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

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

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

Fire brigade and police station, later police station. Steam hose ‘Triton’, acqui-
red from Nieuwer-Amstel on May 1, 1896, J. Olie, Amsterdam City Archives
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TOLHEK 
AMSTELDIJK
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COLLEGE HOTEL/
HBS NIEUWER-AMSTEL

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

The Dutch Renaissance design of 
this former school building from 
1894 was presumably by the hand 
of W.J. de Groot, director of Public 
Works of Nieuwer-Amstel. In 1897, 
1902 and 1908 the school building 
was extended by the municipality 
of Amsterdam to house a gymnasi-
um and concierge dwelling. It has 
been the College Hotel since 2005.
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VOORMALIGE BRANDWEERKAZERNE 
EN POLITIEPOST NIEUWER AMSTEL
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Roelof Hartstraat 1 Van Baerlestraat 35 - 41

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

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

DE RIEKERMOLEN

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

This eight-sided wind mill from 1636 
originally stood in the Riekerpolder, 
near the village of Sloten, where it 
served as a polder mill for nearly 
300 years. In 1956 it had to be 
moved for the enlargement of 
the Nieuwe Meer, from which the 
dug-up sand was used for the 
development of the Western garden 
suburbs (Westelijke Tuinsteden). 
Five years later the mill was rebuilt 
in its current location on the Amstel 
river. 
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RK BEGRAAFPLAATS BUITENVELDERT
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De Borcht 10 Fred. Roeskestraat 103

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

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

BRITISH SCHOOL /
HUIS VAN BEWARING II

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

This building, which opened in 
1891, was originally a penitentiary 
prison. Later it became a house 
of custody for suspects awaiting 
verdict. The architect W.C. 
Metzelaar, employed by the 
Government, was a specialist in 
designing prisons. The complex 
has been drastically redeveloped 
recently to accommodate the 
British School of Amsterdam. 
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HAARLEMMERMEERSTATION
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Havenstraat 6 Amstelveenseweg 264

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

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

EDITIE 01
NIEUWER
AMSTEL

Open Monumentendag Amsterdam Buiten Buurten 

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

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

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

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

PESTANA HOTEL/
RAADHUIS NIEUWER-AMSTEL

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

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

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

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

2

Amsteldijk 67 Rustenburgerstraat 8

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

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

TWAALF VERDIEPINGEN HUIS/
WOLKENKRABBER

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

This twelve-story flat building is 
a striking point of reference in 
Berlage’s “Plan Zuid” (Plan South). 
The design from 1932, by J.F. 
Staal, was the first sky-rise building 
in Amsterdam. The construction 
exists out of a steel frame, but 
hides behind a facade of yellow 
brick. The extensive use of glass 
and steel is typical for the style 
commonly named as Nieuwe 
Zakelijkheid (New Objectivity).
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GEMAAL STADWIJCK
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Victorieplein 45 Amsteldijk 272

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

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

BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED

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

The best-known cemetery of Am-
sterdam is owned by Amstelveen, 
and was originally located in the 
territory of Nieuwer-Amstel and 
now finds itself within the muni-
cipal borders of Amsterdam. The 
oldest part, which was designed 
as a landscaped garden in 1869, is 
by the hand of L.P. Zocher. Many 
celebrities, including Oscar Carré 
and Herman Brood, have found 
their last resting place here.
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AMSTELRUST
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Amsteldijk 273 Amsteldijk 319

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

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

ROUTE 
NIEUWER AMSTEL (18 KM) 

BUURTEN

BUITEN


