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Cultuurhistorische waardekaart Amstelveen Zuid-West



12. 1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Het bestemmingsplangebied Westwijk Zuid-West
ligt in het noordelijke deel van de Legmeerpolder
en is in de tweede hel   van de 19de eeuw inge-
polderd. Hier ontstond een polderlandschap met
intensieve akkerbouw. Het landschap werd in toene-
mende mate gedomineerd door het steeds groter
wordende industriële karakter van de akkerbouw
en de kassen-complexen. In de tweede hel   van de
twin  gste eeuw werd het gebied gedomineerd door
glastuinbouw, voornamelijk rozenkwekerijen. Eind
jaren ‘90 is gestart met de bouw van de woonwijk
Westwijk. Inmiddels is prak  sch het gehele gebied
bebouwd: de westzijde met hoofdzakelijk woning-
bouw, de oostzijde met een combina  e van woning-
bouw en bedrijven-terreinen.

Aan de noordzijde van het plangebied, aan de
zuidelijke oever van de Poel, bevindt zich van
oudsher het oost-westelijk georiënteerde lintdorp
Bovenkerk, ontstaan op een hoger gelegen veendijk.
Direct ten zuiden hiervan is in de jaren twin  g en in
de jaren na de tweede wereldoorlog woningbouw
gerealiseerd; de wijk ‘het St. Urbanuspark’. De wijk
werd aan de zuidzijde begrenst door de spoorlijn
rich  ng Aalsmeer.

De woonwijk Westwijk is in de jaren negen  g van
de 20ste eeuw en in de eerste  en jaar van de 21e
eeuw gebouwd. Het overgrote deel van de wonin-
gen uit de jaren ‘40 en ‘50 is daarbij gesloopt, maar
de nieuwbouw volgt de footprint van deze oudere
woonwijk. Westwijk wordt van de wijk Middenho-
ven gescheiden door het bedrijventerrein Legmeer.
Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig patroon
van Westwijk is het sloten- en wegenpa-troon van
de polder. Gekozen is voor een rechthoekige water-
en groenstructuur met lange sloten of singels en
duidelijke laanbeplan  ngen. De typerende recht-
hoekige stroken grond, die door het graven van
afwateringssloten werden verkregen, liggen hieraan
ten grondslag. Het straatbeeld is geïnspireerde op
de polderweg: een kaarsrecht wegen- en waterpa-
troon met aan weerszijden doorgaande bomenrijen
en bermsloten.

12.2 Cultuurhistorische waarden

12.2.1 Dorpskern Bovenkerk
Het lintdorp Bovenkerk ligt ten zuiden van het dorp
Amstelveen, aan de zuidelijke oever van de Poel.
Het lintdorp dankt zijn naam aan een voormalig

kerkje dat vroeger langs de weg hee   gestaan, bij de
kruising met de tegenwoordige Nesserlaan. Behalve
deze ‘Bovenkerk’ bestond halverwege de Legmeer-
dijk ook een ‘Benedenkerk’. Bovenkerk is ontstaan
als een lintdorpje op het hoger gelegen dijklichaam
langs de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk, na-
bij de doorgaande route tussen Amsterdam en Lei-
den, en de afsplitsing van die weg rich-  ng het dorp
Aalsmeer. Op kaarten van voor 1900 staat het dorp
Bovenkerk nog niet aangegeven als bewoningskern.
Het onderscheidde zich toen waarschijnlijk niet
wezenlijk van de enkelzijdige lintbebouwing langs de
Handweg. Toch is Bovenkerk van vroege oorsprong.
In een 15e eeuwse akte en in de 16de eeuwse
transportregisters komt de benaming Bovenkerk al
voor. Toen de Legmeerpolder aan het eind van de
19de eeuw werd ingepolderd, gaf dit een impuls
voor de agrarische sector, waarin veel bewoners van
het dorpje Bovenkerk hun geld verdienden. In deze
zelfde periode werd op een karakteris  ek punt, in
de knik van de Legmeerdijk/Noorddammerlaan, in
1883 de Sint Urbanuskerk met aangebouwde pasto-
rie ges  cht volgens een ontwerp van de bekende ar-
chitect P.J.H. Cuypers. Nadat het Haarlemmermeer-
spoorlijntje bij de Noorddammerlaan een afsplitsing
kreeg naar Aalsmeer en Uithoorn en de halte met
sta  on aan de Noorddammerlaan verrees in 1915,
nam de bebouwing en inwonersaantal in Bovenkerk
een vlucht.

De historisch gegroeide bebouwing aan weerszij-
den van de Noorddammerlaan wijkt sterk af van de
overige seriema  g geplande en gebouwde wijken
van Amstelveen, en hee   daarom een hoge cultuur-
historische waarde.
Typerend voor het lintdorp is de grotendeels indivi-
duele bebouwing, in opdracht van de eige-naren zelf
gebouwd. Naast vrijstaande bebouwing komen in
het lint ook twee-onder-één-kapwoningen en korte
rijtjes van meerdere woningen onder één kap voor.
De bebouwing be-staat uit een mix van arbeiders-
woningen en middenstandswoningen, winkels en
kleine bedrij  es, horecagelegenheden en de Rijks-
monumentale Sint Urbanuskerk met pastorie. De
oudere bebouwing hee   overwegend één laag met
kap, de meer recente bebouwing hee   veelal twee
lagen en een kap. De oudere bebouwing hee   over-
wegend een eenvoudige en tradi  onele vormgeving
met een zorgvuldige detaillering.
De bebouwing aan het lint kent een grote varia  e
doordat de huizen dateren uit verschillende perio-
den, individueel zijn vormgegeven en verschillend
in bouwmassa. Ook de nokrich  ng, de kapvorm en



de nok- en goothoogte verschillen per pand. Ken-
merkend is het feit dat alle hoofdgebouwen in de
voorgevelrooilijn staan: het enige vaste gegeven in
het lintdorp, dat daarnaast juist gekenmerkt wordt
door varia  e.

12.2.2 Spoorlijn
Door het bestemmingsplangebied Amstelveen
Zuid-west loopt een uit 1915 stammende spoorlijn.
Deze splitste ter hoogte van de kruising Noorddam-
merlaan-Handweg, en liep vanaf daar in westelijke
rich  ng naar Aalsmeer, en in zuidelijke rich  ng naar
Uithoorn.

De Haarlemmermeerspoorlijnen vormden een
netwerk van voormalige lokaalspoorlijnen in het
gebied tussen Haarlem, Amsterdam, Utrecht en
Leiden. De eerste plannen voor spoorlijnen door
de Haarlemmermeer werden al gepresenteerd in
1864 door burgemeester Amers-foord, twaalf jaar
na het droogvallen van de polder. Van uitvoering
kwam niets terecht. Pas in 1912 werden de eerste
lijnen geopend. De lijnen werden aangelegd door
de HESM (Hollandsche Electrische Spoorweg-
Maatschappij). Ondanks de naam, die wijst op de
ambi  e van de maatschappij, zijn de lijnen nooit
geëlektrifi ceerd. Voor reizigersvervoer hebben er al-
leen stoomtreinen gereden. Door de economische
crisis van de jaren der  g werden diverse lijnen al na
ruim twee decennia weer gesloten. Alleen de lijnen
Amsterdam-Haarlemmermeersta  on – Amstelveen
– Aalsmeer en Bovenkerk – Uithoorn – Nieuwersluis
bleven nog voor reizigers- en goederenverkeer in
gebruik. In 1950 reed hier de laatste reizigerstrein.
In 1972 werden de lijnen gesloten.

Het overgrote deel van de spoorrails is inmiddels
opgebroken. Het nog bestaande tracé Amsterdam
– Amstelveen – Bovenkerk loopt vanaf het Haarlem-
mermeersta  on, langs het Zwar-te Pad rich  ng de
kruising Handweg-Noorddammerlaan. Het tracé
is tussen 1975 en 1997 geëlektrifi ceerd en wordt
gebruikt door de Electrische Museumtramlijn Am-
sterdam. Voorheen splitste het tracé zich, in een
zuidelijke route over de huidige Hammarskjöldsingel
rich  ng Uithoorn, en een zuid-westelijke route rich-
 ng Aalsmeer over de Noorddammerlaan.

Sommige tracés van spoorlijnen zijn nog herken-
baar. De metrolijn door Amstelveen van Poortwach-
ter naar Westwijk maakt bijvoorbeeld gebruik van
het oude Haarlemmermeertra-cé. Ook is de loop
van de spoorlijn nog te herkennen aan de resteren-
de, markante sta  ons-gebouwen en spoorwegwach-

terswoningen. In Amstelveen zijn deze sta  onnetjes
en spoorwachtershuizen allemaal aangewezen
als gemeentelijke monumenten. Binnen bestem-
mingsplangebied Amstelveen Zuid-West zijn twee
spoorwegwachtershuizen aangewezen als gemeen-
telijk monument, één aan de Vierlingsbeeklaan en
één aan de J.C. van Ha  umweg. Ook het tracé van
de spoorlijn vertegenwoordigt cultuurhistorische
waarde.

12.2.3 Kerken
In het begin van 1600 waren er twee kerkjes zui-
delijk van Amstelveen voor de rooms-katholieke
eredienst in gebruik. Dit waren de Bovenkerk aan
de Bovenkerkerweg en de Be-nedenkerk aan de
Legmeerdijk. In 1805 werd een nieuwe parochiekerk
gebouwd op de hoek van de huidige Legmeerdijk
en de Noorddammerlaan. Deze werd uiteindelijk
gesloopt en in 1875 werd gestart met de bouw van
de huidige Sint Urbanuskerk. De Sint-Urbanuskerk
is een rooms-katholieke kerk en is gebouwd naar
ontwerp van architect Pierre Cuypers, onder andere
bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Sta  on
van Amsterdam. In 1875 werd met de bouw begon-
nen en in 1888 werd de kerk ingewijd.
Het is een driebeukige neogo  sche hallenkerk met
transept. De kerk hee   een hoge zeskan  ge toren.
Naast de kerk staat de uit 1872 daterende pastorie,
welke is opgetrokken in vak-werks  jl. Het uit 1893
daterende priestergraf van J.W. Brouwers is uitge-
voerd in neogo  sche s  jl en is gelegen op de in 1872
aangelegde begraafplaats. De Sint Urbanuskerk van
Bovenkerk is samen met de pastorie en het priester-
graf in 1976 door  het Rijk aangewezen als Rijksmo-
nument.

12.3 Landschappelijke waarden

12.3.1 Dijklichaam Legmeerdijk – Noorddammer-
laan
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer drie kilo-meter wes-
telijk van de Amstel een achterkade opgeworpen om
het ontgonnen gebied te beschermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
veendijk fungeerde als ontginningsbasis voor de
verder in westelijke rich  ng uitgevoerde ontginnin-
gen van de Legmeerpolder. Ook hier werd opnieuw
een achterdijk opgeworpen en deze is nog al  jd her-
kenbaar in het huidige tracé Noorddammerlaan en
Legmeerdijk. Deze hoger gelegen veendijk vormde
de doorgaande weg tussen Amstelveen en Aalsmeer.



De hoger gelegen Legmeerdijk is nog al  jd goed
herkenbaar in het landschap.

12.3.2 Dijklichaam Bovenkerkerweg
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer drie kilometer weste-
lijk van de Amstel een achterkade opgeworpen om
het ontgonnen gebied te beschermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
achterkade, ook wel de veendijk genoemd, is nog
steeds herkenbaar in het hoger gelegen tracé van
de huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorps-
straat, Handweg en Bovenkerkerweg.
De hoger gelegen Bovenkerkerweg is nog al  jd goed
herkenbaar, en hee   cultuurhistorische waarde.
Langs de Bovenkerkerweg ontstonden in de loop
der eeuwen boerderijen, overwegend haaks op de
dijk gelegen. Enkele exemplaren uit het begin van
de 20ste eeuw zijn aangewezen als gemeentelijk
monument.

12.4 Archeologie

 12.4.1 Dijklichaam
De dijkzones langs de Legmeerdijk en de Boven-
kerkerweg en hebben een hoge archeologische
verwach  ngswaarde. Deze zijn als ‘primaire kade’
aangegeven en bovendien als ‘zone waarbinnen his-
torische bebouwing hee   plaatsgevonden’. Hiervoor
geldt het criterium dat bij bodemverstoringen groter
dan 100 vierkante meter én dieper dan 30 cm inven-
tariserend archeologisch onderzoek verplicht is.

12.4.2 Verveend en drooggemaakt
Westwijk en de Noorderlegmeerpolder zijn op de
archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente
Amstelveen voor het overgrote deel aangeduid als
‘verveend en drooggemaakt’ gebied. De verwach-
 ngswaarde is er laag. Voor het gehele gebied geldt

dat er bij bodemverstoringen dieper dan 30 cm én
met een groter oppervlak dan 10.000 vierkante me-
ter, vroeg  jdig inventariserend archeologisch onder-
zoek dient te worden verricht.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform

ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
gezag, de gemeente Amstelveen.

12.5 Monumenten

Rijksmonumenten:
● Noorddammerlaan 124, 126: St. Urbanus
 kerk Bovenkerk, pastorie en priestergraf van
 J.W. Brouwersop de begraafplaats. Bouwjaar
 1873 tm 1888. Architect P.J.H. Cuypers.

Gemeentelijke monumenten:
● Vierlingsbeeklaan 14a en 14b: Voormalige
 spoorwegwachterswoning. Bouwjaar 1914.
 Architect onbekend.
● J.C. van Ha  umweg 4-6: Voormalige dubbele
 spoorwegwachterswoning. Bouwjaar 1914.
 Architect onbekend.
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Cultuurhistorische waardekaart Amstelveen Zuid-Oost



13.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Het bestemmingsplangebied Amstelveen Zuid-Oost
bevat de woonwijken Groenelaan, Waardhuizen
en Middenhoven. De wijken zijn gebouwd in de
Bovenkerkerpolder. Honderd jaar lang, tot 1639
werd er turf gestoken in de Bovenkerkerpolder. De
waterplas, die daardoor ontstond, reikte tot de Bo-
venkerkerweg (west), de Amsteldijk (bovenlanden)
(oost), de Hollandse Dijk (zuid) in Uithoorn en aan
de noordkant de Ouderkerkerlaan. De Ouderkerker-
laan vormde de grens tussen de Bovenkerkerpolder
en de Middelpolder: allebei grote waterplassen
ontstaan door turfwinning. Al dat water vormde
uiteindelijk zo’n bedreiging voor Amstelveen en
Amsterdam dat de waterplas weer droog gemalen
werd. Een groot gedeelte van de polder is, na droog-
legging, bebouwd en bewoond.
De woonwijken Groenelaan, Waardhuizen en Mid-
denhoven zijn achtereenvolgend gebouwd na de
oorlog en vertegenwoordigen stedenbouwkundige
en architectonische uitgangspunten van de opeen-
volgende decennia, die in soms sterk contrasteren
met elkaar.
Aan de noordzijde van het bestemmingsplangebied
loopt het tracé van de snelweg A9. Ten zuiden van
die snelweg zijn verschillende bedrijfsgebouwen
gerealiseerd.

Groenelaan is in de jaren na de tweede wereld-
oorlog gebouwd, in een  jd dat de woningnood
hoog was. Als reac  e op de gesloten woonblokken
van voor de oorlog, was in het naoorlogse bouwen
‘licht, lucht en ruimte’ het mo  o. Groenelaan is een
echte ‘stempelwijk’ en daarmee kenmerkend voor
zijn  jd. Patronen van bouwblokken werden bin-
nen de wijk regelma  g herhaald. De voorzieningen
binnen de wijk, zoals wonen, werken en winkels, zijn
strikt van elkaar gescheiden.

Waardhuizen werd in de jaren zeven  g gebouwd,
als reac  e op de grootschalige stempelwijken uit de
naoorlogse periode. De wijk staat vol met wooner-
ven, waarbij terug werd gegaan naar de menselijke
maat: in plaats van fl ats vind je er hoofdzakelijk
eengezinswoningen rond erven, speeltuintjes en
parkeerhoven.

Middenhoven dankt zijn naam aan een boerderij die
ooit in het gebied stond. De wijk is gebouwd in de
jaren tach  g, en is net als Waardhuizen een typische
woonervenwijk. Vanwege de stedenbouwkundige
opzet van rondlopende en  doodlopende straten

rond hoven en erven worden dergelijke wijken ook
wel ‘bloemkoolwijken’ genoemd. De wijk bestaat
hoofdzakelijk uit eengezinswoningen, maar in het
centraal gelegen buurtcentrum en langs de grote
ontslui  ngswegen komen ook gestapelde woon-
vormen voor. Het gemeentebestuur had de ambi  e
om met Middenhoven een wijk te creëren ‘waar
mensen zich thuisvoelen’. Woning-diff eren  a  e en –
typologieën moesten een eind maken aan de eento-
nigheid van nieuwbouwwijken en Middenhoven een
eigen gezicht geven.

13.2 Cultuurhistorische waarden

13.2.1 Verdedigingswerken Linie van Krayenhoff
Dwars door Amstelveen loopt een stelling van een
aantal oude verdedigingswerken: een voorloper
van de Stelling van Amsterdam uit 1787.  Deze linie
werd aan het begin van de 19de eeuw door de lui-
tenant-generaal C.R.T. baron Krayenhoff  aangelegd,
in opdracht van Raadspensionaris R.J. Schimmelpen-
ninck (1761-1825). Begin 19de eeuw dreigde oorlog
tussen Frankrijk en Pruissen en bestond er de angst
dat het Koninkrijk bij het Franse Rijk zou worden
ingelijfd. Dit was aanleiding om een verdedigings-
linie met inunda  es (het onderwater ze  en van
gebieden) en de verdedigingsposten te ontwerpen
in een cirkel rondom Amsterdam, die de aanvallers
op tenminste twee uur van de hoofdstad zouden
houden. De linie bestond uit zogeheten ‘posten’:
dit zijn eenvoudige, hoger gelegen aarden wallen
bewapend met één of meer kanonnen. De pos-
ten 11, 12, 13 en 14 van deze linie bevonden zich
op het huidige Amstelveense grondgebied: twee
ervan ter hoogte van het oude dorp (post 13 aan
de Ouderkerkerlaan en post 14 aan de Handweg),
en twee ten zuiden van de Koninklijke Nederlandse
Springstoff enfabriek, aan de Amstel (post 12 aan de
Oostelijke Ringdijk in de Bovenkerkerpolder en post
11 aan weerszijden van de sluiswachterwoning). Van
de posten is weinig meer terug te vinden. Ze zijn
afgegraven of overbouwd. Alleen van post 12 aan de
Kruitmolen is in 2011 een reconstruc  e gemaakt.
Post 12 van de Linie van Krayenhoff  vertegenwoor-
digt een cultuurhistorische waarde, die ons meer
verteld over de geschiedenis van Amstelveen en
Amsterdam en de militaire geschiedenis van de
regio. Geen van de posten geniet een monumentale
status, maar ze zijn op de archeologische beleidsad-
vieskaart wel aangeduid als zeer waardevol.



13.2.2 Koninklijke Nederlandse Springstoff en
fabriek
Aan de Amsteloever, ten zuiden van de Buurt over
Ouderkerk, ligt de voormalige Koninklijke Neder-
landse Springstoff enfabriek. Deze werd in 1719
ges  cht, nadat de Amsterdamse kruitmolen aan de
Overtoom in 1709 was ontplo  . In de Koninklijke
Nederlandse Springstoff en Fabriek in Ouderkerk
aan de Amstel werden met name springstoff en voor
militaire doeleinden geproduceerd, maar in min-
dere mate ook voor de mijnbouw en andere civiele
doeleinden. Aanvankelijk werd er alleen zwart
buskruit geproduceerd, later, in de tweede hel
van de 19de eeuw, kwam het rookloze buskruit in
produc  e. Het huidige complex bestaat uit verschil-
lende gebouwen, waaronder fabrieken, magazijnen,
buskruitmolen, stallen en wagenschuren, een labo-
ratorium, een kapberg en een watertoren. In 1991 is
de krui  abriek defi ni  ef gesloten. De verschillende
gebouwen op het terrein zijn in 2005 aangewezen
als Rijksmonument.

