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1188 BZ Amstelveen

Stedelijke Ontwikkeling

Datum 19 december 2017
Uw brief van 3 december 2017
Ons kenmerk Z-2017/055243

In uw brief van 3 december 2017 motiveert u uw verzoek om de Randwijcklaan
13 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eerder is in de Commissie Burgers
& Samenleving ingesproken om het gebouw te behouden.

Cultuurhistorische waarde Randwijcklaan 13
Op 13 november heb ik opdracht gegeven tot een nader onderzoek door deskun-
digen naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw. De erfgoed specialisten
van MOOI Noord-Holland hebben dit inmiddels onderzocht. Uit dat onderzoek is
gebleken dat het gebouw een zeldzaamheidswaarde heeft, voornamelijk omdat er
in de loop der jaren veel houten gebouwen zijn verdwenen. Het onderzoek is als
bijlage toegevoegd aan deze brief.

Aangezien het gebouw aan de Randwijcklaan 13 niet van ons is, zijn we afhanke-
lijk van de vrijwillige medewerking van de eigenaar. Een gesprek met de eigenaar
heeft inmiddels plaatsgevonden. Woensdag 13 december is met de Gemeente-
raad afgesproken dat we gaan kijken of het gebouw verplaatst kan worden. Sa-
men met eigenaar wordt gekeken wat de kansen en de kosten zijn om het ge-
bouw te behouden. Mocht dit tot de mogelijkheden behoren, dan kijken we ver-
volgens naar een nieuwe plek in Amstelveen die recht doet aan de cultuurhistori-
sche waarde.

Uw verzoek om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument is gelet op
voorgaande op dit moment lastig te beoordelen. Pas nadat een knoop is doorge-
hakt met betrekking tot de verplaatsing van het gebouw, kan hierover iets ge-
zegd worden. Zo kan bij een eventuele verplaatsing van het gebouw, aan de
commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de monumentencommissie) worden gevraagd
een aanwijzing te beoordelen. Voorgesteld wordt daarom om uw verzoek tot dat
moment aan te houden.

Betreft voormalige sjoel Randwijcklaan 13

Geacht bestuur,
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Plan bescherming cultureel erfgoed
De afgelopen jaren zijn er meerdere vragen geweest met betrekking tot gebou-
wen met (cultuur)historische waarde. We hebben in Amstelveen 128 gemeentelij-
ke monumenten. Graag willen we het cultureel erfgoed aan de voorkant waarde-
ren en beschermen.

Mijn verzoek aan uw bestuur is om ons te adviseren welk onbeschermd cultureel
erfgoed er in Amstelveen is. Om zo panden die nu niet op de monumentenlijst
staan, maar dat wel zouden moeten, in kaart te brengen. Hiermee voorkomen we
dat we achter de feiten aanlopen. Graag ga ik het gesprek met u aan om dit ver-
der uit te werken.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder

CC: Gemeenteraad Amstelveen, eigenaar Randwijcklaan 13
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Cultuurhistorische waardestelling 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adres   Randwijcklaan 13 
Plaats   Amstelveen 
Architect  Philip Anne Warners (1888-1952) 
Oorspronkelijke functie Wijklokaal Nederduits Hervormde Gemeente  
Huidige functie  Praktijk voor podotherapie 
Opdrachtgever  Nederduits Hervormde Kerk Amstelveen 
Bouwjaar   1932 (volgens kadaster) 
Datum onderzoek November 2017 
Opgesteld door  Reinier Mees MA, MOOI Noord-Holland 
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Historie 
 

Amstelveen  

Het dorp Amstelveen (van 1300-1964 bekend onder de naam Nieuwer-Amstel) vindt haar 

oorsprong in de veenderij die in de 14e eeuw ontstaan is in Amstelland: een poldergebied 

dat ruwweg tussen de Nieuwe Meer en de Amstel lag. Door de afgraving van veen bleven 

kleigronden over, waarvan een deel onder water kwam te staan. In de 18e eeuw werd 

besloten om delen van het grondgebied droog te leggen om nieuwe landbouwgronden te 

kunnen ontginnen en in de daarop volgende decennia groeide Nieuwer-Amstel langzaam 

uit tot een dorp. 

