Aan het Genootschap Leeuwen van het Centraal Station
Ertskade 47
1019 BB Amsterdam

Rapportage verslag kijkoperatie vleugelgebouw C.S. Oostertoegang
Kijkoperatie heeft plaats gevonden op 4 april 2016.

Amsterdam, 19 mei 2016,

Geachte Willem, geachte Henk,

Zoals toegezegd stuur ik jullie hierbij een kort verslag van de kijkoperatie, methodiek en locatie van
de aan het oog onttrokken aanwezige restanten van 1 van de vleugelgebouwen, namelijk dat op de
zuidwesthoek van de Oostertoegang, ontworpen door Dolf van Gendt in 1876.
Zoals bekend is de huidige betonnen wand en de daarachter opgetrokken gemetselde wand rond
1970/1971 aangebracht om het ‘rommelige’ aanzicht van de vervuilde historische bouwwerken van
Van Gendt weg te werken door een destijds liever gezien materiaal als beton.
In 2010 tijdens de uitbreidingswerkzaamheden aan de zijde waar nu het hotel Double Tree by Hilton
staat is een stuk betonnen wand verwijderd, waarachter een gehavende, maar weliswaar nagenoeg
compleet stuk oorspronkelijke wand te voorschijn kwam. Dit stuk wand bleek het restant te zijn van
het in 2004 gesloopte vleugelgebouw op de zuidoosthoek van de Oostertoegang.
Deze wand werd gerestaureerd en is inmiddels een waardevol voorbeeld voor wat er mogelijkerwijs
ook aan de linkerzijde van het spoorviaduct zou kunnen zitten.
Om binnen de middelen van een beperkt budget toch een vrij betrouwbaar beeld te krijgen van wat er
nog aanwezig zou zijn achter de betonnen wand, hebben we voorgesteld 6 kernboringen te doen. Deze
boringen liggen op verschillende afstand en ter hoogte van het grensvlak tussen het oorspronkelijke
bouwwerk en de reeds gesloopte balustrade, sokkels en basementen aan de bovenzijde waar de
leeuwen stonden.
Door de geboorde gaten kon worden gefotografeerd naar verschillende richtingen, om zoveel mogelijk
beeld te krijgen van wat er aanwezig is en in welke staat zich dat bevindt.
In een reeks van gat 1 t/m 6 zijn de foto’s genomen, die laten zien dat vele oorspronkelijke delen
aanwezig zijn.

Het eerste gat dat geboord werd en waar doorheen de foto’s zijn genomen is geweest op ca. 2 meter
links van en vanaf de hoekzuil die aansluit op het spoorviaduct.
Boorgat 2 t/m boorgat 6 is telkens aan de linkerzijde van het vorige boorgat. In elk gat zijn ca. 6 foto’s
genomen; totaal 36 en 4 foto’s van de boorwerkzaamheden. Zie foto’s 1 en 3 voor een overzicht van
de plaats van de zes boringen. Ter vergelijk is bovendien een opname toegevoegd van een identiek
vleugelgebouw aan de Westertoegang in 1898 (zie foto 2) en een foto die omstreeks 1960 is gemaakt
van het nu onderzochte vleugelgebouw op de zuidwesthoek van de Oostertoegang (zie foto 4).
De boorgaten zijn ca. 45 cm. diep om door de betonnen metselwand heen te kunnen boren. De
betonnen platen, die aan de buitenkant zichtbaar zijn, hebben een dikte van ongeveer 10 cm. Direct
daarachter bevindt zich een gemetselde muur met een dikte van ongeveer 35 cm. Deze situatie is goed
te zien op een foto die in 2004 door Bureau Monumenten en Archeologie is genomen tijdens de sloop
van een identiek vleugelgebouw op de zuidoosthoek van de Oostertoegang (zie foto 5). Ook op foto 6
is dit goed te zien.
Achter de wand bevindt zich een ruimte van ca. 50 cm. tot 1.80 cm.
De foto opnames zijn van voldoende kwaliteit om te kunnen beoordelen wat nog aanwezig is.
De foto’s laten zien dat grote delen van het bouwwerk nog in tact zijn tot zelfs de houten deuren die
nog in de sponningen zitten.
De zandstenen ornamenten, zoals lijstwerk, consoles bovenlicht, sluitstenen en vele details zijn zwart
geworden door vervuiling, maar ook de patina laag die de steen beschermd is donker en zeer nat,
omdat het water niet tot verdamping komt.
In de laatste verbouwingsperiode (ca. 1970-1971) is ook een stuk bestaand materiaal gesloopt waar de
NS of de PTT een weg liet lopen. Dit deel is slechts met vulmetselwerk dicht gemetseld.
Boven de kroonlijst is alle zandsteen gesloopt waardoor basementen, sokkels en balustrade zijn
verdwenen.
Hoe de staat is van het aanwezige bouwwerk onder de geboorde gaten is niet bekend maar de kans is
groot dat dit deel intact is.
Bijgevoegd vinden jullie de foto’s.
Met vriendelijke groeten,
Snoep en Vermeer Natuursteenwerken B.V.

