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Stimulans voor project 

Dorothy Beynes van de Stich-

ting Heijmeijer van Heemstede 

zegde al geruime tijd geleden 

financieel steun toe bij de ver-

huizing van twee beelden van 

Beatrixpark naar de Ooster-

toegang. Zij spoorde ons re-

gelmatig aan om daar nu eens 

werk van te maken. Dat 

stimuleerde ons enorm om nu 

eens uit te gaan zoeken of ons 

idee zou aanslaan bij restau-

rerend Amsterdam. Dit voor-

jaar hebben we een ronde 

gemaakt langs de verschil-

lende organisaties die actief 

zijn in restauratie en behoud 

van historische bebouwing in 

Amsterdam. We begonnen on-

ze rondgang bij Dorothy. Bij 

het gesprek was tevens Jos 

Otten aanwezig, secretaris 

van haar Stichting. Jos is ook  

voorzitter van de Vereniging 

Vrienden van de Amsterdam-

se Binnenstad (VVAB) en van 

de Vereniging Vrienden van 

Amsterdamse Gevelstenen 

(VVAG). Zij hielpen ons het 

circuit van de verschillende 

belangenorganisaties in kaart 

te brengen. 

De Amsterdamse monumentenorganisaties steunen ons! 

Dat is het belangrijkste nieuwsfeit van dit moment. Alle monumenten-

organisaties die we spraken, steunen ons! Onze motivatie om twee 

leeuwenbeelden terug te krijgen op de Oostertoegang, is daardoor zo 

mogelijk nóg groter geworden. We spraken onder meer met de Stichting 

Heijmeijer van Heemstede, de Vereniging Vrienden van de Amster-

damse Binnenstad (VVAB), de Vereniging Heemschut, Stadsherstel 

Amsterdam NV, de Vereniging Vrienden Amsterdamse Gevelstenen 

(VVAG), het Cuypersgenootschap en het Bureau Monumenten & Arche-

ologie (BMA). En allemaal, zonder uitzondering, steunen ze ons initiatief!  

          “Gezicht op Prins Hendrikkade”, schilderij Max Nauta 1941 (bron Zeeuws Veilinghuis) 

We kregen tips, adviezen en concrete aanbiedingen voor steun. 

Natuurlijk werden er ook zorgen en aandachtspunten geuit. Zoals: wie 

gaat dat betalen? De Stichting Heijmeijer van Heemstede heeft 

aangeboden om een financiële bijdrage te leveren aan de repatriëring 

van de twee beelden uit het Beatrixpark. Maar vóórdat dit kan, moet 

eerst hun voormalige standplaats worden hersteld. Die zit nu nog achter 

het beton verscholen. Dat betekent: bouwkeet weghalen, betonnen 

bekleding afpellen en het originele vleugelgebouw (aanhangsel van het 

spoorviaduct) van de hand van architect Dolf van Gendt herstellen. Zie 

animatie. Want dát het beschadigd achter het beton tevoorschijn zal 

komen, weten we van een ander identiek vleugelgebouw dat in 2004 

werd gesloopt. Juist die restauratie zal het nodige gaan kosten. Aan de 

andere kant: het zal slechts een fractie zijn van de totale kosten die 

gemoeid zijn met het vernieuwen van het spoorviaduct. Een andere zorg 

is of ons plan zich wel verdraagt met de belangen van de Nederlandse 

Spoorwegen/ProRail. Want het Stationseiland is te smal voor uitbreiding 

in de breedte. Dus men bekijkt uitbreiding in de lengte, inclusief de 

Oostertoegang. En zo zijn er nog meer zorgen. Maar, gemotiveerd door 

de massale steun, zullen we voortgaan op de inslagen weg. Hoe verder? 

ProRail maakt nu plannen voor renovatie van het viaduct Oostertoegang, 

gepland tussen 2020 en 2025. Wij willen nu eerst met hen gaan praten.   

 
Leeuwen terug (1) 

Ron Sluijter-Borns gaf ons 
door dat de Oostertoegang bij 
de Veluwse Modelspoorbaan 
Club wél al 2 leeuwen heeft… 
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                       leeuw Beatrixpark 

Mening Beatrixpark? 

Voor ons plan hebben we 

twee van de vier leeuwen-

beelden uit het Beatrixpark 

nodig. Om precies te zijn de 

twee die sinds 1972 bij de 

Artsenijhof staan. Die stonden 

tot die tijd op de Ooster-

toegang. Maar kunnen de 

Vrienden van het Beatrixpark 

die twee beelden eigenlijk wel 

missen? We informeerden 

een bestuurslid van hun 

vereniging daarover in het 

najaar van 2014. Het bestuur 

legde het voor aan de leden 

in januari 2015. Voor zo ver 

bekend zijn daar nog geen 

reacties op binnengekomen. 

Het overleg met het Beatrix-

park zal zeker nog een 
vervolg krijgen. 

