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WOORD VOORAF 

Sinds de verhuizing van het G. V. 8. naar de nieuwe werkplaatsen in Die

men in 1996 heeft het oude tramremise-complex aan het Bellamyplein zijn 

oorspronkelijke functie verloren. In afwachting van een definitieve bestem

ming heeft de gemeente Amsterdam aan diverse kieine ondernemers en 

kunstenaars tijdelijk in het complex bedrijfs- en atelierruimten ter beschik

king gesteld. 

De tramremise uit 1908 van het G. V. B. behoort tot de fraaiste nog be

staande remise-compiexen in Nederland. Het complex is dan ook in 1997 

voorgedragen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Selec
tie Project (MSP). Tevens vormt het een markant onderdeel van het stads

deel Oud-West en is het remisefront aan de noordzijde beeldbepalend voor 

het Beilamypiein. 

In het kader van deze herontwikkeling heeft de projectmanager van het 

G.V.B.-terrein, de heer G. Termaat van het Stadsdeel Oud-West van de 

gemeente Amsterdam, opdracht gegeven voor het maken van de onder
havige cultuurhistorische verkenning en waardestelling. Deze verkenning 

werd uitgevoerd door Viaardingerbroek & Wevers op donderdag 6 mei 

1999, waarbij de complexdelen met speciale bouw- en interieuronderdelen 

zoveel mogelijk fotografisch gedocumenteerd werden. Aansluitend werd 

het kantoor van het Stadsdee! Oud-West bezocht voor het lichten van het 

archief met de bouwplannen en vergunningen. 
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Tenslotte zijn in dit rapport ook de monumentwaarden van de structuur 

van het complex, alsmede van de diverse interieuronderdelen aangegeven. 

In aanvulling hierop zijn tevens aanbevelingen gegeven omtrent de moge

lijkheden tot hergebruik. Zij zijn bedoeld als een ZO objectief mogelijk ad

vies en kunnen de opdrachtgever mede ondersteunen bij het vaststellen 

van het definitieve herbestemmingsplan. 

Dankzij de prettige medewerking van het Stadsdeel Gud-West van de 

Gemeente Amsterdam, in het bijzonder de projectmanager de heer G. Ter

maat en de dames Wempe en E. van Kessel, verliep de verkenning voor
spoedig. Ook is dank verschuldigd aan mejuffrouw C.M.T.L. 80els, die het 

hoofdstuk over de beschrijving verzorgde, en aan Dr.ing. R. Stenvert die 

het hoofdstuk over de context van de tramremises schreef. 

Wij hopen dat deze verkenning mag bijdragen bij een zorgvuldige afweging 

met betrekking tot de herbestemming van het G. V. B.-terrein. 

Utrecht, 1 juli 1999 

Ir Hans Vlaardingerbroek & Ir Leo Wevers 
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SAMENVATTING 

Beschrijving & ontwikkeling 

De oudste opzet van de voormalige tramremise aan het Bellamyplein da

teert uit 1901. Het complex, bestaande uit vijf hallen met elk zes sporen, 

werd naast bestaande stallen van de stadsreiniging gebouwd om onderdak 

te bieden aan electrische trams. Loodrecht op deze hallen is hal 6 gesitu

eerd, de zogenaamde traverseerhal, waarin oorsprankelijk een rolbrug 

aanwezig was om de korte wagenstellen van spoor te verplaatsen. Vanaf 

het Bellamyplein waren de hallen tel kens via twee inrijdeuren toegankelijk, die 

via driewegwissels de zes sporen konden bedienen. Het huidige karakteristieke, 

verspringende gevelfrant aan het Bellamyplein is grotendeels het resultaat van 

een verbouwing in 1914, waarbij de hallen 2 en 3 werden verlengd. Verder 

was het complex toegankelijk vanuit de Tollensstraat, van waaruit een spoor 

toegang gaf tot de hallen 6 en 8, waarin zich de genoemde traverseerbaan 

en een draaischijf bevonden. De rijke en verzorgd gedetailleerde voorgevel met 

Jugendstil-motieven in hardsteen is thans onopvallend aan een doodlopend 

deel van de Tollenstraat is gelegen. Deze voorgevel herbergt de oorspronkelijke 

hoofdingang, hetgeen door het opschrift' Gemeente tram' onderstreept wordt. 

Deze geve! was tot 1908 aan de tot aan de Kwakerstraat doorlopende 

T ollensstraat gelegen. 

De hallen worden gekenmerkt door de constructie, bestaande uit elk twee series 

naast elkaar geplaatste polonceauspanten, die in het midden door een reeks 

samengestelde kolommen ondersteund worden. Nagenoeg aile hallen bezitten 

zadeldaken met lichtkappen, die voar de daglichttoetreding zorgen. Aileen ter 

plaatse van de - pas in 1 91 4 aangebrachte - verdieping boven de hallen 2, 3 

en 4 ontbreken de polonceauspanten en lichtkappen, Naast de genoemde hallen 

werden in 1901-1903 eveneens kantoorruimten gerealiseerd in de vorm van 

twee torenachtige opbouwen op hal 1. Tot de oorspronkelijke opzet van het 
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complex behoren ook de dienstwoningen Bellamystraat 1 en Tollensstraat 62. 

De bebouwing tussen de Bilderdijkkade en de Tollensstraat kwam pas in 1908 

tot stand. Het betreft hier de voormalige timmer- en schilderwerkplaatsen, een 

grate hal met glazen kap, een magazijn en de dienstwoningen Bilderdijkkade 

62/64 en Tollensstraat 61. De architectuur is minder rijk gedetailleerd dan die 

van het oudste complex. Tot de minder markante delen van het complex moeten 

de uitbreiding van de dienstwoning Bellamystraat 1 uit 1 930 en de voormalige 

ankerwikkelarij uit 1948 gerekend worden. 

Waardering 

Het betreft hier een landelijk zeldzaam en gaaf voorbeeld van een grate tram

remise uit het begin van de twintigste eeuw. Het enige vergelijkbare complex 

in Nederland is de tramremise van de HTM in Den Haag. Stedenbouwkundig 

is het complex van belang vanwege de ruimtelijke beeindiging van de T 01-
lensstraat en het Bellamyplein. Met name de ruimtelijke en visuele relatie tussen 

het complex met het verspringende gevelfront en zijn voorplein aan het 

Bellamyplein vertegenwoordigt een hoge waarde. 

Qua bouwmassa's is er een verschil in waardering tussen de oorspronkelijke 

opzet uit 1901-1903, die een hoge monumentwaarde vertegenwoordigt en 

de uitbreiding aan de Bilderdijkkade uit 1908, die iets minder belangrijk is en 

een positieve monumentwaarde vertegenwoordigt. Ook de architectonische 

kwaliteiten verschillen tussen de beide bouwfasen sterk. De oudste opzet uit 

1901-1903 wordt gekenmerkt door een rijke en verzorgd gedetailleerde 

gevelarchitectuur met Jugendstil motieven, terwijl de uitbreiding van 1908 

is uitgevoerd in een traditionele bouwstijl zonder speciale architectoische 

kenmerken. De aanbouwen aan de dienstwoning Bellamvstraat 1 uit 1930 en 

hal 12 uit 1948 vertegenwoordigen een indifferente monumentwaarde. Oit 
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geidt eveneens voor de kantoorlaag uit 1914 boven de hallen 2, 3 en 4, hoewel 

de constructie positief gewaardeerd moet worden. 

Verder zijn de constructieve elementen, zoals de polonceauspanten en 

samengestelde kolommen, zeer waardevoi. Ook de stalen vakwerkligger

constructie van hal1 behoorttot de oorspronkelijke opzet en vertegenwoordigt 

een hoge monumentwaarde. 

In het interieur is behalve de reeds genoemde constructieve elementen ook 

ruimtewerking van belang. Met name de traverseerhal 6 vormt een ruimtelijk 

belangrijk element in het complex, door zijn ligging op de kop van de overige 

hallen. De vroegere functionele relatie tussen de traverseerbaan en de andere 

sporen is thans nog herkenbaar aan de reeks hoge glasdeuren aan deze zijde. 

Door de afwezigheid van latere wanden en plafonds enerzijds, en de aan

wezigheid van aile sporen en werkkuilen anderzijds, is hal 3 thans de meest 

gave fuimte, wat architectuur en ruimtelijkheid betreft. Verder zijn de trap

penhuizen en hal 17 vermeldenswaardig, die een positieve waarde bezitten 

vanwege respectievelijk hun detaillering en ruimtelijkheid. 

Aanbeveiingen 
Doordat het remise-complex een hoge monumentwaarde op nationaal niveau 

representeert vanwege zijn zeldzaamheid, is het behoud ervan van primair 

belang. Met name worden hier genoemd de bouwmuren, kolommen, spantcon

structies, daken, gevels, trappenhuizen etc. Mits het behoud van deze 
elementen gewaarborgd wordt, zijn reversibefe ingrepen denkbaar en soms 

te billijken die afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit. Bij een eventuele toe

komstige 'functiewijziging van het complex dient deze structuur weer als uit
gangspunt te kunnen fungeren voor een andere herontwikkeling. 

Naast het primaire behoud van bouwmassa's en elementen, is het noodzakelijk 

de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het compiex te behouden of te 

versterken. Dit geldt zowel voor de genoemde monumentale binnenruimten 

van hal 3, 6, 8 en in mindere mate hal 17, als voor de bijzondere buitenruimten 

aan de Tollensstraat en het 8ellamyplein. Herindelingen van de genoemde hallen 

dienen met de nodige zorgvuldigheid te geschieden. Zoveel mogelijk dient de 
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ruimtelijkheid bewaard en/of onderstreept te worden. Bij de overige hallen is 

zorgvuldigheid eveneens geboden, maar gezien de mindere ruimtelijke 

kwaliteiten kunnen hier lagere eisen aan de vormgeving gesteld worden. 

