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Woonplaats
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Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Vondelpark 1, 1071 AA Amsterdam
Complexomschrijving
Inleiding
Op een nagenoeg rechthoekig terrein tussen 1864 en 1877 in landschapsstijl op voormalige weilanden aangelegd
RIJ- EN WANDELPARK, oorspronkelijk genaamd Het Nieuwe Park, vanaf 1867 Vondelpark, naar een ontwerp van
J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher in opdracht van de Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam.
Initiatiefnemer van het project was een groep rijke zakenlieden rond C.P. van Eeghen. Doel was, in navolging van
andere buitenlandse steden, het in de nabijheid van de eigenlijke stad aanleggen van een volkspark, enerzijds als
recreatie voor de Amsterdamse burger; anderzijds als groene long in een opkomende industriele omgeving. De
financiering werd verzorgd door de burgerij door middel van donaties.
Het Vondelpark, het eerste volkspark van Nederland, is in twee verschillende fasen tot stand gekomen. Het smalle
stuk, gelegen tussen Zandpad en Vossiusstraat, kwam in 1864 tot stand naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. Direct
daarop volgde een tweede stuk dat zich uitstrekte ongeveer tot aan de huidige Gerard Brandtstraat in het noorden
en de Jacob Obrechtstraat in het zuiden, eveneens naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. maar nu in samenwerking
met zijn zoon L.P. Zocher. Dit deel was gereed in mei 1865. Deze twee parkdelen hadden samen een oppervlakte
van 10 ha. Het derde deel, tot aan de Amstelveenseweg, werd in 1876-1877 aangelegd naar een ontwerp van L.P.
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Zocher. Het uiteindelijke park had een oppervlakte van 45 ha. Grofweg wordt het Vondelpark in het oosten begrensd
door de Stadhouderskade, in het zuiden door de Vossiusstraat, P.C. Hooftstraat, Van Eeghenlaan, Van Eeghenstraat,
Koninginneweg, Koningslaan, Emmalaan, Sophialaan, Waldeck Pyrmontlaan, in het westen door de
Amstelveenseweg en in het noorden door het Zandpad, de Vondelstraat en de noordelijke Overtoomstrook. De grens
van het Vondelpark loopt tot en met het omringende hekwerk. Daar waar geen hekken zijn maar waterpartijen volgt
de grens de waterlijn tot aan de beschoeiing.
De hoofdstructuur van het park is bewaard gebleven; sommige details echter niet. Het beloop van de paden is hier
en daar enigszins veranderd en de paden vertonen niet meer hun oorspronkelijke breedte. In de loop der tijd is het
plantenassortiment voor een aanzienlijk deel gewijzigd maar op strategische plaatsen in het park bevinden zich
diverse bomen, struiken en planten. Er is hierbij bewust naar variatie gestreefd. De ruimtelijke opzet van het park is
bijzonder. Een wandeling door het park voert als vanzelf naar een aantal objecten zoals het theehuis, het
Vondelmonument of de muziektent.
Latere toegevoegde waarden vormen enkele sportfaciliteiten (twee tennisverenigingen) en het in het midden van de
jaren zestig verschenen rosarium (aangelegd op de plek waar het voormalige rosarium was gelegen).
N.B. In 1953 werd het Vondelpark eigendom van de gemeente Amsterdam.
Het Vondelparkcomplex heeft de volgende, samenstellende onderdelen:
1. Historische parkaanleg (mon.nr. 504839);
2. Parkopzichterswoning, Vondelpark 1 (mon.nr. 504736);
3. Paviljoen, Vondelpark 3 (mon.nr. 504833);
4. Gemaal (vanaf 1903 parkopzichterswoning), Vondelpark 4 (mon.nr. 504748);
5. Theehuis, Vondelpark 5 (mon.nr. 504760);
6. Vondelmonument (mon.nr. 504742);
7. Muziektent (mon.nr. 504754);
8. Brug 450, smeedijzeren loopbrug (mon.nr. 504808);
9. Brug 453, smeedijzeren loopbrug (mon.nr. 504814);
10. Brug 455, smeedijzeren loopbrug (mon.nr. 504827);
11. Hoofdingang Stadhouderskade (mon.nr. 504766);
12. Ingang Emmalaan met Willemsbrug (mon.nr. 504820);
13. Ingang Van Eeghenstraat (mon.nr. 504790);
14. Toegangshek aan Amstelveenseweg met twee ingangen (mon.nr. 504846);
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15. Groep van vijf identiek uitgevoerde toegangshekken aan Koninginneweg, Roemer Visscherstraat, P.C.
Hooftstraat, Vondelstraat t/o nr. 164 en Vondelstraat t/o Vondelkerk (mon.nr. 504772).
De objecten zijn op bijgevoegde kaart (minuut Vondelpark, overzicht 1:2000) met het corresponderende nummer
aangegeven.
Omschrijving
Het park is aangelegd op een aantal voormalige weilanden en bestaat uit waterpartijen (de meeste voorzien van
eilandjes), rij- en wandelpaden, ruiterpaden, lanen, weides, bossages, gebouwen en hekken. De hoofdingang ligt
aan de Stadhouderskade waarvan de geasfalteerde oprit in een flauwe curve doorloopt tot even voorbij de
Vondelbrug en zich dan splitst in twee eveneens geasfalteerde en van elkaar wegbuigende lanen. De een buigt naar
het noorden en loopt evenwijdig aan de Overtoom tot aan de Amstelveenseweg (voormalige drafbaan, thans
Platanenlaan). De ander buigt naar het zuiden en loopt langs de zuidelijke rand van het park eveneens naar de
Amstelveenseweg. Onderweg vertakken de hoofdlanen zich in allerlei slingerende zijpaden. In de oostelijke helft van
het park bevinden zich drie grillig gevormde waterpartijen die niet met elkaar in verbinding staan. In het westelijk
deel van het park bevinden zich slingerende waterpartijen met scherpe curves die op de hoeken uitmonden in
vijvers.
Waardering
In twee verschillende fasen tot stand gekomen Vondelpark naar ontwerp in landschapsstijl van J.D. en L.P. Zocher is
van grote landschappelijke, cultuurhistorische, tuinarchitectuurhistorische en stedebouwkundige waarde:
- als eerste volkspark van Nederland;
- vanwege de over het algemeen gaaf bewaarde aanleg in landschapsstijl bestaande uit rij-, wandel- en ruiterpaden,
waterpartijen met eilandjes en de weides;
- vanwege de invloed op andere parken (zowel in Nederland als daarbuiten);
- als (zelfs over de landsgrenzen) bekendste stadspark van Nederland;
- vanwege een aantal in het park aanwezige gebouwen en sculpturen, bruggen en een deel van het omringende
hekwerk met toegangen;
- als een van de hoogtepunten in het oeuvre van J.D. en L.P. Zocher;
- vanwege de stedebouwkundige relatie met het zuidelijk van het Vondelpark gelegen Willemspark (het enige
villapark in Amsterdam) en de niet los te koppelen relatie met een groot deel van de omringende randbebouwing.
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Monumentnummer*: 504736
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Vondelpark

