located nearby. After he moved 
into his new executive residence at the car 
factory Trompenberg, Meerhuizen became 
an artist colony. Artists like John Raedecker, 
Jan Havermans and Charley Toorop all lived 
here. In 1913 they organised the exhibition 
De Vrouw (The Woman) 1813-1913 on this 
land. The estate was demolished in 1917 by 
the municipality of Amsterdam to make room 
for Plan Zuid (Amsterdam South), designed 
by Berlage. The Meerhuizenplein can still be 
found on this spot in the Rivierenbuurt.

Of the 60 known estates on the Amstel 
river only three remain, of which Amstelrust 
in Buitenveldert is the last remaining one 
on the Amstel within Amsterdam is (nr 6. 
Amstelrust). 

Spyker car factory, 1927, now Amsteldijk 163-167, 
maker unknown, Amsterdam City Archives

Autofabriek Spyker, 1927, nu Amsteldijk 163-167, 
maker onbekend, Stadsarchief Amsterdam

6160

OPEN MONUMENTENDAG 2021



Affiche ‘De vrouw 1813-1913’; tentoonstelling bij 
buitenplaats Meerhuizen op de Amsteldijk 91, 
door de Moderne Boekhandel Amsterdam, 1913, 
Stadsarchief Amsterdam

Poster ‘The woman 1813-1913’; exhibition at 
country house Meerhuizen on the Amsteldijk 91, 
by the Moderne Boekhandel Amsterdam, 1913, 
Amsterdam City Archives
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NIEUWER-AMSTEL
Pestana Hotel / Raadhuis Nieuwer-Amstel Amsteldijk 67
Polderhuis Rustenburgerstraat 8
Twaalfverdiepingenhuis / Wolkenkrabber Victorieplein 45
Gemaal Stadwijck Amsteldijk 272
Begraafplaats Zorgvlied Amsteldijk 237
Amstelrust Amsteldijk 319
De Riekermolen De Borcht 10
RK Begraafplaats Buitenveldert Fred. Roeskestraat 103
British School / Huis van Bewaring II Havenstraat 6
Haarlemmermeerstation Amstelveenseweg 264
College hotel / HBS Nieuwer-Amstel Roelof Hartstraat 1
Voormalig Politiebureau / Brandweerpost Nieuwer-Amstel Van Baerlestraat 35 - 41

BUIKSLOOT, NIEUWENDAM, RANSDORP
Buiksloterkerk Buiksloot Buiksloterkerkpad 10
Kapiteinshemel Buiksloot Buiksloterdijk 280-284
Krijtmolen d’Admiraal Buiksloot Noordhollandschkanaaldijk 21
Meerpadkerk Nieuwendam Meerpad 9
Cafe ’t Sluisje Nieuwendam Nieuwendammerdijk 297
Schellingwouderkerk en muziekkoepel Schellingwoude Wijkergouw 6
De Oude Taveerne Durgerdam Durgerdammerdijk 73
Voormalige kapel en raadhuis Durgerdam Durgerdammerdijk 101
Stompe toren en kerk Ransdorp Dorpsweg 55
Voormalig raadhuis Ransdorp Dorpsweg 59

SLOTEN
R.K. Begraafplaats Sint Barbara Spaarndammerdijk 312
Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk 319
Petruskerk Spaarndammerdijk 681
Sint Fransicus van Assisi / De Boomkerk Admiraal de Ruijterweg 408
Natuurtuin Slatuinen Slatuinenweg 45
Voormalige Politiepost en Brandspuitbergplaats Baarsjesweg 136
De Bonte Os, Aalsmeerder Veerhuis Sloterkade 21
Begraafplaats Huis te Vraag Rijnsburgstraat 51
Politiebureautje Sloten Dorpsplein 1
Sloterkerk Osdorperweg 28
Molen van Sloten Akersluis 10 
Akermolen Zwarte Pad 30

WATERGRAAFSMEER
De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 57-58
Het Witte Dijkhuis Ringdijk 15A
Voormalig Rechthuis Watergraafsmeer Middenweg 4
De Kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum / Hofkerk Linnaeushof 94
Voormalige messenfabriek Dreibholz & Co Kruislaan 180-184
De Anna Hoeve Science Park 201
Het Brinkhuis Landbouwstraat 63 
De Nieuwe Oosterbegraafsplaats Kruislaan 126
Huize Frankendael Middenweg 72
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STOOMSPUIT 
TRITON

Het voormalige Tolhek aan de Amsteldijk, ter hoogte van de Tolstraat bij 
het raadhuis van Nieuwer-Amstel, ca. 1900, Stadsarchief Amsterdam

The former toll-gate at the Amsteldijk, near the Tolstraat and the town 
hall of Nieuwer-Amstel, about 1900, Amsterdam City Archives

Brandweer-Politiepost, later Politieposthuis. Stoomspuit ‘Triton’, overgeno-
men van Nieuwer-Amstel op 1 mei 1896, J. Olie, Stadsarchief Amsterdam

Fire brigade and police station, later police station. Steam hose ‘Triton’, acqui-
red from Nieuwer-Amstel on May 1, 1896, J. Olie, Amsterdam City Archives

1

TOLHEK 
AMSTELDIJK

12

COLLEGE HOTEL/
HBS NIEUWER-AMSTEL

Het ontwerp van dit voormalige 
schoolgebouw uit 1894 in Hol-
landse renaissancestijl is vermoe-
delijk van W.J. de Groot, directeur 
gemeentewerken van Nieuwer-Am-
stel. In 1897, 1902 en 1908 is de 
school door de Dienst der Publieke 
Werken van de gemeente Amster-
dam uitgebreid met onder meer 
een gymnastieklokaal en conciër-
gewoning. Sinds 2005 is hier een 
hotel gevestigd.

The Dutch Renaissance design of 
this former school building from 
1894 was presumably by the hand 
of W.J. de Groot, director of Public 
Works of Nieuwer-Amstel. In 1897, 
1902 and 1908 the school building 
was extended by the municipality 
of Amsterdam to house a gymnasi-
um and concierge dwelling. It has 
been the College Hotel since 2005.

11

VOORMALIGE BRANDWEERKAZERNE 
EN POLITIEPOST NIEUWER AMSTEL

12

Roelof Hartstraat 1 Van Baerlestraat 35 - 41

Achter de twee gespiegelde trap-
gevels met in het midden een gro-
te poortdeur bevonden zich oor-
spronkelijk een brandweerkazerne 
en politiepost van de gemeente 
Nieuwer-Amstel. Het gebouwtje 
is vermoedelijk omstreeks 1890 
gebouwd, mogelijk naar ontwerp 
van Roelof Kuipers, de gemeente-
architect die ook verantwoordelijk 
is voor het voormalige raadhuis aan 
de Amsteldijk.

Behind the two mirrored step 
gables, with the large gate door in 
between, were originally the fire 
station and police post of the mu-
nicipality of Nieuwer-Amstel. The 
small building was presumably built 
in 1890, and possibly designed by 
Roelof Kuipers, the municipal archi-
tect who also designed the former 
town hall on the Amsteldijk.

DE RIEKERMOLEN

Deze achtkante binnenkruier uit 
1636 stond oorspronkelijk in de 
Riekerpolder bij het dorp Sloten, 
waar hij bijna 300 jaar dienst heeft 
gedaan als poldermolen. In 1956 
moest hij wijken voor de vergroting 
van de Nieuwe Meer, waar zand 
werd gewonnen voor de aanleg 
van de Westelijke Tuinsteden. Vijf 
jaar later is de molen op de huidige 
locatie aan de Amstel herbouwd.

This eight-sided wind mill from 1636 
originally stood in the Riekerpolder, 
near the village of Sloten, where it 
served as a polder mill for nearly 
300 years. In 1956 it had to be 
moved for the enlargement of 
the Nieuwe Meer, from which the 
dug-up sand was used for the 
development of the Western garden 
suburbs (Westelijke Tuinsteden). 
Five years later the mill was rebuilt 
in its current location on the Amstel 
river. 

7

RK BEGRAAFPLAATS BUITENVELDERT

8

De Borcht 10 Fred. Roeskestraat 103

Ingeklemd tussen kantoorgebou-
wen aan de drukke Ringweg en 
Amstelveenseweg, is deze begraaf-
plaats een tamelijk onbekende 
oase van stilte en groen. Oorspron-
kelijk was dit het kerkhof van de in 
1835 gebouwde Sint Augustinus-
kerk, die in 1994 is gesloopt. Veel 
prominente katholieke Amsterdam-
mers liggen hier begraven, onder 
wie de populaire cabaretier Wim 
Sonneveld.

