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Woonplaats

Gemeente

Provincie

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Castorplein 7, 1033 GE Amsterdam
Complexomschrijving
Inleiding
In 1920-1921 rondom het Castorplein gerealiseerd ensemble van 20PROEFWONINGEN in beton: twee
dubbelwoningen bij de doorgangtussen Castorplein en Castorstraat in een landelijkeAmsterdamse School-stijl en
twee series van elk acht woningenaan weerszijden van het Castorplein in een rationelebouwtrant. De aannemer van
de woningen aan het plein was deN.V. Aannemingsmij. v/h H.F. Boersma te Den Haag.
De woningen zijn ontworpen in opdracht van de gemeenteAmsterdam door J.H. Mulder jr., architect in dienst van
deGemeentelijke Woningdienst. De dubbelwoningen zijn gebouwdvolgens het blokkenbouwsysteem Schütz &
Bangert; de twee rijenwoningen aan het plein volgens het blokkenbouw-systeem Winget.
NB.
Dit kleinschalige betonexperiment is in 1923 op groter schaal vervolgd in Tuindorp Watergraafsmeer bij de realisatie
van het Betondorp.
Omschrijving
Aan NW- en ZO-zijde van het Castorplein, door kleine tuintjes omgeven, reeksen van elk acht experimentele
betonwoningen, voorzien van witgepleisterde gevels met zwarte plint met twee bouwlagen onder flauw hellend, rood
pannen schilddak. Bij de doorgang aan de Castorstraat elk twee dubbelwoningen, in oorsprong met geheel uit
betonblokken samengestelde wanden, met één bouwlaag onder rood pannen mansardedak met groot overstek. Ook
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deze woningen zijn door kleine tuintjes omgeven.
Waardering
Ensemble van 20 betonnen proefwoningen aan het Castorplein en Castorstraat uit 1920-1921 van algemeen belang
wegens architectuur- en bouwhistorische waarde en wegens de bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van de
volkshuisvesting en stedebouw, als eerste gemeentelijk experiment met enerzijds het gebruik van betonsystemen
en anderzijds de aanleg van een tuindorp.
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Monumentnummer*: 508378
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/28

Complexnummer

Complexnaam

508377

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Castorplein

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

9

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

11

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

13

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

15

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

17

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

19

1033 GE

Amsterdam

Noord

Castorplein

21

1033 GE

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AH

1949

Amsterdam

AH

1953

Amsterdam

AH

1948

Amsterdam

AH

1954

Amsterdam

AH

1950

Amsterdam

AH

1951

Amsterdam

AH

1952

Amsterdam

AH

1955

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Noordwestelijke reeks proefwoningen naar rationalistisch ontwerp van J.H. Mulder jr. volgens systeem Winget uit
1920-1921.
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Omschrijving
Noordwestelijk aan het Castorplein gelegen rij van 8proefwoningen in beton, bestaande uit twee volledige
bouwlagenonder een langgerekt, licht hellend dwarsgeplaatst schilddakgedekt met rode pannen. De structuur van
de korte betonblokkenis door de huidige pleisterlaag zichtbaar. Men heeft gebruik gemaakt van het uit Engeland
afkomstigeblokkenbouw-systeem Winget. De muren hebben een 6 cm. brede spouw,een buitenwand van grindbeton
en een binnenwand vanspijkerbare slakkenbeton. De betonblokken zijn inhafsteensverband gezet. De buitenwand is
voorzien van eenwitte pleisterlaag.
De toegangsdeuren met zijlichten, in een landelijkeAmsterdamse School-stijl, zijn paarsgewijs en regelmatig in
degevel geplaatst. De houten vensterkozijnen van de per woning gekoppelde drielichten hadden oorspronkelijk een
roedenverdeling.
Waardering
Noordwestelijke reeks van experimentele betonwoningen, onderdeel van het complex proefwoningen rondom het
Castorplein, van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde, alsook wegens het
pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508379
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/28

