We heten u van harte welkom bij alle
monumenten, maar bezoek hieraan is op
eigen risico. Op onze website
amsterdam.nl/openmonumentendag
vindt u de meest recente informatie.
We warmly welcome you to all of our
participating monuments, but visiting
them is at your own risk. You can find the
most recent information on our website
amsterdam.nl/openmonumentendag
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VOORWOORD

PREFACE

AMSTERDAM DIE SCHONE STAD…

AMSTERDAM, OUR FAIR CITY…

In het weekend van 10 en 11 september vieren we de 36ste Open
Monumentendag Amsterdam. Ik nodig u van harte uit om een bezoek te brengen
aan alle opengestelde monumenten. Het kan weer!

During the weekend of 10 and 11 September we will celebrate the 36th edition
of the Amsterdam Heritage Days. I am keen to invite you to pay a visit to all
participating monuments. We are at long last able to do so again.

Ruim 50 monumenten zijn deze editie gratis te bezoeken. Het thema dit jaar
is duurzaamheid, met als titel Amsterdam, die schone stad… en dat sluit mooi
aan bij de ambitie van onze stad, die ernaar streeft om de groene koploper
van Nederland en Europa te worden. Alle monumenten zijn een toonbeeld van
duurzaamheid, van honderden jaren aandacht en aanpassingen, allemaal dit
weekend gratis te zien voor alle Amsterdammers. Om dit erfgoed op een juiste
manier door te geven aan volgende generaties, zijn ‘groene’ aanpassingen soms
noodzakelijk. Denk daarbij aan: hergebruik van materialen, herbestemming,
isolatie, waterbeheer en het op een duurzame wijze verhogen van comfort en
verwarmen van monumenten.

More than 50 monuments are open to visit this year, free of charge. The theme
of 2022 is sustainability, and we have chosen for the title of ‘Amsterdam, our fair
city…’, to describe both the beauty of Amsterdam as well as explaining it through
sustainability, circularity and climate adaptation. It also fits nicely with the ambition
of our city, which strives to become the green frontrunner of the Netherlands
and of Europe. All monuments are examples of sustainability and centuries of
attention and adaptation – of which a few will open their doors to all people of
Amsterdam, free of charge.

Heel bijzonder zijn de molens van de stad, de schoonste wieken. Afgelopen
zomer hebben vier molens hun deuren geopend en vormden zo een duurzaam
voorproefje op Open Monumentendag Amsterdam. Uiteraard zijn deze molens
ook dit weekend weer te bezichtigen. Dus pak de fiets en bekijk de Molen van
Sloten. Met het pontje vanaf het Centraal Station kunt u naar de Krijtmolen
d’Admiraal in Noord. Daar wordt u helemaal bijgepraat over de verwerking van
het circulaire bouwmateriaal tras of haal meel voor uw bakactiviteiten bij Molen
de Vriendschap in Weesp.
Laat u verrassen door al het moois dat er
te zien is in de stad. Onze 250 vrijwilligers
en 50 juniorgidsen staan voor u klaar en
leiden u graag rond in één van uw favoriete
monumenten.

To pass along our heritage to the next generations, ‘green’ adjustments are often
a necessity. Some examples of this are the reuse of materials, the repurposing of
buildings, technical advancements in isolation materials, water management and
the sustainable development of comfort and heating in listed buildings.
An extraordinary example of this are the mills of our city, which this year we’re
calling ‘the fairest blades’. This summer four of these mills have opened their
doors to the public, programmed to be a sustainable preview of Amsterdam
Heritage Days. You will of course be able to visit these mills again this weekend.
So grab your bicycle, and visit the Molen van Sloten, for example. Or take the
ferry to Amsterdam North and visit Krijtmolen d’Admiraal, where they will tell you
all about processing of trass, a circular building material. You will also be able to
pick up some flour for your baking activities at Molen de Vriendschap in Weesp.
Let yourself be surprised by all the beautiful things on offer in our city. Our 250
volunteers and 50 junior guides are at your service and happy to show you around
in one of our favourite monuments.

Ik wens u veel plezier!
I wish you a fantastic weekend!

REINIER VAN DANTZIG
WETHOUDER ERFGOED,
MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE

REINIER VAN DANTZIG
ALDERPERSON HERITAGE,
MONUMENTS AND ARCHAEOLOGY
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Gezicht op Weesp, gezien over
de Vecht. Op de voorgrond
diverse schepen, 1674.
Stadsarchief Amsterdam

View of Weesp, seen
from across the Vecht.
In the foreground
several ships, 1674.
Amsterdam City Archives

WELKOM WEESP!
Weesp en Amsterdam zijn al eeuwen met
elkaar verbonden. Het water uit Weesp
vulde in de achttiende eeuw de openbare
waterputten van Amsterdam, terwijl in de
kroeg de Weesper jenever werd gedronken.
Weesp kon ook niet zonder Amsterdam. Vele
prestigeprojecten werden door of met kennis van
Amsterdammers uitgevoerd. De stadsuitbreiding
uit 1613, het carillon van de Grote Kerk en het
nieuwe stadhuis zijn ondenkbaar zonder de grote
buurman aan het IJ. Daarom lijkt het Weesper
stadhuis ook wel een beetje op het Amsterdamse (nu
Paleis op de Dam). Door de fusie zal de band tussen
beide steden hechter worden dan ooit tevoren, met
het behoud van Weesps eigen karakter.

WELCOME
WEESP!
WAT VOORBEELDEN / SOME EXAMPLES: 01. Molen De Vriendschap,
02. Stadhuis Weesp, 03. Laurentiuskerk, 04. City of Wesopa

4

Weesp and Amsterdam
have been connected
for centuries. The water
from Weesp filled the
public wells of Amsterdam in
the 18th century, and in their
pubs Weesp gin flowed freely.
Weesp also couldn’t have done it
without Amsterdam. Many prestigious
projects were executed by or using the
knowledge from people from Amsterdam. The
urban expansion of 1613, the carillon in the
Grote Kerk and the new city hall in Weesp were
unimaginable without its larger neighbour on the
IJ. That is why the city hall in Weesp resembles
the one in Amsterdam (currently the Palace on
Dam Square). Due to the municipal fusion, the
connection between the two cities will be closer
than ever before, but Weesp will keep its own
unique character.
5
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Omstreeks 1700, toen de bier- en jeneverindustrie hier volop bloeide, werden rond Weesp tien
moutmolens gebouwd. Daaronder was ook de uit
1694 daterende voorganger van De Vriendschap.
Inmiddels omgebouwd tot korenmolen, brandde
deze in 1899 volledig af. De Vriendschap werd toen
herbouwd met gebruikmaking van een afgebroken
17e-eeuwse stellingmolen uit Amsterdam.

10.00 - 17.00
Kinderactiviteiten en
molenpannenkoeken bakken

Benieuwd naar welke monumenten er nog meer
geopend zijn? Kijk dan op erfgoedweesp.nl

Benieuwd naar welke monumenten er nog meer
geopend zijn? Kijk dan op erfgoedweesp.nl

01

Nu Amsterdam en Weesp zijn gefuseerd, staan
plotsklaps twee van de fraaiste stadhuisgebouwen
van Nederland binnen dezelfde gemeentegrenzen.
Net als het stadhuis van Jacob van Campen op de
Dam, nu Koninklijk Paleis, heeft het ruim een eeuw
jongere Weesper stadhuis van Jacob Otten Husly
een vierschaar en burgerzaal. Op de bovenste
verdieping zetelt het Museum Weesp.

MOLEN DE VRIENDSCHAP
UTRECHTSEWEG 11A, WEESP

OPEN ZA/SA 10:00 - 16:00 U

02

STADHUIS WEESP
NIEUWSTRAAT 41, WEESP

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U

Ten malt mills were built around Weesp in the
early 18th century, in times when the beer and
gin (jenever) industries were booming in this area.
One of these mills was the predecessor of the
De Vriendschap mill, built in 1694. Having been
renovated into a flourmill, it completely burnt
down in 1899. De Vriendschap was rebuilt using
a demolished 17th century city defence mill from
Amsterdam.
Do you want to know which other monuments are
open this weekend? Check out erfgoedweesp.nl
6

10.00 - 17.00
Children’s activities and
baking mill pancakes

After Amsterdam and Weesp merged, suddenly
the two most elegant city halls of the Netherlands
were situated within the same municipal borders.
The city hall of Weesp, which is more than a
century younger than Amsterdam, has some of the
same core municipal spaces as the city hall by Van
Campen on the Dam, which is now the royal palace.
The Museum of Weesp is situated on the top floor.

Do you want to know which other monuments are
open this weekend? Check out erfgoedweesp.nl
7
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Met 67 meter is de uit 1900 daterende toren
van de Laurentiuskerk het hoogste bouwwerk
van Weesp. Na een brand in 2016, waarbij de
spits verloren ging, zijn de toren en de bijna een
kwarteeuw oudere kerk getransformeerd tot
o.a. bierbrouwerij, jeneverstokerij, grand café,
appartementen en hotelsuite in de toren.

Filmvertoning over de bieren jenevergeschiedenis van
Weesp

04

LAURENTIUSKERK
HERENGRACHT 16, WEESP

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The 67 metre tower of the Laurentiuskerk, which
dates from 1900, is the tallest structure in Weesp.
After a fire in 2016, in which the spire burned down,
the tower and its 25 year older church were both
transformed into a beer brewery, gin (jenever) distillery, grand café, apartments and hotel suite.

Do you want to know which other monuments are
open this weekend? Check out erfgoedweesp.nl
8

Muziek in de Grote Zaal
LET OP: rondleidingen alleen
tussen 10:00 - 13:00
speurtocht voor kinderen
tussen 10.00 - 12.00

Benieuwd naar welke monumenten er nog meer
geopend zijn? Kijk dan op erfgoedweesp.nl

Benieuwd naar welke monumenten er nog meer
geopend zijn? Kijk dan op erfgoedweesp.nl

03

Het gebouw in late Amsterdamse Schoolstijl uit
1948 is gebouwd als bioscoop. Door de opkomst
van de tv werd het theater gesloten en gebruikt
als kantoor en opslagplaats, waarna het uiteindelijk
leeg kwam te staan. Vrijwilligers wisten het gebouw
te behouden en in 1991 werd het verbouwd tot
vlakkevloertheater. De oorspronkelijke inrichting
van de grote zaal is grotendeels intact.

Film screening on the beer
and gin (jenever) history of
Weesp

CITY OF WESOPA
HERENGRACHT 23, WEESP

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U
This building was built as a cinema in a late
Amsterdam School style in 1948. Due to the rise
of television, the theatre closed down and was
used as offices and storage space, after which it
eventually fell into disuse. Volunteers managed
to save the building from demolition and it was
transformed into a flat-floored theatre in 1991. The
original interior of the main hall is mostly still intact.

Do you want to know which other monuments are
open this weekend? Check out erfgoedweesp.nl
9

Music in the Great Hall
PLEASE NOTE: tours only
between 10:00 - 13:00
scavenger hunt for children
10:00 - 12:00
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Het Polderhuis in de Pijp
seen from the restoration
department of the Amsterdam
Municipal Archives,
February 1985.
Amsterdam City Archives

Het Polderhuis in de
Pijp gezien vanuit de
restauratieafdeling van het
Gemeentearchief Amsterdam
februari 1985.
Stadsarchief Amsterdam

DUURZAAMHEID
Amsterdam zit middenin een
verduurzamingsslag, we streven er
tenslotte naar om de groene koploper
van Nederland en Europa te worden
en de stad en haar monumenten
kunnen natuurlijk niet achter blijven.
Diverse monumenteigenaren zijn
ingenieus te werk gegaan. Zo heeft de
oudste nog werkende houtzaagmolen ter
wereld, Molen de Otter, het idee opgevat
om van de restproducten, houtsnippers, een
scrubzeep te maken. Krijtmolen d’Admiraal
vermaalt schelpen tot pulp en die pulp wordt weer
gebruikt om het leven in de zee te bevorderen. En dan
is er het Polderhuis in de Pijp, misschien wel het groenste
huis van Amsterdam. Het huis is duurzaam verbouwd met
een geheel nieuwe dakconstructie. De binnenmuren zijn
warmtemuren van leem met rietisolatie en er zit vlas in de
plafonds. De ramen hebben dubbelglas, er is een zonneboiler,
een eikenhouten vloer en een composttoilet! Deze
voorbeelden laten zien dat je nooit te oud bent om met de
tijd mee te gaan.