Stood between office buildings on 
the busy ring road (Ringweg) and 
Amstelveenseweg, this cemetery 
is a fairly unknown oasis of quiet 
and green. Originally this was the 
church yard of the Sint Augusti-
nuskerk, built in 1835 and demol-
ished in 1994. Many prominent 
Amsterdam catholics are buried 
here, including the popular come-
dian Wim Sonneveld. 

BRITISH SCHOOL /
HUIS VAN BEWARING II

Het in 1891 geopende gebouw 
was oorspronkelijk een strafge-
vangenis. Later werd het een huis 
van bewaring voor verdachten 
die nog op een uitspraak van de 
rechter wachtten. De architect W.C. 
Metzelaar was een specialist in het 
ontwerpen van gevangenissen in 
dienst van het Rijk. Het complex is 
onlangs ingrijpend verbouwd ten 
behoeve van de British School of 
Amsterdam.

This building, which opened in 
1891, was originally a penitentiary 
prison. Later it became a house 
of custody for suspects awaiting 
verdict. The architect W.C. 
Metzelaar, employed by the 
Government, was a specialist in 
designing prisons. The complex 
has been drastically redeveloped 
recently to accommodate the 
British School of Amsterdam. 

9

HAARLEMMERMEERSTATION

10

Havenstraat 6 Amstelveenseweg 264

Amsterdam Willemspark, zoals 
de oorspronkelijke stationsnaam 
luidt, is in 1914 gebouwd voor 
de Hollandsche Electrische 
Spoorweg Maatschappij, die tot 
1972 de Haarlemmermeerlijnen 
exploiteerde. Het is nu onder meer 
de thuisbasis van de Electrische 
Museumtramlijn, die niet alleen 
historische trams uit Nederlandse 
steden laat rijden, maar ook uit 
Wenen en Praag. 

The former Amsterdam 
Willemspark was built in 1914 
for the Hollandsche Elektrische 
Spoorweg Maatschappij (Dutch 
Electric Railway Company), which 
operated the Haarlemmermeer 
tracks until 1972. Now it’s the 
home of the Electric Museum Tram 
Lines (Electrische Museumtramlijn), 
which doesn’t only drive historic 
trams from Dutch cities, but also 
from Vienna and Prague.

EDITIE 01
NIEUWER
AMSTEL

Open Monumentendag Amsterdam Buiten Buurten 

Tijdens de 35e Open Monumentendag Amsterdam, op 11 & 12 september, staan de 
‘Buiten Buurten’ van de stad centraal. Honderd jaar geleden werden 5 buurtgemeentes 
ingelijfd bij Amsterdam: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Watergraafsmeer 
en daarbij ook delen van Nieuwer-Amstel. De stad werd in één klap 4 keer zo groot. 
Vanaf mei t/m augustus zetten we iedere maand een Buitenbuurt in het zonnetje. 
Nieuwer-Amstel is editie 01, de gemeentes Ransdorp, Nieuwendam en Buiksloot vor-
men editie 02, Sloten krijgt alle aandacht in editie 03 en Watergraafsmeer tot slot is 
editie 04. Deze Buurtroutes zijn een mooie opstap naar het monumentenweekend in 
september. Nu buurten we vooral buiten, in onze eigen buurt of fietsend en lopend in 
andere, wellicht nog onbekende, buurten. Bij iedere route wordt vooral aandacht be-
steed aan de bijzonderheden van de oude gemeentes en aan met name de buitenzijde 
van de monumenten. Op 11 & 12 september vieren we echt Open Monumentendag 
Amsterdam, waarbij we alle Buurtroutes overdoen, maar dan met monumenten waar je 
naar binnen kan.

Kijk voor meer informatie, alle updates, mogelijk reserveringen en activiteiten op:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

The city’s hinterlands are the centre of the 35th edition of Amsterdam Heritage Days on 
11 and 12 September. A hundred years ago, Amsterdam annexed five of its surrounding 
areas: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, Watergraafsmeer, and parts of 
Nieuwer-Amstel. Thereby the city increased its size by four times. Each month from May 
to August each of these areas receive special attention. Nieuwer-Amstel forms the first 
edition, the Municipalities of Ransdorp, Nieuwendam and Buiksloot take part in edition 
two, Sloten is at the centre of edition three, and we conclude with Watergraafsmeer 
in edition four. This year we head outside, exploring our own neighbourhood by foot 
or bike, or discover new and still unknown neighbourhoods further away. With each 
route we pay special attention to the peculiarities of the old municipalities and focus 
on the exteriors and facades of their listed buildings. On 11 and 12 September we will 
celebrate the weekend of Amsterdam Heritage Days, bringing all the routes together 
and opening up the monuments to welcome everyone inside.

For more information, updates, possible bookings and activities, visit our website:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag
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NIEUWER-AMSTEL

PESTANA HOTEL/
RAADHUIS NIEUWER-AMSTEL

In 1892 werd, pal aan de gemeente-
grens met Amsterdam, het nieuwe 
raadhuis van Nieuwer-Amstel vol-
tooid. Dit was een statement tegen 
de al jaren dreigende annexatie door 
de grote buurman. Het ontwerp van 
gemeentearchitect Foeke Kuipers in 
Hollandse renaissancestijl drukt een 
en al zelfbewustzijn uit. Vier jaar later 
werd dit deel van Nieuwer-Amstel 
alsnog geannexeerd.

The new town hall of Nieuwer-Am-
stel was completed in 1892, and 
situated right on the municipal 
border with Amsterdam. This was 
a statement against the impending 
annexation by Amsterdam, which 
was going on for years at that point 
in time. The design by municipal ar-
chitect Foeke Kuipers, in the Dutch 
Renaissance style, fully expresses 
independence and self-awareness. 
Four years later this part of Nieuw-
er-Amstel was annexed by its larger 
neighbour.

Het in 1865 geopende Vondelpark werd voor het grootste deel 
aangelegd op het grondgebied van de gemeente Nieuwer-Amstel. 
Vanaf 1883 verrees in het vrijwel lege veenweidegebied van de 
zuidelijke buurgemeente een ander puur Amsterdams landmark, het 
Concertgebouw. Het was een kwestie van tijd tot het uit zijn voegen 
barstende Amsterdam aanzienlijke delen van Nieuwer-Amstel formeel 
zou opslokken. Een grote slag werd geslagen in 1896, toen de stad 
de dichtbevolkte Noordelijke helft van de zuiderbuur annexeerde. 
Hier woonden 28.000 mensen, ofwel 85% van de totale bevolking 
van Nieuwer-Amstel. Ook stond hier het nog maar enkele jaren 
daarvoor voltooide gemeentehuis. Sommige straatnamen in Zuid 
herinneren aan de tijd dat het hier nog geen Amsterdam was. De 
Alexander Boersstraat is bij voorbeeld in 1890 vernoemd naar een 
burgemeester van Nieuwer-Amstel die fel gekant was tegen de 
inlijving door Amsterdam. Wie goed kijkt, ziet hier en daar ook nog 
het gemeentewapen van Nieuwer-Amstel met de vier andreaskruizen. 
De annexatie van 1921 was de bezegeling van een proces dat al veel 
eerder was ingezet.

The Vondelpark, which opened in 1865, was largely laid out on the 
territory of the municipality of Nieuwer-Amstel. From 1883, another 
Amsterdam icon appeared on the mostly empty meadows of the 
southernly neighbouring municipality: the Concertgebouw (Royal 
Concert Hall). It was only a matter of time until Amsterdam would 
formally annex considerable parts of the municipality of Nieuwer-
Amstel. A big blow was struck in 1896, when the city annexed the 
densely populated northern areas of its neighbour. Twenty-eight 
thousand people lived here, as much as 85% of the total population 
of Nieuwer-Amstel. This was also where the recently completed town 
hall was situated. Some street names in Amsterdam South still remind 
us of a time before this area became Amsterdam. For example, in 
1890 the Alexander Boersstraat was named after a mayor of Nieuwer-
Amstel who was strongly opposed to the annexation. Those who pay 
extra attention, will notice several municipal coats of arms of Nieuwer-
Amstel, recognisable by its four Andreas crosses. The annexation of 
1921 was the final stage of the process that started much earlier. 
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POLDERHUIS

2

Amsteldijk 67 Rustenburgerstraat 8

In 1865 bouwde de huisschilder 
en huisjesmelker Jan van Bemmel 
hier, te midden van tuinderijen, dit 
arbeidershuisje voor de verhuur. 
Het staat nog op het oorspron-
kelijke polderniveau, terwijl de 
omgeving later is opgehoogd ten 
behoeve van grootschalige stede-
lijke woningbouw. Het polderhuis 
is een van de laatste voorbeelden 
van pre-stedelijke bebouwing in 
De Pijp.