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1071 AA

Amsterdam

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

R

6450

Amsterdam

R

333

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Een rond ca. 1865-1870 westelijk in het Vondelpark direct bij de hoofdingang aan de Stadhouderskade opgetrokken
PARKOPZICHTERSWONING in neo-classicistische stijl met landelijke invloeden in de detaillering in opdracht van het
bestuur van de 'Vereeniging tot aanleg van een Ry- en Wandelpark te Amsterdam'. De opzichterswoning is mogelijk
ontworpen door J.D. Zocher.
Omschrijving
Een op een nagenoeg vierkante plattegrond in gepleisterde baksteen opgetrokken woonhuis bestaande uit twee
verdiepingen onder een samenstel van een overstekend zadeldak en een overstekend lessenaardak, beide bedekt
met pannen.
Het huis bestaat aan de voorzijde uit twee traveeen. De smallere en lagere ingangstravee is iets naar achter
teruggezet met op de begane grond een rechthoekige houten deur met ijzeren deurklopper en een klein vierkant
venster. Daarboven een eenruits bovenlicht. Het muurvlak van de verdieping is met beschot bekleed waarbij de
smalle houten planken verticaal tegen elkaar zijn geplaatst en aan de onderzijde tandvormig zijn ingesneden. In het
midden een kruisvenster met geknikte bovendorpel en openslaande ramen.
De rechtertravee heeft op de begane grond een driehoekerker met diepgelegen houten kozijnen in zeer licht
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gebogen vensteruitsparingen met geprofileerd kantelaaf. Daarboven een fries met twee waterspuwers. Het erkerdak
is bekleed met zink.
In de verdiepingen een groot rondboogvormig venster met een houten roedenverdeling en openslaande ramen.
Bovenlicht in tweeën onderverdeeld. Boven het raam een rondboogvormige waterlijst waarin schelpvormige
sluitsteen rustend op twee peervormige consoles. Aan de onderkant van het dakoverstek in de daknok aan de
onderzijde tandvormig ingesneden houten planken, verticaal tegen elkaar geplaatst. De puntvormige daklijst is
geprofileerd.
Linkerzijgevel met overstekend dak met geprofileerde gootlijst. Aan de bovenzijde van de gevel houten beschot, aan
de onderzijde tandvormig ingesneden. Gekoppeld venster met houten stijl. Schuiframen met in tweeën verdeelde
bovenlichten. Boven het venster fraai geprofileerde waterlijst aan beide uiteinden rustend op twee sierconsoles. Aan
de uiteinden van de gevel wordt de overgang van dak naar muurvlak gevormd door twee houten sierkorbelen.
Dakkapel met drie vensters.
Rechterzijgevel met glazen serre die toen ter tijd dienst deed als 'hulplokaal voor voorlopige opname van
drenkelingen en schijndoden'.
Achtergevel nagenoeg identiek aan voorgevel. In de linkertravee in plaats van de driehoekerker een rechthoekig
raam. In de lagere en naar achter gerooide rechtertravee een achteringang met twee naastliggende kleine vensters
met onderdorpel.
Waardering
Voormalige parkopzichterswoning van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde en als
architectonisch en functioneel onderdeel van het Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Opzichterswoning
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Monumentnummer*: 504742
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Vondelmonument
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Vondelmonument in NO van Vondelpark, Zuid, Amsterdam
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

