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Complexomschrijving
Inleiding
Uit 42 onderdelen bestaand complex poortgebouwen met winkels en woningen, blokken winkelwoonhuizen, en
blokken zogenaamde keukenwoningen in het in de jaren 1923-1927 tot stand gekomen Tuindorp Nieuwendam. De
architect van de Gemeentelijke Woningdienst B.T. Boeyinga ontwierp naast het stratenplan van Nieuwendam ook de
in dit complex genoemde poortwoningen en winkelwoonhuizen. De poortwoningen zijn gelegen aan de centrale, van
west naar oost lopende verkeersweg: de Purmerweg. De winkelwoonhuizen liggen aan het ovale Purmerplein. De in
dit complex genoemde keukenwoningen zijn ontworpen door de architect J.H. Mulder. Deze keukenwoningen
bevinden zich achter de poortwoningen, aan de haaks op de Purmerweg gelegen zijstraten, alsmede aan de
verbindende Edammer-, en Wognummerstraat. De acht poortgebouwen werden ingericht tot 16 woningen met
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winkels en zijn typologisch verwant aan de poorten in Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan. De uitvoering en
detaillering is in Nieuwendam rijker. Gebouwd in de stijl van de Verstrakte Amsterdamse School, landelijke variant.
De poortgebouwen aan de Avenhornstraat, Wijdenesserstraat en Oudorperstraat zijn identiek (type A). Die aan de
Beemsterstraat (type B) hebben een bredere onderdoorgang, onderbroken door een steunpunt halverwege de twee
weghelften.
Een en ander laat zich verklaren uit het feit dat de Beemsterstraat een belangrijke noord-zuid verbinding is. In de
loop der jaren is veel authentiek venstermateriaal en zijn veel kozijnen met traceringen verloren gegaan. Zoals de
verbouwing in 1968 van de oostgevel van Beemsterstraat 36: de deuropening en profilering en tracering werden
vervangen door een gemetselde muur. De poortwoningen zijn in 1989 gerenoveerd met aandacht voor de toen nog
aanwezige detaillering.
Omschrijving
Bij de bouw, uitgevoerd in baksteen en hout met hoge pangedekte kappen, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
gerationaliseerde methoden.
De winkelwoonhuizen aan het Purmerplein liggen symmetrisch in zes blokken rondom het ovale plein. In het midden
een ruim plantsoen. Drie bouwblokken in het noorden, drie bouwblokken in het zuiden. Het middelste blok van elke
groep van drie is kleiner. De vier langere blokken sluiten schuin op de twee kortere blokken aan. De erkers op de
hoeken van het bouwblok wekken de indruk dat we te maken hebben met poortgebouwen. Aan de noordzijde is de
huisnummerverdeling als volgt: Purmerplein 1-13; Purmerplein 15-19; Purmerplein 21-33. Aan de zuidzijdeis de
verdeling als volgt: Purmerplein 2-14; Purmerplein 16-20; Purmerplein 22-34/36. Deze bouwblokken zijn hoger dan
in de omringende en verder gelegen straten. In totaal zijn er 34 winkels met bovenwoningen. De winkels komen
voor in zes verschillende typen: A t/m F. De langere blokken hebben daar waar de erker het blok afsluit een
winkelplattegrond van het type C. De eerste winkels van de westelijke blokken (Purmerplein 1-2) hebben een
plattegrond van het type A. De laatste winkels van de oostelijke blokken (Purmerplein 33-34/36) hebben een
plattegrond van het type B. De korte blokken hebben daar waar de erker het blok afsluit een winkelplattegrond van
het type D. Tussenliggende winkels hebben een plattegrond van het type E. Zo ontstond een volkomen
symmetrische verdeling in winkelplattegronden. De winkels worden door een doorgaande brede luifel verbonden.
In 1958 werden de bergplaatsen achter de winkels aan het Purmerplein in opdracht van de Gemeentelijke
Woningdienst vernieuwd. De bergplaatsen kregen een lichtkap. In 1984/1985 werd de begane grond veranderd en
vernieuwd. De bestemming bleef gehandhaafd op 34 winkels met bovenwoningen.
De poortwoningen zijn zowel aan de noord- als zuidzijde van de Purmerweg geplaatst aan de uiteinden van de
dwarsstraten. Zo is de verdeling van oost naar west en van noord naar zuid: Avenhornstraat 23-24; Avenhornstraat
17-18/Purmerweg 86; Beemsterstraat 39-42; Beemsterstraat 33-36/Purmerweg 92; Wijdenesserstraat 23-24;
Wijdenesserstraat 17-18; Oudorperstraat 23-24; Oudorperstraat 17-18. Er laten zich twee typen onderscheiden.
De keukenwoningen liggen aan de haaks op de Purmerweg gelegen zijstraten en aan de afsluitende Edammer- en
Wognummerstraat. Het geheel aan keukenwoningen maakte destijds deel uit van Groep M (no.3) van het
bebouwingsplan Nieuwendam I. Aan weerszijden van de Purmerweg liggen de haaks hierop geplaatste zijstraten:
Avenhornstraat, Beemsterstraat, Wijdenesserstraat en Oudorperstraat. Deze zijstraten liggen deels ten noorden en
deels ten zuiden van de Purmerweg. De Avenhornstraat ten zuiden van de Purmerweg heeft zowel aan de even als
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aan de oneven zijde een bouwblok met acht keukenwoningen. Ook de Avenhornstraat ten noorden van de
Purmerweg is zo opgebouwd. Op deze manier is bij de vier zijstraten in totaal sprake van zestien bouwblokken. Met
uitzondering van het bouwblok aan de even zijde van de Oudorperstraat hebben de bouwblokken acht
keukenwoningen. Genoemde uitzondering is op een andere wijze met de poortwoning aan de Purmerweg verbonden
en heeft dienaangaande negen keukenwoningen. Aan de parallel aan de Purmerweg lopende Wognummerstraat (ten
zuiden van de Purmerweg) ligt nog een zestal afsluitende bouwblokken, deels aan de flanken, deels tussen de
zijstraten gelegen. Beschouwd vanaf de zijde van de Purmerweg ontstaan zo halfopen of U-vormige hoven. Ook aan
de parallel aan de Purmerweg lopende Edammerstraat (ten noorden van de Purmerweg) ligt een vijftal dergelijke
bouwblokken. Met uitzondering van het bouwblok aan de westzijde van de Edammerstraat (twee keukenwoningen)
hebben de blokken aan genoemde parallelstraten vier keukenwoningen.
De keukenwoningen zijn in verschillende typen tot stand gebracht. De bouwblokken aan de zijstraten hebben aan de
zijde van de Purmerweg elk een hoektype I A - woning. De tussenwoningen zijn alle van het type I A. Aan de zijde
vanm de Wognummerstraat respectievelijk Edammerstraat hebben deze blokken een hoektype I A variant 1 woning. De afsluitende bouwblokken aan de Wognummerstraat eindigen in een hoektype I A variant 2 - woning. De
tussenwoningten zijn van het type I A variant. Het meest westelijk gelegen bouwblok, aansluitend op de bebouwing
aan het Purmerplein, wordt afgesloten met woningen van het hoektype I A. De tussenwoningen zijn van het type I