Amidst the market gardens, this 
dwelling was built by house painter 
and landlord Jan van Bemmel in 
1865, with the purpose of letting 
it out to renters. It is still on its 
original polder level, whilst the 
surrounding area was later raised 
to accommodate large-scale resi-
dential development. The Polder-
huis is one of the last examples of 
pre-urban buildings in De Pijp.

TWAALF VERDIEPINGEN HUIS/
WOLKENKRABBER

Dit flatgebouw van 12 verdiepin-
gen is een markant herkennings-
punt in Berlages Plan Zuid. Het 
ontwerp van J. F. Staal was in 1932 
de eerste hoogbouw in Amster-
dam. De constructie bestaat uit een 
betonskelet, maar dat gaat schuil 
achter een bekleding van gele 
baksteen. Het gebruik van veel 
glas en staal is typerend voor de 
stijl die Nieuwe Zakelijkheid wordt 
genoemd.

This twelve-story flat building is 
a striking point of reference in 
Berlage’s “Plan Zuid” (Plan South). 
The design from 1932, by J.F. 
Staal, was the first sky-rise building 
in Amsterdam. The construction 
exists out of a steel frame, but 
hides behind a facade of yellow 
brick. The extensive use of glass 
and steel is typical for the style 
commonly named as Nieuwe 
Zakelijkheid (New Objectivity).

3

GEMAAL STADWIJCK

4

Victorieplein 45 Amsteldijk 272

Dit in 1921 door Publieke Werken 
gebouwde complex omvat het ge-
maal Stadwijck, de Zorgvliedschut-
sluis en twee identieke woonhuizen 
voor de sluiswachter en de machi-
nist. Ook de nabije brug 424 van 
Piet Kramer mag tot het ensemble 
worden gerekend. De bouwstijl is 
die van de Amsterdamse School, 
herkenbaar aan het expressieve 
gebruik van baksteen en steile 
pannendaken.

Gemaal Stadwijck is a pumping 
station which is part of a larger 
complex, built by the Public 
Works department in 1921. It also 
encompasses the Zorgvlied-lock and 
two identical dwellings for the lock 
keeper and machinist. The nearby 
situated Bridge 424 by Piet Kramer 
can be seen as an addition to this 
complex as well. The buildings are in 
the style of the Amsterdam School, 
recognisable by its expressive use of 
brick and steep roof tiles.

BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED

De bekendste begraafplaats van 
Amsterdam is eigendom van Am-
stelveen, lag oorspronkelijk op het 
grondgebied van Nieuwer-Amstel 
en bevindt zich nu binnen de Am-
sterdamse gemeentegrenzen. Het 
als een landschapspark ontworpen 
oudste deel uit 1869 is het werk 
van L.P. Zocher. Veel beroemdhe-
den, van Oscar Carré tot Herman 
Brood, hebben hier hun laatste 
rustplaats gekregen.

The best-known cemetery of Am-
sterdam is owned by Amstelveen, 
and was originally located in the 
territory of Nieuwer-Amstel and 
now finds itself within the muni-
cipal borders of Amsterdam. The 
oldest part, which was designed 
as a landscaped garden in 1869, is 
by the hand of L.P. Zocher. Many 
celebrities, including Oscar Carré 
and Herman Brood, have found 
their last resting place here.

5

AMSTELRUST
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Amsteldijk 273 Amsteldijk 319

Van de bijna 80 buitenplaatsen 
die er ooit aan de Amstel stonden 
zijn er nog 3 over. Amstelrust is 
daarvan het dichtst bij de stad 
gelegen. Het blokvormige huis met 
zijn vier markante schoorstenen 
met vergulde windwijzers dateert 
uit 1724. Naast het huis staat het 
voormalige koetshuis. Speciale 
aandacht verdient het fraaie 
smeedijzeren toegangshek aan de 
Amsteldijk.

Of the almost 80 country houses 
that once stood on the Amstel ri-
ver only 3 remain, of which Amstel-
rust is situated closest to the city. 
The blocky house, with its four stri-
king chimneys and gilded weather 
vanes, dates from 1724. Adjacent 
to the house is the former carriage 
house. The beautiful wrought-iron 
entrance gate on the Amsteldijk 
deserves special attention.

ROUTE 
NIEUWER AMSTEL (18 KM) 

BUURTEN

BUITEN



STOMPE TOREN EN KERK, 
RANSDORP

De stompe toren uit de 16e eeuw 
is in de wijde omtrek te zien. De 
hervormde kerk van Ransdorp 
is het hart van het beschermde 
dorpsgezicht. Het ambitieuze 
ontwerp van bouwmeester Jan 
Poyt is onvoltooid gebleven, maar 
laat goed zien hoe welvarend en 
machtig het Waterlandse dorp in 
die periode was. De kerkzaal uit 
1719 is in 1936 volledig herbouwd 
door J.C. Hoogendorp.

This Stompe toren (obtuse tower) 
from the 16th century is visible 
from miles around. The Reformed 
church of Ransdorp is at the core 
of the village’s protected urban 
form. The ambitious design by 
master builder Jan Poyt had never 
been completed, but clearly shows 
how prosperous and powerful this 
village was. The church hall from 
1719 was completely rebuilt by  
J.C. Hoogendorp in 1936. 

VOORMALIG RAADHUIS, 
RANSDORP

Dorpsweg Ransdorp 55 Dorpsweg Ransdorp 59

Dit pand in renaissancestijl, een 
ontwerp van Pieter Pieterse van 
Saerdam, dateert uit 1652. De 
pilasters en de hoge stoep met 
dubbele trap geven het een 
voorname aanblik. Hier vergaderde 
de Waterlandse Unie, een verbond 
van zes belangrijke dorpen. De tekst 
van de gevelsteen luidt: “Eendracht 
doet cleyne saeken bloeyen in 
macht en oock in welstant groeyen”. 

This building, designed in the 
renaissance style by Pieter Pieterse 
van Saerdam, dates back to 1652. 
The pilasters and the high doorstep 
with its double staircases give it a 
distinguished appearance. This was 
the meeting place of the “Union of 
Waterland” (Waterlandse Unie), an 
alliance of six important villages. 
The text on the gable stone reads 
“Through Unity Small Business 
Flourish in Power and Grow in 
Prosperity”.

DE OUDE TAVEERNE, 
DURGERDAM

Durgerdam werd bij een grote 
brand in 1687 vrijwel volledig in de 
as gelegd. Dit houten huis moet 
van kort na de herbouw dateren, 
want het heeft nog een 17e-eeuws 
houtskelet. Het voorste gedeelte is 
in de 19e-eeuw met een verdieping 
verhoogd en heeft toen zijn punt-
vormige voorschot gekregen. Al in 
de 18e eeuw zou hier een herberg 
hebben gezeten.

Following a large fire in 1687, 
Durgerdam was almost completely 
reduced to ashes. This wooden 
building must date from the rebuild 
after this incident, as it still has a 
seventeenth-century frame. The 
front part has been extended with 
an extra floor in the 19th century, 
when it also got its point-shaped 
gable. The building would have 
already hosted a tavern in the 18th 
century.

VOORMALIGE KAPEL EN RAADHUIS, 
DURGERDAM

Durgerdammerdijk 73 Durgerdammerdijk 101

Al in 1499 stond hier een katholie-
ke kapel, die er vrijwel net zo uit-
zag als het huidige gebouw. Later 
werd dit een hervormde kerk en 
vervolgens raadhuis. Na de brand 
van 1687 die vrijwel alle houten 
huizen aan de dijk verwoeste, is het 
pand in zes weken tijd in dezelfde 
vorm herbouwd. Na een periode 
als politiebureau, school en visaf-
slag dient het nu als woonhuis.