Sustainability is hot
and happening,
Amsterdam, and its
monuments cannot
stay behind. Several
monument owners have
worked ingeniously
towards their sustainable
goals. The oldest still
functioning wood sawing
mill, Molen de Otter, has
developed their ideas to
create scrubbing soap from
their remaining wood chips
and residual products. Krijtmolen
d’Admiraal grinds shells into pulp,
to be used to foster marine life. In
addition, het Polderhuis in de Pijp has
undergone extensive renovation to become
possibly the greenest house in Amsterdam.
Their renovations include an entirely new roof
construction, internal walls of clay and cane solution
and ceiling made out of flax. The windows are doubleglazed, and the house contains a sun boiler, an oak floor
and a compost toilet! These examples show that one is
never too old to move with the times.

SUSTAINABILITY

WAT VOORBEELDEN / SOME EXAMPLES: 27. Molen de Otter, 45. Mediamatic &
Sluisdeurenloods, 48. Van Gendthallen, 53. Krijtmolen d’Admiraal
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De Gaaspermolen houdt al sinds 1707 de Gemeenschapspolder droog. Aanvankelijk gebeurde
dit met een scheprad, dat na twee eeuwen werd
vervangen door een vijzel, een enorme schroef. Nadat in 1926 naast de molen een dieselgemaal was
gebouwd, werden de kap en wieken verwijderd.
Een restauratie in 2003 maakte de Gemeenschapsmolen weer geschikt voor zijn oorspronkelijke taak.

05

Al vier generaties
van de molenaarsfamilie
Griffioen maalt in deze molen
(in totaal 150 jaar), onze
partner Waterschap Amstel
Gooi en Vecht trakteert op taart
Wandel zelfstandig de
‘Vroeger en Nu’ wandeling
door Driemond

In het opvallende ontwerp in organische stijl van
de architecten T. Alberts en M. Van Huut uit 1986
staan het welzijn van de mens en verbinding met
de natuur centraal. Bij oplevering was het Zandkasteel één van de meest energiezuinige gebouwen
ter wereld. Het voormalige bankgebouw wordt nu
getransformeerd tot een levendig gebouw met
woningen, bedrijfsruimten, horeca en internationale
school.
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GAASPERMOLEN
LANGE STAMMERDIJK 20

OPEN ZA/SA 12:00 - 16:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The Gaaspermolen has been keeping the municipality’s polder dry since as early as 1707. Initially it
used a paddle wheel to do so, which was substituted by a mortar two centuries later. The mill’s top
and sails were removed after a machine pump was
built next to the mill in 1926. After a restoration in
2003, this municipal mill has been able to perform
its original duties once again.
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Four generations
of the miller family
Griffioen have been milling
here (150 years in total), our
partner Waterschap Amstel
Gooi en Vecht will treat
visitors to cake
Independently do the
‘Past and Now’ walk
in Driemond

LET OP:
Voor dit monument,
in verband met de
bouwactiviteiten, reserveren
via openmonumentendag.nl/
comite/amsterdam

HET ZANDKASTEEL
BIJLMERPLEIN 888

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U
The welfare of humankind and the human connection to nature are central in this eye-catching and
organic design by architects T. Alberts and M. Van
Huut from 1986. When building works finished, Het
Zandkasteel was one of the most energy efficient
buildings on earth. The former bank building is now
being transformed to a lively community of apartments, business spaces, cafes and restaurants, as
well as an international school.

13

PLEASE NOTE:
For this monument, currently
a construction site, it is
mandatory to make a
reservation via
openmonumentendag.nl/
comite/amsterdam
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Dit complex uit 1924 van N. Lansdorp van de
Dienst der Publieke Werken bood oorspronkelijk onderdak aan drie scholen. Als het sluitstuk
van een lange zichtas neemt het een prominente
stedenbouwkundige positie in. De beelden naast
de hoofdingang zijn van Hildo Krop. Tegenwoordig
wordt het gebouw gebruikt voor kinderopvang,
volwassen taalonderwijs en ateliers.
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Luister het verhaal van
‘het Fotogenieke Geluid’ over
het leven in Betondorp,
via de QR-code
Zondag, open ateliers
LET OP:
de ingang is aan de
achterzijde

SCHOLENCOMPLEX AAN HET ZUIVELPLEIN
ONDERLANGS 36 C-L

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This complex, designed by N. Landsdorp for
the Public Works department in 1924, originally
housed three schools. As the final building at the
end of a long visual axis it takes a prominent place
in its surrounding urban landscape. The sculptures
alongside the main entrance are by Hildo Krop.
Currently the building is being used for child daycare, adult language education and art studios.
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Listen to the story of ‘het
Fotogenieke Geluid’ about
life in Betondorp (Dutch)
Scan the QR code
Sunday, open workshops and
studios

De P.L. Kramerbrug (Brug 400), een hoogtepunt
van de Amsterdamse School, is voltooid in 1921
en vernoemd naar zijn ontwerper. In een van
de torentjes huist het kleinste theatertje van
Amsterdam. Hier kunnen maximaal 25 kinderen of
15 volwassenen plaatsnemen in de stalles, de loge
of het schellinkje om zich te laten meeslepen door
verhalenvertellers.
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Maak je eigen speelgoed uit
restmateriaal en afval. Neem
iets mee dat je anders zou
weggooien en ga aan de slag.
Wij helpen je er iets moois van
te maken.

‘T BRUGGEHUISJE
P.L. KRAMERBRUG, T/O AMSTELKADE 1

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The P.L. Kramer Bridge (Bridge 400), a pinnacle of
Amsterdam School architecture, was completed
in 1921 and named after its designer. One of the
turrets houses the smallest theatre of Amsterdam.
A maximum of 25 children or 15 adults can
be seated in its spaces to be carried away by
storytellers.

PLEASE NOTE: the entrance
is at the rear of the building

15

Create your own toys out of
residual and waste materials.
Bring something with you
which you would have otherwise thrown out, and we will
help you to create something
unique.
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Het op een vliegende schotel lijkende gebouw
werd in 1926 ontworpen als theosofische tempel.
Het waaiervormige hoofgebouw met groen koperen dak is opgetrokken in beton en staal volgens
de principes van het Nieuwe Bouwen. Het ontwerp
van architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt
heeft vele verschillende bestemmingen gehad en is
sinds kort in gebruik als broedplaats.
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CULTUREEL CENTRUM TEMPEL
TOLSTRAAT 160

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U

Dit huisje uit 1865 was bestemd voor verhuur aan
kinderrijke arbeidersgezinnen. Het is een van de
laatste voorbeelden van pre-stedelijke bebouwing
in De Pijp. Gebouwd op polderniveau, ligt het
lager dan de ten behoeve van de stadsuitbreiding
opgehoogde omgeving. Vanaf 2002 is het pand
duurzaam en energiezuinig gerenoveerd, waardoor
het onder meer geen gas meer verbruikt.

10

Zaterdag
13:00 Presentatie van
bewoner Bram Bos en
Martin Breidenbach over
de technieken waarmee het
Polderhuis is verduurzaamd
LET OP:
Locatie voor deze
presentatie is in het IVKO,
Rustenburgerstraat 15

POLDERHUIS IN DE PIJP
RUSTENBURGERSTRAAT 8

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U

This building, resembling a flying saucer, was
designed in 1926 to house a theosophical temple.
The fan-shaped main building, with its green copper roof, is built with concrete and steel following
the principles of modernist architecture (Nieuwe
Bouwen). The design by architects J.A. Brinkman
and L.C. van der Vlugt has had many different purposes and has recently been in use as a meeting
and flexible working space for cultural entrepreneurs.

16

This cottage from 1865 was intended to be rented
out to large working class families. It is one of the
last examples of pre-urban development in De
Pijp. Built on the level of the polder, it is situated
much lower than the surrounding area, which was
raised for urban development. The building has
been continuously renovated in a sustainable and
energy-sufficient way since 2002, allowing it to be
independent from gas, among other things.

17

Saturday
13:00 Talk by resident Bram
Bos and Martin Breidenbach
on the techniques used for the
sustainable restoration of the
Polderhuis
PLEASE NOTE:
The talk will be held in the
IVKO Rustenburgerstraat 15
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Dit aan de buitenzijde sobere gebouw van architect
K.L. Sijmons uit 1965 geeft zijn geheimen pas prijs
bij het betreden van de kerkzaal. Het van diverse
kanten binnenvallende daglicht zorgt in deze in
beton en hout uitgevoerde ruimte voor een sacrale
sfeer. Het contrast met een felgekleurd, expressief
glasappliqué-raam van de Spaanse kunstenaar
Antonia Saura in de hal is groot.
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11:00 & 15:00 rondleiding
en orgelconcert
13:00 orgelconcert

Het in 1975 opgeleverde gebouw van architect Ben
Loerakker is een mooi voorbeeld van brutalistische
architectuur, waarbij de afdrukken van de houten
bekistingen waarin het beton is gegoten zichtbaar
zijn gelaten. Het zal worden opgenomen in een
nog te bouwen museum voor hedendaagse kunst
van de Hartwig Art Foundation, dat in 2025 de
deuren hoopt te openen.
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DE THOMASKERK
PR. IRENESTRAAT 36

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U

Rondleidingen in groepjes
Zaterdag
15:00 & 16:00
rondleiding door oud-rechter
Willem F. Korthals Altes,
beperkte beschikbaarheid

VOORMALIGE RECHTBANK
PARNASSUSWEG 220

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U

This sober looking building, designed by the architect K.L. Sijmons in 1965, only reveals its secrets
upon entering the church hall inside. Day light
seeps through from several sides into the concrete
and wooden space and creates a sacred atmosphere. The brightly coloured and expressive glass
appliqué window by the Spanish artist Antonia
Saura only increases the contrast with the hall.
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11:00 & 15:00 tour and
organ concert
13:00 organ concert

This building, designed by architect Ben Loerakker
in 1975, is a good example of brutalist architecture,
as marks from wooden folds can still be seen in the
poured concrete. It will be part of a museum for
contemporary arts of the Hartwig Art Foundation,
which is planning to open its doors in 2025.
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Guided tours in groups
Saturday
15:00 & 16:00
tour by former judge
Willem F. Korthals Altes,
limited availability

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

Deze half ondergrondse toiletgebouwtjes zijn
in 1922 ontworpen in een plastische, expressionistische stijl door J.B.A. de Meyer. Diens opdrachtgever was de Dienst der Publieke Werken.
Verkommerd en uiteindelijk in onbruik geraakt,
zijn de sierlijke gebouwtjes enkele jaren geleden
door Stadsherstel gerestaureerd en herbestemd. In
beide huist tegenwoordig een kapsalon.