13.3 Landschappelijke waarden

13.3.1 Groot Loopveld
Het hoger gelegen, niet ontveende Groot Loopveld
is van oorsprong ontstaan als een water-kering tus-
sen de ontveende Middelpolder en Bovenkerkerpol-
der. De Ouderkerkerlaan werd ookwel ‘Het Groot
Loopveld’ genoemd, in tegenstelling tot ‘Het Klein
Loopveld’, waarmee de Kal  eslaan werd aangeduid.
De benaming ‘loopveld’ maakt een oorspronkelijke
func  e als verbindingsroute tussen de Amsteldijk en
het dorp Ouderkerk aan de Amstel en de Veendijk
waaraan het dorp Amstelveen ontstond, aanneme-
lijk.

13.3.2 Dijklichaam Bovenkerkerweg
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilometer weste-
lijk van de Amstel een achterkade opgeworpen om
het ontgonnen gebied te beschermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
achterkade, ook wel de veendijk genoemd, is nog
steeds herkenbaar in het hoger gelegen tracé van de
huidige Bovenkerkerweg. De veendijk fungeerde als
ontginningsbasis voor de verder in westelijke rich-
 ng optrekkende ontginningen. De hoger gelegen

Bovenkerkerweg is nog al  jd goed herkenbaar, en
hee   cultuurhistorische waarde.

13.3.3 Dijklichaam Ouderkerkerlaan
Het hoger gelegen, niet ontveende Groot Loopveld
is van oorsprong ontstaan als een water-kering tus-
sen de ontveende Middelpolder en Bovenkerkerpol-
der. De Ouderkerkerlaan werd ook wel ‘Het Groot
Loopveld’ genoemd, in tegenstelling tot ‘Het Klein
Loopveld’, waarmee de Kal  eslaan werd aangeduid.
De benaming ‘loopveld’ maakt een oorspronkelijke
func  e als verbindingsroute tussen de Amsteldijk en
het dorp Ouderkerk aan de Amstel en de Veendijk
waaraan het dorp Amstelveen ontstond, aanneme-
lijk.

13.4 Archeologie

 13.4.1 Dijklichaam
De dijkzone langs de Bovenkerkerweg is op de
archeologische beleidsadvieskaart aangeduid als
‘primaire kade’ en bovendien als ‘Dijklichaam’;
een zone waarbinnen historische bebouwing hee
plaatsgevonden. Hiervoor geldt het criterium dat bij
bodemverstoringen groter dan 100 vierkante meter
én dieper dan 30 cm inventariserend archeologisch
onderzoek verplicht is.

Het meest oostelijke strookje van het bestemmings-
plangebied wordt ter hoogte van het A9-tracé (het
voormalige ‘Groot Loopveld’) gevormd door de
Amsteldijk Zuid. Ook deze dijk is op de archeologi-
sche beleidsadvieskaart aangeduid als ‘Dijklichaam’
; een zone waarbinnen historische bebouwing hee
plaatsgevonden. Ook hiervoor geldt het criterium
dat bij bodemverstoringen groter dan 100 vierkante
meter én dieper dan 30 cm inventariserend archeo-
logisch onderzoek verplicht is.

13.4.2 Onverveend Bovenland
Ook het ‘Groot Loopveld’ aan de noordzijde van het
gebied is op de archeologische waardekaart aange-
duid als ‘van waarde’ en wordt beschreven als zijnde
‘onverveend bovenland’. Hier geldt dat bij bodem-
verstorende werkzaamheden met een oppervlakte
groter dan 1000 M2 en dieper dan 30 cm vroeg  j-
dig inventariserend archeologisch onderzoek dient
plaats te vinden.

13.4.3 Historische kern
Post 12 van de Linie van Kraijenhoff  is op de ar-
cheologische beleidsadvieskaart aangewezen als
van hoge waarde. Dat betekent dat het gebied een
hoge archeologische verwach  ngswaarde hee  .
Bij bodemverstoringen met een oppervlakte groter
dan 50 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, dient



Archeologische Beleidsadvieskaart Amstelveen Zuid-Oost



vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
plaats te vinden.

Ook de loca  e van de voormalige molen aan de
Bovenkerkerlaan is op de archeologische beleids-
advieskaart aangewezen als van hoge waarde. Dat
betekent dat het gebied een hoge archeologische
verwach  ngswaarde hee  . Bij bodemverstoringen
met een oppervlakte groter dan 50 vierkante meter,
en dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventarise-
rend archeologisch onderzoek plaats te vinden.

13.4.4 Verveend en drooggemaakt
De wijken Middenhoven, Waardhuizen en Groenel-
aan zijn op de archeologische beleidsad-vieskaart
van de gemeente Amstelveen voor het overgrote
deel aangeduid als ‘verveend en drooggemaakt’
gebied. De verwach  ngswaarde is er laag. Voor het
gehele gebied geldt dat er bij bodemverstoringen
dieper dan 30 cm én met een groter oppervlak dan
10.000 vierkante meter, vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onderzoek dient te worden verricht.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
gezag, de gemeente Amstelveen.

13.5 Monumenten

Rijksmonumenten:
Binnen het bestemmingsplangebied Amstelveen
Zuid-Oost bevinden zich een aantal Rijksmonumen-
ten die allemaal tot het complex van de Koninklijke
Nederlandse Springstoff enfabriek (KNSF) behoren:
Het gaat om de volgende objecten:
● De Oude Molen 1A: werkplaats annex  m
 merwinkel. Bouwjaar 1913. Architect: B.J.
 Ouendag.
● De Oude Molen 1B: Salpeter- en katoenma-
 gazijn. Bouwjaar 1903. Architect onbe-kend.
● De Oude Molen 1C: Salpetermagazijn. Bouw
 jaar 1896. Architect onbekend.
● De Oude Molen 1: Laboratorium en waterto-
 ren. Bouwjaar 1895, 1910, 1925 en 1955.

 Architecten: J.F. Klinkhamer en B.J. Ouendag.
● De Oude Molen 2: Twee salpeterzuurge-
 bouwen. Bouwjaar 1907, 1918. Architect on-
 bekend
● De Oude Molen 4: Magazijn. Bouwjaar 1925.
 Architect onbekend.
● De Oude Molen 5: Koestal, wagenschuur
 en kapberg. Bouwjaar 1913. Architect B.J.
 Ouendag.
● Amsteldijk zuid 54 tm 58: Buskruitmolen
 met vier woningen, inclusief poort. Bouwjaar
 1718, 1782. Architect B.J. Ouendag.
● Amsteldijk zuid 59 tm 62: vier dienstwo-
 ningen. Bouwjaar: 1940.
● Kruitmolen 2-4, 6-8: Twee keer twee gekop
 pelde dienstwoningen. Bouwjaar
 1940. Architect onbekend.
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14.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Buurt over Ouderkerk en de Amstel
De rivieren de Amstel en de Bullewijk, waartussen
Ouderkerk gelegen is, zijn van oorsprong afwate-
ringsstroompjes in de uitgestrekte Utrechtse en Hol-
landse veengebieden. In de 12de eeuw komen de
veenstroompjes in open verbinding te staan met de
Zuiderzee. Door de ge  jdenwerking vond afze   ng
van zeeklei plaats op de oevers van de Amstel. Op
deze oeverwallen kwam later in de Middeleeuwen
opnieuw bewoning tot stand. Deze oevers vormden
eveneens de basis voor de ontginning van de ach-
terliggende gronden. Zo ontstond de eerste lintbe-
bouwing. Vanaf de veer  ende eeuw vormde Buurt
over Ouderkerk de marktplaats  van Ouderkerk, een
gehucht tussen de Utrechtse en Hollandse veenge-
bieden.
Ouderkerk, evenals het omringende gebied oor-
spronkelijk als Aemstelle aangeduid, vormt het oud-
ste bestuurlijk en kerkelijk centrum van Amstelland.
In de 13de eeuw vindt een splitsing van Amstelland
in Ouder- en Nieuwer-Amstel plaats, met de Amstel
als grens. Ouderkerk wordt het centrum van het am-
bacht Ouder-Amstel en het latere dorp Amstelveen
wordt één van de kernen van Nieuwer-Amstel. Aan
het eind van de 13de eeuw krijgt de jongere neder-
ze   ng aan de monding van de Amstel, Amsterdam,
stadsrechten. De oudere kernen Ouderkerk en Am-
stelveen worden in korte  jd overvleugeld door de
zich snel ontwikkelende stad. In Ouderkerk vindt een
toename plaats van op het reizigersverkeer afge-
stemde bedrijven, voornamelijk geconcentreerd op
de westelijke oever van de Amstel, in de Buurt over
Ouderkerk. Aan de kade die vanaf de 14de eeuw als
markt func  oneerde, komen herbergen en uitspan-
ningen tot stand. Op een kaart uit 1629 is duidelijk
de bebouwing langs het water en de brug over de
Amstel te zien. Tot in de 17de eeuw func  oneerde
Ouderkerk als verzorgingskern voor het omringende
gebied, waar veeteelt en visserij de belangrijkste
bestaansmiddelen waren. De aanleg van buiten-
plaatsen voor de stedelingen versterkte de verzor-
gingsfunc  e. De buitendijks gelegen bebouwing aan
de Amsteldijk is rond 1650 ontstaan. Aan de west-
kant van de Amstel hee   waarschijnlijk al vanouds
een over- of doortocht van de rivier gelegen, die
later een lange brug zou worden. Deze waterover-
gang won aan belang als gevolg van de opkomst van
Amsterdam. Het vervoer van en naar Utrecht ging
voor en belangrijk deel via de Amstel, en kwam dus
door Ouderkerk. De opmerkelijke concentra  e van
uitspanningen en tapperijen langs de Amstelzijde

dateert al vanaf deze  jd en diende als pleisterplaats
voor reizigers en handelslieden die zich vooral over
het water verplaatsten. Het waterverkeer over
de Amstel bestond inder  jd met name uit vracht-
scheepjes, trekschuiten en beurtschepen.
In 1938 werd de lange brug vervangen door een
nieuwe brug, de Oranjebaan. Deze brug werd over
de Amstel gebouwd ten behoeve van de provinci-
ale weg Haarlem-Hilversum. De oude brug werd
afgebroken. Alleen het brugwachtershuis is echter
behouden gebleven. Niet ver daarnaast langs de
Amstelzijde bevindt zich ook nog de oude weegbrug.

Amsteldijk Noord en het onverveende bovenland
Langs de Amstel loopt de Amsteldijk: de deels na-
tuurlijke, deels door mensen opgeworpen barrière
die het Amstelwater uit het binnenland houdt. De
dijk is van oudsher de belangrijke doorgangsroute
tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel.
Op de dijk vond en vindt ook bebouwing plaats,
in de vorm van boerderijen, (arbeiders)huizen en
buitenplaatsen. Het achterliggende onverveende
bovenland daarentegen is overwegend vrij van
bebouwing. Hoewel lager dan de dijk, is het gebied
hoger dan het achtergelegen land van de Middelpol-
der. Het bovenland is in tegenstelling tot de Mid-
delpolder nooit ontveend. Dit hee   verschillende
redenen: ten eerste was het veen direct langs de
Amsteldijk minder bruikbaar als brandstof (bosveen,
vaak vermengd met kleiafze   ngen). Daarnaast
was in de 17de eeuw een verbod uitgevaardigd om
turf te steken langs de Amsteldijk van zo’n 150 tot
450 meter breedte uit angst voor a  alving van de
Amsteldijk. Daarbij behoorde het land van oudsher
bij boerderijen en buitenplaatsen en mocht het dus
niet zomaar afgegraven worden.
Eind 18de eeuw werd de Ringdijk aangelegd rond de
Middelpolder.

Langs de Amsteldijk staan enkele agrarische bedrij-
ven en woningen, zowel afzonderlijk als
aaneengesloten. Daarnaast kent het gebied een
volkstuinencomplex en een gemaal. Ten noorden
van Ouderkerk aan de Amstel hebben vroeger, langs
de rivier, diverse buitenplaatsen gestaan. Er zijn er
nog maar twee over. De meest zuidelijke is Ooster-
meer, een fraaie buitenplaats met een de  ig heren-
huis met bijgebouwen uit 1728 en aangelegde tuin
en ten noorden daarvan buitenplaats Westeramstel,
waarbij de tuinaanleg en het mooie rococo inrijhek
behouden zijn. De  Amstel,  Ringvaart, kavelsloten
en gemaalsloot vormen de waterstructuur in het
gebied. De groenstructuur bestaat uit de weidegron-



den, begroeiing
rondom  de  landgoederen,  woonerven  en  een
volkstuinencomplex.

De Middelpolder
In de zeven  ende eeuw werd de Middelpolder
drooggelegd, tussen de Ouderkerkerlaan,  Amster-
damseweg, Kal  eslaan, Dorpsstraat en Amsteldijk.
Halverwege de negen  ende eeuw werd de vraag
naar turf zo groot dat werd ingestemd met de
ontvening van de Middelpolder. Toen aan het eind
van de negen  ende eeuw de turf gestoken was,
werd de ontstane plas opnieuw drooggemalen. De
oude verkavelingsstructuur van de Middelpolder is
nog steeds herkenbaar, en hee   een rechthoekige
verkavelingsstructuur, met kavels in oostwestelijke
rich  ng. Het  bovenland is het restant van het oude
veenweidegebied, dat door inklinking nu onder het
niveau van de Amstel  ligt, maar boven het polderni-
veau. Het  gebied wordt ontsloten door de Amstel-
dijk, Kal  eslaan en twee dwarsverbindingen tussen
de Amsteldijk en Ringdijk: de Machineweg van de
Middelpolder en Oostermeerweg. Alle woon- en
bedrijfsgebouwen zijn te bereiken vanaf de Ringdijk,
die een grillig verloop hee   en op elke plek weer
anders heet (Bankrasweg, Machineweg en Kostver-
lorenweg). De boerderijen liggen aan de laaggelegen
polderzijde van de Ringdijk.
Kenmerkend is de hiërarchie van de gebouwen
op het erf; de woningen zijn gericht op de dijk, de
bedrijfsgebouwen (schuren, bergingen) en gebruike-
lijke ‘rommelige’ erven liggen daarachter. De ove-
rige woningen langs de dijk betreff en kleinschalige
landarbeiderswoningen van één bouwlaag en een
kap. De laatste jaren zijn in het gebied woningen
gerealiseerd die qua typologie, kleurgebruik en mas-
saopbouw niet passen bij de bestaande bebouwing
in het gebied. Een ontwikkeling die a  reuk doet aan
het landelijke karakter van de omgeving.
Zowel de Amsteldijk als de Middelpolder zijn van
grote recrea  eve waarde voor stedelingen uit
Amstelveen en Amsterdam. Fietsers, hardlopers
en wandelaars maken veelvuldig gebruik van het
natuur- en recrea  egebied langs de Amstel en in de
Middelpolder.

14.2 Cultuurhistorische waarden

14.2.1 Dorpskern Buurt over Ouderkerk
Het dorp Ouderkerk aan de Amstel bestaat uit twee
delen, waartussen de rivier de Amstel de grens
vormt. Op de oostoever van de Amstel ligt het
dorp met dezelfde naam, gelegen in de gemeente

Ouder-Amstel. Op de westoever ligt, op het grond-
gebied van Amstelveen, de voormalige Buurt over
Ouderkerk. Mede door het boch  ge verloop van
de Amstel hee   deze buurtschap een geheel ei-
gen karakter. Dat eigen karakter, vastgelegd in een
Rijksbeschermd dorpsgezicht wordt nog versterkt
door de kleinschalige bebouwing met een veelheid
aan func  es. Daarin is de horeca sterk vertegen-
woordigd, waardoor Ouderkerk aan de Amstel bij
velen bekend is. De bebouwing aan de Amstelzijde
is zeer divers, en verschilt in bouwperiode, massa,
kaprich  ng, func  e en architectonische detaillering.
Het historische gegroeide lintdorpje aan de Amstel
is mede daarom een geliefde plek om te recreëren,
maar ook om te wonen en te werken.

14.2.2 Buitenplaatsen
Vanaf de zeven  ende eeuw raakt bij vermogende fa-
milies het bezit van een buitenplaats naast een huis
in de stad in de mode. Bij historische buitenplaatsen
gaat het om een van oorsprong tweede huis (naast
een huis in de stad) met grond daarbij, waarop
onder andere een aangelegd park te vinden was. De
welgestelde Amsterdammers in de 17de eeuw ver-
ruilden in de zomermaanden graag hun grachten-
pand voor een zogeheten ‘buiten’, bij voorkeur niet
te ver van de stad, en makkelijk te bereiken. Omdat
de boot in deze periode het meest comfortabele
vervoermiddel was, is het niet verwonderlijk dat de
Amsteloever een geliefde loca  e was. De meeste
buitenplaatsen in Nieuwer-Amstel werden niet
nieuw aangelegd maar waren bestaande boerde-
rijen die werden aangekocht en verbouwd. Meestal
verbleef de eigenaar alleen in de zomermaanden
op het pla  eland en werd slechts een deel van de
boerderij mooi ingericht voor de nieuwe eigenaar.
Daarnaast werd een beperkt aantal grote, pres  gi-
euze buitenplaatsen aangelegd, die werden voor-
zien van fraaie aangelegde tuinen en bijgebouwen,
zoals dienstwoningen, koetshuizen, theekoepels,
ijskelders en oranjerieën.
Rond 1800 was het voor velen echter alweer afgelo-
pen met het sprookje aan de Amstel. De Verenigde
Oos  ndische Compagnie (VOC) was failliet gegaan
en het ging in het hele land economisch bergaf-
waarts. De Franse  jd betekende voor veel buiten-
plaatsen de ondergang.
Aan de Amstel zijn alleen Amstelrust (gemeente Am-
sterdam), Wester-Amstel en Oostermeer (gemeente
Amstelveen) aan de slopershamer ontkomen.
Zoals op de Cultuurhistorische waardekaart van het
deelgebied Wester-Amstel te zien is, zijn er naast
de twee bestaande buitenplaatsen, acht verdwenen



buitenplaatsen. Van noord naar zuid stonden langs
de Amstel de volgende buitenplaatsen: Kostver-
loren-Ruischenstein, De Morgenstond, Oost Rust,
Nooitgedacht, Rozenburg, Noordwijk, Tulpenburg,
Wester-Amstel, Zonnestein en Oostermeer.
Slechts twee hiervan bestaan nog: De buitenplaats
Wester-Amstel, die van rond 1665 dateert, is een
voorbeeld van het betrekkelijk eenvoudige hof-
stedetype. Iets zuidelijker aan de Amstel ligt het
sta  ge buiten Oostermeer, gebouwd rond 1700.
Een symmetrisch vormgegeven woonhuis met aan
weerszijde bijgebouwen, een pres  gieus inrijhek
aan de Amstel en een zeer fraai vormgegeven tuin.
Omdat deze buitenplaats nog al  jd par  culier wordt
bewoond, is zowel het exterieur en het interieur
van het woonhuis als de tuin in zeer oorspronkelijke
staat gebleven. Beide bestaande buitenplaatsen zijn
aangewezen als Rijksmonument.
Een van de oudste buitenplaatsen aan de Amstel
was Kostverloren, gelegen in een bocht van de
rivier, niet ver van de huidige gemeentegrens met
Amsterdam. Het leek wel een kasteel, compleet met
een toren en een grote aangelegde tuinpar  j. Kost-
verloren diende rond 1500 als onderkomen voor
Jan Benningh, burgemeester van Amsterdam en zijn
vrouw. Dat het de allure droeg van een (pseudo)
kasteel, hing vermoedelijk samen met een kasteel-
ach  g woonhuis, inclusief slotgracht, dat er rond
1420 had gestaan. Het buiten Kostverloren hee  ,
nadat Benningh er was vertrokken, enige  jd Rui-
schenstein geheten.
Op de loca  e van de voormalige buitenplaats Tul-
penburg stond sinds 1606 een huis dat ‘het Bree-
weer of Jonge Costverloren’ werd genoemd. In 1650
werd Dirk Tulp, bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie, samen met zijn vrouw, eigenaar van
het huis en noemde het ‘Tulpenburg’ en bouwde
het om tot een pres  gieuze buitenplaats met een
fraaie tuin met fonteinen en gro  en. In 1761 kwam
het huis in handen van de Amsterdamse koopman
de Pinto. Na faillissement van het handelshuis werd
de buitenplaats in 1784 verkocht aan de beruchte
sloper van buitenplaatsen Frederik Kaal. De bui-
tenplaats werd tot de grond toe afgebroken en de
bouwmaterialen verkocht. In 2014 is op de plaats
van de oude Buitenplaats Tulpenburg een nieuwe
buitenplaats gebouwd. Voorafgaande aan de bouw
hee   archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

14.2.3 Molens
In de Middelpolder werden rond 1640 twee molens
gebouwd. Eén bij de buitenplaats Tulpenburg, nabij
de banpaal aan de Amsteldijk. De tweede molen

werd aan het eind van het huidige Bankraspad
gebouwd. Het waren 8-kan  ge molens die tezamen
een oppervlakte van 1024 ha moesten bemalen. Van
beide molens is niets bewaard gebleven.