Already in 1499 a Catholic chapel 
was located here, which looked 
almost exactly the same as the 
current-day building. It later 
became a Reformed church and 
subsequently a town hall. After the 
fire of 1687, which nearly destroyed 
all wooden buildings on the dyke, 
it took six weeks to rebuild the 
building to its former shape. Since 
then it has served as a police office, 
school, and fish auction house, and 
it is now a residential dwelling.

EDITIE 02
BUIKSLOOT 
NIEUWENDAM
RANSDORP

KRIJTMOLEN D’ADMIRAAL,
BUIKSLOOT

Krijt uit Noordwest-Frankrijk werd 
veel door schilders gebruikt om 
verf mee te maken. Vulkanische 
tufsteen uit de Duitse Eiffel werd 
vermalen tot tras, een hoofdbe-
standdeel van een waterdichte 
metselspecie die vooral voor 
kelders en putten werd gebruikt. 
Beide materialen werden sinds 
1792 geleverd door D’Admiraal, 
de laatste op windkracht draaiende 
krijtmolen ter wereld.

Many painters used chalk from 
North-West France to create their 
paints with. Volcanic tuff from the 
German Eiffel was grounded to 
trass, a main component of wa-
terproof mortar, which was mainly 
used for cellars and wells.  
D’Admiraal has been preparing 
both materials since 1792, and is 
the last surviving chalk mill on earth 
that is powered by wind.

Noordhollandschkanaaldijk 21

MEERPADKERK, NIEUWENDAM

Het kleinste kerkje van Amsterdam 
is in 1843 gebouwd door de tim-
merman Pieter Kater. Het eenvou-
dige, volledig houten gebouwtje 
was oorspronkelijk nóg kleiner dan 
nu, want het achterste deel is er 
pas in 1969 aangezet. De voor-
gevel van deze vermaning, zoals 
doopsgezinde kerken heten, heeft 
een driehoekige bekroning die 
heel in de verte herinnert aan een 
klassieke tempel.

The smallest church in Amsterdam 
was built in 1843 by carpenter 
Pieter Kater. The simple, small 
building – completely made of 
wood – was originally even smaller 
than it is now, as the rear part was 
only added in 1969. The facade of 
this “vermaning” (a Dutch name for 
Mennonite Churches in the Nether-
lands), has a triangular gable, which 
faintly reminds us of a classical 
temple. 

Meerpad 9
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CAFE ’T SLUISJE, NIEUWENDAM

Nieuwendammerdijk 297 

Al sinds 1516 is er een sluis op 
deze locatie. In 1792 was in het 
grote houten huis aan de westzijde 
daarvan de herberg Het Hof van 
Holland gevestigd, die ook als 
veerhuis fungeerde. Later werd dit 
een koffiehuis en in 1904 Café ‘t 
Sluisje. Niet lang geleden hebben 
buurtbewoners door crowdfunding 
het voortbestaan van het met slui-
ting bedreigde café verzekerd.

There has already been a lock in 
this location since 1516. In the 
large wooden house west of the 
lock was an inn named the “Court 
of Holland” (Hof van Holland), 
which also functioned as a ferry 
house in 1792. It was turned into 
a coffee house and became Café 
’t Sluisje in 1904. Not long ago, 
local residents saved the café 
from closing down through a 
crowdfunding campaign.

Several churches have stood on 
this mound since the start of the 
14th century. The current one from 
1866 is not in use anymore. The 
wooden music dome, or band 
stand, adjacent to the church, 
has an octagonal ground plan 
and was built in the 1920s by 
unemployed shipbuilders, as part 
of a government work programme. 
Similar domes can also be found in 
Durgerdam and Randsdorp. 

SCHELLINGWOUDERKERK EN 
MUZIEKKOEPEL, SCHELLINGWOUDE

Sinds het begin van de 14e eeuw 
hebben op deze terp verschillen-
de kerken gestaan. De huidige uit 
1866 is niet meer als zodanig in 
gebruik. De houten muziekkoe-
pel ernaast heeft een achthoekig 
grondplan en is in de jaren 1920 
gebouwd door werkloze scheeps-
bouwers in het kader van werkver-
schaffing. Ook Durgerdam en Rans-
dorp hebben nog zulke koepels.

18
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NOORD
ROUTE 
BUIKSLOOT, NIEUWENDAM
EN RANSDORP (13 KM) Al ver voordat Amsterdam een wereldstad werd, beleefden dorpen 

als Zunderdorp, Nieuwendam, Schellingwoude, Buiksloot en Ransdorp 
een economische en culturele bloeiperiode. Vanaf omstreeks 1300 
beschermde de Waterlandse Zeedijk het gebied tegen het getij en de 
grillen van de Zuiderzee, die zich ook in de zeearm van het IJ deden 
gelden. Voor de Tachtigjarige Oorlog brachten melkveehouderij, 
visserij en de lucratieve Oostzeehandel hier grote welvaart. De voor 
een zo’n klein dorp buitengewoon imposante kerktoren van Ransdorp 
is daar nog het bewijs van. Amsterdam bezat boven het IJ al vanaf 
1409 een klein stukje buitendijkse grond, de landtong Volewijk, waar 
de stadsgalgen stonden. De watersnoodramp van 16 januari 1916 
in Waterland en de Spaanse Griep van 1918 dreven de economisch 
zwaar getroffen dorpen en hun verarmde bevolking in de armen van 
de grote buur. Uitbreiding van de havens en de vestiging van in de 
stad ongewenste zware industrie waren voor Amsterdam voorname 
drijfveren. De diverse na de annexatie van 1921 gestichte tuindorpen 
voor de huisvesting van arbeiders getuigen hiervan.

BUIKSLOTERKERK, BUIKSLOOT

Oorspronkelijk stond hier een 
kapel gewijd aan Cornelius, een 
beschermheilige van boeren en hun 
rundvee. Het later door de gerefor-
meerden overgenomen kerkje werd 
in 1609 verbouwd, maar de huidige 
gedaante kreeg het een eeuw later. 
De fraaie preekstoel dateert uit 
1659. Het houten klokkentorentje 
bevat een klok van de beroemde 
zeventiende-eeuwse klokkengieters 
Pieter en François Hemony. 

13

KAPITEINSHEMEL, BUIKSLOOT

14

Buiksloterkerkpad 10 Buiksloterdijk 280-284

Al in de 17e eeuw was Buiksloot 
een geliefde vestigingsplaats voor 
welvarende schippers in ruste. In 
de volksmond heet het hier sinds-
dien De Kapiteinshemel. De houten 
gevels van sommige panden ver-
wijzen bewust naar de voorname 
grachtenpanden in Amsterdam. Zo 
heeft Buiksloterdijk 280 bij voor-
beeld een rijk gesneden gevel uit 
1635 en deuromlijsting uit de 18e 
eeuw.

Villages such as Zunderdorp, Nieuwendam, Schellingwoude, Buik-
sloot, and Randsdorp experienced a period of economic and cultural 
growth long before Amsterdam became the world city it is today. 
Since around 1300 the Waterlandse Zeedijk protected the area 
against the tides and whims of the Zuiderzee, which also reached 
the estuary of the IJ. Prior to the Eighty Years’ War, its dairy farms, 
fisheries and lucrative Baltic Sea trade brought great prosperity to 
the area. The exceptionally imposing church tower in the otherwise 
small village of Ransdorp is a remnant of this time. Amsterdam 
already owned a small piece of land outside the dykes north of the IJ 
since 1409: the foreland of Volewijk, where the city’s gallows stood. 
The flood of 16 January 1916 in Waterland, in combination with 
the Spanish flu of 1918, led the economically affected villages and 
their impoverished citizens into the arms of their larger neighbour. 
For Amsterdam, it was a possibility to expand its ports and to move 
its unwanted heavy industry away from the city. The many garden 
villages that were built to house the industrial labourers after the 
annexation in 1921 testify to this.

Open Monumentendag Amsterdam Buiten Buurten 

Tijdens de 35e Open Monumentendag Amsterdam, op 11 & 12 september, staan de 
‘Buiten Buurten’ van de stad centraal. Honderd jaar geleden werden 5 buurtgemeentes 
ingelijfd bij Amsterdam: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Watergraafsmeer 
en daarbij ook delen van Nieuwer-Amstel. De stad werd in één klap 4 keer zo groot. 
Vanaf mei t/m augustus zetten we iedere maand een Buitenbuurt in het zonnetje. 
Nieuwer-Amstel is editie 01, de gemeentes Ransdorp, Nieuwendam en Buiksloot vor-
men editie 02, Sloten krijgt alle aandacht in editie 03 en Watergraafsmeer tot slot is 
editie 04. Deze Buurtroutes zijn een mooie opstap naar het monumentenweekend in 
september. Nu buurten we vooral buiten, in onze eigen buurt of fietsend en lopend in 
andere, wellicht nog onbekende, buurten. Bij iedere route wordt vooral aandacht be-
steed aan de bijzonderheden van de oude gemeentes en aan met name de buitenzijde 
van de monumenten. Op 11 & 12 september vieren we echt Open Monumentendag 
Amsterdam, waarbij we alle Buurtroutes overdoen, maar dan met monumenten waar je 
naar binnen kan.