Tobias Snoep

Foto 1:
De zes boorgaten op de zuidwesthoek van de Oostertoegang

Foto 2:
Ter vergelijk het identieke (al in 1909 gesloopte) vleugelgebouw op de noordoosthoek van de
Westertoegang in 1897 (bron Spoorwegmuseum)

Foto 3:
De zes boorgaten in het vleugelgebouw op de zuidwesthoek van de Oostertoegang

Foto 4:
Ter vergelijk: het vleugelgebouw op de zuidwesthoek ca. 1965 (bron Stadsarchief no 010003012890)

Foto 5:
Sloop in 2004 van het identieke vleugelgebouw aan de overzijde van het water van de Oostertoegang,
op de zuidoosthoek, vanwege de aanleg van de Oosterdoksstraat (bron: BMA)

Foto 6:
Restant van in 2004 gesloopte vleugelgebouw op zuidoosthoek Oostertoegang (bron Leeuwengenootschap) :
Achter de betonnen plaat (ca 10 cm dik) bevindt zich metselwerk (ca 35 cm dik), beiden aangebracht
rond 1970; er zit een flinke ruimte tussen deze constructie en het originele vleugelgebouw.

G1-1

Gat 1, foto 1:
Bovenste deel foto laat ijzeren balken zien, waarop de constructie rust waarbovenop de houten keet
thans staat. Daaronder de zandstenen lijst. Goed te zien is dat alle originele zandstenen delen boven de
lijst zijn weggehaald.

G1-2

Gat 1, foto 2:
Aan de bovenzijde foto zie je de zandstenen lijst. Rechts een deel van het begin van de zuil (dezelfde
die gedeeltelijk aan de buitenkant is te zien naast de betonnen platen, op de hoek van de
onderdoorgang).

G1-3

Gat 1, foto 3:
Toplijst en oog, in de buurt van de rechterzuil. Van deze zuil is geheel rechts nog een klein stukje te
zien.

G1-4

Gat 1, foto 4:
Bovenaan een oog en de lijst. Rechts een stuk van de aanzet naar de rechterzuil. Links origineel
metselwerk (1875).

G2-1

Gat 2, foto1:
De steiger, opgebouwd om de kijkgaten te kunnen boren.

G2-2

Gat 2, foto 2:
Links de betonconstructie van de postweg die circa 1970 is gebouwd. Rechts oud metselwerk en een
deel van een pilaster. Bovenaan nieuw metselwerk i.v.m. postweg.

G2-3

Gat 2, foto 3:
De rechterhelft van de foto laat een van de consoles zien.

G2-4

Gat 2, foto 4:
Voor een goed beeld moet deze foto eigenlijk 45 graden naar rechts gedraaid worden. Opname van het
plafond (feitelijk de onderkant van de "dakplaat" (gemaakt circa 1970). Te zien zijn zwaar verroeste
ijzeren balken en een stuk beton.

G3-1

Gat 3, foto 1:
Het derde boorgat vanaf de buitenkant gezien.

G3-2

Gat 3, foto 2:
De kroonlijst van de zuil. Bovenaan is het frijnwerk in detail te zien.

G3-3

Gat 3, foto 3:
Voor een goed beeld zou deze foto feitelijk 45 graden naar links moeten worden gedraaid. Een deel
van de zandstenen lijst is zichtbaar. In de linksonder hoek van de foto is een ronde lijn in het zandsteen
te zien.

G3-4

Gat 3, foto 4:
Deze foto is van boven naar beneden genomen. In de rechterbovenhoek is (oud) metselwerk te zien.
Dat betekent dat de zandstenen steen die er ooit op lag, weg is. Onderaan is (nieuw) metselwerk te
zien dat achter het beton zit.