Tot twee keer toe werd een groot deel van Amstelveen door Amsterdam geannexeerd. 
Bij de tweede annexatie begin jaren ’20 was de vraag naar bouwterreinen niet alleen in 
Amsterdam groot, maar ook in Amstelveen. Na uitgebreid onderzoek vroeg het 
gemeentebestuur in 1923 om die reden goedkeuring aan het provinciaal bestuur voor een 
grootscheepse uitbreiding. Dit leidde tot het plan van de Utrechtse architect A.H. op ten 
Noord, op basis van de tuindorp-gedachte en in de architectuur van de Amsterdamse 
School-stijl. Hij maakte hierbij gebruik van de bestaande hoogteverschillen en 
watergangen en wisselde op ruime kavels aaneengesloten en open bebouwing met elkaar 
af. (Zijn opzet ging uit van een capaciteit voor ongeveer 120.000 inwoners en bleef het 
uitgangspunt, maar werd in de daaropvolgende jaren meerdere keren bijgesteld). De 
gemeenteopzichter L. van der Bijl werkte dit eerste ontwerp vervolgens uit tot een 
versoberde versie, die als uitbreidingsplan-in-onderdelen eind 1924 werd goedgekeurd. 
Het plan omvatte vijf gebieden, waaronder het Westelijk deel van de Middelpolder met 
onder andere tuindorp Randwijck. 
 
 

 
 
Foto: Goedgekeurde Uitbreidingsplan voor Amstelveen van L. van der Bijl uit 1926 
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Tuindorp Randwijck 
Randwijck werd, samen met het aangrenzende Catharina van Clevepark, als een van de 
eerste delen van het uitbreidingsplan aangelegd. Burgemeester Colijn gaf eind 1924 de 
opdracht aan de N.V. Bouwmaatschappij Randwijck om deze nieuwe wijken te bouwen. 
Het oudste deel van de wijk ligt tussen de Kalfjeslaan en de Graaf Florislaan, waarvan het 
gebied tussen de Amsterdamseweg en de Hendrik van Borsselenkade - waarin ook de 
Randwijcklaan is aangelegd - op bovenland ligt: een strook veen dat niet werd afgegraven 
en daardoor iets hoger lag. De rest van de wijk is in de drooggelegde Middelpolder 
gebouwd. 
 
Verschillende Amsterdamse architecten ontwierpen vanuit de vernieuwende tuindorp-
gedachte de besloten stedenbouwkundige opzet van de wijk Randwijck. Kenmerkend 
voor de opzet van het tuindorp, is de kleine schaal van de buurten, met korte straten, veel 
openbaar groen, tuinen aan zowel de voor- als achterzijde en eigen voorzieningen zoals 
winkels op strategische locaties. De Amsterdamse School was onder de gekozen 
architecten populair en veel van de ruim opgezette middenstandswoningen, waaronder 
die van de bekende architect F.A. Warners, werden daarom in deze stijl ontworpen. 
 
De (late) stijl van de Amsterdamse School, die ook wel Expressionisme genoemd wordt, is 
vanwege het ontbreken van een duidelijk omschreven ideologie, lastig te specificeren. 
Wel hebben de bouwwerken die onder de Amsterdamse School worden gerekend 
gemeen, dat zij ontworpen zijn met traditionele bouwmaterialen als natuursteen, hout, 
baksteen, dakpannen, siersmeedwerk en glas-in-lood. Deze werden echter in een 
onconventionele manier gebruikt om de plasticiteit van de bouwwerken te versterken. 
Bijvoorbeeld door nieuwe metselverbanden, golvende lijnen, erkers en schoorstenen te 
ontwerpen, die afweken van de plattegronden. 
 
De tuindorp-gedachte is zichtbaar in de Randwijcklaan. Zo staat op de hoek met de 
Amsterdamseweg het eerste winkelcentrum van Amstelveen, wisselen losse en 
aaneengesloten bebouwing elkaar af en verspringen de woningen halverwege de laan ten 
opzichte van de rooilijn, om eentonigheid te voorkomen. Vanaf de Amsterdamseweg 
loopt de weg na de kleine verspringing in het midden van de laan door tot aan de 
ringsloot langs de Hendrik van Borsselenkade. Deze sloot, met een groenzone van het 
Catherina van Clevepark aan de overzijde, speelt een rol in de waterhuishouding van de 
wijk en is karakteristiek is voor de Amstelveense groenstructuur. De Amsterdamse School 
is in de Randwijcklaan in mindere mate aanwezig. 
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Foto: Randwijcklaan, gezien ter hoogte van nr. 13. De verspringing in de weg en het vele groen die 
onder meer kenmerkend zijn voor de tuindorp-gedachte. 

