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C L UUR
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mevrouw dr. M. Bussemaker
p/a Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Den Haag, 17 maart 2015
Kenmerk: bcma-2o13.o6732/114
Uw kenmerk: MS-2o13-1447

Betreft: Aanwijzing Gijsbrecht van Aemstelpark, Willem van Weldammelaan
bij 96, Amsterdam

Geachte mevrouw Bussemaker,
Bij bovenvermeld adviesverzoek verzocht u de Raad voor Cultuur te adviseren
over de aanwijzing van het Gijsbrecht van Aemstelpark te Amsterdam als
rijksmonument. Onder verwijzing naar artikel 3:7, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht heeft de raad dit advies gebaseerd op de bij uw adviesverzoek
verstrekte gegevens. Na afweging van deze gegevens heeft de raad het volgende
geconcludeerd.
Het Gijsbrecht van Aemstelpark is een stadspark dat zich uitstrekt uit over de
gehele oost-west as van de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Het verbindt het
Arnstelpark met het Amsterdamse Bos en vormt een onderdeel met de omringende
bebouwing.
Het park werd tussen 1959 en 1962 aangelegd naar ontwerp van de tuinarchitect
Wim Boer. Boer ontwierp een openbaar wandelpark, waarbij zijn principe dat
parkarchitectuur een geïntegreerd onderdeel moest zijn van stedenbouw leidend
was. Zo sluiten de paden van het park aan op de straten van de wijk. Het ontwerp is
in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, met een afwisseling van rechthoekige en
vierkante patronen waar steeds dezelfde maatverhoudingen terugkomen. Het is een
van de weinige parken in Nederland waar de Nieuwe Zakelijkheid zo vergaand is
doorgevoerd.
De aanwijzing gebeurt op voorstel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) en betreft het park met bruggen, banken, keermuren en pergola. Op grond
van de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013 vindt aanwijzing
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als beschermd monument slechts plaats wanneer het betreffende monument is
opgenomen in een beschermingsprogramma of vergelijkbare waarde heeft. Het
Gijshrecht van Acmstclpark is opgenomen op dc lijst bij het aanwijzingsprogramma
Wederopbouw 1959-1965. Over dit aanwijzingsprogramma heeft de raad op 4
juli
2013 positief geadviseerd (kenmerk: bcma-2o13.o6732/2), waarbij hij aangegeven
heeft daI hij bij zijn adviezen over de individuele aanwijzing van de objecten op de
lijst nadrukkelijk zou letten op de gaafheid en zeldzaamheid van het betreffende
object.
Uit de beschrijving van de RCE blijkt Gijsbrecht van Aemstelpark nog goed bewaard
is gebleven. Het middendeel is nog gaaf en de oorspronkelijke beplanting,
padenpatroon, banken, bruggen, muren en pergola zijn allemaal nog aanwezig. De
zeldzaamheid wordt niet verder toegelicht.
De raad onderschrijft de bevindingen van de RCE en acht het Gijsbrecht van
Aemstelpark van nationale betekenis. De raad stemt in met dit voorstel tot
aanwijzing als rjksmonument.

Hoogachtend,

Joop Daalmeijer
Voorzitter

Jeroen Bartelse
Algemeen secretaris
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