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Opmerking
In het kader van de Strategienota Omval-Weesperzijde (juli 2016) werd MenA in september 2016 door
R&D verzocht om de panden aan de Weesperzijde 243-244 en 250 te onderzoeken en te waarderen in
relatie tot hun directe omgeving. Dat heeft geresulteerd in de Notitie over Weesperzijde 243-244 en 250,
d.d. 6 november 2016. Aangezien daarna de grenzen van het plangebied Omval/Weespertrekvaart zijn
opgerekt, volgde in februari 2018 het verzoek om deze notitie uit te breiden met het brugwachtershuisje
van brug 429 en het spoorviaduct met ruimten voor goederenopslag en onderdoorgangen tussen
Amstelstation en Weespertrekvaart. Voorliggende notitie is zodoende een bewerking en aanvulling
van die uit 2016. Volledigheidshalve is de beschrijving/waardering van de in 2017 gesloopte percelen
Weesperzijde 243-244 in cursief gehandhaafd.
Status
Genoemde bouwwerken in het plangebied – Weesperzijde 250, het langgerekte spoorviaduct en brug
429 – hebben geen status en hebben indertijd geen ordewaardering gekregen, omdat het gebied waarin
zij liggen buiten de waarderingsgebieden 19e eeuw, ’20-’40 gordel of AUP valt. Brug 429 is door MenA in
2005 wel op een A-lijst van belangwekkende waterbouwkundige objecten geplaatst, in afwachting van
een opdracht voor een integraal selectieproject van monumentwaardige waterbouwkundige en/of
watergerelateerde werken. Het spoorviaduct is onderdeel van de Spoorwegwerken-Oost, waarnaar MenA
recent onderzoek heeft verricht in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In de
concept-rapportage van dit onderzoek worden de diverse onderdelen van dit omvangrijke
infrastructurele project voorlopig aangeduid als cultuurhistorisch waardevol.
Bouwgeschiedenis en stedenbouwkundige situatie
Weesperzijde 250 is een restant van een bebouwingslint dat tussen circa 1904 en 1914 in drie fasen
gerealiseerd werd op een rond 1903 gedempt deel van de Weespertrekvaart, onderdeel van de 17eeeuwse ringvaart om de Watergraafsmeer. Nummer 250 is het zuidelijke hoekpand van de eerste
bebouwingsfase die bestond uit een architectuureenheid van zes panden (twee bouwlagen met kap,
nummers 245-250). De in 2017 gesloopte percelen 243-244 maakten deel uit van een aangrenzende
architectuureenheid van oorspronkelijk acht percelen (nummers 237-244), vier bouwlagen met plat dak,
die vermoedelijk tot stand kwam tussen 1910-1914. Het lint werd aan de noordkant in dezelfde periode
beëindigd met een architectuureenheid bestaande uit een perceel van drie bouwlagen (nummer 236) en
een breed hoekpand van twee bouwlagen waarin een café met bovenwoning was gevestigd (nummer
235).
Het dempen van het stuk Weespertrekvaart waarop deze bebouwing tot stand kwam, vrijwel zeker om
de diverse industrieën die zich in de negentiende eeuw in het noordelijk deel van de Omval aan
weerszijden van de vaart vestigden te ontlasten van doorgaand scheepvaartverkeer, was mogelijk omdat
de trekvaart ter hoogte van Weesperzijde 250 rond 1845 een rechtstreekse verbinding met de Amstel
had gekregen. Dat gebeurde ten tijde van de aanleg van het treinspoor Utrecht-Amsterdam, het
zogeheten Rhijnspoor.
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Als onderdeel van de nieuwe, verhoogd aangelegde spoorbaan door Oost – het omvangrijke
infrastructurele project Spoorwegwerken Oost (1933-1940) met twee nieuwe stations en 40 viaducten en
bruggen – werd tussen het Amstelstation en een nieuwe vaste dubbelsporige stalen brug over de
Weespertrekvaart, direct ten oosten van het oude Rhijnspoor, een langgerekt spoorviaduct met
onderdoorgangen en ruimten voor goederenopslag gebouwd (1939). Daartoe moesten de percelen
Weesperzijde 235-242 in 1937 gesloopt worden. De eigenaar van het café op nummer 235 kreeg blijkbaar
de mogelijkheid om het etablissement op nummer 250 voort te zetten: in 1936 diende hij immers een
bouwaanvraag in om de woonruimte op de begane grond van Weesperzijde 250 te mogen verbouwen tot