13

Op zaterdag is nr. 8 en op
zondag is nr. 7 geopend

14

TOILETGEBOUWTJES
VALERIUSPLEIN 7-8

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
These partly underground toilet buildings were designed in a plastic and expressionist style by architect J.B.A. de Meyer in 1922 for the Public Works
department. Languished and eventually fallen into
disuse, the ornamental buildings were restored and
repurposed by Stadsherstel a few years ago. Both
of them currently house hairdressers.
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Bij de oplevering in 1891 stond de ‘Strafgevangenis
te Nieuwer-Amstel’ nog midden in de weilanden.
Het panopticum, het centrale plein van waaruit alle
cellen in de gaten werden gehouden, is nog intact,
evenals de vides en de galerijen. Ten behoeve van
The British School, de huidige gebruiker, zijn aan
de buitenzijden van de vleugels aan één kant leslokalen toegevoegd.

No. 8 is open on Saturday and
No. 7 is open on Sunday

THE BRITISH SCHOOL OF AMSTERDAM
HAVENSTRAAT 6

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
When the building works were completed in 1891,
the ‘penitentiary of Nieuwer-Amstel’ was still situated in the middle of the countryside. The panopticon, the central courtyard from which all cells
could be observed at once, is still intact, as well as
the double height spaces and galleries. To accommodate the needs of The British School, the current
users of the building, several classrooms were added to one of the outer parts of the wings.
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Halverwege de 19de eeuw eisen
de hygiënisten betere openbare
hygiëne, de markt aan de
Marnixstraat wordt verplaatst
naar de Jan van Galenstraat 4,
hier de Centrale Markthal in
1950 in bedrijf.
Stadsarchief Amsterdam

In the middle of the 19th century, the
hygienists demanded better public hygiene;
the market on Marnixstraat moved to Jan
van Galenstraat 4. De Centrale Markthal
in operation 1950. Amsterdam City
Archives

HOERA!
100 JAAR SCHOON WATER!
Amsterdam is niet altijd de
‘schoonste’ stad geweest. Tot
eind 19e eeuw was het water
in de grachten ontzettend vies.
Uitwerpselen, afval en rottende
vissen dreven in het water rond
en zorgde voor de verspreiding
van ziektes. Ingenieur Lierman komt
in 1871 met het idee om huishoudelijk
afvalwater en ontlasting te scheiden. De
poep werd met een wagen opgezogen en hergebruikt als mest. Of de poep werd verwarmd om
er ammoniak uit te halen, hiervan werd schoonmaakmiddel gemaakt. In 1916 werd het ontwerp van Lierman
aangepast en liet men de zwaartekracht het werk doen. De
buizen werden schuin geplaatst, zo kon het regenwater en huishoudelijk water de juiste kant op stromen en zo worden weggepompt
de smeerpijp in. De Smeerpijp werd in 1982 opgedoekt en zo komt
er een einde aan het lozen van vies water in het IJsselmeer. In 1987
werden de laatste grachtenpanden in de binnenstad aangesloten op
het riool. Bij de woonboten duurde dit wat langer, de laatste is in 2017
aangesloten. Vele inspanningen voor een schone stad, maar het resultaat mag er zijn, er kan nu zelfs in de grachten gezwommen worden.

Amsterdam has not always been a
‘clean’ city. Until the end of the 19th
century, the water on the canals was
incredibly polluted. Faeces, waste
and rotting fish were floating in the
water and caused the spread of many
diseases. In 1871, engineer Lierman
came up with the idea of separating
domestic waste water and faeces. The
faeces were drained through a carriage
and repurposed for manure. The faeces
were also heated to make ammonia, from
which cleaning products were made. In
1916 his designs were altered so gravity
could do most of the work. The pipes were
placed diagonally, so rain and domestic water
could flow in the right direction in order to get
pumped out into the defecation pipe. The use of
this defecation pipe came to an end in 1987 when
the last remaining canal houses were attached to
the central sewage system. For houseboats this
process took a bit longer, with the last houseboat
being attached in 2017. Many efforts were made for
a cleaner city, and we can be proud of the results, as
the canals are now even suitable for swimming.

HURRAY,
100 YEARS OF CLEAN WATER!

WAT VOORBEELDEN / SOME EXAMPLES: 13. Toiletgebouwtjes, 26. Centrale
Markthal, 37. Bezoekerscentrum Bruggen en Kademuren, 38. Mike’s Badhuistheater
22

23

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

Deze particuliere protestantse begraafplaats is in
1891 aangelegd op de plek van de verdwenen buitenplaats Huis te Vraag. De laatste begrafenis was
in 1962. Tegenwoordig is het een ‘oord van bezinning’; een groene oase van rust midden in de stad.
Het gehele ensemble Huis te Vraag is inmiddels
een monument: zowel het voormalige ontvangstgebouw, de graftuin, en het weiland van het uitzicht.
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Ga in gesprek met
erfgoedorganisatie
Bond Heemschut
Op de middagen verschillende
lezingen van hoveniers over
heemtuinen en tuinonderhoud
en van ecologen over
biodiversiteit in de praktijk
en groenbeheer voor een
natuurinclusieve stad

Deze voormalige garage uit 1931 is ontworpen
door Jan Wils, tevens de architect van het Olympisch Stadion (1928) en een tweede garage (1962)
aan hetzelfde plein. Het skelet van staal en beton
is bekleed met gele bakstenen die later wit zijn
geschilderd. Het pand is onlangs verbouwd en
uitgebreid ten behoeve van Move Amsterdam. Het
stijlvolle gebouw is een verzamel- en ontmoetingsplaats voor alles wat met mobiliteit te maken heeft.

16

HUIS TE VRAAG
RIJNSBURGSTRAAT 51

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This private protestant cemetery was built in 1891
on the location of the lost countryside estate of
Huis te Vraag. It hosted its last funeral in 1962.
Currently it is a ‘place of reflection’; a green oasis
of tranquility right in the middle of the city. The
entire property of Huis te Vraag is currently listed,
including the former reception building, the cemetery garden and the views on the meadow.
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Have a chat with
heritage organization Bond
Heemschut
Both afternoons various
talks by gardeners on
botanical gardens and garden
maintenance and by
ecologists on biodiversity
in practice and ecological
management for a green city

Mobility Experience open voor
kinderen

MOVE AMSTERDAM
STADIONPLEIN 28

OPEN ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This former garage from 1931 is designed by
Jan Wils, who is also the architect of the Olympic
Stadium (1928) and a second garage (1962) on this
same square. The steel and concrete structure is
lined with yellow brick facades which were later
painted white. The building has been recently
renovated and expanded to accommodate Move
Amsterdam. The stylish building is a place to house
and share all things that have to do with mobility.

25

Mobility Experience open
for children

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

De lage, geschakelde paviljoens zijn omringd door
groen. Patio’s, lichtkoepels en glazen puien laten
van alle kanten daglicht binnen. Ruimtes vloeien
in elkaar over en overal zijn intieme hoekjes die
een gevoel van geborgenheid oproepen. Aldo
van Eycks speelse, poëtische weeshuis uit 1960 is
zorgvuldig en duurzaam gerestaureerd en geschikt
gemaakt voor gebruik als kantoor.
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BURGERWEESHUIS
IJSBAANPAD 1

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
These low, connected pavilions are surrounded by
greenery. Courtyards, skylights and glass facades
bring daylight into the buildings from all sides.
Spaces flow into each other, and all across the
building intimate corners can be found that evoke
a sense of security. Aldo van Eyck’s playful and poetic orphanage from 1960 has been carefully and
sustainably restored and is now in use as an office
space.

26

Deze in 1967 aangelegde botanische tuin maakt
deel uit van de campus van de Vrije Universiteit en
diende oorspronkelijk voor het onderwijs en onderzoek van de biologische faculteit. De tuin is inmiddels uitgegroeid tot een weelderige, groene locatie
voor een breed publiek. Naast vele kuipplanten
is in de kassen de grootste collectie cactussen en
succulenten van Nederland te bewonderen.

18

Zondag
Plantenmarkt

BOTANISCHE TUIN ZUIDAS
VAN DER BOECHORSTSTRAAT 8

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This botanical garden was planted in 1967 as part
of the Vrije Universiteit campus and originally
served the education and research of the faculty of
biology. The garden has meanwhile flourished into
a lush and green space for a much wider public.
Besides the many potted plants, the greenhouses
hold the largest collection of cactuses and succulents in the Netherlands.
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Sunday
Plant market

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

De Magazijnen van Bijzondere Opkomst zijn rond
1920 gebouwd als onderdeel van de Stelling
van Amsterdam. De bakstenen gebouwen waren
bestemd voor de opslag van lichte wapens en
munitie, te gebruiken bij een algehele mobilisatie.
In 1988 is het complex gekraakt door kunstenaars.
Kort daarna gelegaliseerd, is het tegenwoordig een
van de grootste kunstenaarskolonies van de stad.
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Beide dagen is een groot
deel van de ateliers open in
het Expo Paviljoen ‘Female
Bloody Secrets’ en vanaf
16:00 Jazz muziek
Zaterdag
18:00 Het Groot
Plaagdierendiner (tegen
betaling) reserveren is
verplicht, zie website
nieuwenmeer.nl

In 1901 ontworpen door kapitein-ingenieur R.
van Royen, was dit complex onderdeel van de
Stelling van Amsterdam. Bestaande uit onder
meer ontijzeringsgebouwen, filterinstallaties
en reinwaterkelders moest het in geval van een
belegering de stad van schoon drinkwater voorzien.
Sinds 1989 zit hier een kunstenaarsgemeenschap
die zich sterk maakt voor duurzaamheid, natuur en
cultuur.
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NIEUW EN MEER
OUDE HAAGSEWEG 51

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The ‘Magazijnen van Bijzondere Opkomst’ were
built around 1920 as part of the ‘Stelling van
Amsterdam’ (Defence Line of Amsterdam). The
brick buildings were meant for the storage of light
armoury and munitions, to be used by the general
mobilisation. The complex was illegally squatted
by artists in 1988. The squatting was shortly after
legalised, and the complex is currently one of the
largest artists colony of the city.
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Both days most of the ateliers
are open the exposition in the
Expo Pavilion ‘Female Bloody
Secrets’ and from 16:00, Jazz
music
Saturday
18:00 The Big Pest Animal
Diner (paid) reservation
is required, see website
nieuwenmeer.nl

Open ateliers en expositie
Feelix Corner Upcycle Area,
op beide dagen om 13:30
rondleiding en om 15:00 &
16:00 Introductie Familie
Opstellingen
Zondag
Workshops op donatie
Rijkshemelvaart.nl/dansstudio

RIJKSHEMELVAARTDIENST
OUDE HAAGSEWEG 58

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This complex, designed by captain engineer R. Van
Royen in 1901, was originally part of the defence
line of Amsterdam (Stelling via Amsterdam). Consisting of deferrization stations, filter installations
and clean water cellars, the purpose of the complex
was to supply clean drinking water to the city in
times of siege. An artist community has resided in
the building since 1989, which focuses on sustainability, nature and culture.
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Open workshops and
exhibition, Feelix Corner
Upcycle Area, on both days
at 13:30 guided tour and at
15:00 & 16:00 Introduction on
Familie Opstellingen (Dutch)
Sunday
Workshops on donation
Rijkshemelvaart.nl/dansstudio

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

Deze werkende poldermolen is het resultaat van
wat verplaatsingen van historische molens rond
Amsterdam. Een 17e-eeuwse molen in de Riekerpolder werd in 1956 verwijderd vanwege de
vergroting van de Nieuwe Meer. Sloten kreeg
daarvoor in 1991 de huidige molen terug, met een
nieuwe onderbouw en een nog volledig originele,
historische molenromp uit 1847 uit de Watergraafsmeer.
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Zaterdag
Duurzaamheidsmarkt
rond de molen
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MOLEN VAN SLOTEN
AKERSLUIS 10

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This still operating polder mill is the result of the
moving of historic mills around Amsterdam. A
17th century mill in the Riekerpolder was removed
in 1956 for the enlargement of the Nieuwe
Meer. In return, Sloten received its current mill
in 1991, together with a new substructure and a
fully original and historic 19th century mill hull,
originating from Watergraafsmeer.
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Van dit voormalige dubbele schoolgebouw
zijn vanaf de straat alleen de gesloten zijgevels
zichtbaar. Dat zijn echter wel meteen enorme
blikvangers, met hun expressieve golvende vormen
in baksteen. Tegenwoordig gebruikt MidWest het
duurzaam gerenoveerde gebouw voor diverse
culturele activiteiten en is hier een buurtkantine
gevestigd, gelegen aan een groene tuin.