Complexnummer

Complexnaam

508377

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Castorplein

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

8

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

10

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

12

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

14

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

16

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

18

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

20

1033 GG

Amsterdam

Noord

Castorplein

22

1033 GG

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AH

1827

Amsterdam

AH

1823

Amsterdam

AH

1826

Amsterdam

AH

1822

Amsterdam

AH

1824

Amsterdam

AH

1820

Amsterdam

AH

1825

Amsterdam

AH

1821

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Zuidoostelijke reeks proefwoningen naar rationalistisch ontwerp van J.H. Mulder jr. volgens systeem Winget uit
1920-1921.
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Omschrijving
Zuidoostelijk aan het Castorplein gelegen rij van 8 proefwoningen in beton, bestaande uit twee volledige bouwlagen
onder een langgerekt, licht hellend dwarsgeplaatst schilddak gedekt met donkerblauwe pannen. De structuur van de
korte betonblokken is door de huidige pleisterlaag zichtbaar. Men heeft gebruik gemaakt van het uit Engeland
afkomstige blokkenbouw-systeem Winget. De muren hebben een 6 cm. brede spouw, een buitenwand van
grindbeton en een binnenwand van spijkerbare slakkenbeton. De betonblokken zijn in hafsteensverband gezet. De
buitenwand is voorzien van een witte pleisterlaag.
De toegangsdeuren met zijlichten, in een landelijke Amsterdamse School-stijl, zijn paarsgewijs en regelmatig in de
gevel geplaatst. De houten vensterkozijnen van de per woning gekoppelde drielichten hadden oorspronkelijk een
roedenverdeling.
Waardering
Zuidoostelijke reeks van experimentele betonwoningen, onderdeel van het complex proefwoningen rondom het
Castorplein, van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook wegens het
pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508380
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/28

Complexnummer

Complexnaam

508377

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Castorstraat
Castorstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

5

1033 EZ

Amsterdam

Noord

7

1033 EZ

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AH

1924

Amsterdam

AH

1925

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Naar ontwerp in landelijke Amsterdamse Schooltrant van J.H. Mulder jr. aan de NW-zijde van de Castorstraat
gesitueerde dubbele proefwoning in beton uit 1920-1921.
Omschrijving
In 1920-1921 gerealiseerde dubbele proefwoning in beton,vermoedelijk gebouwd volgens het blokkenbouwsysteem
Schütz &Bangert, bestaande uit één bouwlaag en een kapverdieping. De woning wordt gedekt door een
overkragende mansardekap met rode pannen en een brede rechte gootlijst. De muren zijn opgebouwd uit
geprefabriceerde holle en langgerekte slakken-betonblokken en in oorsprong ruw bepleisterd. De ingangen bevinden
zich aan de korte zijden en zijn aan weerskanten voorzien van uitstekende muurdammen onder een latei. Boven de
ingang een vierruits bovenlicht met verticale roedenverdeling. Naast de ingang een venster met door roeden
horizontaal onderverdeeld bovenlicht. Aan de achterzijde is de dubbelwoning voorzien van een tweede ingang. In de
kappen aan de lange zijden bevindt zich een dubbele dakkapel, grotendeels in de kap en in oorsprong met
horizontale roedenverdeling. Centraal op de kap een schoorsteen. De plattegronden beantwoorden geheel aan de
door de Woningdienst vastgelegde typen, met drie slaapkamers, waarvan één beneden achter de woonkamer en
twee naast de keuken.
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Waardering
De dubbele betonnen proefwoning tussen het Castorplein en deCastorstraat is van algemeen belang vanwege
architectuur- en bouwhistorische waarde alsook wegens het pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot
het Tuindorp Oostzaan.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508381
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/28

Complexnummer

Complexnaam

508377

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Castorstraat
Castorstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6

1033 EZ

Amsterdam

Noord

8

1033 EZ

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AH

1858

Amsterdam

AH

1857

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Naar ontwerp in landelijke Amsterdamse Schooltrant van J.H. Mulder jr. aan de NO-zijde van de Castorstraat
gesitueerde dubbele proefwoning in beton uit 1920-1921.
Omschrijving
In 1920-1921 gerealiseerde dubbele proefwoning in beton,vermoedelijk gebouwd volgens het blokkenbouwsysteem
Schütz &Bangert, bestaande uit één bouwlaag en een kapverdieping. De woning wordt gedekt door een
overkragende mansardekap met rode pannen en een brede rechte gootlijst. De muren zijn opgebouwd uit
geprefabriceerde holle, langgerekte slakken-betonblokken en in oorsprong ruw bepleisterd. De ingangen bevinden
zich aan de korte zijden en zijn aanweerskanten voorzien van uitstekende muurdammen onder een latei. Boven de
ingang een vierruits bovenlicht met verticale roedenverdeling. Naast de ingang een venster met door roeden
horizontaalonderverdeeld bovenlicht. Aan de achterzijde is de dubbelwoning voorzien van een tweede ingang. In de
kappen aan de lange zijden bevindt zich een dubbele dakkapel, grotendeels in de kap en in oorsprong met
horizontale roedenverdeling. Centraal op de nok een schoortsteen. De plattegronden beantwoorden geheel aan de
door deWoningdienst vastgelegde typen, met drie slaapkamers, waarvanéén beneden achter de woonkamer en twee
naast de keuken.
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Waardering
De dubbele proefwoning tussen het Castorplein en deCastorstraat is van algemeen belang vanwege architectuur- en
bouwhistorische waarde alsook wegens het pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp
Oostzaan.
vanwege het bijzonder belang voor de geschiedenis van debouwtechniek.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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