Kijk voor meer informatie, alle updates, mogelijk reserveringen en activiteiten op:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

The city’s hinterlands are the centre of the 35th edition of Amsterdam Heritage Days on 
11 and 12 September. A hundred years ago, Amsterdam annexed five of its surrounding 
areas: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, Watergraafsmeer, and parts of 
Nieuwer-Amstel. Thereby the city increased its size by four times. Each month from May 
to August each of these areas receive special attention. Nieuwer-Amstel forms the first 
edition, the Municipalities of Ransdorp, Nieuwendam and Buiksloot take part in edition 
two, Sloten is at the centre of edition three, and we conclude with Watergraafsmeer 
in edition four. This year we head outside, exploring our own neighbourhood by foot 
or bike, or discover new and still unknown neighbourhoods further away. With each 
route we pay special attention to the peculiarities of the old municipalities and focus 
on the exteriors and facades of their listed buildings. On 11 and 12 September we will 
celebrate the weekend of Amsterdam Heritage Days, bringing all the routes together 
and opening up the monuments to welcome everyone inside.

For more information, updates, possible bookings and activities, visit our website:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

In the 17th century Buiksloot was 
already a beloved resting stop 
for prosperous seamen in search 
of respite. It has been popularly 
called the “Captains Dream” (De 
Kapiteinshemel) since. The wooden 
facades of some of the buildings 
knowingly refer to the grand canal 
houses in Amsterdam. Buiksloter-
dijk 280 has a richly carved facade 
from 1635 and eighteenth-century 
door frame, for example.

Originally located here was a 
chapel dedicated to Cornelius, 
a patron saint of farmers and 
their cattle. The chapel was later 
adopted by the Reformed church 
and rebuilt in 1609, but it only 
reached its current shape a century 
later. The fine pulpit dates from 
1659. The wooden bell tower 
hosts a bell from the famous 
seventeenth-century bell founders 
Pieter and François Hemony.

BUURTEN

BUITEN



MOLEN VAN SLOTEN

Sloten had ooit een molen in de 
Riekerpolder, maar die werd in 
1956 verplaatst. In 1991 kwam 
hiervoor een molenromp uit de 
Watergraafsmeer uit 1847 voor 
terug. Deze werd op een nieuw 
gemetselde onderbouw geplaatst 
en bekroond met een nieuwe kap 
en wieken. De molen assisteert 
volop bij de bemaling van de 
Sloterpolder en kreeg onlangs de 
status van provinciaal monument.

Sloten once had a mill in the 
Riekerpolder, which was moved in 
1956. A mill hull from the Water-
graafsmeer from 1847 was used 
to replace this mill in 1991. It was 
placed on a newly bricked sub-
structure and crowned with a new 
hood and sails. The mill assists with 
the milling of the Sloterpolder and 
was recently listed as a provincial 
monument.

DE AKERMOLEN

Akersluis 10 Zwarte Pad 30

De geschiedenis van deze 
poldermolen gaat terug tot de 16e 
eeuw, maar het huidige exemplaar 
kwam in 1876 op deze locatie. In 
1896 werd het scheprad voor de 
bemaling van de polder vervangen 
door een vijzel. In 1921 werd een 
machinale pomp geïnstalleerd en 
verloor de molen zijn bovenstuk en 
wieken. Het resterende deel werd 
machinistenwoning. Nu zit hier 
horeca.

The history of this polder mill dates 
back to the 16th century, but the 
current mill was erected on this lo-
cation in 1876. In 1896, the paddle 
wheel, used for milling the polder, 
was replaced by a mortar. A ma-
chine pump was installed in 1921, 
after which the mill lost its top and 
sails. The remaining part became 
the dwelling for the machinist. The 
building now hosts a cafe. 

EDITIE 03
SLOTEN

DE BONTE OS, AALSMEERDER 
VEERHUIS

Herberg De Bonte Os, ofwel het 
Aalsmeerder Veerhuis, stamt uit 
1634. Het bestaat uit een dwarshuis 
met trapgevel en haaks daarop 
een achtervleugel. Een gevelsteen 
boven de ingang toont het lossen 
van biervaten vanuit schuiten. 
Gelegen buiten de stad, op een 
knooppunt van diverse land- en 
waterwegen, was dit lange tijd het 
beginpunt van de trekschuitlijn naar 
Aalsmeer.

The Bonte Os Inn - also known as 
the Aalsmeerder Veerhuis - dates 
back to 1634. It exists within a 
cross house with a stepped gable 
and a perpendicular rear wing. A 
gable stone above the entrance 
shows the unloading of beer crates 
from barges. Situated outside of 
the city on the junction between 
several land and water roads, the 
inn served for as the starting point 
of the draw barge line to Aalsmeer 
for a long time.

 Sloterkade 21

BEGRAAFPLAATS HUIS TE VRAAG

In 1891 werd op de locatie van de 
oude buitenplaats Huis te Vraag 
deze particuliere protestantse 
begraafplaats aangelegd. 
Het terrein is daarvoor drie 
meter opgehoogd met 50.000 
kubieke meter zand. Tegen de 
kunstmatige heuvel aan werd een 
aula gebouwd. Het voormalige 
baarhuisje staat tegenwoordig 
naast het sierlijke toegangshek. De 
laatste begrafenis hier was in 1962.

This private Protestant cemetery 
was planted on the location of 
the former country estate of Huis 
te Vraag in 1891. The terrain was 
raised by three meters, using 
50.000 cubic meters of sand. An 
auditorium was built against this 
artificial hill. The former, smaller 
mortuary is now situated next to 
the elegant entrance gate. The last 
burial here was in 1962. 

Rijnsburgstraat 51
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POLITIEBUREAUTJE SLOTEN

Dorpsplein 1

In Sloten staat het kleinste 
politiebureautje van Nederland. 
Het gemeentelijke monumentje 
(1866) was tot eind 2015 in gebruik 
door de politie. Het dorp telde ooit 
zeven café’s. In de cel mochten 
vooral dronken boerenknechten 
veilig hun roes uitslapen. Voor 
het politiebureau staat een ‘Rode 
wachter’, een felrood geschilderde 
brand- en politiemelder in 
Amsterdamse Schoolstijl.

Sloten prides itself on being the 
location of the smallest police 
station in the Netherlands. Built 
at the end of the 19th century, it 
served as a station until 1965. In a 
village which at one point counted 
at least seven pubs, the single 
police cell wasn’t always sufficient. 
In front of the police station is the 
“Red Watchman”, a fire- and police 
reporter in the Amsterdam School 
style, painted in a bright red colour.

This Dutch Reformed church was 
designed by the architect P.J. 
Hamer in 1861. Parts of the original 
17th-century church can still be 
found in the interior. The building is 
located on a mound and is sur-
rounded by a church yard, bearing 
several 19th-century graves with 
cast iron fencing. The elegant stee-
ple gives a recognisable silhouette 
to the otherwise simple building.

SLOTERKERK

De Nederlands Hervormde kerk 
is een ontwerp van de architect 
P.J. Hamer uit 1861. Van de 
17e-eeuwse voorganger zijn 
nog onderdelen bewaard in het 
interieur. Het gebouw staat op 
een terp en wordt omringd door 
een kerkhofje met nog enkele 
19e-eeuwse graven met gietijzeren 
hekwerken. De sierlijke torenspits 
geeft het eenvoudige bouwwerk 
een herkenbaar silhouet.
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Osdorperweg 28
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Open Monumentendag Amsterdam Buiten Buurten 

Tijdens de 35e Open Monumentendag Amsterdam, op 11 & 12 september, staan de 
‘Buiten Buurten’ van de stad centraal. Honderd jaar geleden werden 5 buurtgemeentes 
ingelijfd bij Amsterdam: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Watergraafsmeer 
en daarbij ook delen van Nieuwer-Amstel. De stad werd in één klap 4 keer zo groot. 
Vanaf mei t/m augustus zetten we iedere maand een Buitenbuurt in het zonnetje. 
Nieuwer-Amstel is editie 01, de gemeentes Ransdorp, Nieuwendam en Buiksloot vormen 
editie 02, Sloten krijgt alle aandacht in editie 03 en Watergraafsmeer tot slot is editie 04. 
Deze Buurtroutes zijn een mooie opstap naar het monumentenweekend in september. 
Nu buurten we vooral buiten, in onze eigen buurt of fietsend en lopend in andere, 
wellicht nog onbekende, buurten. Bij iedere route wordt vooral aandacht besteed 
aan de bijzonderheden van de oude gemeentes en aan met name de buitenzijde van 
de monumenten. Op 11 & 12 september vieren we echt Open Monumentendag 
Amsterdam, waarbij we alle Buurtroutes overdoen, maar dan met monumenten waar 
je naar binnen kan.