A. Waardering
Complex van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde. Het geheel van blokken
met winkelwoonhuizen, en poortgebouwen met woningen en winkels, en blokken zogenaamde keukenwoningen is
van belang als kenmerkend onderdeel van een belangrijke realisatie van de tuinstadgedachte in Nederland, alsook
wegens de introductie van rationalisatie bij traditionele bouwmaterialen. Verder van algemeen belang uit
stedebouwkundig en sociaal-historisch oogpunt alsook uit het oogpunt van de ontwikkeling van de volkshuisvesting;
fase waarin gezocht werd naar een synthese tussen stedebouwkundige aanleg en bebouwing, met grote aandacht
voor wijkvoorzieningen en openbaar groen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Noordwestelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 19231927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met zeven winkelwoonhuizen. Purmerplein 1heeft een winkelplattegrond van het type A;
Purmerplein 3-11heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 13heeft een winkelplattegrond van het
type C. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met op de begane grond winkels en magazijnen,en op de
verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan
zowel de rechter- als de linkerzijde accentueert de ruimtelijke functie van hetbouwblok. Aan de zijde van het
naburige korte bouwblokaccentueert een erker de poortfunctie.
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Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het
dakschildonderbroken door een aaneengesloten reeks van houten dakkapellen methorizontaal beschot en met
eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen van de
rookkanalen.
De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat verschillende winkelpuien. Boven een lage plint zijn grote
winkelruiten tussen houten posten.
De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In
portiekook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheeldoorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende
publiek.
Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook methorizontaal beschot. De rechterzijde is een driezijdig
afgesloten erker over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van kopse einden van in
elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de vensters
verdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verderenkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst
sluit degevel af.
De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand
met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de
achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkelvenster.
Waardering
Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van
algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Noordoostelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 19231927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met zeven winkelwoonhuizen. Purmerplein 21 heeft een winkelplattegrond van het type C;
Purmerplein 23-31 heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 33 heeft een winkelplattegrond van het
type F. Gebouwd op een samengesteld grondplan met op de begane grond winkels en magazijnen en op de
verdieping en kapverdieping bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan de
linkerzijde en een wegdraaiende gevel aan de rechterzijde accentueren de ruimtelijke functie van het bouwblok. Aan
de zijde van het naburige korte bouwblok accentueert een erker de poortfunctie.
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Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het
dakschild onderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen met horizontaal beschot en eenvoudige
lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen van de rookkanalen. Aan
de rechterzijde eindigt het zadeldak in een halfronde afsluiting opgebouwd uit drie dakschilden in de vorm van
gelijkbenige driehoeken. In elk dakschild een driezijdige kleine dakkapel. Vorsten op nok en kepers. De voorgevel,
grenzend aan het Purmerplein bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen
houten posten. De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudige stoep bestaande uit iets verhoogd
liggende plaat. In portiek ook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheel doorlopend extra beschutting biedt
aan het winkelende publiek. Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot.
De linkerzijde is een driezijdig afgesloten over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten
van kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde
bouwlaag zijn de vensters verdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verder enkele baksteenaccenten.
Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.
De zijgevel aan de linkerzijde toont aan de bovenzijde de verlengde aanzet van de schoorsteen als decoratief
element samengaand met een horizontaal bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaks vermetselde
bakstenen. Balcon aan de achterzijde. Cordonlijst boven winkelpui loopt door over zijgevel. Verder een enkel
venster. De zijgevel aan de rechterzijde bestaat uit drie vlakken.
Waardering
Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van
algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Zuidwestelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927
in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met zeven winkelwoonhuizen. Purmerplein 2heeft een winkelplattegrond van het type A;
Purmerplein 4-12heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 14heeft een winkelplattegrond van het
type C. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met op de begane grond winkels en magazijnen en op de
verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan
zowel de rechter- als de linkerzijde accentueert de ruimtelijke functie van hetbouwblok. Aan de zijde van het
naburige korte bouwblokaccentueert een erker de poortfunctie.
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Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het
dakschildonderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen methorizontaal beschot en eenvoudige
lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkragingen opgezette kappen van de rookkanalen.
De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote
winkelruiten tussen houten posten.
De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In