Saturday
Sustainability market
around the mill

Expo ‘De Verdwenen Scholen’ en
‘100 jaar Plan West’, audiotour
door de tuinen, Juniorgidsen,
Afval naar Oogst en Broeii
Recycle Lab
Zaterdag 10:00 huiskamerfestival voor kinderen en
12:00 - 17:00 handenarbeid &
tekenen met Lola
Zondag 12:00 & 14:00
wandeling potentieel
beschermde stadsgezichten
door Voordestad

MIDWEST
CABRALSTRAAT 1

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
Only the closed side walls of this former double
school building are visible from the street. They
however instantly catch the eye, with their
expressive rounded brick shape. Currently MidWest
uses the sustainably renovated building for several
cultural activities. The building also houses a
neighbourhood cafe, situated next to a green
garden.
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Expo ‘Disappeared Schools’ and
‘100 years of Plan West’, audio
tour through the gardens, Junior
guides, Waste to Harvest and
Broeii Recycle lab
Saturday 10:00 living room
festival for children
Saturday 12:00 - 17:00 crafts &
drawing with Lola
Sunday 12:00 & 14:00
walk past potential protected
cityscapes by Voordestad

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

Het 17e-eeuwse voormalige dorpskerkje van
Sloterdijk, dat een veel oudere oorsprong heeft,
is ooit aan de sloophamer ontkomen dankzij
de bijzondere graftombes aan de buitengevels.
Kerk en kerkhof fungeerden lang als alternatieve
buitenbegraafplaats van deftig Amsterdam. Sinds
1990 zijn er allerlei duurzame verbeteringen aan
het gebouw gedaan.
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Tentoonstelling verduurzamingsprojecten in
monumenten en Q&A met
makers van de tentoonstelling
Zaterdag 14:00 lezing over
verduurzamingsmogelijkheden in monumenten
Zondag 10:00 reünie voor
alle (oud) Sloterdijkers en
om 14:00 muziekuitvoering
Bewonerskoor Bos en Lommer
zingt

Michel de Klerk bouwde niet alleen rond het
in 1914 opgeleverde schoolgebouw, hij wilde
de bestaande school onderdeel maken van het
grotere geheel. Hij bouwde zelfs over de school
heen om het tot een harmonieus geheel met zijn
spraakmakende woonblok te maken. Sinds 2016
wordt het pand gebruikt door Museum Het Schip,
gewijd aan de Amsterdamse School.
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PETRUSKERK
SPAARNDAMMERDIJK 681

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This 17th-century former village church of
Sloterdijk, which was built on a much older
site, was saved from demolition because of the
remarkable tombs on the exterior facades. For a
long time, the church and its grounds functioned
as alternative burial places for dignified urban
dwellers. Since 1990, all kinds of sustainable
improvements have been made to the building.
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Exhibition on examples
of sustainability projects
in monuments, Q&A with
exhibition curators
Saturday 14:00 talk
Sustainability Opportunities
in Monuments
Sunday 10:00 reunion for all
(former) Sloterdijkers and at
14:00 musical performance
by residential choir Bos en
Lommer

Tekenworkshop ‘teken het
mooiste detail’
LET OP:
Alleen het postkantoor is te
bezoeken, voor het reguliere
museum dient u een kaartje te
kopen

MUSEUM HET SCHIP
OOSTZAANSTRAAT 45

OPEN ZA/SA 11:00 - 17:00 U | ZO/SU 11:00 - 17:00 U
Michel de Klerk did not just construct the
surroundings of the school, just finished in
1914, but he also wanted to turn this all into a
harmonious ensemble. Museum het Schip is a
museum dedicated to the Amsterdam School, and
has used the building since 2016.
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Drawing workshop ‘draw the
prettiest detail’
PLEASE NOTE:
Only the post office can be
visited, for the
regular museum you need to
buy a ticket

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

Dit in gele baksteen opgetrokken voormalige pakhuis voor luxe koloniale waren is een ontwerp van
de broers F. en R. Kuipers. Opgeleverd in het kroningsjaar 1898, kreeg het de naam ‘Oranje Nassau’.
In 1981 werd het leegstaande gebouw gekraakt en
zo behoed voor sloop. Sindsdien zijn in het door
een vereniging beheerde pand ateliers, een theater
en culturele bedrijfven gevestigd.
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Verkooptentoonstelling op
de beletage

WERKGEBOUW HET VEEM
VAN DIEMENSTRAAT 410

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U

De kolossale Centrale Markthal (100x70 meter) is in
1934 ontworpen door Nicolaas Lansdorp voor de
Dienst der Publieke Werken. Bijna een eeuw lang
was hier het centrum van de stedelijke voedseldistributie. Sinds 2016 werkt erfgoedorganisatie BOEi
aan de restauratie en herbestemming van dit rijksmonument. De Centrale Markthal biedt ruimte aan
ondernemers op het gebied van voedsel, cultuur,
mode, muziek en theater.
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LET OP:
In verband met vervoer van
en naar dit monument is
reserveren verplicht, via
openmonumentendag.nl/
comite/amsterdam

CENTRALE MARKTHAL
JAN VAN GALENSTRAAT 4

OPEN ZO/SU 10:00 - 17:00 U

This yellow-bricked former warehouse for luxurious colonial goods was designed by the brothers
F. And R. Kuipers. Building works finished in the
coronation year of 1898, hence its name ‘Oranje
Nassau’. Once vacant, the building was squatted in
1981 and thus saved for demolition. Since then a
charity has managed the building and has facilitated artist studios, a theatre, and spaces for cultural
enterprises.
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Sales exhibition on the first
floor

The colossal Centrale Markthal (100 x 70 metres)
was designed in 1934 by Nicolaas Lansdorp for the
Public Works department of the city. It functioned
as the urban food distribution centre for nearly a
century. Since 2016, the heritage organisation BOEi
has been working on the restoration and repurposing of this national monument. The Centrale Markthal offers space to businesses operating in the
food, cultural, fashion, music and theatre industries.
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PLEASE NOTE:
Due to transportation
reservation is required,
openmonumentendag.nl/
comite/amsterdam
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De omgeving aan de Kostverlorenvaart was in de
17e eeuw een echte molenbuurt. Er stonden voornamelijk houtzaagmolens, in totaal 49. De Otter is
daarvan als enige over en is bovendien de oudste
paltrokmolen van de wereld. Een paltrok was een
wijde herenjas met een vergelijkbaar silhouet als dit
type molens. De houtloodsen rondom dienen voor
het drogen van gezaagde planken.
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Honingproeverij vervaardigd
door de 40.000 bijen op het
molenterrein
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MOLEN DE OTTER
GILLIS VAN LEDENBERCHSTRAAT 78

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The area along the Kostverlorenvaart was a true
milling neighbourhood in the 17th century. It was
mostly lined with sawing mills, adding up to a total
of 49. De Otter is the only one still remaining today
and is also the oldest paltrok mill in the world. A
paltrok was a wide gentlemen’s coat with a similar
silhouette to this type of mill. The woodsheds surrounding the mill serve for the drying of planks.
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Dit organisch gegroeide Rijksmonument is een
staalkaart van 20e-eeuwse architectuurstijlen, van
art nouveau tot het Nieuwe Bouwen. Toen lettergieterij Tetterode verhuisde, dreigde sloop en
volgde kraak in 1981. De gemeente kocht het aan
en gaf het in casco-beheer aan de woningbouwvereniging. De binnenkant kwam in zelfbeheer bij het
woonwerkpand: hier kwamen woningen, bedrijven
en ateliers.

Honey tasting by the 40.000
residents around the mill

Juniorgidsen, doorlopend
route door het gebouw met
korte historische films die je
wandelend kunt activeren,
foto-expositie ‘Wonen en
werken in Woonwerkpand
Tetterode’ met portretten
van bewoners, bedrijven,
werkplaatsen en ateliers,
open ateliers en werkplaatsen

WOONWERKPAND TETTERODE
BILDERDIJKSTRAAT 165-B

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This national monument naturally evolved through
time and is a melting pot of twentieth century
architectural styles, ranging from art nouveau to
modernist architecture (Nieuwe Bouwen). When the
Tetterode type foundry moved away, the building
was threatened to be demolished and became
squatted in 1981. The municipality bought the
complex and put its management under a housing
association, after which the building became a mix
of apartments, businesses and studios.
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Junior guides, ongoing
walking tour through the
building with short historic
films, ongoing photography
exhibition ‘Living and working
in the Tetterode Building’, with
accompanying portraits of
residents, business, workshops
and studios
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Deze neogotische kapel uit 1882 van architect
A.C. Bleys was onderdeel van het grote katholiek
complex ‘De Voorzienigheid’ dat onder meer een
klooster, weeshuis, internaat en scholen omvatte.
Opvallend is de toepassing van destijds moderne
constructiemethoden en materialen, zoals gietijzer.
De kapel is in 1997 herbestemd als kantoor voor
KesselsKramer.
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Deze 6 grachtenpanden uit de 17e en 18e eeuw
verloren in de loop van de 20e eeuw hun woonfunctie en werden vertimmerd tot kantoren. Toen
ze in 1978 leeg kwamen te staan, werden ze
gekraakt. Langdurig touwtrekken met de gemeente
leidde er uiteindelijk toe dat deze het hele complex
kocht. Achter de historische gevels werden de panden verbouwd tot HAT-eenheden en groepswoningen. Een bezoek aan deze panden bleek derhalve
niet mogelijk.
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KESSELSKRAMER
LAURIERGRACHT 39

OPEN ZO/SU 10:00 - 17:00 U

Dit roemruchte monument is
bewaard door Amsterdammers
maar helaas alleen vanaf de
buitenkant te bezichtigen

DE GROOTE KEYSER
KEIZERSGRACHT 242 T/M 252

BEZICHTIGEN VANAF BUITENKANT | VIEW FROM OUTSIDE

This neo-gothic chapel, designed by architect A.C.
Bleys in 1882, was part of a large catholic complex called ‘De Voorzienigheid’ (The Providence),
which housed a convent, orphanage, and boarding
schools. The use of modern construction methods
and materials from the time, such as cast iron, is
striking. The chapel was repurposed in 1997 to
house the office of KesselsKramer.
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All six of these originally residential canal buildings,
built in the 17th and 18th century, were renovated
to become offices during the 20th century. They
were squatted after they became vacant in 1978.
After years of discussions with the City of Amsterdam, the latter decided to purchase the entire complex. Behind these historic facades, the municipality
decided to renovate the buildings into apartment
units of varying sizes. Unfortunately visiting these
monuments seemed inmpossibly.
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This illustrious monument is
saved by Amsterdammers and
can only be viewed from the
outside
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Huis de Pinto, gezien vanaf de Nieuwmarkt
op 10 juni 1975.
Stadsarchief Amsterdam

