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Complexnaam
De Kinderbrug
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

527784, 527785, 527786, 527787

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject
Amsterdam, Muzenplein bij 2, Oudzuid
Complexomschrijving
Inleiding
Complex 'Kinderbrug' bestaande uit een tweetal BRUGGEN met brughuisje en sculpturen, een
TRANSFORMATORHUISJE en een PLANTSOENaanleg met sculpturen. Brug nr. 419 is een vaste brug over het Zuider
Amstelkanaal ten westen van het Muzenplein en vormt de verbinding met de Apollolaan. De brug is door P.L.
Kramer ontworpen in 1926-1928 en gebouwd in 1930-1931. De brug is versierd met twee beelden van Hildo Krop.
Brug nr. 420 is een vaste brug over de Boerenwetering ten oosten van het Muzenplein en vormt de verbinding met
de Churchilllaan. De brug met bijbehorend transformatorhuis is door P.L. Kramer ontworpen in 1928-1930 en
gebouwd in 1930-1931. De brug is versierd met drie beelden uit 1929-1932 van Hildo Krop. Tussen de bruggen
bevindt zich aan de noordzijde van het Muzenplein een verbindend en aan de waterzijde gelegen plantsoen met een
aantal beelden uit 1931 van verschillende kunstenaars. Het beschermde complex omvat de volgende onderdelen: A.
Brug nr.419; B. Brug nr.420; C. Plantsoenaanleg met beeldhouwwerken; D. Transformatorhuis.
Waardering
Complex met bruggen, transformatorhuis, plantsoenaanleg en bijbehorende beeldhouwwerken van algemeen belang
vanwege cultuur-, architectuur- en kunsthistorische waarde. Tevens van belang vanwege de ensemblewaarde en
situationele waarde als beeldbepalend element binnen het Plan Zuid van Berlage bij een belangrijk kruispunt van
waterwegen.
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Monumentnummer*: 527784
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

7 december 2004

Kadaster deel/nr:

19090/62

Complexnummer

Complexnaam

527783

De Kinderbrug

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam

Muzenplein bij 2, Oudzuid

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

AB

1284

Amsterdam

AB

2829

Amsterdam

AB

906

Amsterdam

Z

2066

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Vaste brug (nr. 419) over het Zuider Amstelkanaal met landhoofden, twee pijlers en drie onderdoorvaarten (5, 12
en 5 meter) naar ontwerp van P.L. Kramer (1926-1928, uitgevoerd 1930-1931). De gemetselde pijlers hebben
natuurstenen accenten. Graniet werd gebruikt bij de waterband van de landhoofden, de hoekblokken, de
haalkommen en de neutstenen. Brede balk- of plaatbrug met lichte welving en met stoep voor voetgangers aan
weerszijden. Aan beide zijden een borstwering bestaande uit een hek met fijn smeedwerk en natuurstenen posten.
Aan de zuidzijde twee hoge gemetselde pilonen met beeldhouwwerk: twee beelden van Hildo Krop voorstellende
'meisje in boot' en 'jongen in boot'. Op het landhoofd verder nog aansluitend muurwerk met leuning. Bij de
oostelijke hoek van de brug het gebouw van de toenmalige 'afdeling beplantingen', in staand verband gemetseld
met meerdere bouwlagen op een geometrisch zeszijdig grondplan; het wordt gedekt door een schilddak met ruiter
en met bitumineuze dekking. De muurvlakken zijn hoger opgetrokken. Verder witgeschilderd houten goot- en
lijstwerk en vensters met geleding. Eenvoudige toegang aan de brugzijde; aan de waterzijde loopt het gevelvlak tot
natuurstenen plint bij waterniveau.
Waardering
Brug met beeldhouwwerk en dienstgebouwtje van algemeen belang wegens architectuur-, cultuur- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 25 september 2021

Pagina: 2 / 7

kunsthistorische waarde als onderdeel van het complex 'Kinderbrug'.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug
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Monumentnummer*: 527785
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rijksmonument

Inschrijving register*:

7 december 2004

Kadaster deel/nr:

19090/62

Complexnummer

Complexnaam

527783

De Kinderbrug

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam

Muzenplein bij 1, Oudzuid

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

AB

2829

Amsterdam

V

2066

Amsterdam

V

10011

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Vaste brug (nr. 420) over de Boerenwetering met landhoofden, een pijler en twee onderdoorgangen van 11 meter,
naar ontwerp van P.L. Kramer (192801930, uitgevoerd 1930-1931). Brede balk- of plaatbrug met lichte welving en
met stoep voor voetgangers aan weerszijden. Pijler en landhoofden opgebouwd uit metselwerk. Verder toepassing
van natuursteen bij bekleding, de waterband van de landhoofden en pijler, hoekblokken, haalkommen en
jaartalstenen met 'ANNO 1930'. Borstwering met metselwerk en met fijn smeedijzeren hekwerk. Op de hogere
accenten bij de landhoofden aan de zuidzijde staat beeldhouwwerk van Hildo Krop (1929-1932), voorstellende
'meisje met eekhoorns' en 'jongen met konijnen'. Aansluitend een gemetselde kademuur bij de landhoofden.
Aan de noordzijde een pijlerbekoning (h.10m.) van Beierse graniet met beeldhouwwerk van Hildo Krop (19291932), voorstellende 'De onbevangenheid der mensen tegenover het leven'.
Waardering
Brug met bijbehorend beeldhouwwerk van algemeen wegens architectuur-, cultuur- en kunsthistorische waarde en
tevens wegens ensemblewaarde als onderdeel van het complex 'Kinderbrug'.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 25 september 2021

Pagina: 5 / 7
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rijksmonument

Inschrijving register*:

7 december 2004

Kadaster deel/nr:

19090/62

Complexnummer

Complexnaam

527783

De Kinderbrug

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Muzenplein

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

AB

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1077 WC

Amsterdam

Bij

Oudzuid

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
2177

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Aan de noordzijde van het complex 'Kinderbrug' gelegen plantsoenaanleg in nieuw-architectonische tuinstijl. Het
plantsoen vormt een lagere overgang tussen het brugcomplex en het open water bij de samenvloeiing van Zuider
Amstelkanaal en Boerenwetering. Gelegen tussen het gebouwtje van de voormalige 'afdeling plantsoenen' bij brug
nr.419 en de hoge pijlerbekroning met het beeldhouwwerk van Hildo Krop bij brug nr.420. Vanaf het straatniveau
leidt een gemetselde muur naar een lager perk. Tegen de achtermuur staan banken waartussen beplanting. Aan de
waterzijde een gemetselde kademuur met natuurstenen accenten. Getrapte borstwering op schuingeplaatst
muurwerk ter aansluiting op het hoger gelegen deel. Twee kleine trappen leiden van het straatniveau naar het
plantsoen. Aan de kademuur bevinden zich negen sokkels met beeldhouwwerk uit 1931: M. Vreugde/Kind met
golvend haar; H. van Lith/Meisje met bal; L.E. Beyerman/Meisje met kat op schouder; F.J. van Hall/Meisje met beer
en vogel; W.B. IJzerdraat/ Meisje met poppen; F. Werner/Meisje met lam; Th. Vos/Meisje met slakkenhuis; J. Kaas/
Meisje met hondje; J. Trapman/Kind met bizonkop.
Waardering
Plantsoenaanleg met beeldhouwwerk van algemeen belang wegens cultuur-, kunst- en tuinarchitectuurhistorische
waarde alsook wegens ensemblewaarde als onderdeel van het complex 'Kinderbrug'.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Plantsoen
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Monumentnummer*: 527787
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

7 december 2004

Kadaster deel/nr:

19090/62

Complexnummer

Complexnaam

527783

De Kinderbrug

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Amsterdam

Amsterdam

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Amsterdam

Amstyelkade bij 186 H, Oudzuid

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Amsterdam

V

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
7724

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
TRANSFORMATORHUISJE met kademuur, behorende bij het bruggencomplex 'Kinderbrug' rond het Muzenplein.
Ontwerp P.L. Kramer, 1926-1928, uitvoering 1930-1931.
Omschrijving
De kademuur grenst aan het doorlopend metselwerk van de brug en loopt uit in het transformatorhuisje van het
GEB. Langs de kademuur, voorzien van een eenvoudige smeedijzeren leuning, bevindt zich een bestrate
aanlegsteiger. Het transformatorhuisje is in rood-grauw kruisverband opgetrokken op een vierkante plattegrond
onder een met zink gedekt, flauw hellend, overkragend piramidedak met centraal een ontluchtingskast. De
stootblokken en de rand langs de waterspiegel zijn in Beiers graniet uitgevoerd. Onder de kap lopen rondom
afgeschuinde ontluchtingssleuven. De straatzijde heeft aansluitend op de sleuven een plaatstalen deur met aan
weerszijden stalen kleppen met drie andreaskruisen.
Waardering
Het transformatorhuisje en de kademuur hebben ensemblewaarde als onderdeel van de Kinderbrug.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug
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