14.2.4 Dijkbebouwing Amsteldijk
Langs de gehele oostelijke gemeentegrens loopt
de rivier de Amstel, en de daarnaast gelegen Am-
steldijk. Naast de func  onele waarde, namelijk de
barrière die de dijk vormt tegen het water uit de
Amstel, hee   de dijk ook cultuurhistorische waarde.
De hoger gelegen dijk vormt al vele eeuwen de
doorgaande route voor het vervoer van mensen en
goederen tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de
Amstel. Ook is hier, langs de dijk en op het hoger
gelegen bovenland, in de afgelopen eeuwen bebou-
wing ontstaan, variërend van buitenplaatsen tot
boerderijen en arbeiderswoningen. De verschillende
bebouwingstypologieën die zowel in func  e als ar-
chitectonische uitwerking, evenals de inrich  ng van
de bijbehorende erven en tuinen, sterk uiteenlopen,
zijn cultuurhistorisch waardevol. In het Beeldkwali-
teitsplan Amsteldijk van de gemeente Amstelveen
worden deze verschillende typologieën nader toege-
licht. Het document is opgesteld om het bestaande
kwaliteitsniveau aan de Amsteldijk te handhaven.

14.3 Landschappelijke waarden

14.3.1 Polderlandschap
Droogmakerijen zijn zeer kenmerkend voor de land-
schapsontwikkeling van de
Middelpolder. De ra  onele en regelma  ge inrich  ng
is zowel op het onderveend bovenland, als in de
lager gelegen Middelpolder herkenbaar. De kenmer-
kende openheid is nog ten dele aanwezig, hoewel
de druk op deze open ruimte hoog is. De ruimtelijke
en gene  sche samenhang tussen het wegen- en
afwateringspatroon enerzijds, en de Amsteldijk, het
bovenland, de polder en de ringdijk anderzijds, is
afl eesbaar in het landschap.
Zowel deze verkaveling als het hoogteverschil in
het landschap is van landschappelijke waarde. Het
huidige polderlandschap gee   ons inzicht in het
onstaan, de ontwikkeling en het func  oneren van
een droogmakerij.

14.3.2 Onverveend Bovenland
De strook bovenland langs de Amstel is nooit ont-
veend. Dit hee   verschillende redenen: ten eerste
was het veen direct langs de Amsteldijk minder
bruikbaar als brandstof (bosveen, vaak vermengd
met kleiafze   ngen). Daarnaast was in de 17de



eeuw een verbod uitgevaardigd om turf te steken
langs de Amsteldijk van zo’n 150 tot 450 meter
breedte uit angst voor a  alving van de Amstel-
dijk. Daarbij behoorde het land van oudsher bij
boerderijen en buitenplaatsen en mocht het dus
niet zonder toestemming afgegraven worden. Het
onverveende bovenland onderscheidt zich duidelijk
van het achtergelegen lagere ontveende polderland-
schap, en hee   landschappelijke waarde.

14.3.3 Dijklichaam Amsteldijk
Langs de gehele oostelijke gemeentegrens loopt de
rivier de Amstel, en de daarnaast gelegen Amstel-
dijk. Naast de func  onele waarde, namelijk de barri-
ère die de dijk vormt tegen het water uit de Amstel,
hee   de dijk ook landschappelijke waarde. De hoger
gelegen dijk vormt al vele eeuwen een markant en
karakteris  ek element in het polderlandschap aan
de Amstel. De Amsteldijk is niet alleen een zeer
geliefde plek om te wonen, maar ook wordt er door
zowel Amsterdammers als Amstelveners in grote
getalen gerecreëerd; te voet, op de (race)fi ets, op
de motor en in de boot.

14.4 Archeologie

14.4.1 Historische kern
De loca  es van de bestaande en voormalige bui-
tenplaatsen langs de Amsteldijk zijn op de archeo-
logische beleidsadvieskaart aangewezen als van
hoge waarde. Dat betekent dat het gebied een
hoge archeologische verwach  ngswaarde hee  .
Bij bodemverstoringen met een oppervlakte groter
dan 50 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, dient
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
plaats te vinden.

Ook de loca  es van de voormalige molens op het
onverveend bovenland, zijn op de archeologische
beleidsadvieskaart aangegeven als van hoge waar-
de. Dat betekent dat het gebied een hoge archeolo-
gische verwach  ngswaarde hee  . Bij bodemversto-
ringen met een oppervlakte groter dan 50 vierkante
meter, en dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig
inventariserend archeologisch onderzoek plaats te
vinden.

14.4.2 Dijklichaam
De Amsteldijk is op de Archeologische beleidsad-
vieskaart aangeduid als ‘Dijklichaam’: een zone
waarbinnen historische bebouwing hee   plaatsge-
vonden. Dat betekent dat bij bodemverstoringen
met een oppervlakte groter dan 100 vierkante me-

ter, en dieper dan 30 cm, vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onderzoek dient plaats te vinden.

14.4.3 Onverveend bovenland
Het gebied tussen de Amsteldijk en de ringdijk
bestaat uit onverveend bovenland. Het is daarom
op de archeologische beleidsadvieskaart aanduid als
van middelhoge archeologische waarde. Dat bete-
kent dat bij bodemingrepen met een oppervlakte
groter dan 1.000 vierkante meter, dieper dan 30 cm,
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
dient plaats te vinden.

14.4.4 Verveend en drooggemaakt
Het gebied ten westen van de ringdijk hee   een lage
archeologische verwach  ngswaarde. Alleen bij zeer
grote ontwikkelingen met een oppervlakte groter
dan 10.000 vierkante meter, en een diepte van meer
dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend archeo-
logisch onderzoek verricht te worden.
Het gebied is afgegraven voor de turfwinning,
ingepolderd en drooggemalen. De archeologische
verwach  ngswaarde is er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
gezag, de gemeente Amstelveen.

14.5 Monumenten

Rijksmonumenten
● Amsteldijk-Noord 36; 37; 38 (530661)
 Historische buitenplaats ‘Oostermeer’ be
 staande uit de onderdelen: Hoofdge-
 bouw (nr. 37), historische tuin- en park-
 aanleg, bouwhuizen (nrs. 36 en 38), toe
 gangsbrug met keer- en kademuren en balus
 trade, inrijhek, koepel daterende uit
 1728, tuinmuur, werkplaats/stal.
 Bouwjaar: vóór 1722. Ontwerp: Van Logte
 ren. Aangewezen op 19 november 2008.
● Amsteldijk-Noord 55 (414318) landhuis
 ‘Westeramstel’, bestaande uit hoofdgebouw,
 historische tuin- en parkaanleg, toegangs



 brug met pijlers en toegangshek en tuin
 koepel. Bouwjaar: voor 1730. Ont
 werp: onbekend. Aangewezen op 18 oktober
 1991.
● Amsteldijk-Noord, nabij 65 (8122) banpaal.
 Bouwjaar: 1625. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 29 april 1993.
● Amsteldijk-Noord 93 (8119) boerderij ‘Nooit
 Gedacht’. Bouwjaar: 17de eeuw. Ontwerp:
 onbekend. Aangewezen op 14 januari 1993.
● Amsteldijk-Noord 147 (8120)  boerderij ‘Oud
 Mijl’. Bouwjaar: 18de eeuw. Ontwerp: onbe
 kend. Aangewezen op 22 maart 1995.
● Amsteldijk-Noord 165 (8121) Hoeve
 ‘Sloterdijk’ en zomerhuis. Bouwjaar: 17de
 resp. 19de eeuw. Ontwerp: onbekend. Aan
 gewezen op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 2;4 (8216); vm. Herberg
 ‘’t Jagershuis’. Bouwjaar: 1614. Ontwerp:
 onbekend. Aangewezen op 29 oktober 1993.
● Amstelzijde 28 (8127); woonhuis. Bouwjaar:
 18e eeuw. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 30 (8128); woonhuis. Bouwjaar:
 1806. Ontwerp: onbekend. Aangewezen op 8
 februari 1989.
● Amstelzijde 33 (8129); winkel-woonhuis.
 Bouwjaar: 19de eeuw. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 34 (8130); woonhuis. Bouwjaar:
 18de eeuw. Ontwerp: onbekend. Aangewe-
 zen op 22 mei 1989.
● Amstelzijde 37 (8131); vm. Herberg ‘De Oude
 Prins’. Bouwjaar: 1651 / 18e eeuw. Aangewe
 zen op 30 juni 1989.
● Amstelzijde 42 (8132); woonhuis. Bouwjaar:
 begin 19de eeuw. Ontwerp: onbekend. Aan
 gewezen op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 45 (8133); woonhuis. Bouwjaar:
 18e eeuw. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 46; 48 (8135); woonhuis.
 Bouwjaar: vóór 1907. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 22 mei 1989.
● Amstelzijde 47 (8134); theehuis ‘Paarden-
 burg’ met woning. Bouwjaar: 1693. Ontwerp:
 onbekend. Aangewezen op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 51 (8136); vm. Woonhuis. Bouw
 jaar: 1702. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 52 (8137); brugwachterswoning.
 Bouwjaar: 18de eeuw. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 1 april 1992.

● Amstelzijde 53 (8138); café met woonhuis.
 Bouwjaar: 18de eeuw. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 8 februari 1989.
● Amstelzijde 55 (8139); restaurant ‘Paarden
 burg’ met bovenwoning. Bouwjaar: 1702.
 Aangewezen op 11 december 1991.

Provinciale monumenten
● Amstelzijde, nabij 52 voertuigweegbrug en
 dienstgebouwtje. Bouwjaar: 1951. Architect:
 Willem Pool.

Gemeentelijke monumenten
● Amsteldijk-Noord 69 poldergemaal (1878,
 restaura  e 1973) complex met Machineweg
 MP stuw en sluis (1960). Aangewezen op 11
 december 2007.
● Amsteldijk-Noord 127/128 dubbel woonhuis
 en kaasboerderij Rembrandt (1904). Aange
 wezen op 11 december 2007.
● Amsteldijk-Noord 167 villa. Bouwjaar: 1937.
 Ontwerp: F. Jurrema en J.H. Antonisse. Aan
 gewezen op 11 december 2007.
● Amsteldijk-Noord 168 villa. Bouwjaar: 1936.
 Ontwerp: F. Jurrema. Aangewezen op 11
 december 2007.
● Amstelzijde 20 woonhuis. Bouwjaar: 1909.
 Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 22 woonhuis + vm  mmerwerk
 plaats. Bouwjaar: 1909. Aangewezen op 28
 augustus 2007.
● Amstelzijde 25 woonhuis. Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 27 woonhuis. Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 29 woonhuis, voormalig winkel
 woonhuis. Bouwjaar: 18e eeuw. Aangewe
 zen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 31 dubbel woonhuis met winkel,
 voormalige woning-smederij. Bouwjaar:  18e
 /19e eeuw. Aangewezen op 28 augustus
 2007.
● Amstelzijde 32 woonhuis. Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 39 woonhuis, voormalig win
 kelwoonhuis met werkplaats. Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 41 woonhuis, voormalig winkel
 woonhuis. Bouwjaar: 19e eeuw. Aangewe
 zen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 43 woonhuis, voormalig winkel
 woonhuis. Bouwjaar: 19e eeuw. Aangewe
 zen op 28 augustus 2007.



● Amstelzijde 44 woonhuis, voormalig winkel
 woonhuis Bouwjaar: 19e eeuw. Aangewezen
 op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 63 hel   van dubbel woonhuis,
 voormalig winkelwoonhuis Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 65 hel   van dubbel woonhuis,
 voormalig winkelwoonhuis. Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 67 woonhuis, voormalig winkel
 woonhuis. Bouwjaar: 19e eeuw. Aangewezen
 op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 69 woonhuis, voormalig winkel
 woonhuis Bouwjaar: 19e eeuw. Aangewezen
 op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 79 woonhuis Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.
● Amstelzijde 81 woonhuis Bouwjaar: 19e
 eeuw. Aangewezen op 28 augustus 2007.

Rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten
● Buurt over Ouderkerk. Amstelzijde 2 tm 89.
 Aangewezen op 26 oktober 1990.

Gemeentelijke beschermde dorpsgezichten
● Amsteldijk-Noord 1c-16 complex 16 woon
 huizen (Schneidershuisjes) Gevelwand met
 bermsloot; Aangewezen op 11
 december 2007.
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Cultuurhistorische waardekaart Amsterdamse Bos



15.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Het Amsterdamse Bos ligt voor het grootste deel op
Amstelveens grondgebied; het noordelijke gedeelte
in de voormalige Rietwijkerpolder, het zuidelijke
gedeelte in de Schinkelpolder. Het bos is ingeklemd
tussen de Nieuwe Meer in het noorden, de Am-
sterdamseweg in het oosten, de Bosrandweg in het
zuiden en de ringvaart van de Haarlemmermeer in
het westen.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, ligt het
Amsterdamse Bos ligt voor het overgrote deel op
Amstelveens grondgebied. Het gebied waar nu het
Amsterdamse Bos ligt, was vroe-ger veengebied en
bestaat uit drie polders: de Buitendijkse Buitenvel-
dertse Polder, de Rietwijkeroordpolder en de Schin-
kelpolder. In 1879 werd begonnen met de vervening
van de Rietwijkeroordpolder en in 1906 is deze
drooggelegd en vervolgens verkaveld en agrarisch
in gebruik genomen. Het agrarisch landgebruik
hee   hier niet lang geduurd, want in de jaren der  g
werd al begonnen met de aanleg van het bos en zijn
de boerderijen en de droogmakerij gesloopt. Ten-
slo  e hebben nog verveningen en droogleggingen
plaatsgevonden in de Bui-tendijkse Buitenveldertse
polder. In de negen  ende eeuw is het veen groten-
deels afgegraven. Het gedroogde veen (turf) werd
gebruikt om de Amsterdamse huizen te verwarmen.
Het gebied kwam daardoor een stuk lager te liggen
en moest worden bemaald.

Het Amsterdamse Bos is in de jaren der  g van de
vorige eeuw ontworpen en deels aangelegd naar
ontwerp van Cornelis van Eesteren en Jacoba Mul-
der. Het zuidelijke deel van het bos is na de Tweede
Wereldoorlog aangelegd.
Het ontwerp ging uit van een gebruiksbos voor alle
Amsterdammers. Het ontwerp vormde een ideale
mix tussen voorzieningen voor recrea  e en ont-
spanning enerzijds, en een natuurlijk parklandschap
anderzijds. De grote speelvijver en de grote speel-
weide zijn een voorbeeld van deze mix: niet alleen
om naar te kijken, maar ook om te gebruiken.
Voor de aanleg van het bos ze  e de gemeente
werklozen in, en was daarmee een van de grootste
werkverschaffi  ngsprojecten van Amsterdam  jdens
de economische crisis van de jaren ’30. Tussen 1934
en 1940 werkte er maar liefst 20.000 mensen in het
bos, onder leiding van de Nederlandse Heidemaat-
schappij.
Een bijzonder onderdeel van het bos zijn de in totaal
116 bruggen. Daarvan zijn 67 bruggen naar ontwerp

van architect Piet Kramer, werkzaam bij de Dienst
Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Hij
behoorde tot de architectuurstroming van de Am-
sterdamse School. Deze expressieve ontwerps  jl zie
je terug in deze bruggen. 53 bruggen zijn door de
gemeente Amstelveen aangewezen als gemeentelijk
monument.

Het bos kent vier hoofdonderdelen: het kamvormige
‘ecologische’ gedeelte langs het Nieuwe Meer, de
Bosbaan en zijn omgeving, het radvormige parkach-
 ge gedeelte tussen de Bosbaan en de A9, en het

meer bosach  ge ‘doolhof’ ten zuiden van de A9.
Het middengedeelte bevat de meeste func  es en
kent de meest uitgewerkte aanleg van func  es. Het
bestaat uit verschillende assen. Er zijn ‘ac  viteitsas-
sen’, waarlangs de verschillende (recrea  eve) func-
 es in het bos zijn geplaatst, en zicht-assen, waaraan

met name opvalt dat de schijn van on-eindigheid
wordt gewekt, en dat alle architectonische accenten
asymmetrisch, dus uit de zicht-as zijn geplaatst. De
concentra  e van ac  viteiten was gericht op het ‘vrij
van rumoer’ houden van andere delen van het Bos.
Verder hee   het bos geen harde rand, zoals een
stadspark, maar wordt het van de stad gescheiden
door een meer geleidelijke overgang, waarbij de
meeste gebouwen van de rand van het bos af zijn
georiënteerd.

15.2 Cultuurhistorische waarden

Het gehele bos, zowel het ontwerp als de natuurlijke
inpassing en de gebouwde elementen binnen het
bos, vertegenwoordigen tezamen een hoge cultuur-
historische waarde.
Momenteel loopt een onderzoek naar de cultuurhis-
torische waarde van het Amsterdamse Bos, uitge-
voerd door het Amsterdamse Bos in samenwerking
met Bureau Monumenten en Archeologie van de
gemeente Amsterdam en de gemeente Amstelveen
naar een eventuele monumentwaardige status van
het bos. 53 bruggen in het bos zijn aangewezen als
gemeentelijk monument. De Botenloods bij de Bos-
baan is aangewezen als Rijksmonument.

15.2.1 Molens
In 1645 werd de Rietwijkeroordpolder ges  cht.
Samen met de Buitendijkse Buitenveldertse Pol-
der werd deze voorzien van een doorlopende kade
langs de Nieuwe Meer, de Koenenkade. Voor het
droogmalen van de polders werden twee molens,
de Koenenmolen en de Noordermolen, geplaatst die
uitsloegen op de Nieuwe Meer. De molens zijn met



de aanleg van het bos in de jaren ’30 gesloopt. De
loca  e van de molens vertegenwoordigen cultuur-
historische waarde.