portiekook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheeldoorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende
publiek.
Geheel rechts nog een eenvoudige garage.
Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot. De linkerzijde is driezijdig
afgesloten oververdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van kopse einden van in elkaar
grijpende bakstenen. Op de verdieping aanelke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de venstersverdiept
geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verderenkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst sluit
degevel af.
De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand
met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de
achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkelvenster.
Waardering
Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van
algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Zuidoostelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927
in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met oorspronkelijk zeven winkelwoonhuizen.
Purmerplein 22 heeft een winkelplattegrond van het type C;Purmerplein 24-32 heeft een winkelplattegrond van het
type B;Purmerplein 34 heeft een winkelplattegrond van het type F.
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Gebouwd op een samengesteld grondplan met een begane grond met winkels en op de verdieping en kapverdieping
de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan derechterzijde en een
wegdraaiende gevel aan de linkerzijdeaccentueren de ruimtelijke functie van het bouwblok. Aan dezijde van het
naburige korte bouwblok accentueert een erker depoortfunctie.
Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het
dakschildonderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen methorizontaal beschot en eenvoudige
lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkragingen opgezette kappen van de rookkanalen. Aan
de linkerzijdeeindigt het zadeldak in een halfronde afsluiting opgebouwd uitdrie dakschilden in de vorm van
gelijkbenige driehoeken. Inelk dakschild een driezijdige kleine dakkapel. Vorsten op noken kepers. De voorgevel,
grenzend aan het Purmerplein, bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen
houten posten.
De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In
portiekook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheeldoorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende
publiek.
Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot. De linkerzijde is driezijdig
afgesloten over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van de kopse einden van in
elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de vensters
verdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verderenkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst
sluit degevel af.
De zijgevel aan de rechterzijde toont aan de bovenzijde deverlengde aanzet van de schoorsteen als decoratief
elementsamengaand met een horizontaal bakstenen accent. Onder hetstenen waterbord haaks vermetselde
bakstenen. Balcon aan de achterzijde.
Cordonlijst boven winkelpui loopt door over zijgevel. Verdereen enkel venster. De zijgevel aan de linkerzijde bestaat
uitdrie vlakken.
Waardering
Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van
algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Centraal aan de noordzijde van het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga
uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met drie winkelwoonhuizen. Purmerplein 15en 19 hebben een winkelplattegrond van het type
D; Purmerplein17 heeft een winkelplattegrond van het type E. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met begane
grond met winkels en magazijnen en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels
opgetrokken in baksteen. Aan weerszijden accentueert een erker de poortfunctie. Het bouwblok heeft een zadeldak
gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt hetdakschild onderbroken door een
aaneengesloten reeks houten dakkapellenmet horizontaal beschot en eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok
gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen voor de rookanalen.
De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat de verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote
winkelruiten tussen houten posten. De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande
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uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoer van de brede luifel die geheel doorlopendextra
beschutting geeft aan het winkelend publiek.
Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot.
Aan weerszijden een driezijdige afsluiting over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten
van de kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde
bouwlaag zijn de vensters verdiept geplaatst met een schuine overgang naar het gevelvlak. Verder enkele accenten
in baksteen. Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.
De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand
met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de
achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkel venster.
Waardering
Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van
algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Centraal aan de zuidwestelijke zijde van het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T.
Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met drie winkelwoonhuizen. Purmerplein 16en 20 hebben een winkelplattegrond van het type
D; Purmerplein18 heeft een winkelplattegrond van het type E. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met een
begane grond met winkels en magazijnen en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels
opgetrokken in baksteen. Aan weerszijden accentueert een erker de poortfunctie. Het bouwblok heeft een zadeldak
gedekt met rodeHollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt hetdakschild onderbroken door een
aaneengesloten reeks houten dakkapellenmet horizontaal beschot en met eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok
gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen voor de rookanalen.
De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote
winkelruiten tussen houten posten. De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande
uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoer van de brede luifel die geheel doorlopendextra

