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JAARVERSLAG WERKROEP AMSTERDAM 2013/2014 

 

Bedreigingen, nieuw en langer lopende zaken:  
 

 De eigenaar van Vondelstraat 83 heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het 

stadsdeel het pand met de belendingen 81 en 85 aan te.wijzen tot gemeentelijk 

monument. 

 Aireywoningen Slotermeer (Van Eesterenmuseum): monumentenaanvraag CG, 

Heemschut en ProWest afgewezen; na kritiek op dit besluit door de 

bezwaarschriftencommissie van het stadsdeel is de aanvraag opnieuw in behandeling 

genomen.  

 De bedreiging van de Ark is nog steeds actueel: kerk van Zanstra in Nieuw-West, die 

is gebouwd als multifunctioneel, geheel vrij liggend gebouw: sloop van een gedeelte 

en gelaagde bebouwing aan de achterkant. 

 Orgel Nassaukerk, gebouwd door de firma Valckx & van Kouteren & Co. (1931), 

wordt bedreigd door sloop; de kerk is een gemeentelijk monument, het orgel is met de 

kerk meebeschermd. 

 

Nieuwe monumenten en afgehandelde acties:  
 

 Pieter Cornelisz. Hooftstraat 12: stadsdeel heeft dd. 7 oktober 2013 bericht dat de 

waardevolle entreepartij waar het CG in 2006 de aandacht op gevestigd heeft verloren 

is gegaan 

 AOM-stal Plantage Muidergracht 107B aangewezen tot gemeentelijk monument na 

verzoek daartoe van het CG. 

 Bij besluit van 14 februari 2014 is Hemonystraat 22 op verzoek van het CG 

aangewezen tot gemeentelijk monument. 

 Nicolaaslyceum en klooster, Prinses Irenestraat: school gesloopt, klooster en kapel 

zijn aangewezen tot gemeentelijk monument. 

 

 

Voorjaarsexcursie  

Op 2 juni vond de jaarlijkse voorjaarsexcursie plaats met als startpunt het 

Rhijnspoorplein; de wandeling leidde langs monumenten en andere belangwekkende en/of 

historische panden langs Sarphatistraat en Frederiksplein. 

 

Rijksbeschermde stadsgezichten 

Leden van de werkgroep Amsterdam hebben in de Stadsdelen West en Zuid ingesproken 

voor aanwijzing van onderdelen van de de betreffende stadsdelen tot rijksbeschermde 

stadsgezichten. Beide stadsdelen hebben daarna alsnog negatief geadviseerd. De 

tuindorpen in Stadsdeel Noord zijn op 3 maart 2014 na positief advies van het Stadsdeel 

wel aangewezen tot rijksbeschermd stadsgezicht. 
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Mutaties werkgroep Amsterdam 

David Mulder heeft het voorzitterschap van de werkgroep overgenomen van Ludy 

Giebels, die dit vele jaren op bevlogen en verdienstelijke wijze heeft gedaan. Daarnaast is 

Edzard Lisser sinds eind 2013 tweede secretaris van de werkgroep en heeft in die 

hoedanigheid Jan Filedt Kok opgevolgd. 

 

 

 

 

David Mulder, voorz. en secr. afd. Amsterdam 

mei 2014 