15.2.2 Verdedigingswerken
Niet ver van de Hockeyclub Hurley, ligt verscholen
in het groen, een schuilkelder, aangelegd in 1966.
De kelder was bedoeld als schuilplaats voor het
management  van het Amsterdamse Bos van de
gemeente Amsterdam ten  jde van de koude oorlog,
bij eventuele dreiging van een bombardement of
nucleaire aanval. De kelder bestaat uit twee ruimten
en een nooduitgang achter een stalen luik, vanwaar
een stalen trappetje door een betonnen schacht
omhoog gaat. De schuilkelder is van binnen uitgerust
met elektriciteit, een luchtven  la  esysteem, een
(grond)waterpomp en een douche. Van de schuil-
kelder zijn bovengronds alleen twee metalen luiken,
twee luchtpijpen en een antenne binnen een hek
zichtbaar. De schuilkelder vertegenwoordigt cultuur-
historische waarde vanwege de tastbare herinnering
aan de Koude Oorlog.

15.2.3 Oude dorp Amstelveen
Aan de noord-oost zijde van de Poel is op de waar-
dekaart nog een klein gedeelte van de oude dorps-
kern van Amstelveen te vinden. Het betre   de meest
zuidelijke bebouwing van het oude dorp Amstelveen
gelegen aan de Handweg, van oudsher de doorgaan-
de weg van Amsterdam langs het dorp Amstelveen
naar Leiden.

15.2.4 Spoorlijn
Aan de oostzijde van de Poel loopt een spoorlijn
over een hoger gelegen dijklichaam. Deze is begin
twin  gste eeuw aangelegd, en was onderdeel van
de Haarlemmermeerspoorlijnen, die Amstelveen
met Amsterdam verbond. De Haarlemmermeer-
spoorlijnen vormen een netwerk van voormalige
lokaalspoorlijnen in het gebied tussen Haarlem,
Amsterdam, Utrecht en Leiden aangelegd door de
Hollandse Elektrische Spoorweg Maatschappij.
Het overgrote deel van de spoorrails is inmiddels
opgebroken, maar op het tracé Amsterdam – Am-
stelveen – Bovenkerk loopt vanaf het Haarlem-
mermeersta  on, langs het Zwarte Pad rich  ng de
kruising Handweg-Noorddammerlaan, nog steeds
een museumtrammetje. Het tracé is tussen 1975
en 1997 geëlektrifi ceerd en wordt gebruikt door de
Electrische Museum-tramlijn Amsterdam. Het tracé
van de spoorlijn vertegenwoordigt cultuurhistorische
waarde. De sta  onnetjes aan deze lijn, evenals de
spoorwegwachterswoningen, zijn in Amstelveen al-

lemaal aangewezen als gemeentelijke monumenten.

15.3 Landschappelijke waarden

15.3.1 Amsterdamse Bos
De landschappelijke waarde van het Amsterdamse
Bos is hem met name gelegen in het ontwerp van
het bos van Cornelis van Eesteren en Jacoba Mulder,
de verschillende aanleg-perioden van het bos en de
natuurlijke elementen (groen, water, fl ora en fauna)
en gebouwde elementen (bruggen, bosbaan, klein-
schalige bebouwing etc) daarbinnen. Hoewel het
bos door mensen is aangelegd volgens een ontwerp
is het op de cultuurhistorische waardekaart aange-
duid als van landschappelijke waarde, vanwege de
natuurlijke, groene se   ng en de recrea  eve waarde
van het bos. Van de oorspronkelijke situa  e, het ont-
veende polderlandschap en droogmakerij, is niets
meer te zien. Dit slotenpatroon en bijbehorende
molens en dijken zijn bij de aanleg van het bos verlo-
ren gegaan of aan het oog on  rokken.
Het gehele bos vertegenwoordigd landschappelijke
waarde. Momenteel wordt door het Am-sterdamse
Bosbeheer en Bureau Monumenten en Archeologie
van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan
naar de (eventueel monumentale) waarde van het
gehele Amsterdamse Bos.

15.3.2 Dijklichaam Schinkelpolder-Rietwijkerpolder
In noord-zuidelijke rich  ng liep dwars door het bos
een dijklichaam. Voor de aanleg van het bos lag
deze hoger gelegen dijk te midden van de Rietwij-
keroordpolder en de Schinkelpolder, en werd ten
 jde van de ontvening gebruikt voor vervoer door

het drassige veenlandschap en bebouwing. Bij de
aanleg van het Amsterdamse Bos zijn de boerderijen
en de droogmakerij gesloopt en is het hoger gelegen
dijklichaam gedeeltelijk aan het oog on  rokken door
ophoging van het landschap. Alleen aan de zuidzijde
van het bos, in de schinkelpolder, is de dijk nog als
zodanig herkenbaar.

15.5 Archeologie

15.4.1 Historische kern
Ook de loca  es van de voormalige molens aan de
westelijke rand van de Schinkelpolder en de Rietwij-
kerpolder, zijn op de archeologische beleidsadvies-
kaart aangegeven als van hoge waarde. Dat betekent
dat het gebied een hoge archeologische verwach-
 ngswaarde hee  . Bij bodemverstoringen met

een oppervlakte groter dan 50 vierkante meter, en
dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend



archeologisch onderzoek plaats te vinden.

15.4.2 Dijklichaam
Het meest zuidelijke deel van het dijklichaam dat
door de Schinkelpolder en de Rietwijker-polder
loopt, is op de Archeologische beleidsadvieskaart
aangeduid als ‘Dijklichaam’: een zone waarbinnen
historische bebouwing hee   plaatsgevonden. Dat
betekent dat bij bodemverstoringen met een op-
pervlakte groter dan 100 vierkante meter, en dieper
dan 30 cm, vroeg  jdig inventariserend archeolo-
gisch onderzoek dient plaats te vinden. Het noorde-
lijke deel van de Schinkeldijk is bij de aanleg van het
bos verdwenen, en hee   geen bijzondere waarde
meer op de archeologische beleidsadvieskaart.

De Handweg is op de Archeologische beleidsadvies-
kaart aangeduid als ‘Dijklichaam’: een zone waar-
binnen historische bebouwing hee   plaatsgevon-
den. Dat betekent dat bij bodemverstoringen met
een oppervlakte groter dan 100 vierkante meter,
en dieper dan 30 cm, vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onderzoek dient plaats te vinden.

15.4.3 Onverveend bovenland
Het gebied rond de Poel en de Poeloevers bestaat
uit onverveend bovenland. Het is daarom op de
archeologische beleidsadvieskaart aangeduid als
van middelhoge archeologische waarde. Dat bete-
kent dat bij bodemingrepen met een oppervlakte
groter dan 1.000 vierkante meter, dieper dan 30 cm,
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
dient plaats te vinden.

15.4.4 Verveend en drooggemaakt
Het overgrote deel van het bos hee   een lage
archeologische verwach  ngswaarde. De oude
polderstructuren van ontvening en bemaling zijn
verdwenen nadat het bos in de jaren der  g tot en
met de jaren zes  g is aangelegd. Alleen bij zeer
grote ontwikkelingen met een oppervlakte groter
dan 10.000 vierkante meter, en een diepte van meer
dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend archeo-
logisch onderzoek verricht te worden.
Het gebied is afgegraven voor de turfwinning,
ingepolderd en drooggemalen. De archeologische
verwach  ngswaarde is er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een

gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.

15.5 Monumenten

Rijksmonumenten
● Bosbaan 2 (506203) botenhuis met staan-tri-
bune op het dak. Bouwjaar: 1936. Archi-tect: Dienst
Publieke Werken, gemeente Amsterdam.

Gemeentelijke monumenten
● 53 Bruggen in het Amsterdamse Bos, diverse
loca  es. Bouwjaar: van 1937 tot 1970.  Architect:
P.J. Kramer en anderen. Brugnummers:  Aangewezen
op 19 november 2013.
● Nieuwe Kal  eslaan 9 vm. spoorwegwachters-
woning en halte Kal  eslaan. Bouwjaar: 1914. Aange-
wezen op 1 december 1998.
● Handweg 31, villa Johanna. Bouwjaar: 1916.
Architect: J. Roodenburgh. Aangewezen op 12 mei
2010.

Gemeentelijke beschermde dorpsgezichten
● Jan Tooropplantsoen 1-16 met Jan Tooro-
plaan 51 t/m 53 en Nieuwe Kal  eslaan 11-15 com-
plex van 22 woningen. Bouwjaar: 1931. Architect:
Alb. J. Kramer. Aangewezen op 27 oktober 2009
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Cultuurhistorische waardekaart Amstelveen Noord-West



16.1.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Het gebied Amstelveen Noord-West bestaat uit
de wijken Patrimonium, Randwijck en Elsrijk, en
het meest noordelijke deel van de oude dorpskern
Amstelveen. Het westelijke gedeelte van dit gebied,
ten westen van het Kazernepad en de Rentmeester-
slaan, is niet ontveend en ligt daardoor hoger dan
de wijken die ten oosten hiervan gebouwd zijn. De
buurten die op dit hogere gebied liggen zijn eerder
gebouwd dan de buurten van deze wijken die lager
liggen, in het ontveende en ingepolderde gebied.
De Amsterdamseweg is van oorsprong een veendijk,
welke fungeerde als ontginningsbasis voor de verder
in westelijke rich  ng optrekkende ontginningen ten
behoeve van de turfwinning. Op deze hoger gelegen
dijk ontstond al in een vroeg stadium bebouwing.
Bovendien fungeerde de dijk als doorgaande route
tussen Am-sterdam en het dorp Amstelveen.

Na de annexa  es van grondgebied van Nieuwer-Am-
stel door de gemeente Amsterdam in 1896 en 1921
rich  e Nieuwer-Amstel zich  in het interbellum op
de ontwikkeling tot forens-gemeente van de hoofd-
stad. Hierdoor kwam een fors verstedelijkingsproces
op gang. Nog voordat de Tweede Wereldoorlog uit-
brak kwamen langs de Amsterdamseweg de nieuwe
woonwijken Patrimonium en Randwijck tot stand.
Patrimonium werd aangelegd op het reste-rende
bovenland van de Buitendijkse Buitenveldertse
Polder en de Middelpolder. Randwijck kwam deels
op resterend bovenland en deels in het verveende
gebied op Middelpolder te liggen. Verder werden
in de verveende Middelpolder reeds delen van de
wijken Elsrijk en Keizer Karelpark gerealiseerd.

16.2 Cultuurhistorische waarde

16.2.1 Spoorlijn
Ten behoeve van het droogmalen is in de 18de
eeuw een ringdijk rondom de Middelpolder aange-
legd. Deze loopt dwars door de wijken Randwijck
en Elsrijk heen. Op dit hoger gelegen dijklichaam
is begin twin  gste eeuw een spoorlijn aangelegd,
onderdeel van de Haarlemmermeerspoorlijnen,
die Amstelveen met Amsterdam verbond. De Haar-
lemmermeer-spoorlijnen vormen een netwerk van
voormalige lokaalspoorlijnen in het gebied tussen
Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Leiden aangelegd
door de Hollandse Elektrische Spoorweg Maat-
schappij..
Het overgrote deel van de spoorrails is inmiddels
opgebroken, maar op het tracé Amsterdam – Am-

stelveen – Bovenkerk loopt vanaf het Haarlem-
mermeersta  on, langs het Zwarte Pad rich  ng de
kruising Handweg-Noorddammerlaan, nog steeds
een museumtrammetje. Het tracé is tussen 1975
en 1997 geëlektrifi ceerd en wordt gebruikt door de
Electrische Museum-tramlijn Amsterdam. Het tracé
van de spoorlijn vertegenwoordigt cultuurhistori-
sche waarde.

16.2.2 Oude dorp Amstelveen
Binnen het gebied ligt het meest noordelijke deel
van de oude dorpskern van Amstelveen. Het dorp
Amstelveen is begonnen als bebouwing op de
veendijk, welke fungeerde als ont-ginningsbasis voor
de verder in westelijke rich  ng optrekkende ontgin-
ningen. Langs deze kade zijn al in een vroeg stadium
de buurtschappen Roemersdorp, Middeldorp en
Smedeman ges  cht. Deze groeide uit tot de belang-
rijkste dorpskernen binnen de heerlijckheid (voor-
loper van de gemeente) Nieuwer-Amstel. In de loop
der  jd zijn de nederze   ngen aan de Veendijk aan
elkaar gegroeid en gezamenlijk bekend komen te
staan als Amstelveen. Sinds de aanleg van de snel-
weg A9 in 1967 is het noordelijke gedeelte van de
oude dorpskern geïsoleerd komen te liggen van het
oude dorp Amstelveen.
Waardevolle bebouwing ten noorden van de A9 be-
tre   de Annakerk en pastorie en de En-gelbewaar-
derschool. Bovendien bevind zich met name aan de
oostelijke zijde van de Amsterdamse weg nog een
deel oude lintbebouwing: overwegend vrijstaande
woningen die elk met zorg zijn vormgegeven, over-
wegend in het eerste kwartaal van de 20ste eeuw.
Deze overwegend voorname woningen, gelegen aan
weerszijden van de entree van het Broersepark en
de Parklaan zijn hier in deze periode gebouwd om
de inwoners van Amster-dam te verleiden naar de
gemeente Nieuwer-Amstel  te verhuizen. Ze verte-
genwoordigen het rus  ge en landelijke wonen in
een groene se   ng, dat in groot contrast stond met
het wonen in de overvolle, drukke binnenstad van
Amsterdam.

16.2.3 Kerken

Heilige Sint Annakerk
Direct ten noorden van de A9 vinden we de katho-
lieke enclave van het oude dorp, waarbin-nen de
Heilige St. Annakerk met naastgelegen pastorie zich
bevind, de katholieke Engelbewaardersschool en
verschillende broeder- en zusterhuizen. De Sint An-
nakerk is in 1927 gebouwd naar ontwerp van archi-
tecten J.P.L. Hendriks en H.C.M. van Beers.



Pauluskerk
Aan de Wolfert van Borsselenweg ligt de Pauluskerk.
Deze is in 1937 gebouwd door architect A.T. Kraan.
De Pauluskerk vormt samen met de kosterij aan de
Mr. Sixlaan 31 en de pastorie aan de Rensdorplaan
32 een fraai complex. Tijdens de tweede wereld-
oorlog is de toren (achtkan  ge, met koper beklede
ruiter) van de kerk verwijderd, omdat de Duitse
beze  er bang was, dat het als referen  e zou worden
gebruikt bij luchtaanvallen. Na de bevrijding is deze
herbouwd.

Johanneskapel
Aan de Amsterdamseweg, tegenover heempark
de Braak, ligt de van oorsprong hervormde Johan-
neskapel. Een kleinschalig kerkje, in 1928 gebouwd
naar ontwerp van architect A. Ingwersen. In 1975 is
de kerk met een tweetal vleugels uitgebreid, naar
ontwerp van de architect John Webbers dat sterk
afwijkt van de architectuur van de Johanneskapel.

Kruiskerk
De Kruiskerk met bijgebouwen en het voorplein uit
1949-1950 is de eerste van zes naoorlogse Neder-
lands Hervormde kerken van de bekende architect
en latere hoogleraar bouwkunde ir. Marius Duintjer.
De Kruiskerk maakt nog tradi  oneel gebruik van to-
rens en een schip, maar in een zeer onconven  oneel
ontwerp dat beantwoordde aan de protestantse
liturgische vernieuwing. De Kruiskerk ligt in het ver-
lengde van de Charlo  e van Montpensierlaan, een
prach  ge zichtas langs een groene singel. De kerk
ligt bovendien te midden van een groen park, welke
is ontworpen door de directeur van de gemeente-
lijke plantsoenendienst, Chris Broerse. Daarvan is de
padenstructuur bewaard gebleven, de groenaanleg
is gewijzigd. De vrije en prominente ligging van de
kerk is behouden gebleven.

Bovengenoemde kerken zijn belangrijke beeldbe-
palende gebouwen in hun omgeving. De St. Anna-
kerk en de Pauluskerk genieten een gemeentelijke
monumentenstatus. De Kruiskerk is aangewezen als
Rijksmonument.

16.2.4 Molens
Op de hoek van de Molenweg en de Amsterdamse-
weg ligt molen De Dikkert. De molen is a  oms  g
uit de Zaanstreek, en is daar in 1672 gebouwd als
houtzaagmolen. In 1896 is de molen in Amstelveen
opnieuw opgebouwd en deed dienst als korenmo-
len. De molen staat inmiddels volledig temidden

van de bebbouwing, en vormt een herkenbaar
markeringspunt, op de hoek van de molenweg en
de Amsterdamseweg. De molen doet tegenwoordig
dienst als restaurant ‘De Jonge Dikkert’. De molen is
aangewezen als Rijksmonument.

16.2.5 Buitenplaatsen
Aan de oostzijde van de Amsterdamseweg, nabij de
banpaal en de entree van het voormalige kantoor
van Van Leer’s Vatenfabriek (RM), hee   in de 17e en
18de eeuw de buitenplaats Elsrijk gestaan. Eerder
hee  e de buitenplaats ‘Braekrijck’ vanwege de dijk-
doorbraak die een meertje genaamd ‘de Braak’ had
veroorzaakt op de loca  e. Helaas is er niets meer
terug te vinden van de buitenplaats. Desondanks
hee   de loca  e cultuurhistorische waarde.

16.2.6 Verdedigingswerken
Aan de Wolfert van Borsselenweg, in het plantsoen
tegenover de Pauluskerk, staat een schuilkelder
die daar  jdens de Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers is gebouwd. Tegen het talud van de Ringdijk
bouwden zij in 1943 twee bunkers, als schuilplaats
voor de Duitse beze  ers bij bombardementen die
woonden in geconfi squeerde huizen in de buurt.
Eén van de twee bunkers was ingericht als telefoon-
centrale voor het divisiehoofdkwar  er. Deze is in
1949 gesloopt. De andere bunker diende als meteo-
sta  on. Vanaf deze bunker werden weerballonnen
opgelaten om de weersomstandigheden voor Schip-
hol te bepalen. De bunker is in 2016 aangewezen als
gemeentelijk monument.

16.3 Landschappelijke waarde

Het onverveende deel van het gebied Amstelveen
Noord-west vertegenwoordigt een land-schappelijke
waarde. Bovendien zijn in dit gebied een aantal par-
ken gelegen, die stuk voor stuk waardevol zijn.

16.3.1 Parken

Broersepark
Het Broersepark (gemeentelijk monument), direct
ten noorden van de oude dorpskern van Amstelveen
bijvoorbeeld, is aangelegd tussen 1926 en 1928
naar ontwerp van de Naardense tuinarchitect D.F.
Tersteeg. Het park is daar temidden van een aantal
vrijstaande villa’s aangelegd en hee  e toen nog het
‘Stads- en Wandelpark’ en was bedoeld om een
aantrek-kelijke woonomgeving te creëren voor de
welgestelde Amsterdammers.



Heempark de Braak
Meer naar het noorden, ligt in de bocht van de
Amsterdamseweg het Rijksmonumentale Heempark
de Braak, aangelegd vanaf 1939 naar ontwerp van
hoofd plantsoenendienst van de gemeente Nieu-
wer-Amstel C.P. Broerse en met hulp van botanisch
tekenaar en planten-kenner J. (Koos) Landwehr.

Jac. P. Thijssepark
Aan de noord-west zijde van het plangebied, ligt het
eveneens Rijksmonumentale Jac. P. Thijssepark. Dit
heempark is aangelegd tussen 1940 en 1972, in drie
fasen, naar ontwerp van C.P. Broerse en J. Land-
wehr. Het langgerekte park ligt verscholen tussen
een villawijk, en de grenzen van het Amsterdamse
Bos.