Overigens kunnen deze hallen eenvoudig aan ruimtelijkheid winnen doorverwij

dering van de bestaande, veelal secundaire, tussenwanden, eventueel gevolgd 

door vervanging ervan door een zorgvuldig gedetailleerd inbouwpakket zoals 

hierboven bedoeld. In verband met de ruimtelijkheid zijn oak de onderlinge 

relaties tussen achtereenvolgens het Bellamyplein, het voorplein, het versprin

gende gevelfront, hal 3, hal 6 en 8 en tenslotte de Tollensstraat met de 

monumentale gevel van groot belang. 

Het behoud van de hallen 10 en 12 is gezien hun indifferente monumentwaarde 

niet van belang voor het behoud van de monumentwaarde van het totale 

complex. Dit geldt in mindere mate ook enigszins voor de opbouw van de eerste 

verdieping boven de hallen 2,3 en 4 uit 1914, die een indifferente tot positieve 

monumentwaarde bezitten. Hier zijn derhalve ruimere mogelijkheden voor 

herontwikkeling. Verder is nieuwbouw mogelijk ter plaatse van buitenruimte 

15. 
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VOORGESCHIEDENIS VAN HET COMPLEX 

Tot de doorbraak van het autovervoer, was de tram het meest geliefde 

transportmiddel. De tram verzorgde het vervoer in en rand de stad op een spoor 

dat verzonken lag in het wegdek of er parallel aan liep. Hierdoor was de tram 

een zeer flexibel transportmiddel dat niet aileen geschikt was voor personenver

voer, maar ook voor het vervoer van vee. De lokale trams zijn in de loop van 

de tijd verdwenen, in tegenstelling tot de stadstrams die nog steeds een 

vertrouwd onderdeel van het verkeer in de grate steden vormen. 1 

In Amsterdam werd tot omstreeks het derde kwart van de negentiende eeuw 

het personentransport verzorgd door paard en wagen van verschillende parti

culiere ondernemers. De diensten van deze zogenaamde omnibussen werden 

in 1872 overgenomen door de Amsterdamse Omnibus Maatschappij (AOM). 

Drie jaar later verzorgde deze maatschappij de eerste tramlijn van Amsterdam, 

welke bestond uit een wagon op rails, voortgetrokken door een paard. Een 

fraai overblijfsel van deze paardentram is de remise van de AOM aan de Amstel

veenseweg. Dit door A. 8alm ontworpen gebouw werd uitgevoerd in een opval

lende, representatieve stijl die de expressieve ornamentiek ontleende aan de 

Arabische en Russische architectuur. 2 Hiervoor was bewust gekozen vanwege 

het onderstrepen van het belang van het nieuwe vervoermiddel. 

Met het DOg op de electrificatie van het tramnet ging op 1 januari 1900 de 

AOM over in handen van de gemeente, die op 14 augustus van dat jaar de 

eerste elektrische tram in gebruik nam. In tegenstelling tot Rotterdam, waar 

een tijd lang een stoomtram dienst deed, schake Ide men in Amsterdam direct 

over op de elektrische variant, waarvoor even wei een totaal andere organisatie 

vereist was. 3 Het elektrische tramnet groeide gestaag en de stad werd op aile 

mogelijke manieren aangepast ten behoeve van het nieuwe transportmiddel. 

Getuigen van het steeds uitbreidende tramwegennet aan het begin van de 

twintigste eeuw zijn de tramremises, die gebouwd werden ten einde de wagons 

te reviseren of te herbergen. Door onder meer de hoge elektrische bovenlei-
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dingskabels en het ontbreken van de vereiste werkkuilen voldeden de oude 

AOM-remises niet meer. Voortaan werden in Amsterdam de motorwagons 

gestald in twee nieuwe hoofdremises, gesitueerd aan de Nieuwe Achtergracht 

en aan de Tollensstraat. 4 Deze remisecomplexen werden gebouwd, respectie

velijk tussen 1904 en 1905 en tussen 1901 en 1904. Voor het complex aan 

de Nieuwe Achtergracht werd het oudste AOM-gebouw afgebroken. De 

vervanger functioneerde tot 1934 als remise en vervolgens als berging voor 

bijwagens. In 1964 werd dit pand gesloopt ten behoeve van de uitbreiding 

van de Universiteit. Voor de stalling van de bijwagons werd een viertal AOM

remises aan de Amsteldijk, Brauwersgracht, Linnaeusstraat en Willemsparkweg 

in gebruik genom en, alsmede een houten hulpremise bij het complex aan de 

Tollensstraat. 

Met de invoering van !ijn 13 werd in 1904 het definitieve, electrische 

tramwegplan voltooid. In de voormalige AOM-remise aan de Linnaeusstraat 

werden de toen honderden, overbodige paarden verkocht. Ook de resterende, 

oude AOM-remises deed de gemeente van de hand of werden voor andere 

doeleinden gebruikt. 5 
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STEDENBOUWKUNDiGE ONTWIKKEUNG 

De huidige stedenbouwkundige situatie is voornamelijk ontstaan in de late 

negentiende en vroege twintigste eeuw. In dit hoofdstuk worden de relevante 

ontwikkelingsstadia van het omringende stadsdeel besproken. De drie 

ontwikkelingsfasen zijn ge"iilustreerd door de afbeeldingen 1 tim 3. 

1661-1810 (afb. 1) 

In het door slagen en sloten bepaalde landelijke gebied ten westen van de 

Singelgracht werd in 1661 de Kwakerspoel aangelegd. In hetzelfde jaar volgde 

het raadsbesluit tot de bouw van 12 zaagmolens rondom deze plas. Deze 

molens waren gebouwd op schiereilanden r die schaakbordsgewijs ten opzichte 

van elkaar langs de plas gesitueerd waren. Op een kaart uit 1870 is deze 

situatie nog goed herkenbaar. Ook is hierop de in 1869 verbrede Kwakersdijk 

en een gedempt gedeelte van de poe I te zien. 

1870-1890 

In de jaren '70 en rso van de negentiende eeuw werden diverse uitbrei

dingsplannen voar het gebied ten westen van de Singelgracht gemaaktr zoals 

het plan Cuypers (1 872L het plan Kalff (1878) en het pian van Redeker Bisdom 

(1882). Het huidige G. V. B.-terrein ligt juist nog binnen de grenzen van het plan 

Kalff. 
Ten behoeve van geplande woningbouw werden in 1877 door de gemeente 

gronden aangekocht. Het westelijk deel van de Kwakerspoei werd in 1886 

gedempt voor de bouw van de stallen van de stadsreiniging r waarna het 
resterende gedeelte in 1890 zou volgen. Tussen de landelijke bebouwing werd 

in 1 882 gestart met de aanleg van de Kinkerstraat en het oostelijke bouwblok 

aan de Ten Katestraat. Omstreeks i 890 waren de grenzen van het remiseterrein 
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door de genoemde bouwprojecten nagenoeg vastgelegd r met uitzondering van 

de noordzijde waar de landelijke Kwakersdijk nog het beeld bepaalde. Op een 

kaart van omstreeks 1890 is de landelijke situatie random latere het G. V. B.

terrein nag steeds herkenbaar. 

1890-1903 (afb. 2) 

Op de genoemde kaart uit 1890 zijn het Bellamypleinr de Kwakersstraatr het 

noordelijke ver/engde van de Ten Katestraat en de Bilderdijkkade en Bilder

dijkgracht gestippeld ingetekendr terwijl de in 1889 gereedgekomen stalinrich

ting van de Stadsreiniging gearceerd weergegeven is. Uit deze kaart blijkt dat 

de driehoekige vorm van het Bellamyplein niet het gevalg is van de ten behoeve 

van de tramremise gewenste tramlus voor het complexr maar al omstreeks 

1890 bewust als stedebouwkundig project ontworpen was. Op het plan is 

verder te zien dat het latere G.V.B.-terrein door de geprojecteerde verlenging 
van de Tallensstraat en nag een tweede (zij)straat zou worden onderverdeeld 

in diverse bouwblokken voar woningbouw. 

Tevens blijkt dat het plan voar omgeving van het Bellamyplein zorn 15 jaar 

ouder is dan het plein zelf, dat pas in 1906 werd aangelegd. Nadat in 1893 

de uitbreiding met kantoorgebouwen van Stadsreiniging aan de Kwakerstraat 

uit 1893 tot stand kwam r volgde in 1901-1903 de bouw van de Tramremise. 

Een interessant gegeven is daarbij dat op de bauwplannen uit 1901 het gedeelte 
van de Tollensstraat tussen de Kinkerstraat en de Kwakerstraat is aangegeven, 

hetgeen er op wijst dat men ondanks de functiewijziging van woonbebouwing 

aan remise toch het stedenbouwkundige plan van omstreeks 1890 zo veel 
mogelijk trachtte te volgen. In 1903 kwamen het verlengde van de Pot

gieterstraatr het K wakersplein en de K wakersstraat gereed. 
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1903-1990 (afb. 3) 

Nadat de bebouwing rondom het Bellamyplein omstreeks 1903 gerealiseerd 

was en door de aanleg van het P.W. Janssenplantsoen het Bellamyplein in 1906 
voltooid werd, is de stedenbouwkundige situatie tot 1908 nagenoeg ongewij

zigd gebleven. Door de uitbreiding in 1908 van de remise en de stadsreiniging 

werd uiteindelijk het gehele huidige G.V.B.-terrein volledig volgebouwd inclusief 

een deel van de Tollensstraat, waardoor het huidige doodlopende gedeelte 

ontstond. Verder werd in 1908 het hekwerk tussen het voorterrein van de 

remise en het Bellamypiein aangebracht. 