R

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3508

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In het oostelijk deel van het Vondelpark op 18 october 1867 geplaatst VONDELMONUMENT waarvan de sokkel
ontworpen is door P.J.H. Cuypers. Het schaalmodel is ontworpen door Louis Royer. De uitvoering van het model op
ware grootte is van Jan Stracke Izn. Jean Lauweriks is verantwoordelijk voor het ornamenteel beeldhouwwerk in
zandsteen en hardsteen en schutsengelen van het Treurspel, het Hekeldicht, het Leerdicht en de Gewijde Poezie in
zandsteen voor de sokkel. Het Vondelbeeld werd in brons gegoten door de Haagse metaalgieterij Enthoven & Co. in
opdracht van het bestuur van de Vereeniging tot oprichting van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam.
Omschrijving
Op een cirkelvormig terrein, begrensd door een smeedijzeren sierhek, opgetrokken bronzen standbeeld op een hoge
vierkante in Trierse natuursteen vormgegeven sokkel. De sokkel, waarvan de plattegrond de vorm heeft van een
Grieks kruis met ingeschreven vierkant, rust op een deels gemetselde en deels natuurstenen plint welke wordt
omgrensd door acht korte bewerkte pijlers met elkaar verbonden door ijzeren kettingen.
Op de vier hoeken van de sokkel vier genien met attributen symboliserend het Treurspel, het Leerdicht, de Gewijde
Poezie en het Hekeldicht. Aan alle vier zijden van de sokkel een cartouche waarin aan de voorzijde (W) gebeiteld
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een korte levensbeschrijving van Vondel met daaronder het stadswapen van Amsterdam, aan de rechterzijde (N) de
belangrijkste werken van Vondel, aan de linkerzijde (Z) een hulde aan wat Vondel gedaan heeft voor stad en land en
aan de achterzijde (O) de inscriptie 'SCRIPSIT AETERNITATI' (hij heeft geschreven voor de eeuwigheid).
Het bronzen beeld toont Vondel gezeten op een stoel met in zijn rechterhand een ganzeveer en in zijn linker een
opengeslagen boek. Tegen een van de stoelpoten rust een plakkaat met daarop de naam van Virgilius.
Waardering
Vondelmonument van kunsthistorisch en cultuurhistorisch belang als herinnering aan een van 's lands beroemdste
dichters. Eveneens van belang als naamgevend onderdeel van bebouwing en objecten in het Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Gedenkteken(D)

Gedenkteken(D6)
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Monumentnummer*: 504748
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Vondelpark

4

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Postcode*

Woonplaats*

1071 AA

Amsterdam

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
167

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Omstreeks 1880 noordelijk in het Vondelpark en oostelijk van de Kattenlaan in een eenvoudige neo-renaissance stijl
ontworpen vrijstaand GEMAAL in opdracht van het bestuur van de Vereeniging tot oprichting van een Rij- en
Wandelpark te Amsterdam.
N.B. De machines bevonden zich in het voorhuis. Nadat de Overtoomse vaart en de Kattensloot in 1903 werden
gedempt is het pand verbouwd tot PARKOPZICHTERSWONING en uitgebreid met een achterhuis.
Omschrijving
Op een samengestelde plattegrond tot stand gekomen in baksteen opgetrokken woning op een natuurstenen plint
bestaande uit twee bouwlagen onder een dwars geplaatst en overstekend zadeldak bedekt met pannen en een
geprofileerde gootlijst. Aan beide uiteinden van het dak een gemetselde schoorsteen.
Voorgevel bestaande uit drie traveeën waarvan de middelste travee uitgevoerd is als verhoogde risaliet onder een
steekkap bedekt met pannen. De overgang naar de verdieping wordt gevormd door een afwaterende cordonlijst. De
entree is gelegen in de risaliet onder een uitkragende geprofileerde waterlijst op sierconsoles. Rechthoekige
panelendeur met smal horizontaal bovenlicht. In de verdieping van het risaliet twee segmentvormige gekoppelde
zesruitsvensters onder een brede gepleisterde waterlijst. Daarboven een ronde wijzerklok. In de hoektraveeën
gekoppelde schuiframen met tweeruits bovenlichten onder uitkragende waterlijsten. Onder de gepleisterde
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cordonband vier eveneens gepleisterde gietijzeren rozetankers. Onder de gootlijst zes blindvensters.
Rechterzijgevel (ZO) vertoont een teruggerooid geveldeel met houten uitbouw. Vensters voorzien van houten
zonluiken. Vooruitspringend geveldeel toont beganegronds twee blindvensters onder waterlijsten en een rozetanker.
Overgang naar kapverdieping wordt gemarkeerd door afwaterende en gepleisterde cordonband.
Interieur. De bovenverdieping van het voorhuis heeft nog de oorspronkelijke houten balkconstructie.
Waardering
Voormalig gemaal en later parkopzichterswoning van belang als historisch-functioneel onderdeel van de
oorspronkelijke bebouwing in het Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Gemaal (M)