Kijk voor meer informatie, alle updates, mogelijk reserveringen en activiteiten op:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

The city’s hinterlands are the centre of the 35th edition of Amsterdam Heritage Days on 
11 and 12 September. A hundred years ago, Amsterdam annexed five of its surrounding 
areas: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, Watergraafsmeer, and parts of 
Nieuwer-Amstel. Thereby the city increased its size by four times. Each month from May 
to August each of these areas receive special attention. Nieuwer-Amstel forms the first 
edition, the Municipalities of Ransdorp, Nieuwendam and Buiksloot take part in edition 
two, Sloten is at the centre of edition three, and we conclude with Watergraafsmeer 
in edition four. This year we head outside, exploring our own neighbourhood by foot 
or bike, or discover new and still unknown neighbourhoods further away. With each 
route we pay special attention to the peculiarities of the old municipalities and focus 
on the exteriors and facades of their listed buildings. On 11 and 12 September we will 
celebrate the weekend of Amsterdam Heritage Days, bringing all the routes together 
and opening up the monuments to welcome everyone inside.

For more information, updates, possible bookings and activities, visit our website:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

DE VERDWENEN
BOER 
Na de annexatie van de gemeente Sloten, had Amsterdam 
grootste plannen met het agrarisch gebied. Door het 
toenemende aantal inwoners in de stad, zocht de gemeente 
plaatsen waar zij woningen konden bouwen. Om te kunnen 
bouwen werden de boeren, die al generaties op hun landerijen 
boerden, uitgekocht of onteigend. De boerenfamilies werden 
gedwongen hun grond te verkopen, soms maar voor een 
armzalige 40 cent per vierkante meter.  

In 2005 is ter nagedachtenis aan de boerenfamilies die hier 
woonden en werkten een standbeeld geplaatst ‘De Verdwenen 
Boer’. Het standbeeld werd onthuld door Neeltje Salentijn-van 
den Broek toen 101 jaar, die nog geboren was in één van de 
boerderijen. 

After it annexed the municipality of 
Sloten, Amsterdam had big plans for this 
agricultural area. Because of the rising 
population in the city, the municipality 
looked for places to build new housing. 
To allow the city to expand, many 
farmers’ lands, often owned by the same 
family for generations, were bought out 
or expropriated. These farming families 
were forced to sell their grounds, 
sometimes for just a measly 40 cents per 
square meter.

A statue was raised in 2005 to 
commemorate these lost farming 
families who lived and worked here. The 
statue was revealed by Neetje Salentijn-
van den Broek, 101 years old at the 
time, who was born in one of these 
farms.
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SLOTEN
ROUTE 
SLOTEN (17 KM) 

Deze hoofdzakelijk agrarische gemeente omvatte de dorpen Sloten, 
Osdorp en Sloterdijk en het gebiedje de Vrije Geer. Hoewel het dorp 
Sloten de voornaamste kern was, stond het raadhuis in Sloterdijk. 
Eeuwenlang was de Sloterweg de voornaamste verbinding tussen 
Amsterdam en Haarlem en de rest van Holland. Na 1342 werd deze 
onderdeel van de pelgrimsroute naar de kapel in de Kalverstraat waar 
het Mirakel van Amsterdam had plaatsgevonden. Aan de zuidkant van 
de gemeente werden regelmatig hele stukken land verzwolgen door 
de Waterwolf, het nog niet ingepolderde Haarlemmermeer, waar het 
bij stormachtig weer danig kon spoken. Met de uitvoering van het 
Algemeen Uitbreidingsplan na de Tweede Wereldoorlog verdwenen 
grote delen van Sloten onder het zand van de ophogingen van de 
Westelijke Tuinsteden. In de jaren 90 van de vorige eeuw moesten 
tenslotte ook de tuinbouwgebieden ten noorden van de Sloterweg 
plaatsmaken voor de nieuwbouwwijk Nieuw Sloten. Waag het echter 
niet om naar de oude dorpskern van Sloten te verwijzen als Oud Slo-
ten, want dan krijg je het aan de stok met de echte Slotenaren!

R.K. BEGRAAFPLAATS 
SINT BARBARA

De begraafplaats St. Barbara werd 
in gebruik genomen in 1893. Het 
ontwerp voor de parkachtige aan-
leg en pittoreske bebouwing is van 
A.C. Bleys, de architect van onder 
meer de St. Nicolaaskerk tegen-
over het Centraal Station. Diens 
tijdelijke hulpkapel werd in 1902 
vervangen door de huidige van 
J.J.L. Moolenschot, in een menge-
ling van neogotiek en chaletstijl.

23

BUURTBOERDERIJ ONS GENOEGEN
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Spaarndammerdijk 312 Spaarndammerdijk 319

Aan de Spaarndammerdijk in de 
Overbraker Binnenpolder ligt 
de in 1880 gebouwde boerderij 
Ons Genoegen. Na vertrek van 
de laatste bewoonster werd de 
vervallen boerderij in 2001 ge-
kraakt. Het pand werd aangewe-
zen als gemeentelijk monument, 
gerenoveerd en in 2008 als buurt-
boerderij in gebruik genomen. 
Sindsdien vinden hier allerlei socia-
le en culturele activiteiten plaats.

This mainly agricultural municipality included the villages of Sloten, 
Osdorp and Sloterdijk, and the area of the Vrije Geer. Although 
the village of Sloten was at its centre, the town hall was situated in 
Sloterdijk. The Sloterweg was the main connection between Amster-
dam, Haarlem, and the rest of Holland for centuries. After 1342 this 
road became part of the pilgrims route to the chapel in the Kalver-
straat, in which the Miracle of Amsterdam happened. Large areas of 
land were regularly flooded by the Waterwolf on the southern side 
of the municipality. The not yet impoldered area of the Haarlemmer-
meer could be dangerous during stormy weather, giving it the haunt-
ing name of the “Water wolf”. With the post-war introduction of the 
General Expansion Plan, large parts of Sloten disappeared under the 
sand to increase the height of the western garden cities (Westelijke 
Tuinsteden). Ultimately the horticultural areas north of the Sloter-
weg also disappeared to make place for the new neighbourhood of 
Nieuw Sloten in the 1990s. But don’t dare to refer to the old village 
centre of Sloten as “Old Sloten” – you don’t want to mess with the 
real Slotenaren!

On the Spaarndammerdijk - in the 
Overbraker Binnenpolder - lies the 
Ons Genoegen farmstead, built in 
1880. After the last residents left in 
2001 the building was occupied by 
squatters. It was listed as a mu-
nicipal monument, renovated and 
came into use as a neighbourhood 
farm in 2008. Since then many 
social and cultural activities take 
place here. 

The St. Barbara cemetery came 
into use in 1893. The design 
of the park-like landscape and 
picturesque buildings is by A.C. 
Bleys, who also designed the St. 
Nicolaaskerk opposite Amsterdam 
Central Station. His temporary 
auxiliary chapel was replaced in 
1902 by the current chapel by J.J.L. 
Moolenschot, combining the neo-
Gothic and chalet styles. 

