
Vrijwilliger in beeld 
Naast de vele Vrienden en fondsen, krijgt 

Stadsherstel steun van zo'n zestig geweldige 
vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we panden 

openstellen en Vriendenactiviteiten organiseren. 
Bram Elsenaar (72) gidst op de Kromhoutwerf 

en helpt bij de Vriendenrondvaart. 

Stadsherstel koopt vervallen monumenten die de markt laat liggen. Ook krijgen we vaak 
panden van particulieren of organisaties die onze hulp nodig hebben. Zestig jaar geleden 
waren dat vooral woonhuismonumenten in de binnenstad van Amsterdam. Tegenwoordig 
bezitten wij verschillende soorten gebouwen in de Metropoolregio Amsterdam; molens, 
kerken, scholen, pakhuizen, gemalen, forten, boerderijen, een brandweerkazerne en een 
scheepswerf. We breidden dit jaar uit met bovenstaande panden.

Amsterdam is... 
“Mijn geboortestad. Een voort-
durende bron van inspiratie. Je 

kunt je er in alle stemmingen 
senang voelen, de diversiteit is 

fantastisch.”

Is vrijwilliger omdat...
“Het zo'n leuke club men-
sen is. We delen de liefde 
voor de stad. Ik vind Stads-
herstel een zeer professio-
nele organisatie, met oog 
voor detail en kwaliteit. 
Hoe er steeds weer prag-
matisch en idealistisch aan 
de stad wordt gewerkt... 
Vreselijk goed!” 

Favoriete 
Stadsherstelpand:

“De Twee Romeinen, vlak 
bij de hoek Prinsengracht-
Utrechtsestraat. Een klein pak-
huisje, met een authentiek hijs-
wiel op de bovenste verdieping. 
Zo'n hijswiel neemt ruimte in, 
maar toch mag het blijven.”

Goed bewaard 
Stadsherstelgeheim: 

“Het Rioolgemaal F. Tegenover 
het Rijksmuseum, aan de Ruys-

daalkade 2. Het is Amsterdamse 
School-architectuur en heeft een 

prachtige tuin, ontworpen door 
Piet Oudorf.”

Leest graag over:
“Amsterdam en de geschie-
denis van wetenschap en 
techniek, biografieën. Daar 
leer je veel van. Waarom is 
iets zoals het is?”

Heeft genoeg geduld om:
“Ik heb geen geduld, ik ben 
een zenuwlijer. Ik ben wél 
nieuwsgierig. Als iets van 
waarde is, wil je daar tijd in 
stoppen.”

Beschermt graag: 
“De 'IJzeren eeuw van Am-
sterdam', oftewel de ge-
schiedenis van de industrie. 
Daar geeft ik als gids bij de 
Kromhoutwerf uitleg over. 
Het Nationaal Luchtvaartla-
boratorium, mijn voormalige 
werkgever, heeft een erf-
goedmuseum met een mooie 
collectie. Daar ben ik ook 
vrijwilliger.”

Beste herinnering als 
vrijwilliger:
“Een stel meiden heeft ooit met 
Koninginnedag 'trouwen voor 
één dag' bedacht, inclusief ro-
zenblaadjes en een verkleedkist. 
Ze zijn het vaker gaan doen, als 
'Wed and Walk'. Ik was er een 
keer bij op de Kromhoutwerf. 
Dat bleek bijna ontroerend. Een 
koppel deed het voor hun ge-
adopteerde dochter, zodat ze 
eindelijk trouwfoto's voor haar 
hadden.”  
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Het kleinste Politiebureautje van Nederland 
(Sloten (Amsterdam))

De waakzaamheid
(Zaandam)

Batterij aan de Sloterweg 
(Hoofddorp)

ONDER ONZE 
VLEUGELS 
SINDS 2017  

Bunkers uit de koude oorlog
(Hoofddorp)

Zuidervermaning
(Westzaan)

Margaretha’s Hoeve
(Nieuw- Vennep)
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