7 

G.V.B.-TERREIN - AMSTERDAM 

Na 1908 zijn een tweetal bouwfasen van het remisecomplex van belang, die 

het aanzien van het Beliamyplein be'invloed hebben. De uitbreiding van de hallen 

2 en 3 in 1914 resulteerde in het huidige sterk verspringende gevelfront van 

de remise, dat daardoor beter bij het aangrenzende Bellamyplein aansluit. De 

bouw van de ankerwikkelarij in 1948 resulteerde in een zeer gesloten 

bouwvolume met sheddaken op de hoek van de Kwakerstraat en het 

Bellamyplein. 

De laatste wijziging vond plaats in 1988/1990, waarbij de kantoorgebouwen 

van de stadsreiniging en een gedeelte van de ankerwikkelarij uit 1 948 gesloopt 

werden, gevolgd door nieuwbouw van het huidige gebouw van het Stadsdeel 

Oud-West. 

Bron: Vooronderzoek G.V.B.-terrein Oud-West, 1994. 
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STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT 

Het complex van de voormaiige remise van het G.V.B. aan het Bellamyplein 

in Amsterdam Oud-West is behalve de eerder besproken architectonische en 

bouwhistorische kwaliteiten ook van belang vanwege zijn stedenbouwkundige 

waarde. Met name de relatie tussen het complex enerzijds en de stedelijke 

ruimten van het Bellamyplein, de Toilensstraat en de Bilderdijkkade dienen aan 

de orde te kamen. De relatie met de Kinkerstraat en de Ten Katestraat is van 

ondergeschikt beiang, aangezien het complex hier door woonbebouwing van 

de straat wordt gescheiden zander dat er sprake is van een ruimtelijke of 

functioneie relatie. 

Beilamypiein !afb. 10-17) 

De meest 'innige' relatie tussen het G.V.B.-complex en zijn omgeving wordt 
aangetroffen aan het Bellamyplein. De opmerkelijke, driehoekige vorm van dit 

piein is a! eerder ter sprake gekomen. Deze is hoogstwaarschijnlijk omstreeks 

1890 ontworpen, waarbij een bebouwing met woonblokken voorzien was. Door 

de karns! van de tramremise in 1901 ontstond uiteindelijke een andere invulling 

van het pian met een meer industriele functie. 

Na de uitbreiding van het complex in 1914 ontstond de karakteristieke 

zaagtandvorm die verklaard kan worden uit de toen al bestaande vorm van 
het Bellamyplein. Op zijn beurt is het thans de vorm van het G.V.B.-complex 

die het plein sterk be'invloedt door het contrast dat gevormd wordt met de 

keurig op de rooiiijn staande woonhuizen aan de overige zijden van het plein. 

Het contrast wordt nag versterkt doordat de hoogtewerking van het complex 

veel levendiger is dan de qua opbouw enigszins eenvormige vier bouwlagen 

hoge woonbebouwing. Daar komt nag bij dat het hekwerk van het G.V.B.

complex dat het Bellamyplein scheidt van het voorpiein voor de remisegebo
uwen, een soort filter tussen plein en complex creeert - iets wat in Oud West 
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zeker als een kvvaliteit aangemerkt dient te worden. 

Het zijn al deze aspecten die de stedenbouwkundige kwaliteit van het complex 

vormen en die bij bouwplannen inachtgenomen dienen te worden. 

Behalve aan het Bellamyplein zijn deze kvvaliteiten ook heel goed en positief 

merkbaar vanuit de Bellamystraat. Het is in deze straat dat de zaagtand en 

evenwichtige massawerking van het complex zeer goed te ervaren is. 

Tollensstraat (afb. 18-21) 

Heel anders dan aan het Bellamyplein is de stedenbouwkundige situatie aan 

de Tollensstraat. Hoewel Iller de hoofdingang met de 'schauseite' geplaatst 

is, komt deze in de straatruimte maar moeilijk tot zijn recht. In de periode 1901-

1908 lag deze gevel aan de tot aan de Kwakerstraat doorlopende Tollensstraat 
met de gevels van hal 1. Door de bouwactiviteiten van 1908 is het huidige 

doodlopende gedeelte van de straat in de vorm van een cul-de-sac ontstaan. 

Dit gedeelte geeft uitzicht op een ondergeschikte gevel van het complex, terwijl 

de hoofdingang haast verscholen in de linker straatwand is geplaatst. Daardoor 
is het complex nauwelijks bepalend voor de straatruimte, behalve in de cul-de

sac zelf. 

Ook bij nadere beschouwing van deze straatruimte ontstaat een vvat rommelig 
beeld, doordat diverse gebouwonderdelen en nevenbuitenruimten aan de cul-de

sac zijn gekoppeld. Zo kan buitenruimte 16 gezien worden als koppeling tussen 

de Tollensstraat en de binnenplaats van de gemeentereiniging. 

Deze wat onsamenhangende stedenbouwkundige situatie hoeft niet negatief 

beoordeeld te worden, omdat het juist het utilitaire karakter van het complex 

onderstreept. Daarnaast geeft dit zekere aanknopingspunten bij eventuele 

nieuwbouw. 
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Bilderdijkkade (afh. 22-23l 
Geheel anders van karakter dan de twee hiervoor besproken stedelijke struc

wren is de stedelijke ruimte van de Bilderdijkkade. Het profiel wordt namelijk 

sterk bepaald door de gracht die onderdeel uitmaakte van de vaarroute tussen 

het westelijk havengebied en de Haarlemmermeer. De bebouwing aan deze 

gracht is weliswaar gevarieerd van detail, maar vrij eenduidig wat hoogte en 

kavelbreedte betreft. De bebouwing van de stadsreiniging en het G.V.B.

complex vormen hierop een uitzondering. De directe relatie tussen het G.V.B.

complex en de kade is beperkt. Slechts hal 10 en de dienstwoningen Bilder

dijkkade 64, gescheiden door een klein voorplein, zijn eraan gelegen. Toch 

vormt juist deze bebouwing met voorplein de overgang tussen de hogere 

woonbebouwing en de lagere bebouwing van de stadsreiniging. Daarnaast moet 

het besloten voorplein als positieve ruimte aangemerkt worden. 
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Conclusie 

Het G. V .B.-terrein is nauwelijks ontworpen als focus punt van een buurt of wijk 

waarin het zich bevindt. Niettemin levert het op een aantal plaatsen een 

be!angrijke bijdrage aan het stadsbeeld. In dit licht moet met name de reiatie 

met het Bellamyplein hoog gewaardeerd worden. Behoud van het complex dient 

dan ook gepaard te gaan met inachtneming van deze stedenbouwkundige 

waarden. 

De kwaliteiten van het G. V. B.-terrein worden in belangrijke mate mede bepaald 

doorde omringende stedenbouwkundige fuimten. Het betreft hiervoornamelijk 

het Bellamyplein, de Tollensstraat en de Bilderdijkkade. De overige straten met 

hun bebouwing, zoals bijvoorbeeid de Kinkerstraat en de Ten Katestraat, vormen 

wei de omgrenzing van het complex, maar hebben vanwege de doorgaande 

huizenblokken geen interessante ruimtelijke aansluiting op het complex. 
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BESCHRIJVING VAN HET COMPLEX 

!nleiding 

De eerste gebouwen van het G.V.B.-complex aan het Bellamyplein in Am

sterdam stammen uit 1901. Na de oprichting werden in de loop van de tijd 

talloze aan- en verbouwen gerealiseerd, waardoor een kleurrijke verzameling 

van ruimten ontstond. Nadat het G.V.B. in 1996 de tramremise verliet, werd 

de meerderheid van de ruimten -soms in onderdelen- verhuurd aan bedrijven 

die de ruimten sindsdien als kantoor- of werkvertrek gebruiken. Dit resulteerde 

in een nieuwe indeling van de remisehallen. In de nuvolgende beschrijving van 

het G.V.B.-complex zullen de vertrekken benoemd worden volgens hun 

oorspronkelijke functie, die gebaseerd is op het laatste gebruik van het G. V. B .. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de naamgeving en gebouwnummering die 

gehanteerd is in het rapport van Kerste-Meijer Architecten te Amsterdam. 

Het G.V.B.-complex heeft een grillige plattegrond met aan de noordkant een 
afgeschuinde zijde. Aan deze zijde is een driehoekig plein gesitueerd, het 

zogenaamde Bellamypiein, waaromheen zich een tramlus bevindt en van waaruit 

de remises voar de trams bereikbaar zijn. Een afsluitend hekwerk scheidt een 
binnenterrein van dit plein. Aan de overige zijden wordt het complex ingesloten 

door de bebouwing aan de Kinkerstraat, de Bilderdijkkade en de Ten Katestraat. 

Slechts twee ha!fopen binnenplaatsen die via een poort bereikt kunnen worden, 

onderbreken aan de eerste twee straten de woonbebouwing. Het centrum van 

het compiex voorziet in een traverseerhal (nr. 6) waarop aan de noordzijde 

haaks vijf remiseha!len (nrs. 1 tim 5) gesitueerd zijn. De eerste remisehal bezit 

aan het eind een plaatselijke uitbreiding uit 1948 (nr. 12). Tevens is deze hal 

ter hoogte van de oorspronkelijke beeindiging voorzien van een kopafsluiting 

met een tweede bouwlaag waarin een aantal kantoren is opgenomen (nr. 13). 

Eer; ander kantoorgedeelte bevindt zich in u-vorm op de daken van de 
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remisehallen 2, 3 en 4. Deels tegen de fa<;:ade van de vijfde remisehal is een 

langgerekte houtopslagplaats gesitueerd die behoort tot het volume van de 

dienstwoning aan de Bellamystraat (nr. 20). 