PETRUSKERK

De oude dorpskern van Sloterdijk is 
tegenwoordig volledig ingesloten 
door Amsterdam. In de voormalige 
dorpskerk en op het omringen-
de kerkhof werden eeuwenlang 
welgestelde inwoners van Amster-
dam begraven, want in de stad 
was nauwelijks meer ruimte voor 
bijzettingen. De Petruskerk bleef 
uiteindelijk behoed voor sloop 
dankzij de eeuwige rechten op een 
aantal van deze graven.
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SINT FRANCISCUS VAN ASSISI, 
DE BOOMKERK

26

Spaarndammerdijk 681 Admiraal De Ruyterweg 408

Sinds 1911 is de kloeke 
klokkentoren van De Boomkerk 
een baken in de wijde omgeving 
van de Admiraal de Ruijterweg. 
Het ontwerp in neoromaanse 
stijl van architect P.J. Bekkers 
werd gebouwd als vervanging 
van de 17e-eeuwse schuilkerk ’t 
Boompje in de Kalverstraat, die 
gesloopt werd. Boven de drie 
ingangsportalen zijn tegeltableaus 
met engelen aangebracht.

The bell tower of the boomkerk 
has been a beacon in the wider 
surroundings of the Admiraal de 
Ruijterweg since 1911. The design 
in Romanesque Revival style is 
by architect P.J. Bekkers, and the 
building was built to replace the 
17th century clandestine church 
’t Boompje in the Kalverstraat, 
which ended up being demolished. 
Above the three entrance portals 
are tile pictures depicting angels. 

The old village centre of Sloterdijk 
has now been completely enclosed 
by Amsterdam. Many wealthy 
citizens of Amsterdam were buried 
in the former village church and the 
surrounding churchyard, as there 
was barely any burial space in the 
city. The Petruskerk was eventually 
saved from demolition because of 
the eternal rights on some of these 
graves. 

SLATUINEN

Honderd jaar geleden was dit 
binnenterrein ingericht als het 
Wilhelminaparkje en had het ook 
een ingang aan de Chasséstraat. 
Later zat hier een kwekerij voor 
bloemen, boompjes en heesters. 
Het verwilderde terrein is rond 
1990 door buurtbewoners en met 
financiële steun van de gemeente 
omgevormd tot een natuurtuin met 
een sociale en educatieve functie.
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VOORMALIGE POLITIEPOST EN 
BRANDSPUITBERGPLAATS
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Slatuinenweg 45 Baarsjesweg 136

Het omstreeks 1910 gebouwde 
pand diende oorspronkelijk als 
politiepost en bergplaats van de 
brandweer in de buurtschap De 
Baarsjes. De grote boogopening 
met garagedeur aan de zijde van 
de Baarsweg laat nog zien waar de 
brandspuit stond opgesteld. Het 
ontwerp in de stijl van de Hollandse 
renaissance is waarschijnlijk 
afkomstig van de Dienst 
Gemeentewerken van Sloten.

The building, which is from about 
1910, originally functioned as a 
police post and storage facility for 
the fire department in the neigh-
bourhood of De Baarsjes. The large 
arched entrance on the Baarsweg, 
with garage doors on both sides, 
still shows the original location of 
the fire hose. The design, in the 
style of the Dutch Renaissance, 
probably came from municipal 
works department of Sloten. 

A hundred years ago this courtyard 
was developed as the Wilhelmina-
parkje and also had an entrance on 
the Chasséstraat. Later a nursery 
for flowers, trees and shrubs was 
situated here. The haggard terrain 
was redeveloped around 1990 by 
local residents, with support from 
the municipality to create a nature 
garden with a social and education-
al function. 



HUIZE FRANKENDAEL 

Frankendael is the only remain-
ing stately home in the Water-
graafsmeer. The summer residence 
was probably built in 1660, and 
achieved its current state a century 
later. In the 19th century the park 
became a public pleasure garden. 
Ships of willow twigs commemo-
rate a naval battle with the Spanish, 
which in 1573 took place on the not 
yet reclaimed Diemermeer. 

Frankendael is de enige overgeble-
ven buitenplaats in de Watergraafs-
meer. Het zomerverblijf werd waar-
schijnlijk gesticht in 1660 en kreeg 
een eeuw later zijn huidige aanblik. 
In de 19e eeuw werd het park een 
openbare pleziertuin. Schepen van 
wilgentenen hier herinneren aan een 
zeeslag met de Spanjaarden die in 
1573 op het nog niet ingepolderde 
Diemermeer woedde. 

Middenweg 72

HET BRINKHUIS

Aan het centrale plein met de 
dorpse naam Brink staan, behalve 
een ruim aantal winkelpanden, 
de voormalige openbare leeszaal 
en een verenigingsgebouw. Rond 
1924 werd bij de aanleg van deze 
arbeiderswijk door diverse archi-
tecten geëxperimenteerd met 
verschillende soorten betonbouw. 
Kenmerkend zijn de tijdloos mo-
dern ogende, kubusachtige huizen 
met platte daken.

Several retail premises, the former 
public reading room and local 
community hall are located on 
this central square, bearing the 
village-like name of Brink. Around 
1924, when this workers district 
was built, various architects 
experimented here with different 
kinds of concrete constructions. 
The timeless and modern cube-
like houses with their flat roofs are 
particularly distinctive. 

DE NIEUWE OOSTERBEGRAAFPLAATS

Landbouwstraat 63 Kruislaan 126

Deze grote begraafplaats verving 
in 1894 een kleinere voorganger 
bij de Muiderpoort, die vol was. In 
het door tuinarchitect L. Springer 
ontworpen park vol bijzondere 
planten en bomen stuit je om de ha-
verklap op de grafmonumenten van 
beroemde personen uit heden en 
verleden. De stijl van de parkaanleg 
is gemengd, met slingerende paden 
die symmetrische kernen omgeven. 
Sta even stil voor een rouwstoet.

This large cemetery replaced 
its smaller predecessor at the 
Muiderpoort in 1894, as it ran 
out of space. The park, designed 
by garden architect L. Springer is 
planted with extraordinary plants 
and trees, and many funerary 
monuments from past and present 
can be found here. The style of the 
park is mixed, with paths winding 
around symmetric focal points.
Incase of a funeral procession 
please be mindfull and stop.
 

EDITIE 04
WATER
GRAAFS
MEER

RECHTHUIS WATERGRAAFSMEER

De eerste steen van dit ‘regthuys’ 
van de Watergraafsmeer werd ge-
legd in 1777. Het statige gebouw 
met koepeltorentje van architect 
Caspar Philipsz Jacobsz verving 
een 17e-eeuwse voorganger. Hier 
zetelden de baljuw en de sche-
penen, verantwoordelijk voor de 
rechtshandhaving. Dat werd hier 
probleemloos gecombineerd met 
de tweede functie van het gebouw 
als herberg.

The first stone of this courthouse 
in the Watergraafsmeer was laid 
in 1777. The stately building 
with domed tower by architect 
Caspar Philipsz Jacobsz replaced 
its 17th-century predecessor. The 
bailiff and aldermen worked here, 
responsible for local law enforce-
ment. That was easily combined 
here with the building’s second 
function as an inn.

Middenweg 4

DE KERK VAN DE H.H. MARTELAREN 
VAN GORCUM/HOFKERK

Deze robuuste kerk van architect 
A.J. Kropholler uit 1928 is het 
middelpunt van een besloten 
rooms-katholiek woonwijkje dat 
niet alleen huizen, maar ook scho-
len, een klooster en winkels omvat. 
Het gebeeldhouwde medaillon aan 
de voorgevel is een werk van J. 
Mendes da Costa. De pelikaan die 
haar jongen voedt met haar eigen 
bloed is een bekend symbool van 
christelijke naastenliefde.

This robust church, designed by 
architect A.J. Kropholler in 1928, 
is at the centre of an intimate 
Roman-Catholic neighbourhood 
which doesn’t only house dwell-
ings, but also schools, a monastry 
and shops. The sculpted medallion 
on the frontage is by the hand of 
J. Mendes da Costa. The pelican 
feeding her brood with her own 
blood is a well-known symbol of 
Christian charity. 

Linnaeushof 94
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VOORMALIGE MESSENFABRIEK
DREIBHOLZ & CO

Kruislaan 180-184

Dit originele ontwerp van een 
fabrieksgebouw geflankeerd door 
de identieke woonhuizen van de 
twee directeuren is een gezamenlijk 
project van de architecten P. Heyn 
en J.S. Baars uit 1915. De firma 
Gebr. Dreibholz & Co was onder 
meer gespecialiseerd in messen 
om suikerbieten te snijden. De 
werkplaatsen krijgen daglicht door 
zogenaamde zaagtanddaken of 
sheddaken.