 

Lezing Amsterdam Cultuur Historische Vereniging (ACHV) 

Op 14 april 2015 gaven we een lezing voor de Amsterdam Cultuur-

Historische Vereniging. De zaal was flink gevuld. Het is altijd leuk om te 

vertellen over de 22 leeuwen van het CS. Alhoewel we in feite praten over 

de geschiedenis van de spoorwe-

gen in de stad, omdat de komst van 

de leeuwenbeelden, evenals hun 

vertrek, alles te maken heeft met de 

ontwikkeling van het treinverkeer 

rondom het Amsterdamse Centraal 

Station. We illustreren ons verhaal 

met historisch beeldmateriaal, af-

komstig uit ons inmiddels omvang-

rijke beeldarchief. Een week later, 

op 23 april, maakten we met zo’n 

25 leden van de ACHV een rond-

wandeling langs de voormalige 

leeuwenstandplaatsen. Onderweg 

vergeleken we de huidige situatie 

met die op foto’s van vroeger, onder 

meer van Jacob Olie. 

Sloop vleugelgebouw 2004 in oratie Jerzy Gawronski 
We lazen de inaugurale rede van Jerzy 

Gawronski uit 2009. Hij sprak deze uit bij de 

aanvaarding van het ambt van hoogleraar 

Maritieme en Urbane Archeologie van met name 

Amsterdam. Gawronski schetst de planologische 

ontwikkeling van de stad Amsterdam tegen de 

achtergrond van haar maritieme functie. Wij 

zagen er opnieuw een bevestiging in van hoe 

belangrijk het is om het enige nog resterende 

vleugelgebouw van de Oostertoegang vrij te 

krijgen en hier de twee Leeuwen uit het Beatrix-

park terug te plaatsen. Zij symboliseren immers 

met hun wapenschilden de strijd die is gevoerd 

om de plaats van het Centraal Station in het 

Open Havenfront van de stad. Gawronski werd 

er in 2004 bij gehaald toen het vleugelgebouw op de zuidoost hoek van 

de Oostertoegang onverwachts werd gesloopt, vanwege de aanleg van 

de Oosterdoksstraat. Gawronski: “Het betrof niet de oudste geschiedenis 

van Amsterdam, maar was wel een symbolisch relict dat verbonden is 

met een periode van ingrijpende stedenbouwkundige ontwikkelingen.” Hij 

doelde daarmee op de trein, het spoor en de auto die de eeuwenlange 

suprematie van het schip overnamen. Hij vervolgde: “De stad verloor haar 

open IJ en havenfront, verloor haar water, en toen begon de transformatie 

van de stad zoals we haar nu kennen.” Voor de nieuwsgierige lezer: zie 

rede Gawronski (de eerste paar bladzijden beschrijft hij wat hij zag bij de 

sloop van het vleugelgebouw in 2004). 

 

                 

                               sloop vleugelgebouw op  
                               ZO-hoek Oostertoegang  
                               2004 
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Niet historiseren 

We willen twee leeuwen terug 
op de Oostertoegang. Mits 
hun originele standplaats nog 
achter het beton verscholen 
zit. Als zou blijken dat dit toch 
niet zo is, dan  schrappen we 
direct onze doelstelling. We 
willen wel restauratie van een 
beschadigd gebouw, maar 
geen reconstructie ervan als 
het gebouw verloren zou zijn 
gegaan. 

Over de verzakte Westertoegang en het KNAG…. 

Tijdens de Open Monumentendagen bevond zich iemand van het 

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) onder ons 

gehoor. Hij nodigde ons uit om een lezing te geven voor de Kring 

Amsterdam. Dat doen we graag. Zo togen we in maart dit jaar naar een 

onderhuis in de stad waar het Genootschap regelmatig bij elkaar komt. 

Alles bij elkaar 15 mannen en vrouwen, geologen, aardkundigen, kortom, 

een gezelschap dat van wanten weet. Zij waren zeer leergierig en wij 

leerden er ook van: de bodem in het IJ, met name daar waar het spoor-

viaduct Westertoegang was gebouwd, bestond bij uitstek daar uit een 

diepere laag blubber vergeleken bij andere plekken. Geen wonder dat de 

Westertoegang meteen al na de bouw wegzakte! We doken daarna on-

middellijk in de literatuur en bestudeerden de artikelen die verschenen 

over de bouw van een nieuw Westelijk Viaduct van 1904 tot 1909, tachtig 

meter westelijker van het oorspronkelijke viaduct. Wat een geweldige 

klus in die tijd. Het was overigens niet alleen de bodemgesteldheid, die 

ervoor zorgde dat het viaduct verzakte; een combinatie van factoren was 

verantwoordelijk voor het debacle. Waarover een volgende keer meer. 

Orde 2 status 
Begin 2014 publiceerde BMA 

een zogenoemde Cultuur His-

torische Verkenning van een 

deel van het Oosterdoksei-

land. Daarin adviseert zij o.a. 

om het spoorviaduct Ooster-

toegang, inclusief het vleugel-

gebouw (dat nu achter beton 

zit), te beschermen door er 

een “orde 2” status aan toe te 

kennen. In de  Amsterdamse 

regelgeving betekent dit dat 

het betreffende pand beeld-

bepalend is en van cultuur-

historisch belang; de binnen-

kant is weliswaar vogelvrij, 

maar de buitenkant is onder  

voorwaarden beschermd. 