G4-1

Gat 4, foto 1:
Het vierde boorgat aan de buitenkant gezien.

G4-2

Gat 4, foto 2:
Rechtsonder is een hoek van de rechterzuil te zien. Boven de lijst is alle zandsteen weg. Aan de
bovenkant is een Lewis plaat (ijzer) zichtbaar, waarbovenop de betonnen plaat is gestort, waarbovenop
nu de bouwkeet "Het Kasteel" staat.

G4-3

Gat 4, foto 3:
Aan de bovenkant een deel van de lijst en een oog, rechts een deel van de rechterzuil.

G4-4

Gat 4, foto 4:
Deel van rechterzuil. Onderaan een stukje van een console. Bovenaan origineel vuil metselwerk, waar
ooit zandstenen platen tegenaan zaten.

G4-5a

Gat 4, foto 5a:
Linksonder de houten deur. Bovenaan een deel van de lijst, een console en een oog. De witte
substantie is vermoedelijk uitgespoelde calciet uit kalkmortel. Plaatsaanduiding: zie volgende blad.

G4-5b

Gat 4, foto 5b:
Plaatsaanduiding foto G4-5a. Linksboven het vleugelgebouw Oostertoegang op de zuidwesthoek anno
2016. Linksonder een identiek (inmiddels gesloopt) vleugelgebouw op de Westertoegang anno 1897.
Rechts foto G4-5a, genomen tijdens het kijkonderzoek op 4 april 2016.

G4-6

Gat 4, foto 6:
Voor een goed beeld zou deze foto feitelijk 45 graden naar rechts moet worden gedraaid. Rechtsboven
is een console zichtbaar. Links in het midden is de ronde onderbreking te zien, die zich boven de
zandstenen deurboog bevindt.

G4-7

Gat 4, foto 7:
Deze foto is naar boven genomen en moet denkbeeldig 45 graden naar links worden gehouden. In dat
geval is de onderste helft een deel van de lijst, terwijl de bovenste helft de onderkant laat zien van de
betonnen plaat waarop nu de houten bouwkeet staat. Links een stukje van het nieuwe metselwerk (uit
circa 1970) dat bovenop de originele zandstenen bouwwerk werd gemetseld om daarop de betonnen
plaat te kunnen plaatsen die als het ware het nieuwe dak ging vormen.

G4-8

Gat 4, foto 8:
Nieuw metselwerk (circa 1970) dat bovenop de originele constructie werd gemetseld om daarop de
betonnen plaat te kunnen laten rusten die het nieuwe dak ging vormen van het vleugelgebouw. Het
donkere deel is de onderkant van die "dakplaat".

G5-1

Gat 5, foto 1:
Van boven naar beneden is het volgende zichtbaar: onderkant van de omstreeks 1970 aangebrachte
"dakplaat", zandstenen lijst, deel van console. In het midden geheel rechts is een ronding te zien.

G5-2

Gat 5, foto 2:
Op de bovenste helft kun je de onderkant van de ca 1970 aangebrachte "dakplaat" zien. Aan de
onderzijde een deel van de zandstenen lijst, met de ronde onderbreking die boven de deurboog zit. In
het midden rechts een stuk nieuw (circa 1970) metselwerk dat bovenop het zandstenen gebouw is
gezet om daarop de "dakplaat"te kunnen leggen.

G5-3

Gat 5, foto 3:
Voor een goed beeld moet de foto 45 graden naar rechts worden gehouden. Op deze foto is een deel
van de linkerzuil te zien. Linksboven op de foto is origineel vuil metselwerk (ca 1875) zichtbaar waar
tegenaan ooit zandstenen platen waren bevestigd.

G6-1

Gat 6, foto 1:
De linkerkant van de deuropening met de dubbele houten deuren. Een groot deel van de linker deur is
zichtbaar.

G6-2

Gat 6, foto 2:
Linksonder een fragment van de zandstenen deurboog. Origineel metselwerk. Bovenaan zandstenen
lijst en deel van een console.

G6-3

Gat 6, foto 3:
Linksonder een fragment van de zandstenen deurboog. Origineel metselwerk. Bovenaan zandstenen
lijst en deel van een console.

G6-4

Gat 6, foto 4:
Linksonder een fragment van de zandstenen deurboog. Origineel metselwerk. Bovenaan zandstenen
lijst en deel van een console.