 
Het wijklokaal 
De Nederduits Hervormde Gemeente kreeg op 22 januari 1931 de vergunning verleend 
voor de bouw van een houten wijkgebouwtje op de Randwijcklaan 13 in Amstelveen. De 
aanleiding voor de bouw was de behoefte vanuit de kerk voor nieuwe voorzieningen 
vanwege de uitbreiding van de gemeente. De architect F.A. Warners ontwierp een houten 
wijklokaal dat geschikt zou zijn voor het houden van samenkomsten en vergaderingen. 
De simpele houtconstructie doet vermoeden dat het wijklokaal is ontworpen als een 
tijdelijke voorziening. 
 
De destijds verleende vergunning, afkomstig van de gemeente Nieuwer-Amstel, 
beschrijft nauwkeurig de uitvoering en de materialisatie van het lokaal. Het moest 
geplaatst worden op een voet van gewapend beton en uitgevoerd worden in hout. De 
vergunning vermeldt verder dat het dak gedekt moest worden met mastiek en de 
afscheiding van de tuin naar de openbare weg een haag of muurtje moest zijn. Op de 
blauwdruk is te zien dat de plattegrond is opgedeeld in vier ruimtes: een entree, een wc, 
een consistoriekamer en een zaaltje met celotex binnenbekleding.  
 
Het lokaal is vanwege haar religieuze functie passend in de tuindorp-gedachte, waarbij er 
in de dorpse opzet van het plan naast woningen ook eigen voorzieningen voor de buurt 
werden opgenomen. Ook is  het als los volume naast de aangesloten bebouwing passend 
in de stedenbouwkundige opzet. Hoewel een aantal woningen in de Randwijcklaan vanuit 
de (late) Amsterdamse School architectuur ontworpen zijn, zijn deze stijlkenmerken en 
materialen bij het wijklokaal niet nadrukkelijk zichtbaar. 
 

 
 
Foto: Randwijcklaan, met zicht op nr. 13, waarop de afwisseling van losse en aangesloten bebouwing 
zichtbaar is. 
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De gebruikers 
De kerkvoogdij koos een paar jaar na de bouw al voor een andere locatie, toen in 1937 de 
Bethelkerk, een hulpkerk van de Gereformeerde Kerk aan de Amstelveenseweg, 
aangekocht kon worden. De Joodse gemeenschap van Nieuwer-Amstel had in 1933 net 
hun synagoge verlaten - omdat zij in de veronderstelling was dat er niet genoeg actieve 
geloofsgenoten meer waren - toen in dat jaar het aantal Joodse gelovigen juist weer 
toenam. In eerste instantie kwamen zij daarom samen in de woning van de familie 
Heymans, die in Randwijck woonde. Toen het wijklokaal aan de Randwijcklaan vrij kwam, 
nam de Joodse Vereniging Amstelveen het gebouwtje over, met als doel er een synagoge 
in te vestigen. Deze werd op 2 juni 1938 ingewijd door de opperrabbijn Salouis. 
Burgemeester Haspels, sprak de aanwezigen - waaronder ook Duitse Joden – toe en 
wenste hen een gelukkig en zegenrijke toekomst in Amstelveen, ondanks de tijden van 
vertwijfeling. De NSB behaalde in Nieuwer-Amstel tijdens de statenverkiezingen in 1935 
namelijk ruim 15% van de stemmen en kreeg al snel de naam ‘Het Zwarte Dorp’. Dat dit 
hoog was ten opzichte van het landelijke gemiddelde, wordt door sommige historici 
gewijd aan de economische onzekerheid die voor de nieuwe middenklassers in de 
uitbreidingswijken ontstond en de moeite die zij hadden om in de verzuilde gemeente die 
Nieuwer-Amstel was een plek te krijgen.  
 
Na tal van maatregelen werd in augustus 1941 besloten dat Joodse leerlingen op 
afzonderlijke scholen moesten worden ondergebracht. Als gevolgd hiervan werd de 
synagoge sindsdien ook gebruikt om onderwijs te bieden aan 23 Joodse scholieren. Begin 
1942 kwam daar nog een functie bij, toen de Joodse Raad zich hier vestigde om de 
maatregelen van de bezetter tegen de Joden uit te voeren. Vanaf 14 april dat jaar 
kwamen de Joodse gelovigen in Amstelveen daarom ook naar het wijklokaal om hun 
Joodse ster te halen, die zij vanaf dan verplicht waren te dragen. Nadat op 12 en 13 mei 
239 Joden Nieuwer-Amstel met de trein verlieten, werden de sjoel en het schooltje 
gesloten en niet veel later het bureau van de Joodse Raad. 
 