café, welke bestemming tot vandaag de dag ongewijzigd is gebleven. Na de sloop van de nummers 235242 zorgde de afdeling Grondbedrijf van PW in 1937 voor een verzorgde nieuwe zijgevel van nummer
243, die als ‘nieuwe’ eindgevel van het resterende rijtje woningen vlak langs het spoor immers een
belangrijke plek in de openbare ruimte innam. Rond 1967 werden vervolgens de nummers 245-249
gesloopt, mogelijk in verband met toenmalige nieuwbouwplannen voor de locatie. Daarna verrezen er op
het achterterrein – ooit de tuinen van de woningen – en tussen de resterende panden diverse
(plaatijzeren) bedrijfsloodsen. Die werden tegelijk met Weesperzijde 243-244 in 2017 gesloopt, zodat ten
oosten van het langgerekte spoorviaduct alleen het café De Omval nog herinnert aan de vroeg
twintigste-eeuwse bebouwing langs de Weesperzijde.
Ook aan de westzijde van het spoorviaduct wijzigde de situatie gestaag. In 1956 werd de Spaklerweg als
ontsluitingsweg voor het nieuwe industriegebied Overamstel in gebruik genomen, ruwweg op het tracé
van het oude Rhijnspoor, nadat de afdeling bruggen van PW in het jaar daarvoor brug 429 had
opgeleverd. Een even ingenieuze als imposante, 27 meter brede hefbrug naar ontwerp van P. Kramer.
Rond 1975 zou voor de aanleg van de metro het spoor ten zuiden van het Amstelstation verdubbeld
worden, met een extra viaduct en een tweede nieuwe vaste stalen brug over de Weespertrekvaart,
tussen de eerste uit 1939 en de hefbrug. Bij het ontwerp en de bouw van het langgerekte spoorviaduct
was met een reservering voor extra sporen al rekening gehouden: het gedeelte over de Weesperzijde was
aan de westzijde immers al in 1939 voorzien van een brugdek waarop in de jaren zeventig eenvoudig kon
worden aangesloten met een nieuw viaduct op betonnen schijven. In navolging van het spoorviaduct uit
1939 zouden onder het nieuwe exemplaar, alleen ter plaatse van de aantakking, enkele ruimten voor
goederenopslag worden ingericht.
Korte beschrijving en waardering objecten
Weesperzijde 250
Het hoekpand met café en bovenwoning, in 2001 uitgebreid met een grote tijdelijk vergunde eenlaagse
serre op de plek van het oorspronkelijke terras waarvoor een groot deel van de gevel op de begane grond
werd doorbroken, is een eenvoudig vroeg twintigste eeuws pand met een afgeschuinde hoek die wordt
geaccentueerd door een Vlaamse gevel met een klassiek geprofileerde rechte houten kroonlijst. De kopen langsgevel van het pand worden beëindigd door een kroonlijst in siermetselwerk waarop
oorspronkelijk hoge gemetselde balustrades waren aangebracht. Die zijn ten tijde van de sloop van de
belendende panden verwijderd. Toen is ook de zijgevel wit gestuukt met daarop de naam van het café en
het logo van Amstel Bier geschilderd. Later is aan de achterzijde de loggia op de eerste verdieping
dichtgezet en inmiddels is het hele pand wit geschilderd.
Waardering
De architectuurhistorische waarde van Weesperzijde 250 is gering. Bovendien is slechts sprake van een
restant van wat ooit een grotere architectuureenheid was, waardoor van een logische en afgeronde
architectonische hoofdvorm nauwelijks sprake is. Hetzelfde gold voor de nummers 243-244. Wel heeft
Weesperzijde 250 stedenbouwkundige of beter: situationele betekenis en cultuurhistorische waarde als
het laatste pand aan de Weesperzijde en het oudste bouwwerk in het gehele Omval-gebied. Het
markeerde lange tijd de stadsgrens en de stedelijke bebouwing en doet dat eigenlijk nog steeds.
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Weesperzijde 243-244 (gesloopt)
Beide percelen waren voorbeelden van de sobere, rationele woonhuisarchitectuur rond 1910. De
architectonische detaillering beperkte zich tot de gemetselde consoles en het hekwerk van de balkons.
Nummer 244 had als extra een flauw gebogen erkeruitbouw op de eerste en tweede verdieping. De
balkondeuren van de derde verdieping waren geplaatst in een grote rondboog, deels versierd met kleine
tegels. Het metselwerk vlak om deze rondboog was iets hoger opgetrokken dan het naastgelegen geveldeel