Rioolgemaal
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Monumentnummer*: 504754
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Muziektent
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam

Muziektent in NO van Vondelpark, Zuid

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
169

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Een op een cirkelvormig eiland in de vijver van het Vondelpark gelegen MUZIEKTENT gebouwd in 1873 naar een
ontwerp van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher en gegoten door de fa. L.J. Enthoven te 's-Gravenhage in opdracht van
het bestuur van de Vereeniging tot oprichting van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam.
N.B. De ijzeren loopbrug dateert uit het begin van de 20ste eeuw.
Omschrijving
Een op een tienhoekig geknikte plattegrond tot stand gekomen gietijzeren muziektent op een gepleisterde
bakstenen basement. De muziektent is toegankelijk via een uit 9 treden bestaande hardstenen trap met gietijzeren
leuningen. Tien bewerkte en gecanelleerde kolommen met composiet kapiteel onder sierkorbelen dragen een flauw
hellend houten overstekend tentdak met een stervormig gewelf en zijn met elkaar verbonden door een hekwerk. Op
de nok van het dak een uivormige bekroning. Tussen de kolommen onder de dakrand een opengewerkt fries met
daaronder segmentvormig ajourwerk met sjabloonmotieven. In het midden van de bogen peervormig sluitwerk.
Waardering
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Gietijzeren muziektent van cultuurhistorisch en typologisch belang. Eveneens van belang als onderdeel van de
oorspronkelijke bebouwing en objecten in het Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Welzijn, kunst en cultuur

Muziektent
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Monumentnummer*: 504760
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Het Blauwe Theehuis
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Vondelpark

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Postcode*

Woonplaats*

1071 AA

Amsterdam

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
11381

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Een in het Vondelpark op een nagenoeg cirkelvormig terras gelegen THEEHUIS (genaamd 'Het Blauwe Theehuis')
met bovenliggende pachterswoning, gebouwd in 1936 naar een ontwerp in Nieuwe Zakelijkheid-stijl van H.A.J. en J.
Baanders in opdracht van het bestuur van de Vereeniging tot oprichting van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam.
Omschrijving
Een op een cirkelvormige plattegrond opgetrokken betonnen theehuis op een betonnen, eveneens cirkelvormig, via
twee treden toegankelijk podium bestaande uit twee verdiepingen onder een plat dak met opengewerkte
uitkragende betonnen cirkelvormige luifel. Beganegrondverdieping (onderkelderd) in de vorm van een achtpuntige
ster waarin de buffetruimte, de kassa en de toiletten. De toiletten zijn via de buitenkant toegankelijk. Vier ingangen,
geflankeerd door dwars geplaatste windschermen (stalen vensters op hoge betonnen plint) geven toegang tot de
beganegrondverdieping. Aan het eind van het terras verspringende windschermen. Blauw geverfde stalen vensters
en deuren. Aan de vijverzijde stalen trap met houten treden naar terras op eerste verdieping. Bovenliggend
overstekend terras met blauw geverfde stalen balustrade steunend op 12 stalen kolommen waarvan er 4 voorzien
zijn van een gekoppelde kolomvormige hemelafvoer. Het water wordt verder afgevoerd middels ijzeren goten. Rond
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elke kolom 4 plafonnieres. De terrasvloer op de eerste verdieping verjongt zich buiten de kolommenrij. Twaalfzijdig
geknikte bovenverdieping met haaks geplaatste windschermen. Ten opzichte van het op de eerste verdieping
gelegen terras een terugliggende gesloten luifel met stalen rand boven de per drie gekoppelde stalen vensters. Glasin-lood bovenlichten.
Waardering
In oorspronkelijke staat verkerend theehuis met bovenliggende pachterswoning van architectuurhistorisch belang
vanwege de bijzondere plattegrond en vormgeving in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Tevens van typologisch
belang alsmede van belang als deel uitmakend van de bebouwing in het Vondelpark.
Tot slot van belang in het oeuvre van H.A.J. en J. Baanders.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Horeca

Theeschenkerij
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Monumentnummer*: 504766
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Vondelpark