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 september 2021

Pagina: 14 / 87

beschutting geeft aan het winkelend publiek.
Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook methorizontaal beschot. Aan weerszijden een driezijdige
afsluiting oververdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van in elkaar grijpende bakstenen.
Op de verdieping aanelke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de venstersverdiept geplaatst met een
schuine overgang naar hetgevelvlak. Verder enkele accenten in baksteen.
Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.
De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand
met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de
achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkel venster.
Waardering
Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van
algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.
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Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Avenhornstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen
op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel
onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken
ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op
nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van
het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balkenzoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
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recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Avenhornstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen
op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel
onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken
ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op
nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van
het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-
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zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type B) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Beemsterstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen
op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel
onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken
ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op
nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van
het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balkenzoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
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recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type B) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Beemsterstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen
op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel
onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken
ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op
nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van
het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-
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zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Wijdenesserstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is
ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak.
Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze
zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse
pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden.
In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en
ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-
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zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Wijdenesserstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is
ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak.
Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze
zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse
pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden.
In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en
ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-
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zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Oudorperstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen
op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel
onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken
ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op
nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van
het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-
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zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.
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Inleiding
Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp
Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met
bovenwoningen.
Omschrijving
Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende
Oudorperstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen
op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel
onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken
ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op
nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van
het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.
De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balkenzoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere
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recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund
door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en
hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede
doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de
toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met
horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de
doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint.
Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als
tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster.
Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met
houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen
het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse
geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.
De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de
voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten
dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.
De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van
de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle
vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde
winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig
venster met draairaam.
Waardering
Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en
als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en
ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Werk-woonhuis

Winkelwoning
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Avenhornstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1.
Avenhornstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 15 heeft een plattegrond van het
hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Avenhornstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 2 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1.
Avenhornstraat 4-14 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 16 heeft een plattegrond van het
hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Avenhornstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 25 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Avenhornstraat 27-37 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 39 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Avenhornstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 26 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Avenhornstraat 28-38 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 40 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Beemsterstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 17 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1.
Beemsterstraat 19-29 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 31 heeft een plattegrond van het
hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Beemsterstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 20 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1.
Beemsterstraat 22-32 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 34 heeft een plattegrond van het
hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508411
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Beemsterstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