Aan de zuidzijde van de traverseerhal is een evenwijdige, langgerekte ruimte 

gelegen waarin voorheen ondermeer een metaaiwerkerij, een draaierij en een 

smederij aanwezig waren (nr. 7). De hal wordt hier tevens geflankeerd door 

een dienstwoning waarvan de voorgevel uitkomt op een binnenplaats aan de 

Tollensstraat (nr. 16). Afgezien van de zojuist genoemde dienstwoning groe

peren zich een brede entreehal (nr. 8), een ketelhuis (nr. 11), een garage voor 

montagewagens (nr. 17) en een tweede dienstwoning (m. 22) rondom deze 

binnnenplaats. In het verlengde van de laatstgenoemde dienstwoning zijn, even

wijdig aan de Kinkerstraat, een tweetal werkplaatsen (m. 9) en een dienstwo

ning met uitzicht op de Bilderdijkkade (nr. 23) gelegen. Tot slot is aan het 

binnenterrein langs Bilderdijkkade een groot magazijn (nr. 10) gesitueerd. 

De bebouwing op het gehele G. V. B.-terrein is voorzien van een fundering, 

bestaand uit metselwerk op grondbogen, die door middel van trekstangen 

worden verstevigd. Deze fundering is in dicht patroon onderheid vol gens het 

Amsterdams systeem met houten heipalen van ongeveer twaalf meter lang. 

De oorspronkelijke klinkerbestrating is in nagenoeg iedere hal vervangen door 

betonvloeren. Deze zijn op de bestaande paalfundering aangebracht. De bui

tenmuren van het complex zijn volledig opgetrokken uit baksteen en voorzien 

van vlakke siersteenbanden en natuurstenen detailleringen. De daglichttoetreding 

in de hallen wordt verzorgd door lichtkappen die zich op de daken bevinden. 

Remisehallen (bouwdelen 1 tim 5 en 12) (afb. 24-27, 32-35, 38-63) 

Het meest opmerkelijke onderdeel van het complex wordt gevormd door een 
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vijftal remisehallen. De hallen bevinden zich aile loodrecht op de traverseerhal, 

maar hebben een verschillende omvang; de Hallen 2 tim 5 zijn elk 19m breed, 

terwijl de lengtemaat varieert van 75m (Hal 4 en 5) tot 97,5m (Hal 3) en 

109,5m (Hal 2). Hal 1 bezit een afwijkende breedte (93,S x 21,5m). Ze zijn 

een bouwlaag hoog en worden gedekt door twee evenwijdige zadeldaken met 

kruispannen. Hierop zijn langgerekte en verhoogde lichtkappen met draadglas 

geplaatst. De dakconstructie in de hallen bestaat voor een groot gedeelte uit 

polonceauspanten, die aan weerszijden op muurdammen en in het midden van 

de hal op gietijzeren kolommen rusten. De dakpartij van Hall bezit een flauw 

heilend zadeldak waarin twee lichtstraten zijn opgenomen. Dit geheel wordt 

ondersteund door stalen vakwerkliggers, van een type dat ook onder de shed

daken van de aanbouw uit 1948 aanwezig is. Aan de noordzijde van de Hallen 

2 en 3 -de aanbouw uit 1 914- is oak een ander soort dakconstructie aan

gebracht. Het betreft hier een soart van polonceauspant -de scharnierstukken 

zijn immers aanwezig- waarbij de beide vleugels door een ligger is verbonden. 

Het exterieur van de eerste remisehal wordt sterk bepaald door enerzijds de 

moderne aanbouw en anderzijds het bovenliggende kantoorgedeelte. De 

aanbouw bezit een driehoekige beeindiging door blinde muurvlakken. De fa9ade 

van Hal 1 bevat rechts een tweetal dubbele, hoge paneeldeuren met roedenven

sters, onder een stalen latei welke rust op twee robuuste, natuurstenen conso

les. Deze sluiten de hallen af en kunnen naar buiten worden opengedraaid

teneinde toegang te geven voor rollend materiee!. 

Het exterieur van de Hal 2 en Hal 3 verschilt van de eerder beschreven Hal 

1. Karakteristiek voor deze remisehallen zijn de achterwaarts verspringende 

fa9adegevels. Dit resulteert in een trapsgewijze opbouw die een levendige 

architectonische vormgeving tot gevolg heeft. Elke hal bezit twee topgevels 

waarin een klein, rand spaarveld opgenomen is. In tegenstelling tot de deuren 

van Hal 2 zijn in de gevel van Hal 3 de oorspronkelijke, hoge paneeldeuren met 

roedenverdeling bewaard gebleven. In beide hallen worden de inrij-openingen 

aan weerszijden geflankeerd door een venster. Aan de zijgevel van Hal 3 zijn 

enkele latere aanbouwen van ongelijke hoogte aanwezig. Deze eenvoudige 
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bouwsels overlappen deels de fa~ade van Hal 4. 

De gevel van Hal 4 is evenals de twee voorgaande, voorzien van twee topgevels 

met een klein, rond spaarveld. Hal 5, die ten opzichte van Hal 4 niet terug

gerooid is, onderscheidt zich van de overige door de aanwezigheid van een 

verdieping. Hierin zijn een drietal vensters links en een blind en gepleisterd 

muurvlak opgenomen. Beide fa9ades bezitten de uit de bouwtijd stammende 

inrijdeuren onder een stalen latei. 

Het interieur van de remisehallen is, zoals al eerder aangegeven, in de loop 

van de tijd sterk gewijzigd. Door de plaatsing van secundaire tussenwandjes 

in met name 1996 zijn de grote ruimten in verschillende vertrekken opgedeeld. 

Hal 1 is, met een breedte van 21,5 meter, de breedste van de vijf hallen. De 

hal, waar voornamelijk montage- en revisiewerkzaamheden gepleegd werden, 

bevatte zes tramsporen met werkkuilen en twee ralwagens. Hiervan is een 

aantal verdwenen. Thans is de hal in de lengterichting door middel van wand 

uit betonblokken in de tweeen gedeeld. Later is een aantal stalen kolommen 

geplaatst die mogelijk verband houden met de plaatsing van een loopkat. Aan 

de zuidzijde van de hal was voorheen een groot blok met sanitaire voorzieningen 

opgenomen. Hierin bevindt zich nu een kantoorvertrek. Via een restant van 

de oorspronkelijke gevelbeeindiging aan de noordzijde wordt de moderne 

aanbouw bereikt (bouwdeel 12). 

In Hal 2 vond de machinale houtbewerking plaats. In deze hal zijn de 

polonceauspanten in de zuidelijke helft vervangen door een vlakke balklaag 

met HE-liggers. Dit geschiedde ten behoeve van de plaatsing van een nieuwe 

kantoorruimte bovenop de dakvlakken van de hallen 2, 3 en 4. Verdwenen 

zijn de rails en werkkuilen, die oorspronkelijk in de hal aanwezig waren. Door 

de toevoeging van tussenwanden is de ruimte, vooral aan de zuidzijde, in 

verschillende vertrekken verdeeld. 

Het oorspronkelijke interieur van de remisehallen is aileen in Hal 3, de voormalige 
carrosserie-afdeling, vrijwel onveranderd bewaard gebleven. Zowel de kabels 

van de bovenleidingen als de rails en de werkkuilen zijn nag onverhuld aanwezig. 

De kapconstructie daarentegen, is aan de zuidzijde voor een klein gedeelte 
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vervangen door een viakke balklaag met stalen HE-liggers. Tevens is in een 

later stadium een bakstenen wand geplaatst ter hoogte van de vijfde staten 

koiom. 

In Hal4 en 5, respectievelijk de schilderswerkplaats en de spuiterij, zijn de rails 

en de werkkui!en grotendeels verwijderd. Ook hierverdelen vele tussenwanden 

de ruimten, terwijl oorspronkelijk het interieur vergeljkbaar was met hetgeen 

onder Hal 3 is beschreven. 

Traverseerhaf (bouwdeel 6) (afb. 36-37, 64-69, 76, 87) 

Dit oost-west georienteerde bouwdeel vormt tezamen met de laatste remisehal 

5), de beeindiging van het complex aan de westzijde. Het grenst aan de 

tuinen en achtererven aan de Ten Katestraat. De traverseerhal vormt de ruimte 

waarin de wagons in de richting loodrecht op de sporen van de remisehallen 

konden worden verplaatst. Dit gebeurde door middel van rolwagens, die de 

wagons verplaatsten van de ene naar de andere remisehal of naar een van de 

werkplaatsen aan de zuidzijde van de traverseerhal. In de entreehal was 

daarnaast een draaischijf geplaatst zodat de rijriching van de wagons kon 

worden veranderd. 

Net ais de remisehallen bestaat de dakconstructie van de traverseerhal uit een 
zadeldak, belegd met kruispannen, en is voorzien een verhoogde lichtkap. Het 

dak wordt ondersteund door po!onceauspanten die op muurdammen rusten. 

De hal bezat over de geheie hallengteeen gefundeerde put waarop een rolwagen 

reed die aile rails van de remise kon bereiken. De fundering van de put is 

zwaarder uitgevoerd dan in de remisehallen, omdat met een hogere vloerbe

lasting rekening gehouden moest worden. De gevelwand aan de noordzijde 

van de traverseerhal bestaat uit een aaneenschakeling van dubbele paneeldeu

,en met roedenverdeiing l die vergelijkbaar zijn met de deuren aan de zijde van 

het Bellamyplein. Ook deze konden worden weggedraaid voor de toegang van 

rollend materiaa!. In het midden wordt de reeks deuren onderbroken door een 

trappartij die de toegang verschaft tot het kantoorgedeelte op het dak van de 

remise. Aan de zuidzijde zijn vier werkplaatsen geiegen die ook voor wagons 

bereikbaar moesten zijn. Vandaar dat deze wand, naast een aantal getoogde 
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vensters met een 2x2 indeling, tevens voorzien is van twee dubbele inrijdeuren. 