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

R

Postcode*

Woonplaats*

1071 AA

Amsterdam

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
6450

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
In neo-renaissance uitgevoerde TOEGANGSHEK als hoofdingang van het Vondelpark, gelegen aan de
Stadhouderskade naar een ontwerp uit 1883 ten behoeve van de Wereldtentoonstelling te Amsterdam van de Duitse
architect A. Linnemann bestaande uit een over de gehele breedte van het park uitlopend smeedijzeren hekwerk op
een hardstenen plint tussen eveneens hardstenen hekpijlers waarvan sommige zijn voorzien van een bolvormige
bekroning. De ingangspartij bestaat uit twee brede ingangen met smeedijzeren toegangshekken voorzien van florale
motieven, van elkaar gescheiden door een monumentaal beeldhouwwerk, voorstellende de Amsterdamse
stedenmaagd, op een hardstenen sokkel. De sokkel is aan de voorzijde voorzien van reliefwerk voorstellende het
wapen van Amsterdam. De beide aan weerszijden van de dubbele hoofdingang gelegen zijingangen zijn geplaatst
tussen bolvormig bekroonde hardstenen pijlers met aan de voorzijde reliefwerk en voorzien van eveneens met
florale motieven uitgevoerde smeedijzeren toegangshekken.
Boven de rechterzijdoorgang een in siersmeedwerk uitgevoerde boog.
Waardering
Hoofdingang van het Vondelpark van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang als onderdeel van
de historische bebouwing van het Vondelpark.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Monumentnummer*: 504772
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Koninginneweg

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1

1071 HZ

Amsterdam

Vondelstraat

89

1054 GM

Amsterdam

Vondelstraat

73

1054 GK

Amsterdam

Pieter Cornelisz.

183

1071 BW

Amsterdam

47

1054 EW

Amsterdam

Situering

Locatie

Hooftstraat
Roemer Visscherstraat
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

R

6450

Amsterdam

U

11382

Amsterdam

U

8379

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Groep van 5 smeedijzeren TOEGANGSHEKKEN verspreid gelegen aan Koninginneweg, P.C. Hooftstraat, Roemer
Visscherstraat en Vondelstraat (2x), alle met drie doorgangen. Rijk gedecoreerde en gecanelleerde hekpijlers op een
ijzeren basement, aan de bovenzijde voorzien van acanthusbladeren, leeuwekoppen en afgedekt door een
puntvormige bekroning. Daartussen eveneens decoratief bewerkte openslaande hekken.
Waardering
Groep van 5 toegangshekken van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang als gaaf te noemen
onderdelen van het Vondelpark.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Monumentnummer*: 504790
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam, Vondelpark, ingang Van Eeghenstraat
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
11381

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Aan de Van Eeghenstraat gelegen in klassieke trant uitgevoerd smeedijzeren TOEGANGSHEK met vier doorgangen.
De hekken van de dubbele doorgang zijn geplaatst tussen sierijzeren hekpijlers met bolvormige bekroning. De
hekken van de twee zij-ingangen tussen hardstenen decoratief uitgevoerde hekpijlers op een basement voorzien van
bolvormige bekroningen.
Waardering
Hekwerk van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang als onderdeel van het Vondelpark en
vanwege de situatie in het stadsbeeld.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Monumentnummer*: 504808
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Brug 450
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam, Brug nr. 450 Mid-Oostelijk in Vondelpark, Zuid
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
11381

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Brug nr. 450 over de zich versmallende waterpartij mid-oostelijk in het park, in het verlengde van de toegang aan
de Vondelstraat en het wandelpad naar het Blauwe Theehuis. IJzeren vaste loopbrug op ijzeren constructie waarvan
het dek voorzien is van houten delen. Sierijzeren balustraden waartussen ijzeren balusters.
Waardering
Brug van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang als onderdeel van het Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Voetgangersbrug
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Monumentnummer*: 504814
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Brug 453
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Brug nr. 453 Mid-Westelijk in Vondelpark nabij Rosarium, Zuid, Amsterdam
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
9533

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Brug nr. 453 over het zich versmallende deel van de mid-westelijke waterpartij in het park, nabij het Rosarium.
Smeedijzeren vaste brug, waarvan het dek is voorzien van houten delen, op smeedijzeren constructie, rustend aan
iedere zijde op drie waterhoofden in de vorm van Korinthische zuilen onder korbelen. Gemetselde landhoofden
waarop aan iedere zijde twee natuurstenen pylonen. De beide randliggers zijn in het midden voorzien van
gietijzeren vrouwekoppen. Tussen de ijzeren sierbalustraden balusters met bolvormige bekroningen.
Waardering
Smeedijzeren brug van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang vanwege de ligging in het
Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Voetgangersbrug
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Monumentnummer*: 504820
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Willemsbrug
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam, Vondelpark, Koningslaan by 52, Zuid
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