dat evenals de gevel van nummer 243 beëindigd werd door een uitstekende houten gootlijst. Dat herinnerde
aan de symmetrische opzet van de oorspronkelijke architectuureenheid: het eerder gesloopte perceel op
nummer 237 was immers identiek aan nummer 244, maar dan gespiegeld. Op de gebruikelijke
raamvervangingen na waren de beide panden in de loop der tijd niet of nauwelijks veranderd. Zoals eerder
vermeld was in 1937 wel een nieuwe zijgevel met ramen voor nummer 243 ontworpen. Blijkbaar vond de
gemeente als eigenaar een blinde wachtgevel op deze plek esthetisch onverantwoord.
Spoorviaduct
De bodem in dit deel van het Omvalgebied bleek te slap om een grondlichaam aan te kunnen brengen,
zodat tussen de spoordijk van het Amstelstation en de nieuw geprojecteerde brug over de
Weespertrekvaart noodgedwongen gekozen werd voor een zwaar gefundeerd viaduct. Dat bestaat in
feite uit vier aaneengesloten maar apart (gedilateerd) van elkaar gebouwde betonnen brugconstructies
op zware betonschijven en -kolommen. In elk van deze vier brugconstructies zijn tussen de regelmatig
geplaatste draagstructuur drie of vier aparte, circa vijf meter brede ruimten voor goederenopslag
ondergebracht. Die zijn aan de westzijde toegankelijk met naar binnen draaiende en in zessen gelede
houten roldeuren, die met zes-ruits stalen bovenlichten in een getoogde opening zijn geplaatst, omrand
door een betonkader op een natuurstenen voet. De betonconstructie van het viaduct is aan de
buitenzijde geheel bekleed met de karakteristieke langwerpige licht getinte tegels, ditmaal zacht groenblauwig, die bij alle kunstwerken van de Spoorwegwerken Oost werden toegepast. Aan de oostzijde is
het aanzicht vrijwel hetzelfde, zij het dat hier gesloten en gestuukte muurvlakken zijn toegepast in plaats
van deuren. De drie zuidelijke brugconstructies zijn in nagenoeg oorspronkelijke toestand en hebben elk
vier van deze opslagruimten. Het noordelijke deel had/heeft drie van dergelijke ruimten, maar dat is in
1975 aan de zijde van de Spaklerweg uitgebouwd ten behoeve van het nieuwe spoorviaduct.
Aan de zuidzijde wordt het viaduct beëindigd door een identiek vormgegeven brugelement over de kade
langs de Weespertrekvaart die in de bakstenen pijler van de spoorbrug ‘verdwijnt’. Het uiteinde aan de
noordzijde is het eveneens identiek vormgegeven viaduct over de Weesperzijde met een dubbele rij
ronde stalen kolommen, die de autoweg in het midden scheidt van de gecombineerde fiets- en
voetpaden.
Waardering
Het spoorviaduct is met de verkeersonderdoorgang en de stalen spoorbrug over de Weespertrekvaart
architectuurhistorisch en cultuurhistorisch van waarde als herkenbaar onderdeel van de familie gevormd
door Amstelstation, Muiderpoortstation (respectievelijk Rijks- en gemeentelijk monument) en de 40
bruggen en viaducten die als Spoorwegwerken-Oost tussen 1933 en 1940 gerealiseerd werden en waarvan
de esthetische vormgeving en supervisie bij de afdeling bouwwerken van PW lag (J. Leupen).
Brug 429, de Omvalbrug
De brug heeft drie doorvaarten met tussen de twee pijlers en de beide oevers twee vaste gemetselde
brugdelen elk met een doorvaart van 6,25m en in het midden een beweegbaar brugdeel (het val) over de
hoofddoorvaart van 10.15m. Op de beide betonnen en met graniet bekleedde pijlers staan twee
heftorens van geklonken plaatstaal, met daarin zware contragewichten, die met staalkabels aan het val
bevestigd zijn. Het rechthoekige val is opgebouwd uit samengestelde stalen plaatliggers met een houten
brugdek en aan beide zijden sierlijke smeedijzeren balustraden met trapeziumvormige staalplaten. Aan
de noordoostzijde van de brug staat onder een expressief vormgegeven dak een bijzonder en
meervormig samengesteld bakstenen volume: het integraal met de brug ontworpen brugwachtershuis
met machinekamer en een zware stenen buitentrap die de Spaklerweg verbindt met de kade langs de
Weespertrekvaart. Vanuit dit brugwachtershuis, voorzien van een breed erkerraam, werd zowel het val