DOOR AMSTERDAMMERS
BEWAARD
Burgerlijke ongehoorzaamheid is
van alle tijden en de Amsterdammer is geen uitzondering. In tijden
van vernieuwings- en sloopdrang zijn
er diverse Amsterdammers op de bres
gesprongen om monumenten in de
stad te behoeden voor sloop of verval.
Een mooi voorbeeld van deze ongehoorzaamheid is Huis de Pinto. Dit prachtige pand aan de Nieuwmarkt werd in 1968
gekocht door de Gemeente Amsterdam met
de intentie het te laten slopen. Er waren plannen
voor een metro en een vierbaansweg dwars door de
Nieuwmarktbuurt en hiervoor zou Huis de Pinto moeten
wijken. Begin jaren 70 werd het huis gekraakt door de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
en onder leiding van monumentenactivist Geurt Brinkgreve werd er vanaf 1967 geijverd voor het behoud van
het monument. Door het behouden van dit strategisch
gelegen huis, werd de aanleg geblokkeerd van de omstreden vierbaansweg dwars door de Nieuwmarktbuurt.
Door de inzet van Amsterdammers kunnen we nu nog
genieten van een terrasje op de Nieuwmarkt!
WAT VOORBEELDEN / SOME EXAMPLES: 04. City of Wesopa, 15. Huis te Vraag,
19. Nieuw en Meer 28. Woonwerkgebouw Tetterode, 40. Huis de Pinto
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Huis de Pinto, seen from the Nieuwmarkt on
June 10 in 1975.
Amsterdam City Archives

Civil disobedience is of all times
and Amsterdammers are certainly
no exception. In times of
redevelopment and demolition,
several Amsterdammers have
taken public action to save the
monuments in their city from
demolition or decay. A great
example of this disobedience is
Huis de Pinto. This impressive
building on the Nieuwmarkt was
sold by the city government in
1968, allowing it to be demolished.
There were plans for a metro system
and a dual carriageway, straight
through the historic Nieuwmarkt
neighbourhood, for which Huis de
Pinto had to disappear. At the start of
the 1970s the building was squatted by
the Society of the Friends of the Amsterdam
Historic Centre (Vereniging Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad) and led by monuments
activist Geurt Brinkgreve, they zealously advocated
for the conservation of the monument since 1967. By
keeping this strategically located monument intact,
they successfully managed to block the development
of the controversial dual carriageway. Because of the
efforts of Amsterdam we can now enjoy the many
terraces on the Nieuwmarkt!

SAVED BY
AMSTERDAMMERS
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Oorspronkelijk een klooster en een oudemannenhuis, herbergde dit gebouwencomplex vanaf 1580
het Burgerweeshuis. De gelaagde bouwgeschiedenis van aanpassingen en uitbreidingen, die tot de
dag van vandaag doorgaat, is goed af te lezen aan
de verschillende gevels. Sinds 1975 is het gebouw
de zetel van het Amsterdam Museum. De komende
jaren zal het complex duurzaam worden verbouwd.

U kunt de binnenplaatsen van
het Burgerweeshuis bekijken
Bovendien op beide dagen om
11:00, 12:00, 14:00 en 15:00
rondleidingen die een deel van
het gebouw in gaan, alleen voor
mensen die goed ter been zijn
LET OP: vol is vol

Met dit uitbundige ontwerp, gebaseerd op de
Franse koningskastelen aan de Loire, realiseerde
architect A. Salm in 1890 een residentie van internationale allure voor de schatrijke tabaksplanter
J. Nienhuys. In het luisterrijke interieur zitten nog
resten verborgen van destijds uiterst moderne
technische voorzieningen voor schoon water, frisse
lucht, warmte en elektrisch licht.

Luister ‘De Open
Monumentenpodcast’
door Vincent Bijlo over dit
monument via de QR-code

Ga in gesprek met
erfgoedorganisatie Voordestad
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AMSTERDAM MUSEUM,
LOCATIE BURGERWEESHUIS

SINT LUCIËNSTEEG 27

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
Originally a monastery and a retirement home for
olderly men, this building complex has housed
the city orphanage (Burgerweeshuis) from 1580.
The layered history of building modifications and
expansions, which continues to today, can be read
from its different facades. It has been the home of
the Amsterdam Museum since 1975, and the whole
complex will be sustainably renovated in the next
few years.

You can visit the courtyards of
the former orphanage
Furthermore on both days at
11:00, 12:00, 14:00 and 15:00
guided tours that partly
enter the building, do not
participate in this tour when
you have difficulty walking
PLEASE NOTE: full is full
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HUIS NIENHUYS
HERENGRACHT 380

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
In 1890, Architect A. Salm built a residence of international grandeur for the wealthy tobacco tycoon
J. Nienhuys, through an elaborate design based
on the French royal castles on the Loire. Housed in
its resplendent interiors, remains of ultra modern
19th century technical equipment can be found in
order to achieve clean water, fresh air, warmth and
electric light.

Have a chat with heritage
organization Voordestad
42
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Listen to the Open
Monuments podcast by
Vincent Bijlo (Dutch), scan the
QR code
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De beroemde architect Philips Vingboons ontwierp deze statige panden in 1660 voor de familie
Cromhout. Binnen trekken vooral de virtuoze plafondschilderingen van Jacob de Wit de aandacht,
bevolkt met talloze mythologische figuren. De
moeite waard is ook een sierlijke trap uit 1717. Tegenwoordig zetelt hier de Vrije Academie en kunt
u in het pand colleges, lezingen, workshops over
kunst en cultuur volgen.
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Beide dagen
Bekijk herplaatste
bouwfragmenten uit de
stad in de tuin
Zondag 14:30, 15:00, 15:30
pillow talk: even bijkomen
met Henk-Atze Dijkstra, voorzitter van de Stichting Jacob
de Wit

AVONDPROGRAMMA/EVENING PROGRAM
IN HUIS VASARI

HUIS VASARI
HERENGRACHT 368
OPEN ZA/SA TOT/TO 22:00 U

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The famous architect Philips Vingboons designed
these stately buildings in 1660 for the Cromhout
family. Once inside, the virtuous ceiling paintings
by Jacob de Wit draw the eye’s attention as they’re
crowded by countless mythological characters. An
elegant staircase from 1717 is also worth noticing.
The building currently houses de Vrije Academy
and the building is open to the public for lectures
and workshops on art and culture.
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Both days
View relocated building
fragments in the gardens
Sunday 14:30, 15:00, 15:30
pillow talk: take a break
with Henk-Atze Dijkstra,
chairman of the Jacob de Wit
Foundation (Dutch)

17.30 en 18.00 pillow talk: even
bijkomen met Henk-Atze Dijkstra,
voorzitter van de Stichting
Jacob de Wit
18.30 - 19.30 Daghap, neem je
eigen bord mee en was ‘m weer
af in de tuin (tegen betaling)
19.30 - 20.00 en 20.00 - 20.30
stempels maken in het Atelier
Vanaf 19.00 Muziek in huis Lida Straathof zingt
Om 20.30 weetjesmettom - Tom
Jongbloed (van ommetjemettom)
verzorgt een quiz
17:30 and 18:00 pillow talk: take a
break with Henk-Atze Dijkstra, chairman
of the Jacob de Wit Foundation (Dutch)
18:30 - 19:30 Dish of the day, bring your
own plate and wash it in the garden (paid)
19.30 - 20.00 and 20.00 - 20.30 making stamps in het Atelier
From 19:00 music at home - singing by Lida Straathof
At 20:30 Fun facts quiz with ommetjemettom, by Tom Jongbloed (Dutch)
45
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In 1923 ontworpen door K.P.C. de Bazel als bankgebouw, is deze kolos sinds 2007 de zetel van het
Stadsarchief. In de kluis in de kelder is een vaste
tentoonstelling ingericht over de Amsterdamse geschiedenis aan de hand van belangrijke archiefstukken. De voormalige directie- en vergaderruimtes op
de hogere verdiepingen hebben rijke interieurafwerkingen uit de bouwtijd.
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Juniorgidsen
speurtocht
ga in gesprek met
erfgoedorganisatie
Amstelodamum

In 1672 ontworpen door Adriaen Dortsman, tevens
de architect van het hoofdhuis, diende dit gebouw
oorspronkelijk als tuinhuis, stal en dienstwoning.
Later werd het een koetshuis en garage. De fraaie
tuingevel met beelden is het resultaat van een
verbouwing in 1775. Bij een restauratie in 2009 zijn
de stal en het rijtuigencarré op de begane grond
gereconstrueerd.
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DE BAZEL
VIJZELSTRAAT 32

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
Designed by K.P.C. De Bazel as a bank building in
1923, this colossus has housed the City Archives
(Stadsarchief) since 2007. In the basement vaults a
permanent exhibition on the city’s history can be
explored through important archival documents.
The former board and meeting rooms on the
higher floors have rich interiors from the time it was
built.

46

Junior guides
scavenger hunt
have a chat with heritage
organization Amstelodamum

Beide dagen
14.00 rondleiding in
gebarentaal, aanmelden via
events@swda.nl

KOETSHUIS VAN MUSEUM VAN LOON
KERKSTRAAT 259

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This building, designed in 1672 by Adriaen Dortsman, who also designed the main residence, was
originally intended as a garden pavilion, stables and
servant’s quarters. Later it also became the house’s
carriage house and garage. The elegant garden
facade, adorned with statues, is the result of a
renovation in 1775. The stables and carriage track
were reconstructed during the restoration of 2009.
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Both days
14.00 sign language guided
tours, sign up events@swda.nl
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Het houten kerkgebouw is in 1670 ontworpen door
stadsbouwmeester Daniel Stalpaert en in 1842
verbouwd naar ontwerp van Hendrik Springer. Het
exterieur en het houtskelet zijn nog grotendeels
17e-eeuws, terwijl de neogotische interieurafwerking en het orgel 19e-eeuws zijn. Sinds 1990 is dit
het kantoor van Stadsherstel, de centrale ruimte
wordt gebruikt voor onder meer concerten.
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Ga in gesprek
met erfgoedorganisaties
Stadsherstel & Vereniging
Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad
Bezoek het nieuwe
Stadsherstel winkeltje op
Reguliersgracht 67

De komende jaren werkt Amsterdam intensief aan
het herstel van de historische bruggen en kademuren. In dit centrum wordt het publiek voorgelicht
over de aanpak, zowel boven- als ondergronds.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van teksten,
foto’s, video’s, illustraties en voorwerpen. Wekelijks
worden er ook stadsrondleidingen langs de diverse
projecten georganiseerd.
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AMSTELKERK
AMSTELVELD 10

Zaterdag 11:00 - 11:30 lezing
door Martin Schoenfeld
over de oorsprong van de
Amsterdamse kademuren
14:00 - 15:30 excursie door
Hans Groot over de bruggen
van de Grachtengordel
Zondag 11:00 - 11:30 lezing
door Peter Kranendonk over
de historie van bruggen en
kades in Amsterdam

BEZOEKERSCENTRUM
BRUGGEN EN KADEMUREN

ACHTERGRACHT 20

OPEN ZA/SA 12:00 - 17:00 U

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U

This wooden church building from 1670 was
designed by city architect Daniel Stalpaert and
was renovated in 1842 to the designs of Hendrik
Springer. The exterior and its wooden structure
are still largely 17th century, whilst the neo-gothic
interior details and the organ are both 19th century. Since 1990 the building has functioned as the
office of Stadsherstel, which uses the central space
for concerts and other functions.
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Have a chat with heritage
organizations Stadsherstel &
Vereniging Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad
Visit the new Stadsherstel
shop, on Reguliersgracht 67