U

9533

Amsterdam

U

4875

Amsterdam

U

4066

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Smeedijzeren vaste BRUG (brugnr. 454), genaamd Willemsbrug, met aan de Emmalaan-zijde een ijzeren HEKWERK.
Brug met natuurstenen randliggers. Sierijzeren balustraden waartussen balusters. In de vlakken tussen de balusters
wapenschilden waarin een 'W' gegraveerd. Op de landzijden natuurstenen pylonen met bolvormige bekroning. Aan
de Vondelparkzijde lopen de balustraden, tussen dekplaat en plint voorzien van kandelaberzuiltjes, aan beide zijden
door langs de walkant.
Tussen de twee pylonen aan de Emmalaan-zijde een smeedijzeren sierhekwerk met vier doorgangen. Tussen de
hekken ijzeren pylonen.
Waardering
Brug en hekwerk van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang als onderdeel van het Vondelpark.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)
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Monumentnummer*: 504827
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Brug 455
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Brug nr. 455 bij viersprong aan Noordzijde Vondelpark, Zuid, Amsterdam
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
9533

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Brug nr. 455 over de zich versmallende westelijke waterpartij in het park in het verlengde van het pad naar de
uitgang aan de Emmalaan bij een viersprong aan de noordzijde. Smeedijzeren vaste brug, waarvan dek voorzien
van houten delen, met gemetselde landhoofden. Sierijzeren balustraden tussen ijzeren balusters afgedekt met
geprofileerde houten leuningen. De balustraden lopen aan beide zijden door langs de walkant en worden gedragen
door een natuurstenen plint.
Waardering
Smeedijzeren brug van belang vanwege de typologische waarde alsmede van belang vanwege de ligging in het
Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Voetgangersbrug
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Monumentnummer*: 504833
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Paviljoen 'Vondelpark'
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Vondelpark