This originally designed factory 
building, flanked by two identical 
dwellings of its directors, is a joint 
project by architect P. Hey and 
J.S. Baars from 1915. The firm 
Gebr. Dreibholz & Co was among 
other things specialised in sugar 
beet knives. Daylight reaches 
the workshops through so-called 
sawtooth roofs.

The Annahoeve was called 
“Landlust” until 1850. The horse 
stable, with its hard-stone troughs, 
is the only remnant of the original 
farm. The remaining parts of the 
current complex were built in 1900. 
Behind the soberly decorated brick 
frontage of the former residential 
area many interior parts still remain. 
The former workshop on the back-
side has particularly heavy trusses. 

DE ANNA HOEVE

De Anna Hoeve heette tot 1850 
Landlust. Van die boerderij is alleen 
nog een paardenstal met hardste-
nen troggen over. De rest van het 
huidige complex stamt uit 1900. 
Achter de sober versierde bakste-
nen voorgevel van het vroegere 
woongedeelte vind je nog veel 
originele interieuronderdelen. De 
voormalige bedrijfsruimte aan de 
achterzijde heeft bijzonder zware 
gebinten.
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Science Park 201

37 38 434241

In April 2021, a 500 meter long poem written  
by rapper Sef was displayed on the Ringdijk 
as an ode to the dikes of Amsterdam. These 
dikes have helped Amsterdam’s inhabitants 
keep their feet dry for centuries.

In april 2021 prijkte er een 500 meter lang 
gedicht, gemaakt door rapper Sef, op de Ring-
dijk als ode aan de Amsterdamse dijken, die 
ervoor zorgen dat bewoners al eeuwen droge 
voeten houden.

ODE AAN DE DIJKEN
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WATERGRAAFSMEER
ROUTE 
WATERGRAAFSMEER (11 KM) 

Omsloten door de Ringvaart en Ringdijk en veel lager gelegen dan de 
omgeving, voelt de Watergraafsmeer als een eigen wereld. Al vanaf de 
drooglegging in 1629 was ‘De Meer’ in trek als groen recreatiegebied. 
Aan de kaarsrechte hoofdwegen lagen tientallen buitenplaatsen van rijke 
Amsterdammers, waarvan alleen Frankendael nog over is. In pleziertuinen 
vermaakten stedelingen zich met sport, spel, eten en drank. Eind 19e 
eeuw begon de stad geleidelijk deze ‘lusthof’ binnen te dringen. Eerst 
onopvallend, met de parkaanleg van de Nieuwe Oosterbegraafplaats 
in 1894. Daarnaast ontstonden aan de randen woonbuurten als de 
Linnaeusparkbuurt, wat het gemeentebestuur van Watergraafsmeer in 
1907 noopte een uitbreidingsplan op te stellen dat de groei reguleerde. 
Betondorp uit de jaren 1920-1927 is daarvan nog een resultaat. Het 
Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam regelde rond de Tweede We-
reldoorlog dat de verstedelijking van de Watergraafsmeer beperkt bleef 
en het groene karakter behouden. Kleinschalige tuinwijken als Franken-
daal, volkstuinparken en sportvelden bepalen ook nu nog het beeld.

Surrounded by the Ringvaart and Ringdijk and situated considerably 
lower than its surrounding area, the Watergraafsmeer feels like a world of 
its own. The area, also known as ‘De Meer’, was already a popular green 
recreation ground since the land was drained in 1629. On the straight 
main road dozens of country homes of rich Amsterdammers were built, of 
which Frankendael is the only one still surviving. City dwellers used these 
pleasure gardens for entertainment, sport, food and drink. At the end of 
the 19th century the city started to intrude into these pleasure grounds. 
This was first unnoticed, as the municipality created a cemetery, the Nieu-
we Oosterbegraafsplaats, in 1894. But in addition residential areas were 
built at the edges of the area, like the Linnaeusparkbuurt. This caused the 
municipal council of Watergraafsmeer to construct an urban expansion 
plan in 1907, regulating the growth of Amsterdam. Betondorp, built in 
1920-1927, is a result of this plan. The General Expansion Plan (Algemeen 
Uitbreidingsplan) of Amsterdam, in place around the time of the Second 
World War, managed to keep the Watergraafsmeer considerably green. 
Small scale garden neighbourhoods, like Frankendaal, allotment parks 
and sporting fields still determine the urban fabric here.

DE VERGULDEN EENHOORN

De voormalige hofstede De 
Vergulden Eenhoorn werd in 1702 
gebouwd door de Amsterdamse 
chirurgijn Jan van Meekeren. 
Vanaf begin 19e eeuw diende het 
pand als boerderij. In de loop der 
tijd werd het uitgebreid met een 
hooiberg, twee stalgebouwen, 
diverse schuren en een melkhuisje 
met kelder. Tegenwoordig is dit 
een café, restaurant en hotel.
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HET WITTE DIJKHUIS
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Ringdijk 57-58 Ringdijk 15A

De Ringvaart en Ringdijk werden 
in 1629 aangelegd ten behoe-
ve van de droogmaking van de 
Watergraafsmeer. Dit witgeschil-
derde huis dateert vermoedelijk uit 
1859 en is deels in het dijklichaam 
gebouwd. In de beginjaren zat hier 
onder meer een smederij. Later 
werd dit een verkooppunt van 
waterleidingwater van de Tuinbouw 
Maatschappij Linnaeus.

Open Monumentendag Amsterdam Buiten Buurten 

Tijdens de 35e Open Monumentendag Amsterdam, op 11 & 12 september, staan de 
‘Buiten Buurten’ van de stad centraal. Honderd jaar geleden werden 5 buurtgemeentes 
ingelijfd bij Amsterdam: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Watergraafsmeer 
en daarbij ook delen van Nieuwer-Amstel. De stad werd in één klap 4 keer zo groot. 
Vanaf mei t/m augustus zetten we iedere maand een Buitenbuurt in het zonnetje. 
Nieuwer-Amstel is editie 01, de gemeentes Ransdorp, Nieuwendam en Buiksloot vor-
men editie 02, Sloten krijgt alle aandacht in editie 03 en Watergraafsmeer tot slot is 
editie 04. Deze Buurtroutes zijn een mooie opstap naar het monumentenweekend in 
september. Nu buurten we vooral buiten, in onze eigen buurt of fietsend en lopend in 
andere, wellicht nog onbekende, buurten. Bij iedere route wordt vooral aandacht be-
steed aan de bijzonderheden van de oude gemeentes en aan met name de buitenzijde 
van de monumenten. Op 11 & 12 september vieren we echt Open Monumentendag 
Amsterdam, waarbij we alle Buurtroutes overdoen, maar dan met monumenten waar je 
naar binnen kan.

Kijk voor meer informatie, alle updates, mogelijk reserveringen en activiteiten op:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

The city’s hinterlands are the centre of the 35th edition of Amsterdam Heritage Days on 
11 and 12 September. A hundred years ago, Amsterdam annexed five of its surrounding 
areas: Sloten, Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot, Watergraafsmeer, and parts of 
Nieuwer-Amstel. Thereby the city increased its size by four times. Each month from May 
to August each of these areas receive special attention. Nieuwer-Amstel forms the first 
edition, the Municipalities of Ransdorp, Nieuwendam and Buiksloot take part in edition 
two, Sloten is at the centre of edition three, and we conclude with Watergraafsmeer 
in edition four. This year we head outside, exploring our own neighbourhood by foot 
or bike, or discover new and still unknown neighbourhoods further away. With each 
route we pay special attention to the peculiarities of the old municipalities and focus 
on the exteriors and facades of their listed buildings. On 11 and 12 September we will 
celebrate the weekend of Amsterdam Heritage Days, bringing all the routes together 
and opening up the monuments to welcome everyone inside.

For more information, updates, possible bookings and activities, visit our website:
www.amsterdam.nl/openmonumentendag

The Ringvaart and Ringdijk were 
built in 1629 to assist the drain-
age of the Watergraafsmeer. This 
white-painted house probably 
dates back to 1859 and is partly 
built into the dike. In its early years 
a forge was situated here, amongst 
other things. Later this became an 
outlet for tap water of the Tuin-
bouw Maatschappij Linneaus. 

The former homestead De 
Vergulden Eenhoorn was built in 
1702 by Amsterdam surgeon Jan 
van Meekeren. From the start of 
the 19th century the building was 
used as a farm. Through time it was 
extended with a hay barrack, two 
stable buildings, various sheds and 
a milk house with cellar. Now it is a 
cafe, restaurant and hotel. BUURTEN

BUITEN