Koos J. Landwehrpark
Ten noorden van de Amsterdamseweg, ingeklemd
tussen enerzijds de Amsterdamseweg en anderzijds
de Mauritslaan, ligt bovendien nog een klein heem-
park dat als gemeentelijk monument is aangewe-
zen: het Koos J. Landwehrpark. Aangelegd in 1950
naar ontwerp van C.P. Broerse. Het heempark vormt
een groene schakel tussen het Jac. P. Thijssepark en
heempark De Braak.

16.3.2 Dijklichaam Amsterdamseweg - Dorpsstraat
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilome-ter weste-
lijk van de Amstel een achterkade opgeworpen om
het ontgonnen gebied te beschermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
achterkade, ookwel de veendijk genoemd, is nog
steeds herkenbaar in het hoger gelegen tracé van de
huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorps-
straat, Handweg en Bovenkerkerweg.
Zowel het verhoogde dijklichaam als de daarop
aanwezige karakteris  eke  bebouwing hee   cultuur-
historische waarde.

Langs de lijn van het Kazernepad en de Rentmees-
terslaan ligt een hoger gelegen secundaire kade, die
het hoger gelegen westelijke gedeelte Patrimonium
afscheidt van het door ontvening lager gelegen
oostelijk gelegen Elsrijk en oostelijk gedeelte van
Randwijck. De kade is onderdeel van de ringdijk die
in de 18de eeuw rond de Middelpolder is aange-
legd. De ringdijk loopt ten zuiden van de kal  eslaan,
ten oosten van het bovenland langs de Amstel, ten
noorden van het Groot Loopveld (huidige A9-tracé)
en ten westen van de Rentmeesterslaan.

16.4 Archeologie

16.4.1 Historische kern
Op een groot deel van de veendijk waarover de
Amsterdamseweg loopt, hee   in een vroeg stadium
bewoning plaatsgevonden. Bovendien was het de
doorgaande route tussen Amsterdam en het dorp
Amstelveen. Het gebied hee   een hoge archeolo-
gische verwach  ngswaar-de op de archeologische
verwach  ngswaarde. Bij bodemverstoringen met
een oppervlakte groter dan 50 vierkante meter, en
dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend
archeo-logisch onderzoek plaats te vinden.

Aan die Amsterdamse weg lag op loca  e van de
voormalige hoofdkantoor van de Vatenfa-briek van
Leer in de 17e en 18e eeuw de buitenplaats Elsrijk.
Dit gebied is ook  aangeduid als van hoge archeologi-
sche waarde. Bij bodemverstoringen met een opper-
vlakte groter dan 50 vierkante meter, en dieper dan
30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend archeolo-
gisch on-derzoek plaats te vinden.
Hetzelfde criterium geldt voor de loca  es van twee
bekende archeologische vindplaatsen van de Late
Middeleeuwen aan de Amsterdamseweg en de
Nieuwe Tijd aan de Burgemeester A. Colijnweg, aan-
geduid met een rode s  p op de kaart.

16.4.2 Dijklichaam
Het tracé van de Amsterdamseweg is op de Archeo-
logische beleidsadvieskaart aangeduid als ‘Dijkli-
chaam’: een zone waarbinnen historische bebou-
wing hee   plaatsgevonden. Dat betekent dat bij
bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan
100 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, vroeg  j-
dig inventariserend archeologisch onderzoek dient
plaats te vinden.

15.4.3 Onverveend bovenland
Het gebied rond de Poel en de Poeloevers bestaat uit
onverveend bovenland. Het is daarom op de archeo-
logische beleidsadvieskaart aanduid als van middel-
hoge archeologische waarde.

16.4.3 Onverveend bovenland
Het Amstelveens grondgebied dat tussen de twee
ringdijken van de Middelpolder en de Rietwijkerpol-
der in ligt, is niet ontveend en ingepoldert. Daarom
hee   het een middelhoge archeologische verwach-
 ngswaarde. Dat betekent dat bij bodemingrepen

met een oppervlakte groter dan 1.000 vierkante
meter, dieper dan 30 cm, vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onderzoek dient plaats te vinden.



16.4.4 Verveend en drooggemaakt
Het Amstelveens grondgebied ten oosten van de
ringdijk rond de Middelpolder, hee   een lage ar-
cheologische verwach  ngswaarde. Alleen bij zeer
grote bodemverstoringen met een oppervlakte
groter dan 10.000 vierkante meter, en dieper dan 30
cm, dient vroeg  jdig inventariserend archeologisch
onderzoek plaats te vinden. Het gebied is afgegra-
ven voor de turfwinning, ingepolderd, drooggema-
len en op loca  e van de woongebieden opgespoten
met zand. De archeologische verwach  ngswaarde is
er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.

16.5 Monumenten

Rijksmonumenten
● Amsterdamseweg, nabij, de Braak, openbaar
 park met inheemse beplan  ng (532028).
 Bouwjaar: 1939. Ontwerp: C.P. Broerse. Aan
 gewezen op 27 mei 2011.
● Amsterdamseweg, nabij 212 (8140); ban-
 paal. Bouwjaar: 1625. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 15 december 1970.
● Amsterdamseweg 60; 62; 64; 66; (524290)
 twee dubbele woonhuizen. Bouwjaar: 1928.
 Aangewezen op 9 juli 2002.
● Amsterdamseweg 104A; (527661) (hout
 zaag)molen ‘De Dikkert’ met twee aange-
 bouwde schuren. Bouwjaar: 1672.
 Aangewezen op 12 maart
● Amsterdamseweg 204; kantoorgebouw Van
 Leer’s Vatenfabriek met vrijstaande schoor-
 steen, por  ersloge en parkaanleg.
 Bouwjaar: 1957, 1958. Ontwerp: Marcel
 Breuer. Aangewezen op 7 april 2010.
● Amsterdamseweg 419, 421 en 421a; bank-
 gebouw voormalige incassobank (524291).
 Bouwjaar: 1938. Ontwerp: Gratema
 en Dinger. Aangewezen op 9 juli 2002.
● Van der Veerelaan 30a; Kruiskerk met twee

 dienstgebouwtjes en voorplein (530844).
 Bouwjaar: 1949, 1950) Ontwerp: Marius
 Duintjer. Aangewezen op 23 maart 2010.
● Zuidelijke Hoornsloot, Prinses Irenelaan,
 Amsterdamseweg; Dr. J.P. Thijssepark,
 openbaar park met inheemse beplan  ng
 (532027). Bouwjaar: 1941, 1949 en
 1971. Ontwerp: C.P. Broerse. Aangewezen op
 27 mei 2011.

Gemeentelijke monumenten
● Amsterdamseweg 22; kerkgebouw Heilige
 Annakerk. Bouwjaar: 1927. Ontwerp:
 J.P.L Hendriks en H.C.M. van Beers.
 Aangewezen op 16 februari 2010.
● Amsterdamseweg 24; vm H. Engelbewaar
 derschool. Bouwjaar: 1929. Ontwerp:
 J.P.L. Hendriks en H.C.M. van Beers.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Amsterdamseweg tussen 44 en 60; Broer
 separk. Bouwjaar: 1926. Ontwerp:
 D.F. Ter-steeg.  Aangewezen op 25 januari
 2011.
● Amsterdamseweg 273; vm Van Speykschool.
 Bouwjaar: 1925. Ontwerp: L. van der Bijl.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Amsterdamseweg 283; vm villa. Bouwjaar:
 1937. Ontwerp: H.F. Sijmons. Aangewezen op
 3 juni 2008.
● Amsterdamseweg tussen 297 en 311; Koos
 J. Landwehrpark, heempark. Bouwjaar: 1950.
 Ontwerp: C.P. Broerse. Aangewezen op 14
 februari 2012.
● Amsterdamseweg 311; Johanneskapel.
 Bouwjaar: 1928. Ontwerp: A. Ingwer-
 sen. Aangewezen op 3 juni 2008.
● Amsterdamseweg 479; hel   van twee-onder-
 een-kap. Bouwjaar: 1925. Ontwerp: H. van
 der Bijl. Aangewezen op 10 juni 2008.
● Amsterdamseweg 481; hel   van twee-onder-
 een-kap. Bouwjaar: 1925. Ontwerp: H. van
 der Bijl. Aangewezen op 10 juni 2008.
● Amsterdamseweg 485; In de Groene Hagedis
 Bouwjaar: 1914. Ontwerp: L. van der Bijl.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Amsterdamseweg 511; villa Aemstelle Bouw
 jaar: 1926. Ontwerp: H. van der Bijl.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Baljuwenlaan 2 en 4, Margriete van Clevel
 aan 16 en 18; vier woonhuizen. Bouwjaar:
 1928. Ontwerp: Corn. J.H. Schol. Aangewe-
 zen op 27 oktober 2009.
● Baljuwenlaan 26; woonhuis. Bouwjaar: 31.



 Ontwerp: A.R. de Vries & W. Pool.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Catharina van Clevelaan 28/ Margriete van
 Clevelaan 1 en 3; drie woonhuizen.
 Gevelwand. Bouwjaar: 1925. Ontwerp: F.A.
 Warners. Aangewezen op 3 juni 2008.
● Catharina van Clevelaan 30 en 32/ Mar-
 griete van Clevelaan 2; drie woonhuizen,
 gevelwand. Bouwjaar: 1926. Ontwerp: F.A.
 Warners. Aangewezen op 3 juni 2008.
● Catharina van Clevepark 10, Michiel de
 Ruyterschool. Bouwjaar: 1930. Ontwerp:
 Dienst Gemeentewerken. Aangewezen op 1
 april 2008.
● Catharina van Clevepark 12, trafosta  on.
 Bouwjaar:1932. Ontwerp: P.E.N. Aangewe-
 zen op 11 december 2007.
● De Savornin Lohmanlaan 2, Prof J.H. Gun
 ningschool. Bouwjaar: 1952. Ontwerp: Ge
 meentewerken Nieuwer-Amstel. Aangewe
 zen op 3 juni 2008.
● Dijkgravenlaan 1, 2, 3, 3A complex 4
 woonhuizen. Gevelwand. Bouwjaar: 1938.
 Ontwerp: F. Jurrema. Aangewezen op 10 juni
 2008.
● Eikenrodelaan 68; woonhuis. Bouwjaar:
 1933. Ontwerp: Veerman en Dekker.
 Aangewezen op 3 februari 2009.
● Graaf Aelbrechtlaan 138, 140; pastorie
 en kerkgebouw Apostolisch Genootschap.
 Bouwjaar: 1940. Ontwerp: ir. C.M. Bakker.
 Aangewezen op 16 februari 2010.
● Heemraadschapslaan 23; woonhuis. Bouw
 jaar: 1923. Ontwerp: H. Baarda & Jac. Bot.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Heemraadschapslaan 25; woonhuis. Bouw
 jaar: 1923. Ontwerp: H. Baarda & Jac. Bot.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Heemraadschapslaan 44; woonhuis. Bouw
 jaar: 1923. Ontwerp: H. Baarda & Jac. Bot.
 Aangewezen op 3 juni 2008.
● Keizer Karelweg 307-329; fl atgebouw met 12
 appartementen. Bouwjaar: 1960. Ont-werp:
 W.M. Dudok en R.M.H. Magnée. Aangewe
 zen op 27 oktober 2007.
● Margaretha van Borsselenlaan 4 / Rent-
 meesterslaan 65 t/m 68; gevels van 5 woon-
 huizen. Bouwjaar: 1926/1927.
 Ontwerp: H. van der Bijl. Aan-
 gewezen op 27 oktober 2009.
● Mr. Rendorplaan 32; vm pastorie bij Paulus
 kerk. Bouwjaar: 1937. Ontwerp: A.T. Kraan.
 Aangewezen op 3 februari 2009.

● Mr. Sixlaan 31; kosterswoning bij Pauluskerk.
 Bouwjaar: 1937. Ontwerp: A.T. Kraan. Aange
 wezen op 3 februari 2009.
● Molenweg nabij 39; transformatorhuisje.
 Bouwjaar: 1927. Ontwerp: P.E.N. Aangewe-
 zen op 11 december 2007.
● Nassaupark; zuil met bloembak. Geplaatst in
 1927. Aangewezen op 26 augustus 2008.
● Parklaan 5; woonhuis en garage. Bouwjaar:
 1948. Ontwerp: W. Hol. Aangewezen op 22
 juni 1999.
● Parklaan 8; woonhuis en garage. Bouwjaar:
 1938. Ontwerp: dhr E. Verschuyl en dhr P. J.
 Verschuyl jr.; Aangewezen op 10 april 2012.
● Willem van Beijerenlaan 27-29; 2-onder-1-
 kap woning. Bouwjaar: 1927. Ontwerp:
 P.J.M. Zeegers. Aangewezen op 10 juni 2008.
● Wolfert van Borsselenweg 92A en 92B; voor
 malig dubbele spoorwegwachterswoning
 en halte Karselaan ‘Post 33 T’. Bouwjaar:
 1913. Ontwerp: H.E.S.M. Aangewezen op 1
 december 1998.
● Wolfert van Borsselenweg 95; vm. landhuis,
 later woonhuis/kantoor. Bouwjaar: 1919.
 Ontwerp: J. van der Bijl. Aangewezen op 18
 december 2007.
● Wolfert van Borsselenweg 116; kerkgebouw
 Prot. Pauluskerk. Bouwjaar: 1937. Ont-werp:
 A.T. Kraan. Aangewezen op 3 februari 2009.

Gemeentelijke beschermde dorpsgezichten
● Patrimoniumlaan 1-85, 4-58 en Spoorlaan
 19-26; complex 79 woningen. Bouwjaar:
 1949. Ontwerp: J.C. Teunisse. Aangewezen
 op 10 juni 2008.
● Plantsoen Laanhorn 1 t/m 22; complex 22
 woningen. Bouwjaar: 1930. Ontwerp: A.R.
 de Vries & W. Pool. Aangewezen op 10 juni
 2008.
● Boekenrodelaan 2-18; complex 9 woonhui
 zen; Bouwjaar: 1930. Ontwerp: J.C. Brand.
 Aangewezen op 3 februari 2009.
● Catharina van Clevepark 1-29 met Rentmees
 terslaan 69 en 70; complex van 17 woonhui
 zen. Bouwjaar: 1927. Ontwerp: J.C. Brand jr.
 Aangewezen op 12 mei 2009.
● Catharina van Clevepark 30-40; complex van
 6 appartementen. Bouwjaar: 1949. Ontwerp:
 Wiegerinck & Rutgers. Aangewezen op 3
 februari 2009.
● Claes Persijnlaan 2-12 met De Ruwiellaan
 15-19 (even en oneven), De Ruyschlaan
 195-205 en Dijkgravenlaan 17-21 (even en



 oneven); complex 24 woonhuizen. Bouw-
 jaar: 1938. Ontwerp: J.C. Teunisse. Aangewe
 zen op 3 februari 2009.
● Nassaupark 1-8; complex 8 woningen. Bouw
 jaar: 1926. Ontwerp: A. Ingwersen.
 Aangewezen op 8 september 2009.
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Cultuurhistorische waardekaart Amstelveen Midden-West



17.1.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Het gebied, centraal gelegen in Amstelveen, wordt
aan de noordzijde begrenst door het A9 tracé en
de Ouderkerkerlaan. Van oudsher werd deze strook
bovenland tussen het dorp en de Amsteldijk ook
wel ‘het groot loopveld’ genoemd. Aan de west-
zijde wordt het gebied be-grenst door de Handweg/
Bovenkerkerweg, eveneens een oude veendijk die
fungeerde als ontginningsbasis voor de verder in
westelijke rich  ng optrekkende ontginningen. Daar
waar de twee veendijken samenkomen ontstond
het dorp Amstelveen.

Het Keizer Karelpark is het gebied tussen Rijksweg
A9, de Beneluxbaan, de Sportlaan en de
Handweg. Dit omvangrijke plangebied omvat een
belangrijk deel van de uitleg die in de jaren
vij  ig ten zuiden van de Ouderkerkerlaan werd ge-
realiseerd. Bij het bepalen van de
stedenbouwkundige opzet van Keizer Karelpark
speelde de gemeentelijke stedenbouwkundige W.
Bron en de directeur van de Plantsoenendienst Chr.
P. Broerse een belangrijke rol. Het resultaat van deze
samenwerking is onder andere zichtbaar in het sa-
menspel van de fl ats die Augus  nuspark omzomen
en het groen. In 1953 werd een begin gemaakt met
het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen
voor het Keizer Karelpark. Het zuidelijke gedeelte
van Keizer Karelpark hee   een menging van domi-
nante fl atgebouwen en strak verkavelde eengezins-
rijenhuizen. Er is een samenhang met de goed ont-
wikkelde groenstructuur en tussen de fl atgebouwen
zijn grote solitaire groenplekken. Hierdoor levert de
wat droge opzet van de verkaveling in totaal toch
een aan-genaam woonmilieu op. Daaraan wordt
ook een bijdrage geleverd door de zorgvuldige situe-
ring van de bijzondere gebouwen (scholen, kerken)
met de vaak ruime terreinen eromheen.

17.2 Cultuurhistorische waarden

17.2.1 Oude dorp Amstelveen
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilome-ter weste-
lijk van de Amstel een achterkade opgeworpen om
het ontgonnen gebied te beschermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
achterkade, ookwel de veendijk genoemd, is nog
steeds herkenbaar in het hoger gelegen tracé van
de huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorps-
straat, Handweg en Bovenkerkerweg.
De veendijk fungeerde als ontginningsbasis voor de

verder in westelijke rich  ng optrekkende ontginnin-
gen. Langs deze kade zijn al in een vroeg stadium de
buurtschappen Roemersdorp, Middeldorp en Sme-
deman ges  cht. Deze groeide uit tot de belangrijkste
dorpskernen binnen de heerlijckheid (voorloper van
de gemeente) Nieuwer-Amstel. In de loop der  jd
zijn de nederze   ngen aan de Veendijk aan elkaar
gegroeid en gezamenlijk bekend komen te staan als
Amstelveen. Deze benaming komt in de loop van de
15e eeuw voor het eerst voor in schri  elijke bron-
nen. Hoewel sterk op Amsterdam georiënteerd,
bleef Amsterdam tot in de 20ste eeuw een landelijke
nederze   ng waarvan de bevolking zich bezighield
met veehouderij, turfwinning en visserij.

In de 17e en 18e eeuw waren in het dorp Amstel-
veen een kerk, een aantal herbergen, win-kels en
ambachtelijke bedrij  es te vinden. Het oude dorp
Amstelveen had omstreeks 1850 een lintvormig
karakter, waarin zich een plaatselijke verdich  ng
bevond rond de kerk aan het Dorpsplein. Omdat
de Amsterdamseweg de doorgaande route tussen
Amsterdam en Leiden vormde, was het dorp Am-
stelveen een goede pleisterplaats met herbergen
voor de passerende mensen- en goederenstroom. In
de 19de eeuw werd zelfs tol geheven aan de Dorps-
straat. Na de aanleg van het spoorlijntje in 1915 en
de komst van het sta  on Amstelveen, nam het inwo-
nersaantal snel toe en groeide niet alleen de dorps-
kern van Amstelveen maar werden daaromheen ook
woonwijken gepland, in eerste instan  e aan weers-
zijde van de Amsterdamseweg. Vanwege de snelle
groei van het inwonersaantal in de eerste decennia
van de twin  gste eeuw bleek het noodzakelijk een
uitbreidingsplan voor de gemeente op te stellen. Als
gevolg hiervan werden de wijken Patrimonium en
Randwijck gebouwd.
In de jaren zes  g bleek dat het oude dorp niet langer
als kern kon dienen voor de moderne en nog al  jd
snel groeiende plaats. Men ontwikkelde een nieuw
krach  g, aantrekkelijk en centraal gelegen centrum
aan de A9; het stadshart. Horeca en winkels vertrok-
ken in rap tempo uit het dorp rich  ng het nieuwe
centrum. In deze periode hee   een deel van de
histo-rische bebouwing in het oude dorp plaats
moeten maken voor modernere bebouwing.
Zowel de veendijk als de historisch gegroeide be-
bouwing in de dorpskern van Amstelveen hebben
cultuurhistorische waarde.
Ten zuiden van het oude dorp heet de veendijk in
het verlengde van de Amsterdamseweg  de Hand-
weg. De historische oorsprong van de Handweg is
niet alleen af te lezen aan de hogere ligging van de



veendijk, maar ook aan de historisch gegroeide
bebouwing. Deze is overwegend vrijstaand en per
bouweenheid ontworpen. De bebouwing verschilt
in uiterlijke verschijningsvorm, bouwjaar en oriën-
ta  e aan de dijk. Nog zuidelijker gaat de Handweg
over in de Bovenkerkerweg.