Onduidelijk is welke functies het oorspronkelijke wijklokaal in de daaropvolgende 
decennia heeft gehad. Het is aannemelijk dat de Nederduits Hervormde Kerk het gebouw 
weer terug kocht. Op bouwtekeningen van H.R. Aiking uit 1966 is namelijk een ontwerp 
te zien voor wijzigingen “[…] voor nieuwe interieur wijkcentrum der Ned. Herv. Kerk […]”, 
waar op de tekening van de binnenzijde van de achtergevel een Latijns kruis te zien is. Op 
tekeningen van A.L. ten Cate uit 1973 is te zien dat de achtergevel en wederom het 
interieur gewijzigd is. De plattegrond toont naast de hal, een spreekkamer, archief- en 
kantoorruimte. Wanneer het lokaal vervolgens gebruikt is als kleuterschool is onduidelijk. 
Vanaf 1982 tot heden is er een Praktijk Podotherapie gevestigd. 
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Beschrijving van het wijklokaal 
 

 
 
Foto: Situering perceel. Het perceel is groen gearceerd. 

 
Situering  
Het vrijstaande houten lokaal ligt iets boven het maaiveld aan de Noordzijde van het 
rechthoekig perceel van 350 m2, aan de Zuidwestzijde van de Randwijcklaan. De 
afscheiding tussen de smalle voortuin met lage begroeiing en de openbare weg is een 
muurtje van vijf lagen metselwerk in kruisverband en een rollaag die op de hoeken is 
afgedekt met een grindbetontegel. Aan de Oostzijde loopt over de gehele breedte een 
hoge bosschage, vanaf dit muurtje tot aan de achterzijde van het gebouw. Aan de 
achterzijde staan drie bomen: in beide hoeken van het perceel en aan de rechterzijde van 
de achtergevel. Aan de Westzijde aan de Randwijcklaan is een gemetseld trappetje 
gesitueerd, met twee treden en een stalen buisreling. Rechts daarvan loopt een korte 
helingbaan met stoeptegels door tot aan de entree, waarna het als tegelpad langs de 
westgevel naar de achterzijde van het perceel loopt. De perceelgrens wordt aan deze 
zijde afgescheiden door een stalen buizenframe hekwerk met gaasafrastering. Ter 
hoogte van de aaneengesloten ramenpartij in de westgevel staat een toegangshek met 
dezelfde hoogte en van hetzelfde materiaal. 
 
Het lokaal is gebouwd op een rechthoekig grondplan met een smallere en iets lagere 
uitbouw aan de voorzijde. Beide volumes zijn afgedekt met een plat dak met opvallend 
dakoverstek en een wit boeiboord. Het lokaal is opgetrokken uit hout en staat op een 
voet van gewapend beton. De gevels zijn opgetrokken uit bordeaux rood geschilderde 
houten rabatten. De raamopeningen in alle gevels, en deuropeningen in de achtergevel 
en de westgevel van de uitbouw hebben allen witte kozijnen. 
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Voorgevel 
 

 
 
Foto: Voorzijde van het gebouw  

 
De voorgevel van de uitbouw is gericht op de Randwijcklaan en heeft geen deur, maar 
kozijnen in roedeverdeling met schijvenglas (butzenscheibe), waardoor deze 
ondoorzichtig zijn. Op beide hoeken van de uitbouw is een enkel kozijn met vier ruiten 
aangebracht en in het midden drie aaneengesloten kozijnen met aan de buitenzijde vier 
en in het binnenste kozijn zes ruiten. Het bovenste gedeelte van de gevels, van zowel de 
uitbouw als de hoofdbouw erachter, zijn afgetimmerd met een gebogen waterslag als 
decoratief accent, die samen met een enkele witte horizontale plank over de gehele 
breedte loopt en daarmee in kleur aansluit op het dakoverstek. Aan de onderzijde van de 
aanbouw zijn (mogelijk in een later stadium) witte verticale houten latten aangebracht 
voor begroeiing. Ter hoogte van de entree in de Westgevel is aan de gevel van de 
hoofdbouw met verticale planken een bekisting aangebracht voor de schoorsteen: 
volgens de originele blauwdruk een aarden buis, ingepakt in isolatie. Recent is op twee 
meter van het maaiveld een ontluchtingspijp aangebracht. 
 