Overigens weer niet zoveel als 

het geval is bij een monumen-

tenstatus (= orde 1). De hele 

tekst is hier te lezen: CHV  

Toeristen ellende 
 

De Oostertoegang is opge-
nomen in de toeristische route 
“Ontdek Amsterdam met QR-
codes”. Maar hoe komt de 
toerist bij de QR-code met 
info over de leeuwen? Hij 
moet eerst al snappen dat hij 
achter een enorm illegaal 
reclamebord moet zijn, maar 
ook nog een bouwhek 
trotseren dat er al drie maan-
den (zonder reden) staat….. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            1904 Oostertoegang, gezien vanaf Oosterdoksdijk 
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Leeuwen terug (2) 

Tijdens een recent bezoek aan 

het archief van het Spoor-

wegmuseum te Utrecht wer-

den we enthousiast ontvangen 

door de conservator, Evelien 

Pieterse. Zij liet ons kennis 

maken met een maquette van 

het Centraal Station en de di-

recte omgeving ervan, naar de 

toestand van 1889. Er wordt 

door het Spoorwegmuseum al 

twaalf jaar gewerkt aan deze 

maquette. Het is een geweldig 

project. De maquette is nog 

steeds niet af, maar recent is 

er een nieuwe impuls aan 

gegeven. De doelstelling is nu 

dat het in september 2015 af 

is. Het project staat onder 

leiding van Ciska Simons 

(voormalig conservator en bi-

bliothecaris, nu met pensioen, 

en vrijwilligster). We mochten 

een kijkje nemen. Zouden er 

leeuwen staan?  

De invalshoek van waaruit het 

project is opgezet, is uniek! De 

positie van de kijker is vanaf 

het dak van één van de huizen 

aan de Haarlemmer Hout-

tuinen. Het Centraal Station 

ligt helemaal rechts achter op 

het meters brede plakkaat. De 

toeschouwer krijgt frontaal een 

blik op het spoorviaduct over 

de Korte Prinsengracht. En ja 

hoor, mevrouw Simons heeft 

er waarachtig twee leeuwen-

beelden geplaatst! We hopen 

u snel meer over dit project te 

kunnen vertellen.  

Zes maal in de pers…. 

In het laatste halfjaar waren we zes keer in de pers. Zo stonden we in het 

februarinummer van Ons Amsterdam met de kop “Spoorleeuwen terug 

naar CS!” In diezelfde maand besteedde ook de Erfgoedstem 

(nieuwsbrief voor leden van erfgoedvereniging Heemschut) aandacht aan 

ons plan voor het terugverhuizen van twee leeuwen naar de Ooster-

toegang. Op 11 april ver-

scheen een artikel over 

ons werk in Het Parool. 

Renate Guitink interviewt 

Henk Dijkman via de 

telefoon. Hij laat zich 

ontvallen: “Het is een uit 

de hand gelopen hobby.” 

Het kon erger. Een paar 

dagen later meldde AT5 

televisie zich. Wat was 

er allemaal aan de hand? Zijn er leeuwen zoek? Moeten er leeuwen 

worden teruggeplaatst? In allerijl moesten opnames worden gemaakt. Op 

zondagochtend, Eerste Paasdag! Kunnen we ook nog naar Schelling-

woude en het Beatrixpark? Interviewer Frank Awick overlegde ter plekke 

met de programmaleider. Henk Dijkman stond hem te woord en ontpopte 

zich als een prima ‘voorlichter’. Piet de Hoog, eigenaar van de leeuw in 

Schellingwoude, weerde zich meer dan kranig. Voor de opname van de 

Beatrixleeuwen werden eerdere opnames gebruikt. Het resultaat werd 

diezelfde avond nog uit-

gezonden door het AT5 

Nieuws. Toen kon ook 

Radio Noord Holland 

niet achterblijven. Ze 

wilden een interview met 

ons maken. Willem van 

Baarsen was beschik-

baar. Een leuke jonge 

dame ontfutselde hem 

allerlei opmerkingen. 

Willem was niet te stop-

pen, maar met flink wat 

knip en plakwerk, maakte 

Marije Kuiper voor 

Lunchroom op 14 april 

een item van ongeveer 

een minuut. Dit radio 

optreden is te horen op 

RTVNH radio (starten op 

14,20e min.). Tot slot stonden we in Binnenkrant (nr 70), het huisorgaan 

van Wijkcentrum d’ Oude Stad. Ook daarin ruime aandacht voor het plan 

twee beelden te verhuizen van het Beatrixpark naar de Oostertoegang. 
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Oostertoegang, tekening uit 1917 van Martin Monnickendam 
Het beeld staat op het vleugelgebouw dat in 2004 werd gesloopt, waarover Jerzy Gawronski uitgebreid vertelt in zijn oratie (zie ook blad 2) 
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