17.2.2 Verdegingswerken
Vanaf de 16e eeuw ontwikkelde de wapentechniek
zich zodanig dat kastelen, stadsmuren en ves  ng-
grachten niet voldoende bescherming boden tegen
vijandelijk geschut. Er werden daarom steeds meer
verdedigingswerken aangelegd in het buitenge-
bied. De omgeving van Amstelveen maakte deel
uit van het verdedigingsgebied rond Amsterdam.
Om aaneengesloten stellingen te creëren werden
in oorlogs  jd in laag gelegen gebieden tussen de
verdedigingswerken militaire inunda  es aangelegd.
Zodoende ontstonden in de loop der  jd verde-
digingslinies zoals de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dwars door Am-
stelveen loopt een stelling van een aantal oude
verdedigingswerken: een voorloper van de Stelling
van Amsterdam uit 1787.  Deze linie werd aan het
begin van de 19de eeuw door de luitenant-generaal
C.R.T. baron Krayenhoff  aangelegd, in opdracht van
Raadspensionaris R.J. Schimmelpenninck (1761-
1825). Begin 19de eeuw dreigde oorlog tussen
Frankrijk en Pruissen en bestond er de vrees dat het
Koninkrijk bij het Franse Rijk zou worden ingelijfd.
Dit was aanleiding om een verdedigingslinie met
inunda  es (het onderwater ze  en van gebieden) en
de verdedigingsposten te ontwerpen in een cirkel
rondom Amsterdam, die de aanvallers op tenminste
twee uur van de hoofdstad zouden houden. De linie
bestond uit zogeheten ‘posten’: dit zijn eenvoudige,
hoger gelegen aarden wallen bewapend met één
of meer kanonnen. De posten 11, 12, 13 en 14 van
deze linie bevonden zich op het huidige Amstel-
veense grondgebied: twee ervan bevinden zich in
het bestemmingsplangebied Am-stelveen Midden-
West: Post 13 aan de Ouderkerkerlaan en post 14
aan de Handweg. Van de posten is weinig meer
terug te vinden. Ze zijn afgegraven of overbouwd.
Ter herinnering van post 13 en 14 is in 1996 een
zwart granieten herdenkingssteen aangebracht in
de bestra  ng van het Tempelhof.

17.2.3 Kerken

Handwegkerk en pastorie
De gereformeerde Handwegkerk aan de Handweg
is gebouwd in 1899 naar ontwerp van de Amster-

damse architect B. Koolhaas. Het betre   een zaal-
kerk met een kerkzaal van zeven traveeën en een
zadeldak. De toegang van de kerk wordt bekroond
met een achthoekig torentje met een achtzijdige
spits. Naast de Handwegkerk ligt de bijbehorende
pastorie. Deze is in 1907 gebouwd door de Amstel-
veense architect L. van der Bijl, en profi leert zich als
een sta  g huis in een landelijke omgeving.  Zowel de
kerk als de pastorie zijn aangewezen als gemeente-
lijk monument.

Heilige Geestkerk
De Heilige Geestkerk bevindt zich op de hoek van
de Haagbeuklaan en de Lindenlaan en is gebouwd
in 1961 naar ontwerp van architect J.G. de Groot.
Het betre   een groot vierkant gebouw met een plat
dak, een vrijstaande klokkenstoel en een doopkapel
die met een korte gang met de kerkzaal is verbon-
den, past qua ontwerp in de bouwtradi  e van de
jaren ’50 en ’60. Bijzonder is het tegeltableau dat
zich bevindt boven de entree, naar ontwerp van
glas-kunstenaar Hub Levigne. De kerk is aangewe-
zen als gemeentelijk monument.

Paaskerk
Centraal in het Keizer Karelpark, aan het water, staat
de in 1963 gebouwde hervormde
Paaskerk naar ontwerp van de architect J.B. baron
van Asbeck. De bijzondere architectuur van de
kerk is geïnspireerd op de kapel in Ronchamp van
architect Le Corbusier. De kerk hee   een vierkante
pla  egrond en twee verdiepingen. Daarop ligt een
zeer karakteris  ek zogeheten schaaldak. De kerk is
gelegen in een groene parkse   ng, en twee van de
gevels van de kerk grenzen aan een vijver. De kerk
stond vanaf 2010 op de gemeentelijke monumen-
tenlijst en is in 2014 aangewezen als Rijksmonu-
ment.

Dorpskerk
De Dorpskerk, in het centrum van het dorp Am-
stelveen, staat op een plek waar al vele eeu-wen
een kerk hee   gestaan. Het overgrote deel van de
huidige Dorpskerk is gebouwd in 1866, mogelijk
staat hij op een oude fundering van een voorganger.
In 1925 wordt de kerk uitgebreid met een transept.
In 1928 wordt de kerk voorzien van de huidige
toren en entree, naar ontwerp van architect Bak-
huizen, nadat de vorige toren door blikseminslag
was be-schadigd. Na enkele jaren van leegstand
hee   de kerk in 2012 een nieuwe func  e gekregen
als gezondheidscentrum. De kerk is aangewezen als
gemeentelijk monument.



17.2.4 Spoorlijn
Midden in het oude dorp Amstelveen staat het sta-
 on Amstelveen en loopt in noord-zuidelijke rich  ng

een spoorlijn over een hoger gelegen dijklichaam.
Deze is begin twin  gste eeuw aangelegd, en was
onderdeel van de Haarlemmermeerspoorlijnen,
die Amstelveen met Amsterdam verbond. De Haar-
lemmermeerspoorlijnen vormen een netwerk van
voormalige lokaalspoorlijnen in het gebied tussen
Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Leiden aangelegd
door de Hollandse Elektrische Spoorweg Maat-
schappij.
Het overgrote deel van de spoorrails is inmiddels
opgebroken, maar op het tracé Amsterdam – Am-
stelveen – Bovenkerk loopt vanaf het Haarlem-
mermeersta  on, langs het Zwarte Pad rich  ng de
kruising Handweg-Noorddammerlaan, nog steeds
een museumtrammetje. Het tracé is tussen 1975
en 1997 geëlektrifi ceerd en wordt gebruikt door de
Electrische Museum-tramlijn Amsterdam. Het tracé
van de spoorlijn vertegenwoordigt cultuurhistori-
sche waarde. De sta  onnetjes aan deze lijn, waaron-
der het sta  on Amstelveen, evenals de spoorweg-
wachterswoningen, zijn in Amstelveen allemaal
aangewezen als gemeentelijke monumenten.

17.3 Landschappelijke waarde

17.3.1 Groot Loopveld
Het hoger gelegen, niet ontveende Groot Loopveld
is van oorsprong ontstaan als een water-kering tus-
sen de ontveende Middelpolder en de Bovenkerker-
polder. De Ouderkerkerlaan werd ookwel ‘Het Groot
Loopveld’ genoemd, in tegenstelling tot ‘Het Klein
Loopveld’, waar-mee de Kal  eslaan werd aangeduid.
De benaming ‘loopveld’ maakt een oorspronkelijke
func  e als verbindingsroute tussen de Amsteldijk en
het dorp Ouderkerk aan de Amstel en de Veendijk
waaraan het dorp Amstelveen ontstond, aanneme-
lijk.

17.3.2 Dijklichaam Handweg – Bovenkerkerweg
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilome-ter weste-
lijk van de Amstel een achterkade opgeworpen om
het ontgonnen gebied te beschermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
achterkade, ookwel de veendijk genoemd, is nog
steeds herkenbaar in het hoger gelegen tracé van
de huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorps-
straat, Handweg en Bovenkerkerweg.
Zowel het verhoogde dijklichaam als de daarop

aanwezige karakteris  eke bebouwing hee   cultuur-
historische en landschappelijke waarde.

17.4 Archeologie

17.4.1 Historische kern
In de dorpskern van Amstelveen, evenals op de
veendijk waarover de Amsterdamseweg – Hand-
weg loopt, hee   in een vroeg stadium bewoning
plaatsgevonden. Het gebied hee   een hoge archeo-
logische verwach  ngswaarde op de archeologische
verwach  ngswaarde. Bij bodemverstoringen met
een oppervlakte groter dan 50 vierkante meter, en
dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onderzoek plaats te vinden.

17.4.2 Dijklichaam
De veendijk waarover de Handweg - Bovenkerker-
weg loopt, hee   een hoge archeologische waarde.
Bij bodemverstoringen met een oppervlakte groter
dan 100 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, dient
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
plaats te vinden. Het betre   onverveend bovenland
en vormde eeuwenlang de doorgaande route voor
reizigers tussen Amsterdam en Leiden.

17.4.3 Onverveend Bovenland
Het Groot Loopveld, de strook onverveend boven-
land tussen het dorp Amstelveen en Ouderkerk aan
de Amstel, hee   een middelhoge archeologische
verwach  ngswaarde. Bij bodemverstoringen met
een oppervlakte groter dan 1.000 vierkante meter,
en dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventarise-
rend archeologisch onderzoek plaats te vinden.

17.4.4 Verveend en drooggemaakt
Het Amstelveens grondgebied ten zuiden van de
Ouderkerkerlaan en ten oosten van de Handweg
hee   een lage archeologische verwach  ngswaarde.
Alleen bij zeer grote bodemverstoringen met een
oppervlakte groter dan 10.000 vierkante meter, en
dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onderzoek plaats te vinden. Het ge-
bied is afgegraven voor de turfwinning, ingepolderd,
drooggemalen en op loca  e van de woongebieden
opgespoten met zand. De archeologische verwach-
 ngswaarde is er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een



gebied gaat dat op de be-leidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.

17.5 Monumenten

Rijksmonumenten
● Augus  nuspark 1 (532146); kerkgebouw
 gereformeerde Paaskerk. Bouwjaar: 1962.
 Ontwerp: ir J.B. baron van Asbeck.
 Aangewezen op 15 augustus 2014.

Gemeentelijke monumenten
● Badlaan 2A, 4;  twee-onder-een-kap gevel-
 wand. Bouwjaar: 1927. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 18 december 2007.
● Badlaan 6, 8; twee-onder-een-kap gevel-
 wand. Bouwjaar: 1925. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 8 december 2007.
● Badlaan 10; villa, vm woonhuis architect P.
 Heijn. Bouwjaar: 1922. Ontwerp: P.
 Heijn. Aangewezen op 18 december 2007.
● Badlaan 12; villa. Bouwjaar: 1924. Ontwerp:
 Joh. A. Bakhuizen. Aangewezen op 18 de
 cember 2007.
● Dorpsstraat 10 Villa Cornelia vm ambts-
 woning burgemeester. Bouwjaar: 1908. Ont-
 werp: L. van der Bijl. Aangewezen op
 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 24; vm winkelwoonhuis. Bouw
 jaar: ca. 1900. Ontwerp: Joh. A. Bakhuizen.
 Aangewezen op 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 29; vm koetshuis, later winkel
 woonhuis. Bouwjaar: 1909. Ontwerp:
 L. van der Bijl. Aangewezen op 18 december
 2007.
● Dorpsstraat 31,33/Badlaan 2; drie winkel-
 woonhuizen, gevelwand. Bouwjaar: 1936.
 Ontwerp: bouwbedrijf Albert
 Heijn. Aangewezen op 18 december 2007.
● Dorpsstraat 34; vm pastorie NH kerk.
 Bouwjaar: ca 1876. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 36; kerkgebouw Dorpskerk.
 Bouwjaar: 1866. Aangewezen op 16 februari
 2010. Ontwerp: Joh. A. Bakhuizen (toren),
 Posthumus Meyes & Zoon (transept).
● Dorpsstraat 38; vm Openbare Lagere School.
 Bouwjaar: 1907. Ontwerp: L. van der Bijl.

 Aangewezen op 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 40-42; dubbel woonhuis. Bouw
 jaar: ca 1800. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 43; vm winkelwoonhuis, later
 winkel. Bouwjaar: 1908. Ontwerp: onbe-
 kend. Aangewezen op 18 december 2007.
● Dorpsstraat 44; woonhuis. Bouwjaar: 1799.
 Ontwerp: onbekend. Aangewezen op
 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 63; vm rijtuighandel/wagenma
 kerij, later winkelwoonhuis. Bouwjaar: 1910.
 Ontwerp: L. van der Bijl. Aangewezen op 18
 december 2007.
● Dorpsstraat 64-64A; vm café ‘Het
 Dors  ge Hert’. Bouwjaar: ca 1911. Ontwerp:
 onbekend. Aangewezen op  28 oktober
 2008.
● Dorpsstraat 65; woonhuis. Bouwjaar: 1909.
 Ontwerp: L. van der Bijl. 18 december 2007.
● Dorpsstraat 66-76/ Sta  onsstraat 2-20; com
 plex 16 winkel-woonhuizen, gevel-
 wand. Bouwjaar: 1923. Ontwerp:
 Joh. A. Bakhuizen. Aangewezen op
 28 oktober 2008.
● Dorpsstraat 78/ Sta  onsstraat 1-5; complex
 4 winkel-woonhuizen gevelwand. Bouw-jaar:
 1926. Ontwerp: H. van der Bijl. Aangewezen
 op 28 oktober 2008.
● Haagbeuklaan 1 en 3; kerkgebouw met pas
 torie H. Geestkerk. Bouwjaar: 1962.
 Ontwerp: J.G. de Groot. Ontwerp: J.G. de
 Groot. Aangewezen op 16 februari 2010.
● Handweg 2; voormalig spoorwegwachters
 woning ‘Post 32’. Bouwjaar: 1913.
 Aangewezen op 1 december 1998.
● Handweg 31; villa Johanna. Bouwjaar: 1916.
 Ontwerp: J. Roodenburgh. Aangewezen op
 12 mei 2009.
● Handweg 111; vm onderwijzerswoning.
 Bouwjaar: ca 1908. Ontwerp: onbe
 kend.  Aangewezen op 3 juni 2008.
● Handweg 117; kerkgebouw Geref. Hand
 wegkerk Gevelwand. Bouwjaar: 1899. B.
 Koolhaas. Aangewezen op 16 februari 2010.
● Handweg 119; vm pastorie (gevelwand)
 met 2 beuken, fagus sylva  ca ‘Atropunicea’
 in de voortuin. Bouwjaar: 1907. Ontwerp: L.
 van der Bijl. Aangewezen op 15 maart 2011.
● Ir. Romplaan ong. brug. Bouwjaar: 1937.
 Ontwerp: J. Wils. Aangewezen op 11
 december 2007.
● Noorddammerlaan 36; voormalig spoorweg



 wachterswoning en halte Bovenkerk ‘Sta  on
 31’. Bouwjaar: 1913. Ontwerp: H.E.S.M. Aan
 gewezen op 1 december 1998.
● Ouderkerkerlaan 1,3; vm marechausseeka-
 zerne. Bouwjaar: 1921. Ontwerp:
 Genie Amsterdam. Aangewezen op 10 juni
 2008.
● Ouderkerkerlaan 10; woonhuis. Bouwjaar:
 1915. Ontwerp: Heineke & Kuipers.
 Aangewezen op 8 september 2009.
● Ouderkerkerlaan 14,15; vm Christelijke
 school voor ULO. Bouwjaar: 1926. Ontwerp:
 A. Ingwersen. Aangewezen op 3 juni 2008.
● Sta  onsstraat 15-17 vm Post- en Telegraaf
 kantoor met bovenwoning. Bouwjaar: ca
 1921. Ontwerp: L. van der Bijl. Aangewezen
 op 28 oktober 2008.
● Sta  onsstraat 24-26;  vm kantoor Rijksont
 vanger der Belas  ngen met boven
 woning Bouwjaar: ca 1922. Ontwerp:
 L. van der Bijl. Aangewezen op 28 oktober
 2008.
● Sta  onsstraat 28, 28B en 30;
 voormalig spoorwegsta  on Amstelveen
 met sta  onswachterswoning en vrijstaand
 privaatgebouw met bergplaats. Bouwjaar:
 1912. Ontwerp: H.E.S.M. Aangewezen op 1
 december 1998.
● Veenendaalplein; brug en plantsoen met vij
 ver. Bouwjaar: 1937. Ontwerp: J.
 Wils. Aangewezen op 11 december 2007.
● Vierlingsbeeklaan 14A en 14B; voormalig
 dubbele spoorwegwachterswoning. Bouw-
 jaar: 1914. Ontwerp: H.E.S.M. Aangewezen
 op 1 december 1998.

Gemeentelijke beschermde dorpsgezichten
• Middeldorpstraat 17-25 en Roemer
 dorpstraat 1 t/m 11; complex van 16
 woningen. Ontwerp: W. Pool. Aangewezen
 op 22 december 2009.
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Cultuurhistorische Waardekaart Stadshart



18.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

De geschiedenis van het huidige winkelcentrum
Het Stadshart van Amstelveen is betrekkelijk jong.
De oudste delen van het stadshart zijn onmisken-
baar producten van de tweede hel   van de vorige
eeuw. De planningsgeschiedenis van het centrum
van Amstelveen begint in de jaren vij  ig. Aan de
Rembrandtweg, die de toegangsweg naar het nog te
realiseren winkel-centrum vormde, zijn in 1955 on-
geveer 30 winkels geopend. Het centrum werd in de
loop van 1961 geopend: “Plein 1960”. Het Binnenhof
was een grote rechthoekige binnenplaats, waar men
onder luifels rus  g zou kunnen winkelen. De Galerij-
fl ats, in de volksmond ‘Zaagtandfl ats’ genoemd, aan
de noordzijde van het plein, waarmee het centrum
werd afgesloten van de achterliggende wijk, vormen
een tegenstelling met het rechte Binnenhof. Aan de
zuidkant is het centrum begrensd door hoge toren-
fl ats, afgewisseld door lage fl atgebouwen met daar
tussen groenstroken. De grondvorm van de fl ats is
slingerende ofwel meandervormige woonblokken,
vandaar de naam ‘Meanderfl ats’.
Eind jaren tach  g werd duidelijk dat er iets met het
centrum moest gebeuren. Uitbreidingen en vernieu-
wingen van concurrerende centra in de regio maak-
ten het noodzakelijk om het centrum van Amstel-
veen een nieuwe impuls te geven. In 1989 werd dan
ook het winkelcen-trum “Plein 1960” gerenoveerd;
het werd overdekt en uitgebreid. Dat was bij lange
na niet voldoende. In 1991 koos de gemeenteraad
opnieuw voor een impuls in de ontwikkeling van
het Stadshart. In 1998 werd het Stadshart geopend.
Aan de geplande cultuurstrip, met de muziekschool,
volksuniversiteit en een nieuwe openbare biblio-
theek annex kunstuitleen, is pas in 1999 begonnen.

18. 2 Cultuurhistorische waarde
Op de Cultuurhistorisch waardekaart zijn geen
gebieden of objecten aangeduid met cultuur-histori-
sche waarde.

18.3 Landschappelijke waarde
Op de Cultuurhistorisch waardekaart zijn geen ge-
bieden aangeduid met landschappelijke waarde.