Deze worden afgewisseld door een kleinere entreedeuren waarvan verschillende 

later dichtgemetseld zijn. Aan het eind van de hal bevindt zich op de begane 

grond een blok met douchecabines. Een houten trap met overloop maakt de 

kleine kantoorruimten in de kop van de hal alsmede de controlegang van de 

kantoorruimten op remisehallen bereikbaar. 

Metaalbewerkerij (bouwdeel nr. 7) (afb. 36, 70-75) 

De metaalbewerkerij vormt de beeindiging van het complex in zuidelijke richting 

en grenst aan de tuinen van de Kinkerstraat. Dit bouwdeel herbergde voorheen 

een smederij, een bankwerkerij, een draaierij en twee magazijnen. De ruimten 

bezitten een breed zadeldak met verhoogde lichtkappen. De dakconstructie 

stamt uit 1914 en is vrij curieus: hoewel niet duidelijk als zodanig vormgegeven 

worden krachten afgevoerd op dezelfde wijze als bij een polonceauspant. De 

dakspanten worden gedragen door muurdammen en kolommen. 

Aan het eind van de traverseerhal bevindt zich een voormalige smederij, aan 

de westzijde geflankeerd door een aantal douchecabines. De werkplaats is 

voorzien van een gemetselde schoorsteen met een achtkantige basis en een 

ronde romp. Daarvoor bevinden zich de bankwerkruimte en de draaierij waarvan 
de indeling in later stadium gewijzigd is. Een modern trappenhuis scheidt 

vervolgens de magazijnen van de hiervoor genoemde werkplaatsen. Tegen de 

dienstwoning zijn kleedlokalen en een aantal sanitaire voorzieningen gelegen. 

Ook uit het dakvlak van dit gedeelte steekt een gemetselde schoorsteen met 

een rechthoekige doorsnede. 

Entreehaf (gebouwdeel 8) (afb. 28-31, 76-79) 

De entreehal bevindt zich aan de binnenplaats van de Tollensstraat en bezit 

de meest voorname en fraaie gevel van het complex. De entreehal fungeerde 

niet aileen als toegang voor het kantoor- en werkplaatspersoneel. Voorheen 

konden tevens materialen aangevoerd worden. Vrachtverkeer -ook per spoor

kon via twee poorten de hal binnenrijden, waarna de goederen op een wagon 
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geplaatst konden worden. Deze wagon bevond zich op het draaiplateau in de 

entreehal. 

Het zo goed als vierkante bouwdeel wordt door een drietal langwerpige en 

afgeronde pijlers in twee gedeeld. Een deel is in het verlengde van de traver

seerhal gesitueerd en bevindt zich onder dezelfde dakconstructie. Het andere 

deel is aan de noordzijde emaast gelegen en bezit een apart zadeldak met 

verhoogde lichtkap. Het dak is in beide ruimten voorzien van polonceauspanten, 

die gedragen worden door muurdammen aan weerszijden en pijlers met stalen 

lateien in het midden. Ook hier is de fundering onder de hal lichter van aard 

waardoor de vloerbelasting niet te hoog kan zijn. 

Het exterieur van de entreehal is evenals het interieur in twee gedeeltes op 

te splitsen. De fa9ade achter de traverseerhal bevat drie getoogde ramen en 

een vlakke tuitgevel boven een voormalige toegangspoort. Deze wordt links 

geflankeerd door twee gekoppelde vensters, terwijl rechts de huidige entree 

is opgenomen. Rechts hiervan bevindt zich een vrij gesloten gevelpartij met 

toegangspoort en gevelsteen. Verder kenmerkt deze gevel zich door een 

centraai geplaatste risaliet en een rechte gevelbeeindiging waaronder een 

ketelhuis (bouwdeel 11) is gesitueerd. De massieve maar decoratieve gevels 

zijn verlevendigd met elementen die op een lijn zijn gehouden met het 

muuroppervlak. Vensters, dakrand en deuropeningen worden geaccentueerd 
door omlijstingen van natuursteen waarin een hoefijzermotief is aangebracht. 

In het interieur is thans op de plek van een voormalige poort een twee verdie

ping en hoog portiersvertrek opgenomen, die als een erker uit de fa9ade steekt. 

Verder bezit de hal een groot aantal deuren, die de ontsluiting van de 

kantoorvertrekken en werkplaatsen verzorgen. Op de overgang van de entreehal 

naar de traverseerhal is een secundaire tussenwand aangebracht. 

Kantoorgedeelte van de remisehal 1 (bouwdee/ 13) (afb. 25, 80-83) 

Dit kantoorgedeelte bevindt zich boven het noordelijke uiteinde van Hal 1 en 

bevat twee verdiepingen met een plat dak. De constructie van het gebouw 

is traditioneel en bestaat uit metselwerk en houten vloeren. Het exterieur heeft 

aan het Bellamyplein een monumentale opzet. De asymetrische gevel is voorzien 
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van een middenrisaliet, die evenals de beide hoekpartijen geaccentueerd wordt 
door baksteen elementen die aan kantelen doen denken. De hoekpartij aan de 

westzijde is afgerond en kraagt naar boven uit. De vensters zijn op Berlagiaanse 

wijze gekoppeld en voorzien van hardstenen boven- en onderdorpeis. 

Het interieur van het kantoorgebouw wordt verdeeld door een centrale trappartij 

die voorzien is van een detaillering in sobere Art Nouveau-stijl. Aan weerszijden 

hiervan zijn hallen met kleine kantoorvertrekken gesitueerd. 

Kantoorgedeelte boven de halfen 2, 3 en 4 (afb. 67, 84-86) 

Dit kantoordeel bestaat uit drie rechthoekige bouwvolumes die tezamen een 

u-vormig geheel vormen. De volumina hebben elk een breedte van 19 meter, 

hetgeen overeenkomt met de breedtemaat van de remisehallen. De lengtemaat 

is respectievelijk 36,4 meter, 6 meter en 30,4 meter. Vanuit deze ruimten is 

een controlegang bereikbaar die zich boven de kap van de traverseerhal bevindt. 

Het kantoorgebouw heeft een interessante constructie van stalen samengestelde 

vakwerkkolommen en vakwerkspanten, die zijn opgebouwd uit UNP-profielen. 

Deze constructie is afgestemd op de constructie van de remisehallen eronder, 

die bij de bouw van de kantoorverdieping werd gewijzigd. De zadeldaken zijn 

voorzien van lichtkappen met houten A-spanten, die dwars op de lengterichting 

van remisehallen gesitueerd zijn. De spanten bezitten vellingkanten en een vef
lengde makelaar met een diamantkopvormige afwerking. 

De dragende bakstenen gevels van het kantoor worden bedekt door een 

beigekleurige pleisterlaag en doorbroken door een aantai schuifvensters. De 

brandgang bezit aan het exterieur een houten afscheiding met een bekleding 

van plaatmateriaal (etemiet?) waarin een zestal draaivensters is opgenomen. 

Het interieur herbergt een aantal ruimten waarin in de loop van de tijd 

verschillende, nieuwe onderverdelingen zijn aangebracht. De onderzijde van 

het dak is gedeeltelijk met hout betimmerd en gedeeltelijk met een systeem

plafond afgewerkt. Het bouwdeel staat door middel van een trappenhuis in 

verbinding met de traverseerhal, terwijl een aantal houten trappen de overgang 

naar remisehal 3, remisehal 4 en naar de entreehal verzorgen. 
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Werkpiaatsen (bouwdee/9) (arb. 88-93) 

De werkpiaatsen aan de achterzijde van de dienstwoning zijn gesitueerd op 

een ianggerekte plattegrond en voorzien van twee bouwlagen. Het platte dak 

bezit aan beide zijde een sehuine beeindiging die met dakpannen belegd is. 

De lange gevelwand van de werkplaatsen is opgetrokken uit deels witges

childerd metselwerk en telt een elftal vensterassen waarin getoogde deur- en 

vensteropeningen met een 2x4 inde!ing geplaatst zijn. 

De interieur van de werkplaats wordt in tweeen gedeeld door een centraal 

trappenhuis waarop een kantoorruimte en de sanitaire voofzieningen uitkomen. 

Aan de zijde van de Tollensstraat was een voormalige timmerwerkplaats 

gesitueerd, terwiji aan de Bilderdijkkade een schilderwerkplaats gevestigd was. 

Hal (bouwdeel 17) (arb. 88 tim 90r 94) 

Deze langgerekte hal met een evenwijdig gesitueerde, voormalige hout

bergplaats grenst over bijna de gehele lengte aan de naastgelegen werkplaatsen. 

Het bouwdeel rust op een staalskelet en is voorzien van een glazen kap. De 

bakstenen muur die de voormalige houtbergplaats van de hal seheidde, is in 

de loop van de tijd verwijderd. 

Het exterieur van de hal laat zieh kenmerken door een stompe tuitgevel aan 

ieder uiteinde, waarin een rond spaarveld en een houten poort zijn opgenomen. 

Ter 11009te van de houtbergplaats bevat de gevel een rechte en decoratieve 

beeindiging alsmede twee vensteropeningen en een toegang. 

De oorspronkelijke indeling van het pand is door de sloop van de binnenmuur 

verloren gegaan. Hierdoor vormt de houtbergplaats thans een geheel met de 

hal. 

Magazijn (gebouwdee/ nr. 10) (arb. 23r 95r 96) 

Dit magazijn is een onderdeel van de uitbreiding uit 1 908 en grenst aan het 

binnenterrein van de Bilderdijkkade. Het dak bestaat uit een eonstruetie van 

vakwerkliggers die op muurdammen en stalen kolommen rust. De hal bezit 

bestrate vloeren die gedragen worden door een fundering van betonbalken en 
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stalen koppelbalken. 

De gevels zijn deels witgeverfd en onder de dakrand voorzien van grote 

glasoppervlakken. Aan de binnenterrein is een grote poort opgenomen. 