bediend als de van oorsprong aanwezige afsluitbomen voor het verkeer. De bediening is inmiddels
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overgenomen door de brugwachterspost van de Duivendrechtsebrug over de Weespertrekvaart bij de
kruising van Gooiseweg en A10.
Waardering
Brug 429 is van hoge cultuurhistorische waarde. P.L. Kramer ontwierp als vaste ontwerper voor PW al
eerder twee vrijwel identieke hefbruggen: brug 276 (1932) , die als gemeentelijk monument in de De
Ruijterkade over de Oostertoegang voor de aanleg van de tramlijn naar IJburg in 2000 ontmanteld werd
en momenteel wacht op gedeeltelijke herbouw in de Houthavens, en brug 279 (1941), in de Prins
Hendrikkade over de Kikkerbilssluis tussen Oosterdok en Oudeschans.
Conclusie en advies
Café De Omval is nog steeds het laatste pand aan de Weesperzijde en herinnert daarom direct en indirect
aan de transformatie die dit ‘drielandenpunt’ van de gemeenten Ouder Amstel, Watergraafsmeer en
Amsterdam in de negentiende eeuw onderging. Van een al dan niet idyllisch landelijk buitengebied met
tuinderijen in een feeërieke bocht van de Amstel tot het intensief bebouwde industriegebied waarvoor
zelfs een deel van de ringvaart om de Watergraafsmeer werd gedempt en dat pas in 1921, tegelijk met de
Watergraafsmeer, door Amsterdam werd geannexeerd.
Met de bouw van het Amstelstation en het langgerekte spoorviaduct in 1939 veranderde de omgeving
ingrijpend en met de aanleg van brug 429 en het in gebruik nemen van de Spaklerweg in 1956 ontstond
voor het eerst een verbinding met het gebied in de Grote Duivendrechter Polder dat als industriegebied
en bedrijventerrein tot ontwikkeling kwam: Overamstel. Dat was tevens de aanzet voor het verdwijnen
van de laatste serieuze industrie- en bedrijfsvestigingen in de oude Omval die vanaf de jaren zestig in
etappes plaats zouden maken voor de huidige constellatie van hoge kantoorgebouwen en woningbouw.
Met het oog op de huidige ontwikkelingen en planvorming rond het Amstelstation en de bouwactiviteit
in Amstelkwartier zou het daarom mooi zijn wanneer het hoekpand Weesperzijde 250 als oude en
vanzelfsprekende stedenbouwkundige boekensteun gehandhaafd kan worden in en richting kan geven
aan een nieuwbouwontwikkeling voor deze locatie. Deze nieuwbouw zal zich in maat en schaal moeten
verhouden tot het laaggelegen Amsteldorp en de zelfbouwkavels aan de andere zijde van de
Weespertrekvaart. Het spoorviaduct is als schakel in de spoorinfrastructuur een gegeven en bijkans
onvervangbaar, zodat de hoofdstructuur gehandhaafd zal blijven en de cultuurhistorische waarde
gewaarborgd lijkt. Mits met zorg ontworpen zijn transformaties aan het object mogelijk, zoals de wens
om de opslagruimten meer te openen en het plan om de Spaklerweg haaks onder een deel van het
viaduct te leiden. Voor Brug 429, gaaf en zeldzaam, adviseert MenA een aanvraag tot aanwijzing als
gemeentelijk monument te doen. Dat hoeft het voornemen om van het brugwachtershuisje een
hotelkamer te maken zeker niet in de weg te staan, omdat een dergelijke ingreep inmiddels al veel vaker
is toegepast, ook bij monumentale bruggen.
Bronnen
Albarda, J.W. (voorwoord), Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het
Amstelstation en de totstandkoming van de spoorwegwerken rond Amsterdam, 1939
Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Beeldbank Noord Hollands Archief
Bouwdossiers Stadsdeel Oost
Bruggenboek, Amsterdam (14dln)
F.V. Smit, Bruggen in Amsterdam. Infrastructurele ontwikkelingen en brugontwerpen 1850 tot 2010,
Utrecht 2010
Het nieuwe Amstelstation; gedenkboek/brochure, Arbeiderspers A’dam 1939
MenA, Cultuurhistorische Verkenning Oostboog, dec. 2017 (concept)
Stadsarchief Amsterdam, 1:1000 kaarten Dienst PW
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Kaartmateriaal
Afkortingen: SAA = Stadsarchief Amsterdam, NHA = Noord Hollands Archief, MenA = Monumenten en
Archeologie. Achter de foto’s van Stadsarchief zijn de negatiefnummers van de beeldbank vermeld.