 

18.4 Archeologie

18.4.1 Verveend en drooggemaakt
Het Amstelveens grondgebied in het bestemmings-
plangebied Amstelveen Stadshart, hee   een lage
archeologische verwach  ngswaarde. Alleen bij zeer
grote bodemverstoringen met een oppervlakte
groter dan 10.000 vierkante meter, en dieper dan 30
cm, dient vroeg  jdig inventariserend archeologisch
onderzoek plaats te vinden. Het gebied is afgegraven
voor de turfwinning, ingepolderd, drooggemalen en
opgespoten met zand. De archeologische verwach-
 ngswaarde is er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.

18.5 Monumenten

Gemeentelijke monumenten

● Keizer Karelweg 259-281; fl atgebouw met
 12 appartementen. Bouwjaar: 1960.
 Ontwerp: W.M. Dudok en R.M.H. Magnée.
 Aangewezen op 27 oktober 2007.
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Cultuurhistorische Waardekaart Landelijk Gebied



19.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

De Amstel is een natuurlijke waterweg die vanaf de
late middeleeuwen voortdurend is aan-gepast ten
behoeve van goederen- en personen vervoer over
water. Kenmerkend voor de ontwikkeling van het
veen- en poldergebied is de aanleg van de polderka-
den. Door de ont-vening in de 17de en 18de eeuw
en het natuurlijke proces van inklinking daalde de
bodem. Door de voortschrijdende bodemdaling van
de aanliggende veen- en landbouwgronden werd
het verschil tussen de hoogte van het maaiveld
en het peil van de Amstel steeds groter. Hierdoor
moesten de kaden steeds worden verhoogd. Het
“Bovenland” is het niet ontveende gebied dat wordt
begrensd door de Amstel en Amsteldijk aan de ene
zijde en de Ringdijk en Ringsloot aan de andere
zijde. Achter de Ringdijk is het land ontveend en la-
ger gelegen: de polder of zogeheten “benedenland”.
Zowel langs de Amsteldijk als langs de Ringdijk
hebben in de 17de en 18de eeuw een heel aantal
molens gestaan, om het water van het benedenland
via de Ringsloot en het Bovenland naar de Amstel te
malen. Begin 20ste eeuw werd de bemaling groten-
deels overgenomen door (stoom)gemalen en ver-
dwenen de molens uit het landschap.
De bewoning van de Bovenkerkerpolder is van
oudsher gesitueerd aan de rand van de droogmake-
rij, aan de Ringdijk en de Amsteldijk. De gene  sche
en ruimtelijke samenhang met de ringdijk, ringsloot
en de verkaveling is nog duidelijk aanwezig. Hoewel
het grootste deel van de molens verdwenen is, is de
molengang in de Bovenkerkerpolder nog herkenbaar
aan de afwijkende verkaveling. Boerderijen aan de
Ringdijk en de Amsteldijk zijn nog in re-delijke geta-
len aanwezig, al verliezen zij hun agrarische func  e.
Wonen aan de Amstel en in de polder is in trek,
maar de gemeente Amstelveen hee   in haar be-
leid vastgelegd dat langs de Amsteldijk geen ruimte
meer wordt geboden voor uitbreiding van de woon-
bebouwing. Vervangende nieuwbouw dient boven-
dien aan te sluiten qua diversiteit, schaal en uitstra-
ling bij de bestaande bebouwing langs de Amstel.

19.2 Cultuurhistorische waarde

19.2.1 Dorpskern Nes aan de Amstel
Het dorpje Nes aan de Amstel ligt halverwege Ou-
derkerk en Uithoorn en is ontstaan op een landtong
(of nes), die eerder vastzat aan de oostoever van de
Amstel. Toen men de bocht afsneed door het graven
van een kortere verbinding ontstond een eiland. De
oorspronkelijke rivierarm slibde dicht, waarna het

eiland vastzat aan de westoever. Het dorp ligt aan
de rand van de Bovenkerkerpolder welke in 1764
werd drooggelegd. Het oorspronkelijke lintdorp
langs de Amsteldijk bestaat thans uit verschillende
buurtschappen; De Nes, de Zwaluwen-buurt, Vier-
huizen en Waardhuizen. De Zwaluwenbuurt vormt
nu de kern van het dorp, hier ligt het Rijksmonu-
mentale katholieke complex met de Urbanuskerk
met pastoriewoning en de voormalige Sint Joseph-
school. Het dorp Nes is een kilometer zuidelijker
ontstaan in de omgeving van de Nessersluis, de plek
waar nu een pont over de Amstel vaart. Hier stond
ten  jde van de hervorming (begin 17de eeuw) een
katholieke schuilkerk, die vele katholieken aan zich
bond. Mede daardoor is het te verklaren dat de Nes-
ser gemeenschap tot aan het midden van de 20ste
eeuw bijna voor 100% rooms-katholiek was. De toe-
nemende ontkerkelijking bracht daar verandering
in en de bouw van meer dan 100 nieuwe woningen
in de Zwa-luwenbuurt in de jaren ‘70 versterkte die
ontwikkeling nog eens. Die nieuwe Nessers waren
veelal Amstelveners en Amsterdammers die hun
hart hadden verpand aan de kleinschalige woon-
gemeenschap. De katholieke neo-gothische Urba-
nuskerk, gebouwd door Jos Cuijpers tussen 1889 en
1891, is desondanks nog al  jd beeldbepalend voor
het silhouet van het dorp.

19.2.2 Boerderijen
Niet zo lang geleden stonden er nog 27 boerderijen
in de Bovenkerkerpolder, bijna allemaal aan de Ring-
dijk en aan de Amsteldijk-Zuid, overwegend van het
type dwarshuis. Het woon-gedeelte stond dwars op
de stallen, evenwijdig aan de weg. Het belangrijkste
vertrek was de verhoogde ‘opkamer’, die eigenlijk
alleen maar werd gebruikt op zondag of bij voor-
naam be-zoek. Omdat deze kamer hoog lag, bood
zij tevens een uitzicht over de dijk, maar vormde
ook een ideale vluchtplaats bij overstromingen.
Onder de opkamer bevond zich een koele ruimte,
die gebruikt werd als voorraadkamer of voor het
maken van kaas. De open tralieven-sters dienden
voor ven  la  e. Achter het aan de dijk georiënteerde
woonhuis, lag de stal. Daarachter, los verspreid
over het erf bevonden zich de bijgebouwen: stal-
len, (wa-gen)schuren, de hooizolder. Als gevolg van
het verlies van de agrarische func  e transforme-ren
veel boerderijen tot woningen en verdwijnen de
bijgebouwen. Of ze maken plaats voor nieuwbouw-
woningen, veelal vrijstaande villa’s die niet passen
binnen de typologie van het polderlandschap en de
daarbij behorende bebouwing.



19.2.3 Molens
De Bovenkerkerpolder werd in 1629 bedijkt en
bemaald door twee molens, aan de noordzijde
‘De Weteringsbrugmolen’ en aan de zuidzijde ‘De
Nessermolen’ ofwel ‘De Oude Gerard’. Nadat het
grootste gedeelte van de polder in een plas was ver-
anderd werd in 1764 door de Staten van Holland en
Wes  riesland octrooi verleend voor het droogma-
ken van de polder. Op circa 250 meter van de Amstel
werd de ringsloot aangelegd en met de vrijgekomen
grond kon de Ringdijk worden opgeworpen. Aan de
Ringdijk kwamen de molens ‘De Hoorn’ en ‘De Zon’
tot stand. Deze molens loosden op het niet ver-
veende bovenland en om het waterpeil daar niet te
veel te laten s  jgen werd molen ‘De Parel’ gebouwd,
die het water van het bo-venland weer in de Amstel
loosde. Nadat het waterpeil in de polder was gezakt
werden in 1767 op een lager niveau nieuwe molens
opgericht, ‘De Johanna Bregi  a’ en ‘De Cornelia
Wilhelmina’. Een jaar later werden weer op een
lager niveau molens bijgebouwd, totdat de polder
in 1769 droogviel. Tussen 1818 en 1836 werden de
schepradmolens verbouwd tot vij-zelmolens. Na de
overgang op machinale bemaling werden de mo-
lens in 1914 buiten gebruik gesteld. Van het bema-
lingsapparaat van totaal 11 molens zijn slechts drie
onderstukken bewaard gebleven: De Hoorn (1765,
vervijzeld in 1819), De Parel (1766, vervijzeld in
1822) en De Cornelia Wilhelmina (1766, vervijzeld in
1836). Deze zijn alle drie aangewezen als gemeente-
lijk monument en als woning in gebruik.

19.2.4 Verdedigingswerken
Vanaf de 16e eeuw ontwikkelde de wapentechniek
zich zodanig dat kastelen, stadsmuren en ves  ng-
grachten niet voldoende bescherming boden tegen
vijandelijk geschut. Er werden daarom steeds meer
verdedigingswerken aangelegd in het buitengebied.
De omgeving van Amstelveen maakte deel uit van
het verdedigingsgebied rond Amsterdam. Dwars
door Am-stelveen loopt een stelling van een aantal
oude verdedigingswerken: een voorloper van de
Stelling van Amsterdam uit 1787.  Deze linie werd
aan het begin van de 19de eeuw door de luitenant-
generaal C.R.T. baron Krayenhoff  aangelegd, in
opdracht van Raadspensionaris R.J. Schimmelpen-
ninck (1761-1825). Begin 19de eeuw dreigde oorlog
tussen Frankrijk en Pruissen en bestond er de vrees
dat het Koninkrijk bij het Franse Rijk zou worden in-
gelijfd. Dit was aanleiding om een verdedigingslinie
met inunda  es (het onderwater ze  en van gebie-
den) en de verdedigingsposten te ontwerpen in een
cirkel rondom Amsterdam, die de aanvallers op ten-

minste twee uur van de hoofdstad zouden houden.
De linie bestond uit zogeheten ‘posten’: dit zijn een-
voudige, hoger gelegen aarden wallen bewapend
met één of meer kanonnen. De posten 11, 12, 13 en
14 van deze linie bevonden zich op het huidige Am-
stelveense grondgebied: twee ervan ter hoogte van
het oude dorp (post 13 aan de Ou-derkerkerlaan en
post 14 aan de Handweg), en twee ten zuiden van
de Koninklijke Nederlandse Springstoff enfabriek,
aan de Amstel (post 12 aan de Oostelijke Ringdijk in
de Boven-kerkerpolder en post 11 aan de Amsteldijk
zuid). Van de posten is weinig meer terug te vin-
den. Ze zijn afgegraven en/of overbouwd. Alleen van
de post 12 aan de Kruitmolen is in 2011 een recon-
struc  e gemaakt.

19.3 Landschappelijke waarden

19.3.1 Polderlandschap
Het landschap van de Bovenkerkerpolder is steeds
aan veranderingen onderhevig geweest. Aanvan-
kelijk was de polder een deel van een uitgestrekt
moerasbos, later werd het een grote veenplas, en
daarna een droogmakerij waarbij molens rond Nes
aan de Amstel het landschap bepaalden. Als gevolg
van de bemaling, ging de bodem van de polder
inklinken en moest men het water van de droogma-
kerij steeds dieper wegmalen. Het bemalingsappa-
raat bleef tot 1914 gehandhaafd: het jaar waarin het
polderbestuur overstapte op mechanische bema-
ling. De overgebleven vijzelmolens werden verkocht
en geleidelijk aan geheel of gedeeltelijk gesloopt.
Droogmakerijen zijn zeer bepalend geweest voor de
landschapsontwikkeling van de
Bovenkerkerpolder. De kleinschalige verkaveling is
in dit (zuidelijke) deel van de Bovenker-kerpolder
gaaf en herkenbaar, in het noordelijke deel (bestem-
mingsplan Zuid-Oost) is het volledig verdwenen
door de bouw van de woonwijken Middenhoven,
Waardhuizen en Groe-nelaan. De kenmerkende
openheid is in het zuidelijk en oostelijk gedeeltelijk
nog aanwezig. De ruimtelijke en gene  sche samen-
hang tussen het wegen- en afwateringspatroon
enerzijds, en de Amsteldijk, het bovenland, de
polder en de ringdijk anderzijds, is hier nog al  jd af-
leesbaar in het landschap. De ringdijk van de Boven-
kerkerpolder is in het oosten het best herkenbaar.
Hier is ook de overgang van droogmakerij naar de
bovenlanden van de Amstel te zien. In het westen
valt de ringdijk samen met de ringdijk van de Noor-
der-Legmeerpolder.
Zowel deze verkaveling als het hoogteverschil in het
landschap is van landschappelijke waarde. Het gee



ons inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en het
func  oneren van een polderlandschap en de droog-
makerij.

19.3.2 Onverveend Bovenland
De strook bovenland langs de Amstel is nooit ont-
veend. Dit hee   verschillende redenen: ten eerste
was het veen direct langs de Amsteldijk minder
bruikbaar als brandstof (bosveen, vaak vermengd
met kleiafze   ngen). Daarnaast was in de 17de
eeuw een verbod uitgevaardigd om turf te steken
langs de Amsteldijk van zo’n 150 tot 450 meter
breedte uit angst voor a  alving van de Amstel-
dijk. Daarbij behoorde het land van oudsher bij
boerderijen en buitenplaatsen en mocht het dus
niet zomaar afgegraven worden. Het onverveende
bovenland onderscheidt zich duidelijk van het ach-
tergelegen lagere ontveende polderlandschap, en
hee   cultuurhistorische waarde.

19.3.3 Dijklichaam Amsteldijk
Langs de gehele oostelijke gemeentegrens loopt
de rivier de Amstel, en de daarnaast gelegen Am-
steldijk. Naast de func  onele waarde, namelijk de
barrière die de dijk vormt tegen het water uit de
Amstel, hee   de dijk ook cultuurhistorische waarde.
De hoger gelegen dijk vormt al vele eeuwen de
doorgaande route voor het vervoer van mensen
en goederen tussen Am-sterdam en Ouderkerk
aan de Amstel. Ook is hier, langs de dijk en op het
hoger gelegen bo-venland, in de afgelopen eeuwen
bebouwing ontstaan, variërend van buitenplaatsen
tot boerderijen en arbeiderswoningen. Nog al  jd is
de Amsteldijk een zeer geliefde plek om te wonen
en te recreëren.

19.3.4 Amsteleiland
Het Amsteleiland is in de geschiedenis niet van
nature een eiland, het was van oorsprong verbon-
den met de nu westelijke oever van de Amstel; de
Amsteldijk Zuid. Oorspronkelijk maakte de Amstel,
tot 1738, ter hoogte van het eiland, alleen een zeer
scherpe bocht in de van nature sterk meanderende
rivier. Gezien de grote bedrijvigheid in de streek,
het belang van transport over water, maar vooral
vanwege de in de loop der jaren steeds langer wor-
dende trekschuiten die in de problemen kwamen
door de scherpe bocht in de Amstel, beslo-ten de
“Schepenen van Amsterdam” om ter plaatse de
rivier recht door te trekken. Deze kor-te verbinding
werd gegraven in 1738, waardoor het Amsteleiland
ontstond. In die  jd hee  e het gebied echter nog
“Rietmolenshoek”, genoemd naar de krijtmolen die

op de zuidwestelijke punt van het ontstane eiland
stond.
Aanvankelijk was het ‘nieuwe’ eiland een onont-
gonnen (natuur)gebied. De eerste bedrijvigheid
ontstond aan het begin van de 20e eeuw. Aan de
westelijke zijde ontwikkelde zich een bedrijfsma  g
gebruik in de scheepsbouw. De enige bebouwing
op het eiland is dan nog het houten huis aan de
oostzijde van het eiland, de houten driekap loods en
twee hellingbanen. In die  jd was er nog geen vaste
verbinding naar één van de oevers. Er lag lange  jd
alleen een vlotbrug aan de zijde van het houten huis
naar de oostelijke oever van “De Ronde Hoep”. Eind
jaren ’50 van de vorige eeuw werd er een vaste ver-
binding gebouwd aan de noordzijde van het eiland
naar de doorgaande weg Rondehoep West.
In de historie van de scheepswerf zijn er in de loop
van de  jd onder meer dekschuiten, bin-nenvaart-
schepen, mossel- en visko  ers en ten slo  e grote
jachtschepen van de helling ge-gaan. In 1993 ging
het laatste schip van de helling en in 2008 is het
eiland verkocht aan een projectontwikkelaar. De
aanwezige bebouwing is toen gesloopt, maar de
realisa  e van de voorziene villawijk is niet van de
grond gekomen.

19.3.5 Dijklichaam Bovenkerkerweg

Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilome-ter westelijk
van de Amstel een achterkade opgeworpen om het
ontgonnen gebied te be-schermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
achterkade, ook wel de veendijk genoemd, is nog
steeds herkenbaar in het hoger gelegen tracé van
de huidige Amsterdamse/Amstelveense weg, Dorps-
straat, Handweg en Bovenkerkerweg.
De hoger gelegen Bovenkerkerweg is nog al  jd goed
herkenbaar, en hee   cultuurhistorische waarde.
Langs de Bovenkerkerweg ontstonden in de loop
der eeuwen boerderijen, overwe-gend haaks op de
dijk gelegen. Enkele exemplaren uit het begin van
de 20ste eeuw zijn aan-gewezen als gemeentelijk
monument.
 
19.4 Archeologie

19.4.1 Dijklichaam
Zowel de meest westelijke grens van het bestem-
mingsplangbied Landelijk gebied als de oostelijke
grens is  op de archeologische beleidsadvieskaart
aangegeven als een ‘zone waarbinnen historische
bebouwing hee   plaatsgevonden’. Aan de westzijde



loopt de Boven-kerkerkade, de doorgaande route
tussen Amstelveen en Uithoorn, en aan de oostzijde
de Amsteldijk zuid, de doorgaande route tussen
Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. De ar-
cheologische verwach  ngswaarde is hier hoog. Dat
betekent dat bij bodemverstoringen met een opper-
vlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm een
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
vereist is.

19.4.2 Onverveend bovenland
Het gebied tussen de Amsteldijk en de ringdijk
bestaat uit onverveend bovenland. Het is daarom
op de archeologische beleidsadvieskaart aanduid als
van middelhoge archeologische waarde. Dat bete-
kent dat bij bodemingrepen met een oppervlakte
groter dan 1.000 vierkante meter, dieper dan 30 cm,
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
dient plaats te vinden.

19.4.3 Ge  j-inversieruggen
Een groot gedeelte van het bestemmingsplangebied
landelijk gebied is op de archeologische beleidsad-
vieskaart aangegeven als ge  j-inversierug. Hiervoor
geldt dat bij bodemverstoringen groter dan 5.000
m2 én dieper dan 30 cm vroeg  jdig inventariserend
archeologisch on-derzoek vereist is.

19.4.4 Verveend en drooggemaakt
Het landelijk gebied ten westen van de ringdijk rond
de Bovenkerkerpolder en ten oosten van de Boven-
kerkerweg, hee   voor een deel een lage archeolo-
gische verwach  ngswaarde. Alleen bij zeer grote
bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan
10.000 vierkante meter, en dieper dan 30 cm, dient
vroeg  jdig inventariserend archeologisch onderzoek
plaats te vinden. Het gebied is afgegraven voor de
turfwinning, ingepolderd en drooggemalen. De ar-
cheologische verwach  ngswaarde is er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werk-zaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.