Beide voorgevels wijken in de huidige situatie af van het oorspronkelijke ontwerp. Op 
diezelfde blauwdruk en in de oorspronkelijke pentekeningen is te zien dat de schoorsteen 
in het ontwerp in eerste instantie voor het boeiboord langs en door het dakoverstek 
heenloopt. In de blauwdruk steekt de schoorsteen tot boven het platte dak uit en is deze 
afgewerkt met een slanke torenvormige beëindiging bestaand uit een voet, met daarop 
een spits. Op de pentekeningen is een uitgebreidere versie van deze schoorsteen te zien, 
waarbij aan de achterzijde een overdekt klokhuis is toegevoegd. 
Ook de aaneengesloten kozijnen in de uitbouw zijn, zowel op de blauwdruk als bij de 
pentekening over de hele lengte met twee rijen ruiten lager dan in de huidige situatie. In 
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de daarachter gelegen gevel van de hoofdbouw zijn op de tekeningen boven de uitbouw 
drie losse kozijnen, met elke vier ruiten in roedeverdeling getekend. 
 
Zijgevels 
 

   
 
Foto: Zijgevels van het gebouw. (Linker foto toont de Oostgevel, de rechter de Westgevel). 

 
De zijgevels van de hoofdbouw zijn identiek van elkaar en voorzien van acht 
aaneengesloten kozijnen in roedeverdeling met negen ruitjes. De aftimmering aan de 
bovenzijde komt overeen met die aan de voorgevels. De zijgevels van de uitbouw hebben 
twee aaneengesloten kozijnen op de hoeken, die in opzet overeenkomen met de 
hoekkozijnen in de voorgevel. Aan de westgevel van de uitbouw bevindt zich naast deze 
kozijnen de entree, met daarboven een reliëf van dwarslatten. De voordeur bestaat uit 
een stijl-dorpelverbinding met vier draadglas ruiten verdeelt tussen een regel en drie 
verticale tussenstijlen die naar voren steken. De huidige deur wijkt af van het ontwerp van 
Warners, waarin het is vormgegeven al een massieve houten deur met een klein venster, 
afgeschermd door een smeedijzeren kruistralie. 
 
Achtergevel  
[NB Het was niet mogelijk om de achtergevel te bezichtigen].  
Op de tekeningen van architect A.L. ten Cate uit 1973 is te zien dat de achtergevel 
gewijzigd is. De twee kozijnen op beide hoeken zijn ongewijzigd en identiek aan de 
kozijnen in de zijgevels. In het midden bevindt zich het oorspronkelijke deurkozijn, maar 
met een eenvoudige houten deur voorzien van twee rechthoekige ruiten. Aan 
weerszijden hiervan zijn twee dubbele raamkozijnen gekomen.  
 
Interieur 
[NB Het was niet mogelijk om het interieur te bezichtigen].  
Op basis van de tekeningen uit 1973 is het aannemelijk dat de oorspronkelijke ruimte voor 
de wc en consistorie behouden zijn gebleven en de plattegrond van de hal en het zaaltje 
zijn veranderd door middel van nieuwe scheidingswanden. Verwacht wordt dat de 
oorspronkelijke balk lagen en schorren van de kapconstructie nog aanwezig zijn. Of de 
originele details nog aanwezig zijn achter het in 1966 en 1973 aangepaste interieur is 
onbekend. 
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Waardering 
 
Cultuurhistorische waarde 
Het wijklokaal is een tastbaar overblijfsel van de religieuze ontwikkelingen in Amstelveen.   
Voor en na de Tweede Wereldoorlog bood het onderdak aan de Nederduits Hervormde 
Kerk en in aanloop naar en tijdens die oorlog werd het gebruikt als Joodse synagoge. Het 
lokaal is vanwege deze religieuze functies passend in de gedachte van tuindorp 
Randwijck, waarin naast woningen in de opzet van de wijk ook verschillende 
voorzieningen werden opgenomen. De functies van het wijklokaal als leslokaal voor 
Joodse kinderen en het kantoor van de Joodse Raad, kwamen direct voort uit de gevolgen 
van de opkomst van het Nationaalsocialisme en het toenemende antisemitisme in 
Amstelveen en de rest van Nederland en versterken de historische waarde van de plek. 
 