41

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

43

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

45

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

47

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

49

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

51

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

53

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

55

1023 TJ

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3016

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Beemsterstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 41 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Beemsterstraat 43-53 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 55 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508412
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rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Beemsterstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

44

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

46

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

48

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

50

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

52

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

54

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

56

1023 TM

Amsterdam

Noord

Beemsterstraat

58

1023 TM

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2951

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van Beemsterstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 44 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Beemsterstraat 46-56 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 58 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 september 2021

Pagina: 46 / 87

eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508413
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rijksmonument
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14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wijdenesserstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

3

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

5

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

7

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

9

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

11

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

13

1023 TA

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

15

1023 TA

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2990

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Wijdenesserstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant
1. Wijdenesserstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 15 heeft een plattegrond van
het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508414
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rijksmonument
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28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wijdenesserstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

4

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

6

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

8

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

10

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

12

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

14

1023 TD

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

16

1023 TD

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

2991

Amsterdam

AL

2993

Amsterdam

AL

2992

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Wijdenesserstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 2 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant
1. Wijdenesserstraat 4-14 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 16 heeft een plattegrond van
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het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wijdenesserstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

25

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

27

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

29

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

31

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

33

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

35

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

37

1023 TB

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

39

1023 TB

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

2993

Amsterdam

AL

2991

Amsterdam

AL

2992

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Wijdenesserstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 25 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Wijdenesserstraat 27-37 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 39 heeft een plattegrond van het
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hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam
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Nr*

Wijdenesserstraat

Toev.*
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Woonplaats*

26

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

28

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

30

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

32

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

34

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

36

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

38

1023 TE

Amsterdam

Noord

Wijdenesserstraat

40

1023 TE

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Amsterdam

AL

2993

Amsterdam

AL

2991

Amsterdam

AL

2992

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Wijdenesserstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 26 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
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Wijdenesserstraat 28-38 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 40 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508417
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Oudorperstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

3

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

5

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

7

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

9

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

11

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

13

1023 SR

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

15

1023 SR

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

2992

Amsterdam

AL

2993

Amsterdam

AL

2991

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Oudorperstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1.
Oudorperstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 15 heeft een plattegrond van het
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hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508418
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Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Oudorperstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

4

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

6

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

8

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

10

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

12

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

14

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

16

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

18

1023 SW

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

18

1023 SW

Amsterdam

Noord

A

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

2992

Amsterdam

AL

2991

Amsterdam

AL

2993

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Oudorperstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen
met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in
verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
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Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 2 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1.
Oudorperstraat 4-14 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 16 heeft een plattegrond van het
hoektype IA (Oudorperstraat 18a is een latere verbinding met de naastgelegen poortwoning). Het bouwblok is tot
stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt
afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen
met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste
vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een
dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk
onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met
deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap
over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam.
Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie
gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn.
Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels
eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten
met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Oudorperstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

25

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

27

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

29

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

31

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

33

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

35

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

37

1023 ST

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

39

1023 ST

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2946

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de westzijde van de Oudorperstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 24 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Oudorperstraat 27-37 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 39 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
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eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Oudorperstraat

Toev.*
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Woonplaats*

26

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

28

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

30

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

32

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

34

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

36

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

38

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

40

1023 SX

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4362

Amsterdam

AL

4354

Amsterdam

AL

4352

Amsterdam

AL

4353

Amsterdam

AL

4355

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostzijde van de Oudorperstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht
éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H.
Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
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Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 26 heeft een plattegrond van het hoektype IA.
Oudorperstraat 28-38 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 40 heeft een plattegrond van het
hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en
een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam

Amsterdam
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Nr*
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Toev.*
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Woonplaats*

56

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

58

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

60

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

62

1023 CK

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4154

Amsterdam

AL

4152

Amsterdam

AL

4155

Amsterdam

AL

4153

Amsterdam

AL

4156

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NO-zijde van de Wognumerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognumerstraat 56 en 62 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Wognumerstraat 58 en 60 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
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uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Wognumerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

64

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

66

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

68

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

70

1023 CK

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4144

Amsterdam

AL

4146

Amsterdam

AL

4148

Amsterdam

AL

4145

Amsterdam

AL

4147

Amsterdam

AL

4150

Amsterdam

AL

4149

Amsterdam

AL

4143

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NO-zijde van de Wognumerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognumerstraat 64 en 70 hebben een plattegrond van het hoektype IA
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variant 2. Wognumerstraat 66 en 68 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508423
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wognumerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