Dienstwoning Bellamystraat 1 (bouwdeel20) (arb. 97) 

Bellamystraat 1 is een vrijstaande pand met een dubbele waning en hout

opslagplaats aan de achterzijde. Het bakstenen pand is gebouwd op een 

rechthoekige plattegrond en voorzien van drie bouwlagen en een afgeknot 

schilddak met zwarte kruispannen. De linkerhoekpartij wordt geaecentueerd 

door een vierde bouwlaag die op de hoeken van geprofileerd siermetselwerk 

met een natuurstenen afwerking is voorzien. De voorgevel telt twee vensteras

sen waarvan de reehter gekoppelde vensters en een portaal met twee 

entreedeuren bezit. Links is op iedere bouwlaag een gekoppeld venster opge

nomen. De linkerzijgevel van het pand grenst aan het G.V.B.-terrein en wordt 

geflankeerd door een afsluitend hekwerk met gemetselde pijlers en muurvlakken. 

Deze zijde van het pand telt vier vensterassen. De vormen van de arehitectuur 

zijn eenvoudig en onopgesmukt. 

Aan de aehterzijde van het pand bevindt zieh de langgerekte, bakstenen 

houtopslagplaats, welke voorzien is van een plat dak en twee kleine lieht

kapppen. Deze reehthoekige aanbouw is een bouwlaag hoog en iets smaller 

dan het huis. 

Het interieur van het pand is tamelijk gaaf bewaard gebleven. Het pand heeft 

zijn oorspronkelijke indeling behouden en bezit diverse waardevolle interieur

elementen, zoals stueplafonds metjugenstil-motieven, geprofileerde eindbalu

sters van !rappen, geprofileerde gestuete wandvelden, sehuifdeuren, alsmede 

uit de bouwtijd daterend hang- en sluitwerk. 

Dienstwoning Tollenstraat 62 (bouwdeel 21) (arb. 30r 98) 

Deze dienstwoning is gelegen in de gevelwand van de gebouwen aan de 

binnenplaats van de Tollensstraat. Het pand is gebouwd op een smalle, 

rechthoekige plattegrond en bezit twee bouwlagen met een dwarskap waarin 
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een gemetselde dakkapel is opgenomen. 
De voorgevel telt twee vensterassen, waarvan de geveiopeningen zijn voorzien 

van fraai bewerkte, natuurstenen bovendorpels. Het interieur op de begane 

grond bestaat uit een grote ruimte waarboven een drietal kamers en suite en 

een sanitair blok is opgenomen. Het interieur wordt gekenmerkt door diverse 

uit de bouwtijd daterende interieur-elementen, zoals paneeldeuren en 

stucplafonds. 

Dienstwoning Tollensstraat 61 (bouwdeef 22) (afb. 99-100) 

Deze dienstwoning is gelegen ap het binnenterrein aan de Tollensstraat. Het 

pand wardt aan de linkerzijde geflankeerd door een iets teruggelegde hal met 

een opslagplaats. Aan de rechterzijde grenstde bebouwing van de Kinkerstraat, 

terwijl aan de achterzijde van het pand twee werkplaatsen gesitueerd zijn. De 

woning is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en bezit twee bouwlagen 

met een dwarskap. Het dakvlak wordt doorbroken doorzowel twee gemetselde 

als een houten dakkapel. De sobere gevels zijn opgetrokken uit baksteen en 

voorzien van een bakstenen plint. De voorgevel bestaat uit drie traveeen en 

aile gevelopeningen hebben een natuurstenen bovendorpel. 

Het interieur van het pand is opgesplitst in twee delen met rechts de entreehal 

waarachter zich het trappenhuis, de sanitaire voorzieningen en de keuken 

bevinden. In het linker deel zijn twee kamers en-suite en een kleine binnenplaats 
opgenomen. 

Dienstwoning Bilderdijkkade 62/64 (bouwdeeJ 23) faib. 23, 101-103) 
Deze woning is aan het eind van de werkplaatsen gesitueerd en sluit aan bij 

de woonbebouwing van de Bilderdijkkade. De dubbele woning is gebouwd op 

rechthoekige grondslag en voorzien drie bouwlagen met afgeknot zadeldak. 

Het dakvlak bezit zowel een gemetselde dakkapel met trapgevelbeeindiging 

als een houten dakkapel. 

De voorgevel telt drie traveeen, waarvan de eerste travee iets risaleert. De 

getoogde venster- en deuropeningen zijn verdiept in de gevel geplaatst en 

voorzien van natuurstenen aanzetstenen. Aan de zijgevel grenzen een poort 
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met gemetselde pijlers en een lage muur. 

Het interieur is traditioneel van opbouw en omvat be halve een benedenwoning 

boven appartementen met gemeenschappelijke opgang. 
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OVERZICHT VAN DE BOUWFASEN 

Fase 1 (1901-1903) (afb. 4-6) 

De oudste opzet van de huidige tramremise aan het Bellamyplein dateert uit 

1901. Het complex werd naast bestaande stallen van de stadsreiniging 

gebolJwd am onderdak te bieden aan electrische trams. De remisegebouwen 

werden door aannemer Reinders & Van 't Ende gebouwd, vermoedelijk naar 

plannen van Publieke Werken van Amsterdam. 

De bouwtekeningen uit 1 901 laten zien dat met een gefaseerde uitvoering werd 

gerekend. De hallen 1 en 2 zijn hierop namelijk gestippeld aangegeven met 

daarin de vermelding 'Latere Uitbreiding'. De bouw van de hallen 1 en 2 yond 

reeds in 1903 plaats, waarbij hal 1 in een keer werd overspannen door 

vakwerkspanten zodat er een kolomvrije ruimte ontstond. Bovendien was de 

hal langer dan hal 2 en werd deze voorzien van een slank bouwvolume met 

kantoren aar; de zijde van het Bellamyplein. 

Ook de bouwmuren van de woning aan het Bellamyplein zijn op de bouw

tekeningen uit 1901 gestippeld weergegeven. Deze uitbreiding kwam in 1902 

tot stand. 

Binnen een grate opzet met vijf hallen met elk zes sporen, functioneerden de 

ha!len 2 en 3 als remise voar motorwagens. Deze hallen waren per spoor 

voorzien van twee werkputten. Hal 4 was opgedeeld in een noordelijke helft 

met de remise voor bijwagens en een zuidelijke helft waarin de schilderswerk

plaats en een aparte lakkerij waren ondergebracht. In hal 5 - met slechts 3 

sporen - was eveneens een onderverdeiing aangebracht, waarbij de remise 

voar pekelwagens aan de noordzijde lag en de wagenmakerij aan de zuidzijde 

gesitueerd was. De iets bredere hall was oorspronkelijk in gebruik als revisie

remise. De hallen waren aan twee zijden toegankelijk. Aan de noordzijde - aan 

het Beliarnyplein - waren aile hallen voorzien toegangsdeuren voor de 27 sporen. 
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Ook aan de zuidzijde waren aile sporen voorzien van demen, die uitkwamen 

op de dwars geplaatste hal 6, de zogenaamde traverseerhal. Hierin was een 

locomotief of wagon-baan ondergebracht, waarbij de wagenstellen eenvoudig 

naar een ander spoor of loods verschoven konden worden, zander van richting 

te veranderen. Aan het oostelijke eind van deze wagonbaan lag een draaischijf, 

zodat de treinstellen 90 graden gedraaid konden worden en via de oostelijke 

uitgang naar de Tollensstraat konden uitrijden. De genoemde 'wagonbaan' 

maakte het eveneens mogelijk om wagenstellen naar de in het bouwdeel 7 

gelegen Bankwerkerij, Draaierij of Magazijn te rijden. In dit bouwdeel, dat aan 

de zuidzijde langs hal 6 is geiegen, bevonden zich verder nag een smederij en 

een drooginrichting. Aan het oostelijke einde van bouwdeel 7 aan de Tol

lensstraat waren de afrekenkamer en een ruimte voor de onderinspecteurs 

ondergebracht. In dit gebouwdeel (nr. 21) werd op de eerste en tweede 

verdieping een woning voor de chef-monteur voorzien. Een wasplaats met aan 

weerszijden toiletten en een schaftlokaal op de eerste verdieping bevonden 

zich aan het westelijke einde van hal 6. 

Tot het oorspronkelijke plan behoorde ook het gebouwdeel 20 aan het 

Bellamyplein, waarin op de begane grand diverse bureaus, een paardenstal 

en een remise voor montagewagens waren ondergebracht en op de verdiepingen 

een tweetal woningen met eigen zolderruimten voorzien was. 

Bron: GA Amsterdam, 1901 nr. 18186, 1 tim 4. 

In 1906 volgde een kleine verbouwing in de draaierij van hal 7. Hier werd het 

kantoortje op de eerste verdieping vergroot en in de hal uitgebouwd op een 

kolom. Deze verbouwing is vanwege haar beperkte belang niet als een aparte 

bouwfase opgenomen. 

Bron: GA Oud-West, dossier 2414, 1906 nr. 2082. 
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Fase 2 (1908) (afb. 7) 

De tweede belangrijke bouwfase volgde in 1 908, waarbij de aan de Bilder

dijkkade gelegen gebouwen tot stand kwamen en aan het Bellamyplein enkele 

klein ere aanpassingen werden doorgevoerd. 

De nieuwe oostelijke gebouwen tussen de Tollensstraat en de Bilderdijkkade 

bestonden uit een langwerpig gebouw met woningen, die aan de Tollensstraat 

en de Bilderdijkkade waren gesitueerd. Tegen het middengebouw - waarin onder 

andere een schilders- en timmermanswerkplaats ondergebracht waren - was 

een hal met aan de noordelijke zijde een houtbergplaats aanwezig. Tenslotte 

werd er een hal met een verhoogd middendeel voorzien van een gebogen dak 

aan de Bilderdijkkade gebouwd. In deze hal was een constructie-ruimte 

ondergebracht. 