Stedenbouwkundige waarde 
De situationele waarde is bijzonder, omdat het houten lokaal als opvallend element vrij 
staat op het perceel. Als losstaand gebouw past het in de tuindorp-gedachte van de wijk, 
waarbij aaneengesloten en open bebouwing elkaar afwisselen. 
 
Architectonische waarde 
Het wijklokaal is een voorbeeld van sobere houten architectuur zoals die in het verleden 
voor tijdelijke gebouwtjes veel werd gebouwd. Of het ontwerp voor de gevelopeningen 
en het ontwerp voor de schoorsteen (met de pinakel en het klokhuis) oorspronkelijk zijn 
uitgevoerd is onduidelijk. Dat het uiteindelijke gebouwtje soberder is uitgevoerd dan de 
beoogde ambitie van architect Warners met zijn ontwerp is aannemelijk.  
Het gebruik van de waterslag als decoratief element en het opvallende dakoverstek 
accentueren de horizontale lijn van het gebouw en tonen samen met positionering van de 
raampartijen en de entree de architectonische kwaliteit.  
 
Gaafheid/herkenbaarheid  
Het gebouw is eenvoudig, maar grotendeels gaaf behouden gebleven in hoofdvorm, 
materialisatie en detaillering. Verwacht wordt dat de constructie grotendeels gaaf is. 
Latere aanpassingen aan de voorgevel van de uitbouw en het plaatsen van de kozijnen in 
de achtergevel van de hoofdbouw, hebben het oorspronkelijke ontwerp aangetast. 
 
Zeldzaamheidswaarde  
Het lokaal heeft een zeldzaamheidswaarde, omdat er over het algemeen weinig van dit 
soort tijdelijke gebouwtjes uit deze periode behouden zijn. Dit komt met name omdat ze 
simpel van materiaal en architectuur zijn, waardoor ze sneller in aanmerking kwamen 
voor sloop. 
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t.a.v. wethouder H. Raat 
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Betreft:  Voormalige sjoel Randwijcklaan 13 

 

 

Amstelveen, 3 december 2017 

 

Geachte heer Raat, 

Een van de doelstellingen van de Vereniging Historisch Amstelveen is het historisch aanzien van 

Amstelveen te bewaren.  

 

Momenteel is de mogelijke sloop van het pand Randwijcklaan 13 in de diverse media onder de 

aandacht. Dit houten pand is in 1932 naar een ontwerp van architect F.A. Warners gebouwd, een van 

de bekendste vertegenwoordigers van de Amsterdamse School, die ook diverse woningen in de wijk 

Randwijck ontwierp.  Het gebouw heeft de kenmerken van de architectuur van de Amsterdamse 

School. 

Het gebouwtje is daarnaast van 1938 tot 1942 in gebruik geweest als synagoge en is tijdens de 

Tweede Wereldoorlog ook als school gebruikt voor joodse kinderen, die op andere scholen in 

Amstelveen niet meer welkom waren.  

Vanwege deze voormalige functies is het een van de weinige tastbare herinneringen aan de 

geschiedenis van de Amstelveense joodse gemeenschap en van de Tweede Wereldoorlog.  

De Vereniging Historisch Amstelveen is van mening dat het ongelooflijk jammer zou zijn indien er 

wederom een historisch gebouw verdwijnt, zeker in een tijd, waarin er door het college een 

hernieuwde belangstelling bestaat voor de historie van Amstelveen (hetgeen wij als Vereniging 

Historisch Amstelveen enorm toejuichen). 

Het gebouw aan de Randwijcklaan 13 heeft (nog) geen monumentale status. Wij verzoeken u om dit 

gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen vanwege de (cultuur)historische waarde 

van het gebouw als voorbeeld van de Amsterdamse School in Amstelveen en vanwege de betekenis 

voor de geschiedenis van de Amstelveense joodse gemeenschap en de Tweede Wereldoorlog.  

http://www.historischamstelveen.nl/
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Wij rekenen op uw inspanningen om dit gebouw voor de toekomst veilig te stellen. 

Hoogachtend, 

 

 

Mw. A.M. Brouwer-v.d. Wetering    Mw. M.D.M. van Munster 

voorzitter        secretaris   

     

 
cc. leden van de gemeenteraad 
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