72

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

74

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

76

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

78

1023 CL

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4135

Amsterdam

AL

4136

Amsterdam

AL

4141

Amsterdam

AL

4138

Amsterdam

AL

4137

Amsterdam

AL

4140

Amsterdam

AL

4142

Amsterdam

AL

4139

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NO-zijde van de Wognumerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognumerstraat 72 en 78 hebben een plattegrond van het hoektype IA

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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variant 2. Wognumerstraat 74 en 76 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 508424
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 januari 1998

Kadaster deel/nr:

14809/27

Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wognumerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

80

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

82

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

84

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

86

1023 CL

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4127

Amsterdam

AL

4134

Amsterdam

AL

4129

Amsterdam

AL

4133

Amsterdam

AL

4131

Amsterdam

AL

4128

Amsterdam

AL

4132

Amsterdam

AL

4130

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NW-zijde van Wognumerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognumerstraat 80 en 86 hebben een plattegrond van het hoektype IA
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 september 2021

Pagina: 70 / 87

variant 2. Wognumerstraat 82 en 84 hebben plattegronden van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Status:
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Kadaster deel/nr:
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Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wognumerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

88

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

90

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

92

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

94

1023 CL

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4124

Amsterdam

AL

4123

Amsterdam

AL

4125

Amsterdam

AL

4122

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NW-zijde van de Wognumerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognumerstraat 88 en 94 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Wognumerstraat 90 en 92 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
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gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Complexnummer
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508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wognumerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

96

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

98

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

100

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

102

1023 CL

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4118

Amsterdam

AL

4120

Amsterdam

AL

4119

Amsterdam

AL

4117

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NW-zijde van de Wognumerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognumerstraat 96 en 102 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Wognumerstraat 98 en 100 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
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gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Kadaster deel/nr:
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Complexnummer

Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Wognumerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

104

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

106

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

108

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

110

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

112

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognumerstraat

114

1023 CL

Amsterdam

Noord

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

4113

Amsterdam

AL

4115

Amsterdam

AL

4114

Amsterdam

AL

4116

Amsterdam

AL

4111

Amsterdam

AL

4112

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de NW-zijde van de Wognumerstraat gesitueerde reeks van zes éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met zes woonhuizen. Wognumerstraat 104 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant
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1. Wognumerstraat 106-112 hebben plattegronden van het type IA. Wognumerstraat 114 heeft een plattegrond van
het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam

Amsterdam
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Nr*
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14

1023 VB

Amsterdam

Noord

16

1023 VB

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3562

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de ZW-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van twee éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met twee woonhuizen. Edammerstraat 14 en 16 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een
kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal
eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede
dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst.
Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en
toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met
toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het
toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een
lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette
geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten
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cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het
bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg.
Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Complexnaam

508390

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Edammerstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

18

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

20

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

22

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

24

1023 VB

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3017

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de ZW-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 18 en 24 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Edammerstraat 20 en 22 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
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breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Nr*
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Amsterdam

Noord

Edammerstraat
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Amsterdam

Noord

Edammerstraat
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1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

32
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Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*
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Amsterdam

AL

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2950

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de ZO-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 26 en 32 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Edammerstraat 28 en 30 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
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breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam
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Amsterdam

Noord
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Amsterdam

Noord
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Amsterdam
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Locatie

Grondperceel
2947

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de ZO-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 34 en 40 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Edammerstraat 36 en 38 hebben een plattegrond van het type IA variant. Avenhornstraat 15 heeft een
plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een
begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de
noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde
een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een
eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager
door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde
voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het
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venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de
toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de
toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met
eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster
met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan
de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Amsterdam

Noord

Edammerstraat
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Amsterdam

Noord

Edammerstraat

46
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Amsterdam

Noord

Edammerstraat

48
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Amsterdam
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de ZO-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de
voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte
Amsterdamse Schooltrant.
Omschrijving
Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 42 en 48 hebben een plattegrond van het hoektype IA
variant 2. Edammerstraat 44 en 46 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand
gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten
door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe
uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met
draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke
gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de
gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein
venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele
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breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht
uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde
vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven
geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige
gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met
boeideel, verder enige eenvoudige vensters.
Waardering
Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.
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Woonhuis(K)

Woonhuis
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