De aanpassingen aan het Bellamyplein betroffen onder andere het dichten van 

de geveldeuren en de plaatsing van een raam op de begane grond van 

gebouwdeel 20 en de aanbouw van een 'ankerwikkelinrichting' in het verlengde 

van hal 1. Tevens werd een kantoorruimte gebouwd in de vorm van een ver

dieping op hal 5 en werd het hek aan het Bellamyp!ein aangebracht. 

Bron: GA Oud-West, dossier 2414, 1908 nr. 566, 688, 1804. 

FoSEl 3 (1914) lafh. 8-9l 

De derde bouwfase omvatte de uitbreiding van de hallen 2 en 3 aan de zjjde 

van het Bellamyplein, een interne verbouwing van het gebouwdeel 7 en de 

opbouw van de eerste verdieping met kantoren boven de hallen 2 en 4. 

De uitbreiding van de hallen 2 en 3 is zeer markant, aangezien de voorgevels 

van de afzonderlijke hallen in twee verspringende geveldelen zijn uitgewerkt. 

Het thans zo karakteristieke verspringende gevelfront aan het Bellamyplein 

is grotendeels het resultaat van deze verbouwing. Ten gevolge van de 

verbouwing werd het hek aan het Bellamyplein gedeeltelijk aangepast. 

Bij de interne verbouwing van gebouwdeel 7 werden de smederij en de draaierij 

vergroot ten koste van de bankwerkerij. De twee oostelijke magazijnen werden 
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verbouwd tot waslokaal en autogene lasinrichting. Een nieuw trappenhuis werd 

gebouwd en gaf toegang tot de koperslagerswerkplaats en het nieuwe 

schaftlokaal op de verdieping. Tegelijktijd werd het oude schaftlokaal aan de 

westzijde van hal 6 verbouwd tot twee kantoortjes. 

in de nieuwe verdieping op de hallen 2 en 4 werd de bankwerkerij geherhuisvest 

en werden ruimtes gecreeerd voor de schilderswerkplaats, de stoffeerderij, 

een magazijn en diverse kleinere ruimtes zoals een kantoortje en toiletten, De 

verhoging van de hallen 2 en 4, met een smallere doorgang over hai 3 heen 

als verbinding, was gemakkelijk vanuit de centrale hal 6 bereikbaar via een 

nieuw trappenhuis. Verder werd aan weerszijden van hal 6 een omlopende 

'controlegang' op de eerste verdieping aangebracht in combinatie met een aantal 

ramen in het gebouwdeel 7, zodat de diverse ruimten en hallen vanaf deze 

gang geinspecteerd konden worden. 

Bron: GA Oud-West, dossier 2414, 1914 nr. 1105. 

In 1924 werd de constructie-ruimte in bouwdeel1 0 verbouwd tot autogarage. 

Hierbij werd de toegangsdeur in de muur aan de Bilderdijkkade gewijzigd, Deze 

verbouwing is vanwege haar beperkte belang niet als een aparte bouwfase 

opgenomen. 

Bron: GA Oud-West, dossier 2414, 1924 nr. 3151. 

Fase 4 (1930) 

De verhoging van de achterzijde van de dienstwoning aan de Bellamystraat 

1 yond in 1930 plaats, waarbij twee verdiepingen boven het bestaande 

kantoorgedeelte gereaiiseerd werden, 

Bran: GA Oud-West, dossier 2414, 1930 nr. 4185, 

Fase 5 i 1932) 

De autogarage in bouwdeel 10 werd in 1932 voorzien van een nieuwe 

kapconstructie. Hierbij werd de oude met het verhoogde middendeel ge-sloopt, 
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om plaats te maken voor het huidige scharnierspant, dat opgebouwd is uit 

vakwerkiiggers. 

Bron: Gil. Oud-West, dossier 2414, 1932 nr. 4172. 

Fase 6 (1948) 

De iaatste beeldbepalende uitbreiding vond plaats in 1948. De uitbreiding betrof 

de aanbouw van gebouwdeel 12, waarin een grate ankerwikkelarij werd 

ondergebracht, ter venranging van de bestaande kleinere uit 1908 naast hal 

1, die voor deze uitbreiding gesloopt werd. Het gebouw werd wederom in het 

verlengde van hal 1 gebouwd en voigt de rooilijn van het Bellamyplein, 

waardoor een boemerangvormige plattegrond ontstond. Het geheel is met 

sheddaken afgedekt, die door vakwerkspanten ondersteund worden. 

in gebouwdee! 7 \lIJerden eveneens enkele kleinschalige verbouwingen 

doorgevoerd. De lasinrichting werd vergroot ten koste van het trappenhuis 

uit 1914. Hierbij werd een toegang een vensteras verschoven. Verder werd 

een scheidingswand uit de draaierij verwijderd. 

Bron: Gil. Oud-West, dossier 2414, 1948 nr. 2981 f 4167. 

18 

G.V.B.-TERREIN - AMSTERDAM 

Fase 7 (1959) 

Op het voorterrein aan het Bellamyplein werd in 1959 een versterkstation 

gebouwd in opdracht van de PTT. Het betrof hier een zeer utilitair gebouwtje 

opgetrokken in beton en baksteenklinkers. 

Bron: GA Oud-West, dossier 2414, 1958 nr. 163. 

Fase 8 (1969-1971) 

In de jaren 1969-1971 yond een renovatie van het pand Bilderdijkkade 64 

plaats. Tijdens de renovatie werden het voegwerk, zinkbekledingen en 

stolpramen gerepareerd cq. vernieuwd. 

Bron: GA Oud-West, dossier 2414. 

Fase 9 (1983) 

De laatste renovatie betrof de vernieuwing van de erfafscheiding aan het 

Beliamyplein in 1983. Hierbij werd een nieuw hekwerk gemaakt naar een 

ontwerp van ing. Cohen Paraira. 

Bron: Gil. Oud-West, dossier 2414, 1983 nr. 4169. 
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DE TRAMREMISE IN ZIJN CONTEXT 

In!eiding 

Tramwegen zijn spoorwegen die aangelegd zijn op openbare wegen, al dan 

niet op een vrije baan. AI in 1832 werd in New York een eerste tramlijn 

aangelegd, maar die werd vanweg het lawaai al snel weer opgebroken. Pas 

in 1852 kreeg de Fransman Loubat een concessie voor de aanleg van nieuwe 

tramlijn in New York. Ook in Parijs legde hij in 1853 een tramlijn aan. Andere 

plaatsen waren Boston (1861), Kopenhagen (1862)' Berlijn (1865) en Wenen 

(1867). In Nederland was de eerste tramlijn die tussen Den Haag en Schevenin

gen en Den Haag en Delft uit 1864. In 1874 kwam er een tram in Amsterdam, 

in 1878 in Haarlem en Dordrecht en in 1879 te Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht. Dit waren allemaal paardentrams. Na de wet op de Locaalspoorwegen 

van 9 augustus 1878 werden de tramwegen buiten de bepalingen van de 

spoorwegwet van 1875 geplaatst en konden hierop ook stoomtrams rijden, 
mits de snelheid niet hoger was dan 30 km/h (vanaf 1900 45 km/h) en de 

asdruk minder dan 10 ton. Voor steden was vanwege lawaai en stoom het 

gebruik van stroomtrams niet geeigend en bleef men bij de paardentractie. 

Vanaf 1887 werd electriciteit als krachtbron in Amerika en later in Duitsland 

toegepast. De trams die tussen Den Haag en Scheveningen reden, werden in 

1890 voorzien van electriciteit, door het gebruik van accumulatoren. De eerste 

electrische bovenleiding werd in 1 899 voor het eerst toegepast tussen Haarlem 
en Zandvoort. Voor de trams werden op geschikte plekken remises met kleine 

werkplaatsen ingericht. ,l\1 snel kwam hierin een bepaalde mate van specialisatie 

en ontstond er een onderscheid tussen remises en centrale werkplaatsen. 
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De Amsterdamse tramremise 

De Amsterdamse Omnibus Maatschappij (AOM) werd in 1872 opgericht en 

kreeg in 1874 concessie tot het railvervoer met paardentrams. In 1900 ging 

het op in de Gemeentetram. De electificatie van de tramlijnen was in Amsterdam 
in 1906 voltooid. 

In de literatuur [De Baar en Bostersl wordt het ontwerp van he! tram

remisegebouw uit 1901-1903 toegeschreven aan de assistent-architect van 

Publieke Werken H. Leguyt (1840-1907). Oat lijkt me echter onwaarschijnlijk. 

Het is wei duidelijk dat het gebouw aan de Tollensstraat rationalistische details 

vertoont, die men, als men dat zou willen, met het werk van H.P. Berlage in 
verband kan brengen. Het lijkt daarom beter om voora! te kijken naar de details 

in hardsteen waarin onmiskenbaar jugendstil-motieven zichtbaar zijn, dat geldt 

voor de vensterdorpels, maar vooral voor het florale jungendstilmotief bij de 

ingangspoort van de traverseerbaan. 

Het werk van Leguyt vertoont sterke neorenaissance-elementen. Zoals vooral 

te zien aan zijn ontwerp voor de voormalige Hoofdwacht van de Brandweer 

(Honthorststraat 25-27) uit 1907 en het voormalige bevolkingsregister en 

politiebureau Singe1451-457 (Vendex-driehoekl [Bakker 881. Zijn voormalige 

Eerste Openbare Handelsschool (Raampiein 1) samen ontworpen met J. B. 

Springer uit 1899 is neoclassicistisch/eclectisch van vorm [Bakker 120]. 
Een interessante observatie daarbij is dat het lijkt alsof het gaat om een 

tegenstelling, waarbij voor open bare gebouwen zoals scholen, brandweer

kazernes etc. ianger verwezen wordt naar de traditie en daarom gebouwd blijft 

worden in neorenaissancevormen, terwijl voor het vervoer meer naar de 

toekomst gekeken wordt en de nieuwe stijl van de jugendstil wordt toegepast. 