In the next few years, Amsterdam will work intensively on the restoration of its historic bridges
and quay walls. The public will be educated in this
centre on the city’s approach, above ground as
well as underground. The story will be told through
text, photos, videos, illustrations and objects. There
will also be weekly walking tours on the diverse
projects.
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Saturday 11:00 - 11:30 talk
by Martin Schoenfeld on the
origins of Amsterdam quay
walls, 14:00 - 15:30 excursion
with Hans Groot on the
bridges of the Amsterdam
canal district
Sunday 11:00 - 11:30 talk
by Peter Kranendonk on the
history of the bridges and
quays of Amsterdam
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Dit voormalige gemeentebadhuis in de stijl van
de Amsterdamse School is in 1920 ontworpen
door A.J. Westerman van de Dienst der Publieke
Werken. Vrijwel niemand had in deze tijd thuis een
badkamer. Oorspronkelijk waren er gescheiden
ingangen voor mannen en vrouwen. In de jaren
1980 is het dan onnodig geworden badhuis
verbouwd tot cultureel centrum en community
theater.
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Zondag
13:00 - 17:00
kinderkunstprogramma
‘Street Art Festival’ door
Badhuis Atelier
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MIKE’S BADHUISTHEATER
BOERHAAVEPLEIN 28

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This former municipal bath house from 1920 was
designed in the Amsterdam School style by A.J.
Westerman for the Public Works department.
Hardly anyone had a bathroom at home during
that time. Originally the building had separate
entrances for men and women. The building fell
into disuse in the 1980s, and was repurposed as a
cultural centre and community theatre.
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Dit koopmanshuis werd in 1720 opgetrokken op
de plek van een gesloopte voorganger. Het werd
bij die gelegenheid voorzien van een halsgevel met
sierlijke voluten en ander ornament in Lodewijk XIVstijl. Uit de bouwtijd stamt ook een mythologische
plafondschildering in een zijkamer, waarschijnlijk
het werk van de zoon des huizes. Het pand wordt
vanaf 2023 duurzaam gerestaureerd.

Sunday
13:00 - 17:00 children’s
art programme ‘Street Art
Festival’ by Badhuis Atelier

KOOPMANSHUIS GROENBURGWAL
GROENBURGWAL 56

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This merchant’s house was built in 1720 to replace
a demolished predecessor. To mark the occasion
the building was adorned with an elegant gable,
scrolls and other ornaments from the Louis XIV
style. A mythological ceiling painting in one of the
side rooms also remains from this period, and was
probably painted by one of the sons who lived
here. The building will be sustainably renovated in
2023.
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De Koninginneweg gezien in
zuidwestelijke richting. Links
op de achtergrond de cellulaire
gevangenis (winnaar Geurt
Brinkgreve Bokaal 2021), aan de
Amstelveenseweg ca. 1895.
Stadsarchief Amsterdam

The Koninginneweg seen in a
south-westerly direction. On
the left, in the background, the
cellular prison (winner Geurt
Brinkgreve Bokaal 2021), on the
Amstelveenseweg ca. 1895.
Amsterdam City Archives

HERBESTEMMEN
Tot de jaren 1990 van de vorige eeuw
was het de norm om leegstaande panden te slopen en er iets nieuws voor in de
plaats te bouwen. Maar vanaf 1970 kwam
er steeds meer kritiek op deze manier van
denken en werd de roep voor hergebruik
sterker. Herbestemmen werd geintroduceerd, de
definitie is: een nieuwe functie aan een bestaand
(historisch) gebouw geven waarbij de identiteit van
het gebouw behouden blijft. Monumenten komen vaak
in aanmerking voor herbestemming, omdat ze een kenmerkend uiterlijk hebben en/of hun oorspronkelijke functie
hebben verloren en hierdoor leeg staan. Om een pand geschikt
te maken voor een nieuwe bestemming wordt deze verbouwd of
gerenoveerd. Jaarlijks rijkt de Gemeente Amsterdam de Geurt
Brinkgreve Bokaal uit aan een gebouw waarvoor een nieuwe en
passende functie is gevonden die het gebouw recht doet (en ja,
deze bokaal is vernoemd naar eerdergenoemde Geurt Brinkgreve). In 2021 werd deze uitgereikt aan de The British School (nr. 14)
Door herbestemming blijft het cultureel erfgoed behouden voor
volgende generaties en geven de gebouwen sjeu aan de stad.

WAT VOORBEELDEN / SOME EXAMPLES: 06. Het Zandkasteel, 12. Voormalige
Rechtbank, 14. The Britisch School of Amsterdam, 34. De Bazel,
51. Brugwachtershuisje 101, Gerben Wagenaarbrug
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REPURPOSE
Until the 1990s it was normal to
demolish vacant buildings and build
something new in return. Since the
start of the 1970s people increasingly
started to fight this way of thinking and the
call for repurposing became stronger. From this
sentiment the reuse or repurposing of buildings
became a popular approach. The definition of repurposing
is to attach a new function to an already existing (historic)
building, through which the identity of the building remains
intact. Monuments often qualify for repurposing, as they have
a characteristic appearance and have often lost their original
function and are therefore empty. To make a building fit for
repurposing, it often needs to be renovated or restored. Yearly
the municipality of Amsterdam awards the Geurt Brinkgreve
Bokaal to a building which has found a new and fitting function
whilst still honouring the characteristic values of the building
(and yes, this award was named after the previously mentioned
Geurt Brinkgreve). Because of repurposing we can maintain our
cultural heritage for generations to come and allow buildings to
enrich the city’s appearance.
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De Sefardische koopmansfamilie De Pinto vluchtte
voor de Spaanse Inquisitie uit Portugal en belandde
via Antwerpen in Amsterdam. Achter de classicistische zandstenen gevel uit 1680 gaan twee oudere
woonhuizen schuil. In 1971 wisten buurtbewoners,
krakers en monumentenbeschermers de sloop van
het sterk vervallen pand te voorkomen. Nu huist er
een cultureel-literair centrum.
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Beide dagen
13.00 rondleiding in
gebarentaal, aanmelden via
events@swda.nl
Zondag 13:30 & 15:30
concert door fluitiste Eleonore
Pameijer en zangeres Irene
Maessen, Joodse en Jiddische
liederen (i.s.m. De Europese
Dag van Joods Cultureel
Erfgoed)
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HUIS DE PINTO
SINT ANTONIESBREESTRAAT 69

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The Sephardi merchants family de Pinto had to flee
from the Spanish Inquisition in Portugal and ended
up in Amsterdam via Antwerp. Two older residential houses are hidden behind the classic sandstone
facade. Neighbourhood residents, squatters and
heritage activists managed to save the building
from demolition in 1971. Now a cultural-literary
centre is housed here.
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Dit grachtenhuis met halsgevel kreeg zijn huidige
gedaante in 1733. In het kader van Green Light
District heeft eigenaar NV Zeedijk tijdens de restauratie klimaat neutrale maatregelen toegepast zoals
zonnepanelen, warmtepomp, vacuümglas en is het
pand van het gas af. De aan- en afvoer van sloopen bouwmaterialen heeft daarbij voor 90% over het
water plaatsgevonden.

Both days
14.00 sign language guided
tours, sign up events@swda.nl
Sunday 13:30 & 15:30 concert
by flutist Eleonore Pamijer
and singer Irene Maessen,
Jewish and Yiddish songs
(in collaboration with The
European Day of Jewish
Cultural Heritage)

Ga in gesprek met het
voorlichtingscentrum over
klimaatneutrale oplossingen
voor monumenten
Wandel zelf langs dit
monument met de Green Light
Wandeling, zie amsterdam.nl/
openmonumentendag

GRACHTENHUIS OUDEZIJDS VOORBURGWAL
OUDEZIJDS VOORBURGWAL 136

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This elegant canal house received its current
appearance in 1733. As part of the Green Light
District project the current owner, NV Zeedijk, used
climate neutral measures during its renovation,
including solar panels, a heat pump, and vacuum
glazing. The building is also completely independent from gas. Ninety percent of the supply and
removal of demolition and building materials took
place over water.
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Have a chat with the
information center about
climate neutral solutions for
monuments
Walk on your own past this
monument with the Green
Light Walk, see amsterdam.nl/
openmonumentendag

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

De middeleeuwse Sint Antoniespoort, later de
Waag, herbergde vanaf 1691 het anatomisch
theater. Bij de anatomische lessen werden de
lijken van terechtgestelde criminelen gebruikt.
Toeschouwers waren niet alleen chirurgijns in
opleiding, maar ook betalende nieuwsgierigen. Nu
zetelt hier Stichting Waag Society, die fungeert als
onderzoeksinstelling op het kruispunt van kunst,
wetenschap en technologie.
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Beide dagen
12.00 rondleiding in
gebarentaal, aanmelden via
events@swda.nl
12:00 - 16:00 workshop Textiel
Wandel langs dit monument
met de Green Light
Wandeling, zie amsterdam.nl/
openmonumentendag
Ga in gesprek met erfgoedorganisatie Ons Amsterdam

Het volledig uit geprefabriceerde elementen
bestaande Havengebouw uit 1965 is een laat
werk van W.M. Dudok. Rond de liftenkern, waarin
ook de trappenhuizen en facilitaire ruimten
zijn ondergebracht, lagen oorspronkelijk open
kantoortuinen. De bovenste twee etages waren
ingericht als personeelskantine en restaurant. Het
onlangs duurzaam gerenoveerde gebouw is sinds
juni dit jaar 100% aardgasvrij.
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DE WAAG
NIEUWMARKT 4

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The medieval gate of St Antony, later called De
Waag, has housed an anatomical theatre since
1691. Bodies of convicted criminals were used
in the anatomical sessions held here. Spectators
weren’t only surgeons in training, but also just
curious people who paid an entrance fee. Currently
the Waag Society charity is located here, which
functions as a research organisation on the
intersection of art, science, and technology.
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Both days
12:00 guided tour
in sign language, sign up via
events@swda.nl
12:00 - 16:00 Textile workshop
Walk past this monument
with the Green Light Walk,
see amsterdam.nl/
openmonumentendag.
Have a chat with heritage
organization Our Amsterdam

HET HAVENGEBOUW
DE RUIJTERKADE 7

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The Havengebouw, which consists of only
prefabricated elements, is one of the late works by
W.M. Dudok and was built in 1965. Around the lift
shafts, in which also the staircases and facility areas
are housed, were originally open office spaces. The
top two floors were designed to be a staff canteen
and restaurant. The building was recently renovated
and is now fully independent from natural gas.