1631 Danckerts de Rij (detail, NHA)

1770 Jan Mol (detail, MenA)

1810 J. Gaykema (detail, NHA)
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1821 Kaart Ouder Amstel (detail, NHA). De kaart is bijgewerkt in
1831 en 1921, met spoorlijn en waterverbinding tussen Amstel en
Weespertrekvaart

1881 PW-kaart (detail, MenA)

1896 PW-kaart (detail, NHA)
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1907 uitbreidingsplan Watergraafsmeer, bijgewerkt 1909 (detail, SAA UZFA00025000001). Deel van
Weespertrekvaart gedempt en percelen Weesperzijde 245-250 ingetekend

1911 PW-kaart (detail, SAA: STOK0100022000001)
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1921 PW-kaart (detail, MenA). Ook Weesperzijde 235-242 inmiddels gebouwd

1956 PW-kaart (SAA: ANWP00283000001). Situatie na sloop Weesperzijde 235-242, met
de nieuwe kunstwerken: spoorviaduct en spoorbrug (1939) en hefbrug 429 in de nieuwe
Spaklerweg (1954)
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1948/1979 PW-kaart 1:1000 (details), spoorviaduct met onderdoorgang Weesperzijde; links
oorspronkelijke situatie kort na de oorlog (1948), rechts na spoorverdubbeling t.b.v. metro en bouw extra
spoorbrug (1979)
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Foto’s gebied

Ca. 1929, rechtsboven de rij woningen Weesperzijde 235-250 en het oude spoortracé met spoorbrug
(SAA: A04139001725)

1939 (SAA: A04139001155). Werkzaamheden aan het Amstelstation, het nieuwe spoorviaduct met
onderdoorgangen en de nieuwe spoorbrug.
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1971 (SAA: B00000033682) situatie met Spaklerweg en brug 429; Weesperzijde 245-249
gesloopt; op voorgrond nieuw grondlichaam voor spoorverdubbeling t.b.v. metro

1988 (SAA: B00000038087) Situatie met tweede spoorbrug en kantoorgebouw Delta Lloyd
aan Spaklerweg
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Foto’s woonbebouwing Weesperzijde

1930 (SAA: OSIM00004003932). Weesperzijde 235-244, v.r.n.l.

1966 (SAA: 010122003711 en 010122003712) Weesperzijde 250-243 v.l.n.r.

1987 (SAA: 010122002146)

1987 (SAA: 01012200214)
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Foto’s spoorviaduct

Ca. 1940 (SAA 010012001093) viaduct over Weesperzijde

2018 (MenA) in- en exterieur spoorviaduct
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Foto’s brug 429

1992 (SAA: 010122002085) Brug 429 met brugwachtershuisje

Uit: Bruggenboek Amsterdam (14dln)
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2018 (MenA) idem
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Bouwdossier Weesperzijde 250

23 sep 1936: aanvraag verbouwing/uitbreiding tot café met bovenwoning; huurder
J.P. Wassenaar; architect/bouwkundige W. Kuyvenhoven (Bouwdossier SD Oost)

21 mrt 2001: aanvraag café de Omval/P.S. Stokking voor uitbreiding met tijdelijk
overdekt terras (Bouwdossier SD Oost)
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Idem

Bouwdossier Weesperzijde 243-244

April 1937: aanvraag van Grondbedrijf voor maken nieuwe zijgevel na sloop belendende panden;
mei 1937 akkoord (Bouwdossier SD Oost)

1993: Opmeting Woningbedrijf Amstel (Bouwdossier SD Oost)