3

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1071 AA

Amsterdam

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

R

8324

Amsterdam

R

6450

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Een in de noordwestelijke hoek van het Vondelpark in 1879-1881 opgetrokken CAFE-RESTAURANT met
KASTELEINSWONING, genaamd het Vondelpark Paviljoen, naar een ontwerp in Italiaans-renaissancistische stijl van
W. Hamer in opdracht van het bestuur van de Vereeniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam.
Aan beide zijden van de perceelafscheiding een beeld van een stroomgodin. In 1890 werd het paviljoen aan de
oostzijde uitgebreid met een restaurantzaal, eveneens naar ontwerp van W. Hamer. Oorspronkelijk waren er drie
zalen voor elk 100 bezoekers met daarachter de keukens, waskamers en de toiletten. In de benedenverdieping
bevonden zich de wijn-, bier-, provisie- en ijskelders alsmede de bergplaatsen voor brandstoffen, tafels en stoelen.
In 1924 werd de brede toegangstrap naar het terras gesloopt en vervangen door een ingang in de
benedenverdieping. Inwendig werd het pand in opdracht van H. de Graaff van de firma Zomerdijk Bussink verbouwd
tot een deftig restaurant waarbij het trappehuis werd vernieuwd en er in de benedenverdieping enige publieke
ruimten werden ingericht. In de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers bezit van het gebouw dat in 1947, na een
grondig herstel in opdracht van H. van den Eerenbeemt, weer open ging als Internationaal Cultureel centrum. In
1952 kwam het paviljoen in handen van de gemeente Amsterdam die het pand onder meer verhuurde aan de
stichting het Holland Festival. In 1973 vestigde het Nederlands Filmmuseum zich in het gebouw dat het twee jaar
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later ingrijpend liet verbouwen. In 1991-92 is het pand gerenoveerd waarbij de 'Franse Zaal' in oorspronkelijke staat
werd teruggebracht alsmede de later aangebouwde restaurantzaal. In de 'Japanse Zaal' (thans de tweede
bioscoopzaal) werd een authentiek stucplafond uit de bouwperiode blootgelegd en gerestaureerd. In de eerste
bioscoopzaal werd het interieur van de voormalige Parisien-bioscoop van Jean Desmet aan de Nieuwendijk
ingebouwd. De lambrisering, wandbespanning, plafonddelen, lampen en twee deurstellen vormen onderdelen van dit
interieur. Deze zijn van museale waarde maar niet van monumentale waarde voor het pand.
N.B. Zowel de entree met tochthal als de boven de zijvleugels gelegen dakloggia zijn niet oorspronkelijk en
vertegenwoordigen geen monumentale waarde.
Omschrijving
Op een samengestelde plattegrond opgetrokken voormalig cafe-restaurant. De voorgevel bestaat uit een drie
vensterassen breed middendeel van drie bouwlagen (begane grond, hoofdverdieping, tweede verdieping en een
kapverdieping) onder een schilddak bedekt met leien. Aan weerszijden hiervan twee lagere, uit drie traveeen
bestaande, zijvleugels van twee bouwlagen onder een plat dak die beide op de hoeken worden afgesloten door een
travee met torenvormige opbouw onder een met leien bedekt koepeldak bekroond met een torenhelm. De in rustica
uitgevoerde bakstenen benedenverdieping met natuurstenen pilasters dient enerzijds als basement voor de
gepleisterde verdiepingen en anderzijds als een vijf meter breed terras. De verdieping zwenkt in het midden van de
voorgevel naar buiten en loopt aan de oostzijde geheel om de zijgevel heen en aan de westzijde slechts een travee.
Aan de zijkanten bevinden zich twee monumentale bordestrappen die naar het terras leiden. De getoogde
vensteropeningen zijn alle voorzien van sierijzeren traliewerk en een gepleisterde sluitsteen. De balustrade rond het
terras bestaat uit kandelaberzuiltjes tussen natuurstenen posten onder een dekplaat. Het monumentale geheel
gepleisterde middendeel heeft op de hoofdverdieping drie grote rondboogvormige vensters in het in rustica
uitgevoerde muurvlak tussen gecanelleerde Ionische halfzuilen. Boven de vensters een fries met festoenen onder
een uitkragende gootlijst met guttae. De bovenliggende balustrade is opgebouwd uit kandelaberzuiltjes tussen
posten. De gootlijst en de balustrade lopen door over de zijvleugels. De tweede verdieping is eveneens voorzien van
drie rondboogvormige vensters tussen gecanneleerde halfzuilen onder een fries. Leerlingen van de voormalige
Quellinusschool aan de Vondelstraat 9 hakten voor de bekroning van het middendeel uit zandsteen het door Pomona
en Flora geflankeerde Amsterdamse stadswapen en de beide leeuwen, die schilden vasthouden met de jaartallen
1864 en 1880. De zijvleugels op de hoofdverdieping tussen het middendeel en de hoektorens bestaan beide uit een
drie traveeën brede loggia die toegang geeft tot het terras. De loggia's hebben een kruisribgewelf en steunen op
Composiete zuilen. Beide hoektraveeen zijn voorzien van een pilasterstelling, op de hoofdverdieping een Composiete
orde en op de tweede verdieping zijn de pilasters voorzien van fantasiekapitelen. Op de hoofdverdieping
gepleisterde boogvelden boven de openslaande deuren onder een fries met festoenen. Boven de boogvelden
gebeeldhouwde sluitstenen. Op de bovenverdieping gekoppelde rondboogvensters met roedenverdeling en aanzeten sluitstenen. Bovenliggend met open-trygliefen fries onder een flauw uitkragende gootlijst en een ajour balustrade
met op de hoeken spitsvormige bekroningen. De hoofdverdieping aan de rechterzijgevel (O) bestaat uit zes traveeën
tussen Composiete pilasters. De twee rechter traveeën zijn lager uitgevoerd, hebben geen bovenliggende balustrade
en zijn voorzien van segmentvormige vensters. De overige vormgeving en decoratie zijn identiek aan het
middendeel van de voorgevel (zie boven). De linker zijgevel (W) is vier vensterassen breed en is voorzien van drie
blinde vensters en op de hoek van openslaande deuren met een gepleisterd boogveld. Ook hier pilasters en een
uitkragende gootlijst met bovenliggende balustrade. De twee stroomgodinnen voor de beide bordestrappen zijn van
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gietijzer en afkomstig uit Frankrijk. Ze zijn waarschijn lijk gemaakt door de 'Societe des fonderies du Val d'Osne'. De
amphorae boven hun hoofd waren oorspronkelijk bestemd als lampehouders.
Interieur
De 'Franse Zaal' bevat een authentieke decoratie in een neo Lodewijk XIV-stijl. De wandbespanning is tijdens de
laatste restauratie vernieuwd, zoveel mogelijk het oorspronkelijke idee benaderend. De 'Japanse Zaal' bevat een
oorspronkelijke 19de-eeuws stucplafond.
Waardering
Het Vondelparkpaviljoen, met oorspronkelijke en deels toegevoegde interieuronder delen, is van algemeen belang
vanwege de architectuur- en cultuurhistorische en typologische waarde als vroeg en goed bewaard gebleven
voorbeeld van 19de-eeuwse restaurantarchitectuur en vanwege de specifieke verbanden met de ontwikkeling en
aanleg van het Vondelpark als eerste openbaar park in Amsterdam. Bovendien van belang vanwege een aantal zeer
waardevolle interieuronderdelen. Het paviljoen neemt bovendien een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van W.
Hamer.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Horeca

Café-restaurant

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 18 september 2021

Pagina: 26 / 30

Monumentnummer*: 504839
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:

13807/9

Monumentnaam**
Vondelpark
Complexnummer

Complexnaam

504733

Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam

Rij- en wandelpark, de slurf, in Vondelpark, Zuid

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Amsterdam

U

8371

Amsterdam

U

4878

Amsterdam

U

4875

Amsterdam

U

4897

Amsterdam

R

6579

Amsterdam

R

6450

Amsterdam

U

4899

Amsterdam

U

9533

Amsterdam

U

4115

Amsterdam

U

8801

Amsterdam

R

8324

Amsterdam

R

8325

Amsterdam

U

8413

Amsterdam

U

Amsterdam

U

10714

A1

Amsterdam

U

10714

A2

Amsterdam

U

10714

A3

Amsterdam

U

Amsterdam

U

8415

8412
9720

A5
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

U

9720

A6

Amsterdam

U
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A7

Amsterdam

U
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A8

Amsterdam

U

11381

Amsterdam

U

11382

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Vanaf de Stadhouderskade in enigszins zuidwestelijke richting en in twee afzonderlijke fasen tot stand gekomen
parkaanleg van het eerste Amsterdamse rij- en wandelpark (Vondelpark). De eerste fase kwam tot stand in 1864-65
en bestaat uit een smalle strook als aanlooproute van het eigenlijke park, ook wel 'de slurf' genoemd met daarop
aansluitend een romantisch parkdeel. De aanlooproute loopt tot iets voorbij de Vondelbrug. Het 'romantische' deel
kenmerkt zich door de aanwezigheid van drie golvende vijverpartijen met eilandjes (2) waartussen een stelsel van
eveneens golvende rij-, wandel- en ruiterpaden is uitgezet. Het terrein is op bepaalde plekken enigszins
geaccidenteerd en voorzien van in het oog vallende objecten (Vondelmonument), solitaire boomgroepen, exoten en
bossages. Dit parkdeel loopt ongeveer tot aan de huidige Gerard Brandtstraat in het noorden en de Cornelis
Schuytstraat in het zuiden. De tweede fase kwam gereed in 1877 en vertoont een meer landgoed-achtig karakter
door de aanwezigheid van een koeien- en schapenweide. Karakteristiek voor de weides zijn de open structuur en de
fantastisch uitgegroeide boomformaties als schuil- of schaduwplekje voor de dieren. Daartussenin ligt een grote
speelweide. Ook in dit parkdeel een aantal golvende vijverpartijen met eilandjes (5). Geraffineerd in het ontwerp is
de in de ZW-hoek uitgegraven slingerende vijverpartij die aan beide zijden doorloopt in (en aldus ook een relatie
verkrijgt met) het ten zuiden van het Vondelpark gelegen Willemspark, het enige villapark van Amsterdam. Het
plantenassortiment is zo gekozen dat praktisch het gehele jaar door de visuele effecten gehandhaafd blijven. De
over het algemeen nog grotendeels aanwezige oorspronkelijke ruimtelijke indeling van het park bepaalt de
zichtlijnen op bouwwerken, beelden, bijzondere begroeiing, waterpartijen met eilandjes, de weides en de beplanting.
Waardering
Parkaanleg van algemeen belang vanwege de over het algemeen gaaf bewaarde aanleg in landschappstijl bestaande
uit rij-, wandel- en ruiterpaden, waterpartijen met eilandjes en de weides alsook zichtassen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Park
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Monumentnummer*: 504846
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rijksmonument

Inschrijving register*:

1 november 1996

Kadaster deel/nr:
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Complexnaam
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Vondelpark

Woonplaats*

Gemeente*
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Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

BY: Oranje Nassaulaan 84, Amsterdam
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

U

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
9533

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de Amstelveenseweg vermoedelijk tussen 1925-1930 geplaatst HEK met twee ingangen in een LaatAmsterdamse School trant in opdracht van het bestuur van de Vereeniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark te
Amsterdam. In het midden van het hek bevindt zich een in 1945 geplaatste gedenksteen ter herinnering aan vier
gefusilleerde verzetsstrijders naar een ontwerp van F. Jantzen.
Omschrijving
Smeedijzeren hekwerk op een hoge gecanelleerde plint van grofkorrelig beton tussen zware, tot onder de hoogte
van het hek eindigende en aan de bovenzijde zich verjongende, pijlers eveneens van grofkorrelig beton. Het
eigenlijke hek is opgebouwd uit een rij van dubbele staven, aan de bovenzijde decoratief afgewerkt. De
zuidwestelijke toegang bestaat uit een brede ingang tussen twee hoge betonnen pijlers. De ijzeren openslaande
hekken verjongen zich naar de buitenzijde en zijn geplaatst op een ijzeren plint. Ter linkerzijde van de
hoofddoorgang een dubbele voetgangersdoorgang; een enkele voetgangersdoorgang ter rechterzijde.
De enkele doorgang in het noordwesten is eenvoudiger van uitwerking en bestaat uit twee openslaande hekken
tussen twee pijlers.
Het gedenkteken is van natuursteen.
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Waardering
Aan de Amstelveenseweg gelegen hek met twee toegangen van belang als onderdeel van het Vondelpark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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