57

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

In 1919 ontworpen door La Croix als kantoor
van de binnenvaartrederij Koppe, is dit
markante gebouwtje een mix van Amsterdamse
Schoolarchitectuur en Indonesische invloeden. Dat
laatste spreekt onder meer uit de plaatsing op
palen en de gebogen nok die uitloopt in een spitse
punt. Onlangs gerestaureerd door Stadsherstel,
zal het gaan fungeren als opstapplaats voor
museumbezoek over het water.
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De volledig houten loods is eind 19e eeuw
gebouwd voor de constructie en reparatie van de
sluisdeuren van Amsterdam. Oorspronkelijk waren
de beide kopzijden open. In 1957 moest de loods
wijken voor de bouw van de IJ-tunnel en is hij
naar deze locatie verplaatst. De huidige gebruiker,
Stichting Mediamatic, beweegt zich op het snijvlak
van kunst, biotechnologie en natuur.
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NACO-HUISJE
DE RUIJTERKADE 112

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U

MEDIAMATIC & SLUISDEURENLOODS
DIJKSGRACHT 6

OPEN ZO/SU 10:00 - 17:00 U

This striking building was designed by La Croix
in 1919 as an office building for the inland shipping company Koppe, and mixes the Amsterdam
School style with Indonesian influences. The latter
is apparent in the placing of columns and the
pointed curved ridge of the roof. It has recently
been restored by Stadsherstel and will function as a
boarding location for museum visits on the water.
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This wooden shed was built at the end of the 19th
century for the construction and repair of the lock
gates of Amsterdam. Originally both the front and
back sides were open. In 1957, the shed had to be
moved for the construction of the IJ tunnel and was
moved to its current location. The current users,
Stichting Mediamatic, operates on the intersection
of art, bio-technology and nature.
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Sinds 1655 lagen hier de werven van de Admiraliteit, later de Koninklijke Marine. Het ommuurde terrein was eeuwenlang ontoegankelijk voor gewone
burgers, maar een groot deel is sinds het openen
van de poort in 2015 het domein van innovatieve
en creatieve ondernemers, onderwijsinstellingen en
horeca.
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Beide dagen
13.00 & 15.00, rondleidingen
Zaterdag
14:00 tour langs Living Lab
experimenten & RoBoat
workshop door AMS Institute
Podcast ‘Ziel van het
Marineterrein’ via de QR-code

MARINETERREIN AMSTERDAM
KATTENBURGERSTRAAT 5

OPEN ZA/SA 12:00 - 17:00 U | ZO/SU 12:00 - 17:00 U
The shipyards of the Admiralty, which later became
the Royal Navy, were situated here since 1655.
The walled grounds were inaccessible for ordinary
civilians for centuries, but a large part has been the
domain of innovative and creative entrepreneurs,
educational institutions and bars and restaurants
since the complex opened its doors in 2015.
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Both days 13.00 & 15.00,
guided tours
Saturday, 14:00 tour along
Living Lab experiments &
RoBoat workshop by AMS
Institute
Podcast ‘Soul of the
Marineterrein’ scan the QR
code (Dutch)

Ingewijd in 1671, was dit de vierde speciaal voor
de protestantse eredienst gebouwde grote kerk in
Amsterdam. Het ontwerp van Daniel Stalpaert is
uitgevoerd door Adriaan Dortsman. De preekstoel
is nog uit de bouwtijd. De kerk is op initiatief van
omwonenden gered van sloop en in 1984 gerestaureerd. Stadsherstel maakt een herbestemmingsplan
met ook een buurtfunctie.
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Beide dagen, muziek
in de kerk, vrije inloop
Zaterdag 14.00 - 14.45
‘Oud hout geeft geheimen prijs’
de bouwgeschiedenis van de
Oosterkerk en andere
Amsterdamse monumenten
door oud-stadsbouwhistoricus
Gabri van Tussenbroek (RCE)

OOSTERKERK
KLEINE WITTENBURGERSTRAAT 1

OPEN ZA/SA 12:00 - 17:00 U | ZO/SU 13:00 - 17:00 U
Dedicated in 1671, this church was the fourth
building specially built for the Protestant Church
in Amsterdam. Its design by Daniel Stalpaert was
executed by Adriaan Dortsman. The pulpit is still
originally from that time. The church was saved
from demolition in 1984 and was restored through
the initiative of surrounding residents. Stadsherstel
is currently planning to repurpose the building,
including the creation of a community function for
the church.
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Both days, music
in the church, free entry
Saturday 14.00 - 14.45
‘Old wood gives away secrets’
The building history of the
Oosterkerk and other
Amsterdam monuments by
former city building historian
Gabri van Tussenbroek (RCE)
(Dutch)
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In 1897 liet de Nederlandsche Fabriek van
Werktuigen en Spoorwegmaterieel hier drie
enorme fabriekshallen bouwen. Aanleiding
was een Zuid-Afrikaanse mammoetorder van
40 locomotieven en 400 goederenwagons. In
1903 en 1905 werden twee hallen bijgebouwd.
De voormalige industriekathedralen worden
nu duurzaam gerenoveerd ten behoeve van
innovatieve en creatieve ondernemers.
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Zaterdag
Ga in gesprek met het
Cuypersgenootschap
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VAN GENDTHALLEN
OOSTENBURGERVOORSTRAAT 101

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
The Dutch Factory of Tools and Railway Equipment
built these three enormous factory buildings in
1897. The reason for this effort was a huge order
from South-Africa, including 40 locomotives and
400 freight wagons. Two further halls were added
in 1903 and 1905. These former cathedrals of
industry are now being renovated sustainably for
innovative and creative entrepreneurs.
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Dit bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve
industrie was ooit de bagagehal van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, die
van 1903 tot 1979 een groot deel van dit gebied
in gebruik had. In de jaren 1980 werd het pand
gekraakt, en eind jaren 1990 getransformeerd tot
creatief verzamelgebouw, met onder ander studio’s, exporuimte, galeries en winkels.

Saturday
Have a chat with the
Cuypersgenootschap

Juniorgidsen
Zondag expositie
Fotovakschool in De Bagagehal

LOODS6
KNSM-LAAN 143

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This building, which hosts a collection of businesses
in the creative industries, was once the luggage
hall for the Koninklijke Nederlandse Stoomboot
Maatschappij (Royal Dutch Steamer Company),
which owned a large operation in this area from
1903 until 1979. In the 1980s the building was
squatted and at the end of the 1990s transformed
into a creative collective building, including studios,
exhibition space, galleries and shops.
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Junior guides
Sunday exhibition by
Fotovakschool in De Bagagehal
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Het in 1976 opgeleverde voormalige bedrijfsrestaurant van het Shell-laboratorium is ontworpen
door de huisarchitect Arthur Staal. Kenmerkend
is het zwevende karakter van de door betonnen
pijlers gedragen hoofdverdieping onder een dak
van 22 piramides. Na een renovatie heropende het
pand in 2014 als cultuurpodium, met diverse zalen,
bedrijfsruimten en een restaurant.

LET OP:
Entree tot dit monument is
via de tuinzijde

De brug en het bijbehorende brugwachtershuisje
zijn in 1965 ontworpen door de uit Italië afkomstige
architect Enrico Hartsuyker. Vanuit de rechthoekige
bakstenen toren van drie verdiepingen konden
zowel het Noordhollandsch Kanaal als de
toegangsweg van de IJtunnel in de gaten worden
gehouden. In 2017 is het brugwachtershuisjes
verbouwd tot een luxe suite van SWEETS hotel.

IN DIT MONUMENT
LOGEREN TIJDENS OPEN
MONUMENTENDAG
AMSTERDAM? DOE MEE AAN
ONZE PRIJSVRAAG EN WIN
EEN OVERNACHTING
VOOR TWEE!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP AMSTERDAM.NL/
OPENMONUMENTENDAG

G!
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TOLHUISTUIN
TOLHUISWEG 3

RAA
V
S
J
I
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BRUGWACHTERSHUISJE 101
GERBEN WAGENAARBRUG

KRAAIENPLEIN 1

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
This former company restaurant as part of the
Shell laboratories was designed by architect Arthur
Staal in 1976. Distinctive is its floating character,
achieved through its main floor, which rests on
concrete pillars and is topped with 22 pyramids.
After a renovation in 2014 the building reopened
as a cultural stage, with several halls, function
rooms and a restaurant.

PLEASE NOTE:
Access at the garden entrance

OPEN ZA/SA 11:30 - 17:00 U | ZO/SU 11:30 - 17:00 U
The bridge and its accompanying bridge keeper’s
house were designed in 1965 by the Italian
architect Enrico Hartsuyker. From the threefloored rectangular brick tower one could see the
Noordhollandsch Kanaal as well as the access road
from the IJ-tunnel. The house was renovated into a
luxurious suite as part of the SWEETS hotel in 2017.

WOULD YOU LIKE TO STAY
IN THIS MONUMENT DURING
HERITAGE DAYS AMSTERDAM?
THAT’S POSSIBLE! ENTER OUR
CONTEST AND WIN AN
OVERNIGHT STAY FOR TWO!
FOR MORE INFORMATION,
VISIT AMSTERDAM.NL/
OPENMONUMENTENDAG

ST!

TE
CON
64
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De Sint Ritakerk in traditionalistische stijl van
architect A. Kropholler is sinds 1921 een belangrijk
oriëntatiepunt in de Van der Pekbuurt. De gesloten
bakstenen gevels doen weinig vermoeden van
het speelse interieur. Dit herbergt na de recente
verbouwing tot hotel onder meer houten ‘pods’
(slaapcapsules) voor 304 gasten, een bibliotheek en
een duurzaam restaurant.
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Ga in gesprek met
erfgoedorganisatie SMAN
(Stichting Monumenten
Amsterdam Noord)

Ooit stonden in dit gebied veertien molens.
Krijtmolen d’Admiraal uit 1792 is daarvan als
enige over. Het is tevens de enige krijtmolen op
windkracht ter wereld. In 2008 is de krijtdroogschuur naast de molen herbouwd en sinds 2010
wordt er weer krijt gemalen. De molen dankt zijn
naam aan de eerste eigenaar, de negentigjarige
weduwe Elisabeth Admiraal.
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BUNK HOTEL
HAGEDOORNPLEIN 2

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
De Sint Ritakerk, which was designed in a
traditionalistic style by architect A. Kropholler in
1921, is an important orientation point in the Van
Der Perk neighbourhood. The closed brick facade
smartly conceals the more playful interior. After
recent renovation it currently houses a hotel with
wooden sleeping ‘pods’ for 304 guests, a library
and a sustainable restaurant.
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Have a chat with heritage
organization SMAN (Stichting
Monumenten Amsterdam
Noord)

Luister De Open
Monumentenpodcast door
Vincent Bijlo over
dit monument via de QR-code

KRIJTMOLEN D’ADMIRAAL
NOORDHOLLANDSCHKANAALDIJK 21

OPEN ZA/SA 10:00 - 17:00 U | ZO/SU 10:00 - 17:00 U
In the past fourteen mills stood in this area.
Krijtmolen d’Admiraal, built in 1792, is the last one
remaining. It is also the only chalk mill on earth that
is powered by wind. The chalk drying shed next to
the mill was rebuilt in 2008 and the mill has actively
been producing chalk since 2010. The mill is named
after its first owner, the 90 year old widow Elisabeth
Admiraal.
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Listen to the Open
Monuments podcast by
Vincent Bijlo (Dutch) scan the
QR code