19.5 Monumenten

Rijksmonumenten
● Amsteldijk-Zuid 23-28; 29-34; 35-40
 (complex 524282); drie blokken van zes
 dienst-woningen springstoff enfabriek.
 Bouwjaar: 1905. Ontwerp: B.J. Ouendag.
 Aangewezen op 9 juli 2002.
● Amsteldijk-Zuid 54; 55; 56; 57; 58 (complex
 511966); buskruitmolen met vier woningen,
 incl. poort. Bouwjaar: 1718, 1782. Ontwerp:
 B.J. Ouendag. Aangewezen op 8 september
 2005.
● Amsteldijk-Zuid 59; 60; 61; 62 (complex
 511966); vier dienstwoningen. Bouw-
 jaar: 1940. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 8 september 2005.
● Amsteldijk-Zuid 68 (8124) vm. sluiswachters
 woning (1764)
● Amsteldijk-Zuid 91 (8125) boerderij (19de
 eeuw)
● Amsteldijk-Zuid 144; 145 (complex 524286);
 St. Urbanuskerk Nes a/d Amstel incl. toe-
 gangshek tot begraafplaats en pastorie met
 erfscheiding. Bouwjaar: 1889. Ont
 werp: Joseph T.J. Cuypers. Aangewezen op
● De Oude Molen 1; 2; 3; 4; 5
 (complex 511966); De Oude Molen 1: labo
 ratorium, watertoren; De Oude Molen
 1a: werkplaats annex  mmerwinkel;
 De Oude Molen 1b: salpeter- en katoenma
 gazijn; De Oude Molen 1c: salpetermagazijn;
 De Oude Molen 2: twee salpeterzuurgebou
 wen; De Oude Molen 4: magazijn;
 De Oude Molen 5: koestal en wagenschuur,
 kapberg; Bouwjaar: ca. 1720, 1907, 1918.
 Ontwerp: J.F. Klinkhamer en B.J. Ouendag.
 Aangewezen op 8 september 2005.
● Hollandse dijk (524292) uitstroomgoot met
 uitwateringsluis (spuisluis) ten behoeve van
 het gemaal van de Noorder Legmeer
 en Thamerpolder. Bouwjaar: 1884. Ontwerp:
 W.C. & K. de Wit. Aangewezen op 9 juli 2002.
● Kruitmolen tegenover 21 (524293) trans
 formatorhuisje. Bouwjaar: 1918. Ontwerp:
 J.B. van Loghem. Aangewezen op 9 juli 2002.
● Kruitmolen 2, 4 (complex 511966); twee
 gekoppelde dienstwoningen. Bouw
 jaar: 1940. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 8 september 2005.
● Kruitmolen 6; 8 (complex 511966): twee
 gekoppelde dienstwoningen. Bouw-
 jaar: 1940. Ontwerp: onbekend. Aangewezen



op 8 september 2005.

Gemeentelijke monumenten
● Amsteldijk-Zuid 67/67A; vm gemeentelijk
 aba  oir met kantoor en bovenwo
 ning. Bouwjaar: 1928. Ontwerp: P.M.A. Huur
 man, Willem Stok & ir H.F. Mertens. Aange-
 wezen op 18 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 74; voormalige boerderij Van
 Buuren met drie lindebomen. Bouwjaar:
 ca 1855. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 11 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 81; woonhuis vm. boerderij
 De Waardhuizen. Bouwjaar: 18e eeuw. Ont-
 werp: onbekend. Aangewezen op 11
 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 117; voormalige molen.
 Bouwjaar: 1766. Ontwerp: Anthony de Heus
 en Anthony Coesandt.  Aangewezen
 op 12 juli 2011.
● Amsteldijk-Zuid 122; voormalige boerderij.
 Bouwjaar: laatste kwart 19e eeuw.
 Ontwerp: onbekend. Aangewezen op
 11 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 138; vm parochiale St. Jo
 sephschool. Bouwjaar: 1921. Ontwerp: on-
 bekend. Aangewezen op 18 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 146; woonhuis (kerkbestuur
 St. Urbanuskerk). Bouwjaar: 1914. Ont-werp:
 P.J. de Bruijn. Aangewezen op 18 december
 2007.
● Amsteldijk-Zuid 150; woonhuis. Bouwjaar:
 laatste kwart 19e eeuw. Ontwerp:
 onbekend. Aangewezen op 18
 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 167; woonhuis. Bouwjaar:
 eerste kwart 19e eeuw. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 18 december 2007.
● Amsteldijk-Zuid 194; woon-zorgboerderij,
 voormalige boerderij alleen voorhuis
 met 1 beuk en 1 taxus. Bouwjaar: vermoe
 delijk 1874. Ontwerp: onbekend. Aangewe
 zen op 11 december 2007.
● Kerklaan 40; woonhuis met vm werkplaats.
 Bouwjaar: laatste kwart 19e eeuw. Ontwerp:
 onbekend. Aangewezen op 18
 december 2007.
● Nesserlaan 1; boerderij Bouwlust. Bouwjaar:
 1820. Ontwerp: onbekend. Aangewezen op
 18 december 2007
● Noorddammerweg 99; boerderij. Bouwjaar:
 laatste kwart 19e eeuw. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 18 december 2007.

● Noorddammerweg 104; boerderij Adriaan
 hoeve. Bouwjaar: laatste kwart 19e eeuw.
 Ontwerp: onbekend. Aangewezen op
 18 december 2007.
● Ringdijk BP 1; dwarshuisboerderij ‘Mariahoe
 ve’ en vm zomerhuis. Bouwjaar: 4e
 kwart 19e eeuw. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 10 juni 2008.
● Ringdijk BP 6; samengevoegde arbeidershuis
 jes vh 5 en 6 behorende bij boerderij nr. 7.
 Bouwjaar: ca 1900. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 10 juni 2008.
● Ringdijk BP 7; boerderij. Bouwjaar: 1923.
 Ontwerp: onbekend. Aangewezen op 10 juni
 2008.
● Ringdijk BP 15; voormalige molen. Bouwjaar:
 1765. Ontwerp: onbekend. Aangewezen op
 12 juli 2011.
● Ringdijk BP 18; voormalige molen. Bouwjaar:
 1767. Ontwerp: onbekend. Aangewezen op
 12 juli 2011.
● Ringdijk BP 22; boerderij. Bouwjaar: 3e kwart
 19e eeuw. Ontwerp: onbekend. Aangewezen
 op 10 juni 2008.
● Ringdijk BP 23; stolpboerderij ‘Kerkzicht’.
 Bouwjaar: ca 1885. Ontwerp: onbekend.
 Aangewezen op 10 juni 2008.
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Cultuurhistorische Waardekaart Amstelveen Noord-Oost



20.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

Kronenburg-Uilenstede
De wijk Kronenburg Uilenstede ligt tegen de ge-
meentegrens van Amsterdam aan, en grenst aan de
zuidkant aan de woonwijk Kostverloren. Amstelveen
was tot de jaren zes  g vooral een woongemeente.
Eind jaren vij  ig drong het besef door dat er be-
hoe  e was aan een evenwich  ge verdeling van
werkgebieden in de regio. Amstelveen moest in dat
kader plaats bieden aan bijzondere voorzieningen,
zoals ziekenhuizen, universiteitsgebouwen en grote
kantoorgebouwen. Kronenburg werd vanwege de
guns  ge ligging ten opzichte van de toekoms  ge
Rijksweg A3 aangewezen als ideale loca  e. In de
jaren zes  g gingen de eerste studenten aan de Vrije
Universiteit wonen op Uilenstede, een ‘campus’ met
voorzieningen en woningen voor studenten. Het
zuiden van Kronenburg groeide in de jaren zes  g,
zeven  g en tach  g uit tot één van de meest pres  gi-
euze werkgebieden in Amstelveen.

Bankras/Kostverloren
Als antwoord op de woningnood na de Tweede We-
reldoorlog werd in de jaren vij  ig en zes  g Bankras-
Kostverloren aangewezen als één van de uitbrei-
dingloca  es van Amstelveen. Bankras-Kostverloren
is een zogenaamde ‘stempelwijk’, waarbij patronen
van bebouwing binnen de wijk regelma  g werden
herhaald. In stempelwijken worden voorzieningen,
wonen, werken en verkeer strikt van elkaar geschei-
den. In de woonbuurten wordt vooral
gewoond; voorzieningen en winkels zijn geconcen-
treerd in winkelcentra en de hoofdwegen hebben
primair een verkeersfunc  e. Binnen de woonbuur-
ten bestaat de verkeerskundige structuur uit woon-
straten, (parkeer)pleintjes en paden in het groen.
Passend binnen de na-oorlogse wijkgedachte is
Bankras-Kostverloren zo ontworpen dat het een min
of meer zelfstandige woonwijk zou vormen.
De naam van de noordelijke buurt is ontleend aan
de buitenplaats Kostverloren, naar een buiten-
plaats die vroeger aan de Amstel hee   gelegen.
Dat was de eerste buitenplaats die langs de Amstel
gebouwd werd. De zuidelijk gelegen wijk  Bankras
werd vernoemd naar het Bankrasmeertje, dat even
ten oosten van deze buurt hee   gelegen. De wijken
Bankras en Kostverloren zijn gescheiden door een
wijkpark en een scholencomplex. Elke buurt hee
een eigen winkelcentrum. Tussen de beide buurten
is de centrale groenstrook een belangrijk element.

20.2 Cultuurhistorische waarden

20.2.1 Kerken
Aan het Westelijk Halfrond, grenzend aan de noord-
zijde van het Bankraspark, is de Titus Brandsmakerk
met Karmalietenklooster te vinden. De kerk en
klooster zijn gebouwd in 1969 naar ontwerp van
het architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-
Thunnissen. Het ensemble van het kerkgebouw teza-
men met het klooster is aangewezen als gemeente-
lijk mo-nument.
Aan de zuidkant van het Bankraspark ligt de voor-
malige Bankraskerk, welke momenteel in gebruik
als Nederlands Israëli  sche synagoge. Deze kerk aan
de Max Havelaarlaan 435, gebouwd in 1971, geniet
geen monumentale status.

20.3  Landschappelijke waarden

Op de Cultuurhistorisch waardekaart zijn geen ge-
bieden aangeduid met landschappelijke waarde.

 
20.4 Archeologie

20.4.1 Verveend en drooggemaakt
Het volledige gebied behorende tot bestemmings-
plangebied Amstelveen Noord-Oost, hee    een
lage archeologische verwach  ngswaarde. Alleen bij
zeer grote bodemverstoringen met een oppervlakte
groter dan 10.000 vierkante meter, en dieper dan 30
cm, dient vroeg  jdig inventariserend archeologisch
onderzoek plaats te vinden. Het gebied is afgegraven
voor de turfwinning, ingepolderd, drooggemalen en
op loca  e van de woongebieden opgespoten met
zand. De archeologische verwach  ngswaarde is er
daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden
uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werkzaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.



20.5 Monumenten

Gemeentelijke monumenten
● Straat van Mozambique 1; Rietveldwoning,
 huize Dolk (1966) 18 december 2007.
● Westelijk Halfrond 1 en 3A; kerkgebouw
 Titus Brandsmakerk met Karmelietenklooster
 (1969) 16 februari 2010.
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Cultuurhistorische Waardekaart Legmeerpolder



21.1 Gebiedsbeschrijving algemeen

De Legmeerpolder ligt ten zuiden van de uitbrei-
dingswijk Westwijk. De polder wordt
begrensd door de Legmeerdijk, J.C. van Ha  emweg,
Bovenkerkerweg en gemeentegrens met Uithoorn.
De Noorderlegmeerpolder kent een rechthoekige
verkaveling met kavels van tweehonderd bij zeshon-
derd meter. De Meerlandenweg verdeelt de Leg-
meerpolder grofweg in twee gebieden. Een land- en
tuinbouwgebied met grote kassencomplexen ten
westen van de weg en ten oosten van de Meer-
landenweg een grotendeels onbebouwd agrarisch
gebied met een beperkt aantal bedrijven langs de
Bovenkerkerweg en Hollandse Dijk. Het open land-
schap en de beplan  ng rondom de erven van de
agrarische bedrijven vormen de groen-structuur van
het gebied. In het land- en tuinbouwgebied staan
voornamelijk bedrijfsgebouwen en kassencom-
plexen, en woningen in zeer diverse bouwvormen.
Kenmerkend voor de agrarische complexen is de hië-
rarchie van de panden op het erf. In de Legmeerpol-
der zijn twee boerderijen aan de Noordammerweg
aangewezen als gemeentelijk monument.

21.2 Cultuurhistorische waarde

21.2.1  Boerderijen
De Legmeerpolder werd rela  ef laat drooggemalen,
in de tweede hel   van de 19de eeuw. Pas enige  jd
daarna ontstonden ook hier agrarische bedrijven,
die zich in tegenstelling tot de boerderijen aan de
Amstel, rich  e op de akkerbouw en tuinbouw (veel-
al in kassen). De typologie van deze boerderijen is
dan ook totaal anders, en in mindere mate cultuur-
historisch waardevol. Niet alleen vanwege het latere
bouwjaar, maar ook vanwege een andere bedrijfs-
voering. De boerderijen hier bestaan veelal uit een
losstaand woonhuis, met daarachter gelegen kassen
en func  onele schuren voor de landbouwvoertuigen
en opslag. Alleen aan de hoger gelegen Bovenker-
kerweg/Zijdelweg en de Noorddammerweg, van
oudsher een doorgaande route rich  ng Uithoorn
over een dijk, staan nog een aantal voorname boer-
derijen die stammen uit het laatste kwartaal van de
19de eeuw. Deze langgerekte gebouwen zijn alle
haaks op de dijk gelegen, met het woonhuis rich  ng
de dijk, en de stal of schuur in het verlengde daar-
van gelegen, onder dezelfde kap als het woonhuis.

21.2.2  Spoorlijn
Door het bestemmingsplangebied Legmeerpolder
loopt het tracé van een voormalige, uit 1915 stam-

mende, spoorlijn. Deze liep vanuit Amsterdam
in zuidelijk rich  ng en splitste ter hoogte van de
kruising Noorddammerlaan-Handweg, en liep vanaf
daar in westelijke rich  ng naar Aalsmeer langs de
huidige Noorddammerlaan, en in zuidelijke rich  ng
naar Uithoorn langs de huidige Bovenkerkerweg-Zij-
delweg. Hoewel de rails grotendeels verwijderd is,
is het tracé nog al  jd herkenbaar. De metrolijn door
Amstelveen van Poortwachter naar Westwijk maakt
gebruik van het oude tracé. Het tracé van de spoor-
lijn vertegenwoordigt cultuur-historische waarde.

De Haarlemmermeerspoorlijnen vormen een
netwerk van voormalige lokaalspoorlijnen in het
gebied tussen Haarlem, Amsterdam, Utrecht en
Leiden. De eerste plannen voor spoorlijnen door
de Haarlemmermeer werden al gepresenteerd in
1864 door burgemeester Amersfoord, twaalf jaar
na het droogvallen van de polder. Van uitvoering
kwam niets terecht. Pas in 1912 werden de eerste
lijnen geopend. De lijnen werden aangelegd door
de HESM (Hollandsche Electrische-Spoorweg-
Maatschappij). Ondanks die naam, die wijst op de
ambi  es van deze maatschappij, zijn de lijnen nooit
geëlektrifi ceerd. Voor reizigersvervoer hebben er
alleen stoomtreinen gereden. Door de economische
crisis van de jaren der  g werden diverse lijnen al na
ruim twee decennia weer gesloten. Alleen de lijnen
Amsterdam-Haarlemmermeersta  on – Amstelveen
– Aalsmeer en Bovenkerk – Uithoorn – Nieuwersluis
bleven nog voor reizigers- en goederenverkeer in
gebruik. In 1950 reed hier de laatste reizigerstrein.
In 1972 werden de lijnen gesloten. Tussen het
Haarlemmermeersta  on tot Bovenkerk rijdt nu met
enige regelmaat een museumtrammetje over het
oude, maar inmiddels geëlektrifi ceerde tracé.

21.3  Landschappelijke waarde

21.3.1 Dijklichaam Legmeerdijk
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilome-ter westelijk
van de Amstel een achterkade opgeworpen om het
ontgonnen gebied te be-schermen tegen water-
overlast vanuit het nog niet ontgonnen veen. Deze
veendijk fungeerde als ontginningsbasis voor de
verder in westelijke rich  ng optrekkende ontginnin-
gen van de Legmeerpolder. Ook hier werd opnieuw
een achterdijk opgeworpen, en is herkenbaar in het
huidige tracé Noorddammerlaan en Legmeerdijk.
Deze hoger gelegen veendijk vormde de doorgaan-
de weg tussen Amstelveen en Aalsmeer. De hoger
gelegen Legmeerdijk is nog al  jd goed herkenbaar



in het landschap.

21.3.2 Dijklichaam Bovenkerkerweg-Zijdelweg
Nadat vanaf de 15e eeuw op grote schaal ontvening
plaatsvond, werd op ongeveer 3 kilome-ter westelijk
van de Amstel een achterkade opgeworpen om het
ontgonnen gebied te be-schermen tegen waterover-
last vanuit het nog niet ontgonnen veen. Het zuide-
lijke deel van deze achterkade, ookwel de veendijk
genoemd, is nog steeds herkenbaar in het hoger
gele-gen tracé van de huidige Bovenkerkerweg-Zij-
delweg. De veendijk fungeerde als ontgin-ningsbasis
voor de verder in westelijke rich  ng optrekkende
ontginningen. De hoger gelegen Bovenkerkerweg-
Zijdelweg is nog al  jd goed herkenbaar, en hee
cultuurhistorische waarde.

21.4 Archeologie

21.4.1 Dijklichaam
Zowel de meest westelijke grens van het bestem-
mingsplangebied Legmeerpolder, het dijkli-chaam
Legmeerdijk, als een deel van de oostelijke grens,
het dijklichaam Bovenkerkerkade-Zijdelweg, is op de
archeologische beleidsadvieskaart aangegeven als
dijklichaam; een zone met historische bebouwing.
De archeologische verwach  ngswaarde is hier hoog.
Dat betekent dat bij bodemverstoringen met een
oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm
een vroeg  jdig inventariserend archeologisch onder-
zoek vereist is.

21.4.2 Ge  j-inversieruggen
Het overgrote gedeelte van het gebied ten oosten
van de voormalige spoorbaan is op de ar-cheologi-
sche beleidsadvieskaart aangegeven als ge  j-inver-
sierug. Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen
groter dan 5.000 m2 én dieper dan 30 cm vroeg  jdig
inventariserend ar-cheologisch onderzoek vereist is.

21.4.3 Verveend en drooggemaakt
Het gebied ten westen van de voormalige spoorlijn
is van lage archeologische verwach-  ngswaarde.
Alleen bij zeer grote bodemverstoringen met een
oppervlakte groter dan 10.000 vierkante meter, en
dieper dan 30 cm, dient vroeg  jdig inventariserend
archeologisch onder-zoek plaats te vinden. Het ge-
bied is afgegraven voor de turfwinning, ingepolderd
en drooggemalen. De archeologische verwach  ngs-
waarde is er daarom laag.

De aanwezigheid van archeologische sporen of
resten in het plangebied kan nooit volledig worden

uitgesloten, ook niet wanneer in inventariserende
onderzoeken de loca  e vrij wordt gegeven voor
de geplande ontwikkeling of wanneer het om een
gebied gaat dat op de beleidsadvieskaart is aan-
gegeven als van ‘lage waarde’. Mochten er  jdens
de geplande werk-zaamheden toch archeologische
waarden worden aangetroff en dan geldt conform
ar  kel 53 van de Wet op de Archeologische Mo-
numentenzorg een meldingsplicht bij het bevoegd
ge-zag, de gemeente Amstelveen.

21.5 Monumenten

Gemeentelijke monumenten
● Noorddammerweg 104, boerderij Adriaan
 hoeve. Laatste kwart 19de eeuw. Aangewe-
 zen op 18 december 2007.
● Noorddammerweg 99, boerderij. Laatste
 kwart 19de eeuw. Aangewezen op 18
 december 2007.
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