OPEN MONUMENTENDAG AMSTERDAM 2022

AMSTERDAMSE ERFGOEDORGANISATIES
AMSTERDAM HERITAGE INSTITUTIONS
Onderstaande Amsterdamse organisaties zorgen allen, ieder op eigen
wijze, voor het behoud van monumenten en cultuurlandschappen in
de stad. Op verschillende locaties, herkenbaar in dit boekje door dit
icoon:
kunt u met hen in contact komen.
The Amsterdam-based organizations below each contribute, in their own
way, to the preservation of monuments and cultural landscapes in the
city. You can get in touch with them in several locations, recognizable
by this icon:
throughout the booklet.
Stadsherstel Amsterdam heeft al meer dan 750 monumenten in
en 45 kilometer rondom Amsterdam gered en een mooie, nieuwe
bestemming gegeven. Restaureren, openstellen en genieten van
deze monumenten doen we graag met onze Vrienden en vele andere
monumentenliefhebbers. Onze gratis digitale nieuwsbrief staat vol met
verhalen over monumenten en uitnodigingen voor kijkjes in de restauratiekeuken en voor
culturele activiteiten. Inschrijven kan via stadsherstel.nl
Stadsherstel Amsterdam has saved and repurposed more than 750 buildings in Amsterdam and the 45 kilometres surrounding area. We restore, open and enjoy these monuments together with our Members and many other heritage fanatics. Our free digital
newsletter is full of stories about these monuments and invitations to have a look in our
restoration kitchen and for our cultural activities. Sign up via stadherstel.nl
Erfgoedvereniging Bond Heemschut is er voor iedereen die van
erfgoed houdt. Wij zetten ons met vrijwilligers al sinds 1911 in voor het
behoud van oude gebouwen en historische landschappen in Nederland. Wij voeren actie tegen verwaarlozing, ontsiering, aantasting en
sloop van cultureel erfgoed in uw omgeving. Daarnaast zet Heemschut
zich actief in voor een goed nationaal, provinciaal en lokaal overheidsbeleid. De commissie Amsterdam komt op voor behoud en bescherming van specifiek ons Amsterdams
erfgoed. Helpt u mee? Doe een melding op heemschut.nl/help-mee/meldpunt.
Heritage Association Bond Heemschut supports all heritage enthusiasts. Starting
in 1911, we have committed ourselves to the preservation of historical buildings and
landscape, supported by volunteers, throughout the Netherlands. We oppose the
neglect, deterioration and demolishing of cultural heritage in your area.
On top of that, Heemschut actively strives for good national, provincial and local
government policy. The commission Amsterdam stands up for preservation and
protection of the heritage based in Amsterdam. Will you help us? Make a report via
heemschut.nl/help-mee/meldpunt
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Het Genootschap Amstelodamum werd op 6 april 1900 opgericht,
met als doel de kennis van en de belangstelling voor het verleden en
heden van Amsterdam te bevorderen. Iedereen kan lid worden van
Amstelodamum en daarmee bijdragen aan dit doel. Amstelodamum publiceert jaarlijks
vier mooi verzorgde tijdschriften met diepgaande en prikkelende artikelen over de
geschiedenis van Amsterdam, plús een rijk geïllustreerd boek over een Amsterdams thema, zoals De Nieuwe Kerk of onderwijs in Amsterdam door de eeuwen heen. De leden
ontvangen deze publicaties als onderdeel van hun lidmaatschap, maar de publicaties zijn
ook in de boekhandel verkrijgbaar. Daarnaast verzorgt Amstelodamum voor de leden
excursies in Amsterdam en lezingen over Amsterdams erfgoed. amstelodamum.nl
The Genootschap Amstelodamum was founded on 6 April 1900, with the aim to foster
the knowledge and interests of the past and present of Amsterdam. Everyone can
become a member and contribute to our goal. Amstelodamum published four beautiful
magazines each year, including in-depth and stimulating articles on the history of Amsterdam, and a richly illustrated book on a specific Amsterdam theme, such as De Nieuwe
Kerk or education in Amsterdam throughout the centuries. Our members receive these
publications as part of their memberships, but our publications are also available In book
stores. Amstelodamum also organized member excursions in Amsterdam and talks on
Amsterdam heritage. amstelodamum.nl
De Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest) is opgericht te Amsterdam op 16 februari 2004 door een aantal actieve bewoners afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel
van de vereniging is op te komen voor het (behoud van het) karakter van de Westelijke
Tuinsteden zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings
Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934. prowest.nl
The Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (Association for the Promotion of
Western Garden Cities, ProWest) was founded in Amsterdam on 16 February 2004 by
a number of active residents from the neighbourhoods of Slotermeer, Slotervaart and
Osdorp. Our aim is to champion and protect the character of the Westelijke Tuinsteden
as it was designed and executed as part of the Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) by
Cornelis van Eesteren in 1934. prowest.nl
Het behoud van cultuur-historisch waardevolle bebouwing en bebouwde
omgeving, parken, groen en water in Amsterdam Noord en Waterland.
De stichting - in 2003 opgericht- is een vervolg op de werkgroep Monumenten Amsterdam Noord uit 1984. We organiseren regelmatig excursies
naar de Rijksbeschermde tuindorpen en de Waterlandse Zeedijk.
Maintaining buildings, parks and the built environment of culturally
historic value in Amsterdam North and Waterland. The Foundation, founded in 2003, is a
continuation on the Monuments Amsterdam North workgroup from 1984. We regularly organize excursions to the nationally protected garden villages and the Waterlandse Zeedijk.
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De Amsterdamse binnenstad heeft achtduizend monumenten en is
daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen
van de wereld. Al vanaf 1975 maakt de VVAB zich sterk voor
het behoud van de historische bebouwing, een goed woon- en
werkklimaat en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse
binnenstad.amsterdamsebinnenstad.nl
The Amsterdam city centre has eight thousand monuments, which makes it one of
the most complete and biggest historic city centres in the world. Ever since 1975 the
VVAB champions the conservation of the historic built environment, a healthy living and
working climate and the distribution of knowledge on the Amsterdam city centre.
amsterdamsebinnenstad.nl
Het Cuypersgenootschap is een vereniging en stichting en zet zich in
voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt nu op de bescherming van erfgoed
uit de periode van na 1940. Wij streven ernaar zo veel mogelijk samen te werken met
andere erfgoedorganisaties. cuypersgenootschap.nl
The Cuypersgenootschap is an association and foundation which focuses on the preservation of architectural heritage from the nineteenth and twentieth centuries. The association
currently focus on the preservation of heritage from post-1940. We strive to collaborate as
much as possible with other heritage organizations. cuypersgenootschap.nl
Ons Amsterdam is (sinds 1949) hét tijdschrift voor de fascinerende geschiedenis van Amsterdam. Markante persoonlijkheden, indrukwekkende gebouwen, bizarre gebeurtenissen, nostalgisch beeldmateriaal - een grote rijkdom,
passend bij de historie van de hoofdstad. onsamsterdam.nl
Ons Amsterdam has been the magazine for the fascinating history of Amsterdam since
1949. Striking personalities, impressive buildings, bizarre events and nostalgic imagery it’s a great wealth and fitting with the history of our capital. onsamsterdam.nl
‘Voor de stad’ Amsterdam is de vereniging die zich inzet voor het
beschermd stadsgezicht, de kwaliteit van de openbare ruimte en de
balans in de binnenstad. voordestad.amsterdam
‘Voor de stad’ Amsterdam (For The City) is an association which
strives for the protection of the historic city view, the quality of public
space and its balance in the city centre. voordestad.amsterdam
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COLOFON
CREDITS
Open Monumentendag Amsterdam is gratis toegankelijk voor iedereen.
Het evenement wordt georganiseerd door de Gemeente Amsterdam,
afdeling Monumenten en Archeologie. Wij danken iedereen voor de goede
samenwerking: onze partners, de monumenteigenaren en hun bewoners, alle
vrijwilligers, rondleiders en juniorgidsen. Ook werkten we erg prettig samen
met de Amsterdamse Erfgoedinstellingen en de landelijke VriendenLoterij
Open Monumentendag.
Amsterdam Heritage Days is accessible for everyone, for free. The event
is organised by the Monuments and Archaeology department of the City
of Amsterdam. We would like to thank all partners, monument owners and
residents, volunteers, tour guides and junior guides for their collaboration.
We also very much enjoyed our working relationships with the many
heritage organisations in Amsterdam and the national VriendenLoterij Open
Monumentendag.
Gemeente Amsterdam | Monumenten en Archeologie | De Bazel | Vijzelstraat
32 | 1017 HL Amsterdam | T 020 2514960 | openmonumentendag@amsterdam.
nl | amsterdam.nl/openmonumentendag | iamsterdam.com/heritagedays
Projectteam Project Team Caroline Bunnig | Saskia Haverkamp | Daniëlle
Klinkert | Vera van Noort | Amber Scheffers | Eise-Rhoode van Sitteren
| Mylee Vos de Mooij Foto’s Photos Monumenten en Archeologie |
Stadsarchief Tekst Text Paul Nieuwenhuizen | Eise-Rhoode van Sitteren |
Pieter Vlaardingerbroek Vertaling Translation Jeroen van Dijk Juniorgidsen
Junior Guides Abel, Alba, Ayoub, David, Dieter, Eeke, Eli, Esma Nur, Ezra,
Faye, Felix, Fiene, Fietje, Hidaya, Indie, Iris, Israyell, Jan, Jayen, Jip, Jud May,
Kay-Ran, Lisa, Lode, Martin, Max, Melina, Mia, Moheimen, Nathan, Neva,
Nora, Pakize, Pieke, Rivka, Robin, Roos, Simon, Sofja, Tara, Temari, Tirza,
Tristan, Valerie, Vera, Wouter, Yessin, Ysbrand Website website Eugenie
de Bruijn Instagram, TikTok Mylee Vos de Mooij Drukwerk Print De Groot
Drukkerij bv Goudriaan Oplage Circulation 10.000 Vormgeving Design
Renee Bakker Met dank aan Thanks to Henk-Atze Dijkstra, gebarentolk
Anja Dieleman, NiNsee, Tom Jongbloed van Ommetjemettom, Vereniging
van Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen, Europese Dag van Joods
Cultureel Erfgoed, BOEi, Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SDWA), Vrije
Academie Kunst & Cultuur, Suzanne Oxenaar, SWEETS hotel Amsterdam
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Molen de Vriendschap Utrechtseweg 11 A Weesp
Stadhuis Weesp Nieuwstraat 41 Weesp
Laurentiuskerk Herengracht 16 Weesp
City of Wesopa Herengracht 23 Weesp
Gaaspermolen Lange Stammerdijk 20
Het Zandkasteel Bijlmerplein 888
Scholencomplex Zuivelplein Onderlangs 36 C-L
‘t Bruggehuisje P.L. Kramerbrug t/o Amstelkade 1
Cultureel Centrum Tempel Tolstraat 160
Polderhuis in de Pijp Rustenburgerstraat 8
De Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
Voormalige Rechtbank Parnassusweg 220
Toiletgebouwtjes Valeriusplein 7-8
The British School of Amsterdam Havenstraat 6
Huis te Vraag Rijnsburgstraat 51
Move Amsterdam Stadionplein 28
Burgerweeshuis IJsbaanpad 1
Botanische tuin Zuidas Van der Boechorststraat 8
Nieuw en Meer Oude Haagseweg 51
Rijkshemelvaartdienst Oude Haagseweg 58
Molen van Sloten Akersluis 10
MidWest Cabralstraat 1
Petruskerk Spaarndammerdijk 681
Museum Het Schip Oostzaanstraat 45
Werkgebouw Het Veem Van Diemenstraat 410
Centrale Markthal Jan van Galenstraat 4
Molen De Otter Gillis van Ledenberchstraat 78
Woonwerkpand Tetterode Bilderdijkstraat 165-B
KesselsKramer Lauriergracht 39
De Groote Keyser Keizersgracht 242 t/m 252
Amsterdam Museum Sint Luciënsteeg 27
Huis Nienhuys Herengracht 380
Huis Vasari Herengracht 368
De Bazel Vijzelstraat 32
Koetshuis van Museum Van Loon Kerkstraat 259
Amstelkerk Amstelveld 10
Bezoekerscentrum Bruggen en Kademuren Achtergracht 20
Mike’s Badhuistheater Boerhaaveplein 28
Koopmanshuis Groenburgwal 56
Huis De Pinto Sint Antoniebreestraat 69
Grachtenpand Oudezijds Voorburgwal 136
De Waag Nieuwmarkt 4
Het Havengebouw De Ruijterkade 7
NACO-huisje De Ruijterkade 112
Mediamatic & Sluisdeurenloods Dijksgracht 6
Marineterrein Amsterdam Kattenburgerstraat 5
Oosterkerk Kleine Wittenburgerstraat 1
Van Gendthallen Oostenburgervoorstraat 101
Loods6 KNSM-laan 143
Tolhuistuin Tolhuisweg 3
Brugwachtershuisje 101 - G. Wagenaarbrug Kraaienplein 1
BUNK Hotel Hagedoornplein 2
Krijtmolen d’Admiraal Noordhollandschkanaaldijk 21

PARTNERS