Een dergelijke Hant kan ook op andere plaatsen geconstateerd worden. Ook 
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de remise in Den Haag vertaant jugendstil-invloeden en het moaiste voorbeeld 

is natuurlijk de Parijse metro in art nouveau-stijl. 

Voor de ontwerper zou eerder gedacht moeten worden aan het grote 

Amsterdamse architectenbureau van A. L. van Gendt en Zn. Het rationalistische 

gebruik van baksteen en hardstenen detaiis is goed te zien aan de Winkelgallerii 

Raadhuissstraat 21-55 uit 1896-'98 [Bakker 98J of de villa Rams Woerthe in 

Steenwijk uit 1899 [Lamberts 79]. 

Vergelijking 

Typologisch zijn ef een in het Amsterdamse geval een aantal vergeJijkingen 

mogelijk. In eerste instantie dringt zich een vergelijking op met de gebouwen 

van de spoorwegen. Vanwege het verschil in zwaarte en functie is er echter 

een aanzienlijk schaalverschil. Locomotiefloodsen en tram remises blijken gezien 

hun aard zeker niet goed met elkaar vergelijkbaar. Bij locomotiefloodsen gaat 

het vaak om vrij ondiepe gebogen gebouwen met daarvoor een draaischijf. 

Een voorbeeld daarvan staat nag in het Groningse Nieuwe Schans uit circa 

1868 [Panman 106]. Tach bestaan er ook iangwerpige loodsen voar treinen 

zoais het tractiedepot in Roosendaal (1905-'07), dat zes parallele inrijsporen 

heeft [Michels 155). De tramlijn met stoomtractie is een tussenvorm, tussen 

spoor en electrische tram. Ook hier komen langwerpige loodsen voor zoais, 

die te Draaibrug uit 1887, met oorspronkelijk vijf parallele inrijsporen [Sens 

124J en die te Stiens uit circa 1895 [Derks, 87]. In eenvoudige vorm zijn deze 

ook elders nag te vinden zoals te Reusel in de vorm van een langwerpige houten 

loods met een inrijspoor uit 1897 [Michels 157J. 

Opvaliend is dat bij tram remises gebruik gemaakt wordt van 'waaiersporen' 

met wissels. Door de lichtere en wendbaardere trams, die enkel een bijwagen 

hadden, werd dit moge!ijk gemaakt. In het Amsterdamse geval iiggen deze 

wissels buiten het gebouw op het door en hek omgeven voorplein, in de 

Rotterdamse gevaiien liggen ze binnen het gebouw [Duparc]. 

De veel kleinere Utrechtse remise [Volkers 54] uit 1905 werd gevormd door 

een langwerpig gebouw met drie parallele inrijsporen. Dit is het eenvoudigste 
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type. Ook in Arnhem en Luik bevinden zich nog dergelijke voorbeelden [Viane 

232). 

Een tweede type van remise is die waarbij een of twee sporen via een poort 

naar een binnenplaats leiden, waarzich de waaiervorm bevindt die leidt tot de 

overdekte remise zelf. Dit 'binnenplaatstype' komt veel in het buitenland VOOf, 

bijvoorbeeld in Beriijn [Rave 161 J en meer relevant in Luik [Viane 231-232J 

met een kantoorgebouw met jugendstildetails en daarachter een (verdwenen) 

tramstelplaats. Het poortgebouw zelf kan onderdak bieden aan bedrijfsfuimten 

of kantoren en de vleugels langs de straat aan dienstwoningen, zoals bij de 

remise van de NZH-tram te Hillegom [Spek 271 J. 
Het derde type van remise is het 'zaagtandtype' waarvan de Amsterdamse 

remise een goed voorbee!d is. Ook in Den Haag is de remise van dit type 

[Koopmans 118]. 

De Rotterdamse remises vormen een vierde type, het 'haltype', waarbij met 

via een spoor de remise binnenrijdt en via een waaiervorm op de 'rustsporen' 

komt. 

Wat betreft de centrale werkplaatsen voor trams is er een vergelijking mogelijk 

met zowel het maken van spoarwegmaterieel als het onderhoud daarvan. 

Belangrijk daarbij is het gebruik van de traverseerbaan met rolwagen. Deze 

kwam voor op het terrein van Werkspoor in Utrecht [Buiter, 113]' maar oak 

bij de spoorwerkplaats in Tilburg [Van Doremaien]. Het is op dit moment 

onbekend of de baanwerkplaatsen in Zwolle en Haarlem ook een traverseerbaan 

hebben. De werkplaats van de NZH-tram te Rijnsburg uit 1910 had ook een 
traverseerbaan [Spek 269] en is nag het beste te vergelijken met de Amster

damse remise. 
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Conc!usie 

Het betreft hier een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een grote tram remise uit 

het begin van de twintigste eeuw. De tramremise, bestaande uit vijf hallen 

met elk zes sporen, een traverseerbaan en diverse werkplaatsen en dienst

woningen is zeer gaaf bewaard gebleven en is daarmee op landelijk niveau zeld

zaam. Het enige vergelijkbare complex is de tramremise van de HTM in Den 

Haag. Omdat verwante remise-complexen van de spoorwegen in Nederland 

nagenoeg aile zijn gemoderniseerd of opgeheven, wordt de typologische zeld

zaamheid van dit remisecomplex nog verder versterkt. 

Vergelijkbare gebouwen (selectie) 

Buiteniand 
* Berlijn 

- remise, Charlottenburg, 1930, Jean Kramer en Otto Rudolf Salvisberger 

[Rave 161]. 

* Brussel 

- tramherstelplaats MIVB, Kuregemsestraat. 
- overdekte tramhallen (1900), Koningslaan 19 (St.-Gilles), [Viane 160]. 

- tramdepot en kantoren (1900), Fonsnylaan 122-124 (St.-Gilles). 

* Frankfurt am Main (Bockenheim) 

- remise uit 1898-'99 (kap met houten Philibert-spanten). In 1989 in gebruik 

genomen als Schaupielhaus. 

'" Luik 

- voormalig tramdepot, rue St.-Leonard, kantoorgebouw met poort voor 

de doorgang naar de tramstelplaats [Viane 232]. 

- voormalige tramstelplaats, rue R. Heinz, 

- voormalige tramstelplaats, rue Der. Coronmeuse 
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Binnenland 

* Amsterdam 

-remise paardentram, 1876, Overtoom 373, A.L. van Gendt (in 1936 

autoverhuurbedrijf) . 

-Linnaeusstraat 30,1884, remise, A. Salm (1904 verkocht en verdwenen). 

-Amstelveenseweg 134, 1884, remise, A. Salm. 

-Havenstraat, 1914 (bij het voormalige Haarlemmermeerstation). 

-Lekstraat, 1925 (Oud-Zuid bij de Amstel). 

* Arnhem 

-Remise Westervoortsedijk, geopend 1911, verwoest 1944, herbouwd in 

het openluchtmuseum 1996. 

* 's-Gravenhage 

-Remise Frans Halsstraat/Parallelweg 225, uit 1906, A.A. Schadee, nu 

Openbaar Vervoersmuseum 

'" Rotterdam 

-Centrale werkplaats Isaac Hubertstraat 

-Centrale werkplaats Kleiweg (met traverseerbaanl. 

-Remise Charlois 

-Remise Delfshaven (Schonebergerweg) 

-Remise Kralingen (Oostzeedijk) 

-Remise Hillegersberg (Willem van Hillegersbergstraat). 

-Remise Hilledijk (modern) (zuid) 

* Utrecht 

-Remise gemeentetram, Nicolaas Beetsstraat uit 1905 (inmiddels gesloopt). 



VLAARDINGERBROEK & WEYERS 

Buiteniand 
.* Berlijn 

- remise, Chariottenburg, 1930, Jean Kramer en Otto Rudolf Salvisberger 

[Rave 161]. 

* Brussel 

- tramherstelplaats MIVB, Kuregemsestraat. 

- overdekte tramhallen (1900)' Koningslaan 19 (St.-Gilles), (Viane 160]. 

- tramdepot en kantoren (1900), Fonsnylaan 122-124 (St.-Gilles). 

* Frankfurt am Main (Bockenheim) 

- remise uit 1898-'99 (kap met houten Philibert-spanten). In 1989 in gebruik 

genomen als Schaupielhaus. 

* Luik 

- voormalig tramdepot, rue St.-Leonard, kantoorgebouw met poort voor 

de doorgang naar de tramsteiplaats [Viane 232]. 

- voormaiige tramstelplaats, rue R. Heinz, 

- voormaiige tramstelplaats, rue Der. Coronmeuse 
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WAARDERING VAN HET COMPLEX 

Een cultuurhistorische verkenning is bij uitstek het middel om te komen tot 

een gefundeerde waardering van een pand of complex. Deze waardering wordt 

uitgedrukt aan de hand van de volgende indeling in categorieen: 

categorie 1: hoge monumentwaarde, behoud noodzakefijk. 

categorie 2: positieve monumentwaarde, behoud wenselijk. 

categorie 3: indifferente monumentwaarde~ aangepaste vervanging 

mogeiijk. 

categorie 4: negatieve monumentwaarde, vervanging wensefljk. 

De monumentale waardering van een complex als het onderhavige aan het 

8ellamyplein in Amsterdam is niet eenvoudig. Dit is te wijten aan het utilitair 

karakter van een dergeiijk complex. De kracht en charme zijn dan ook niet per 

S8 gelegen in de gaafheid van het complex maar in het steeds opnieuw aanpas

sen van gebouwen en gebouwdelen aan de op dat moment heersende wensen. 

Vaak oak zijn het niet de individuele kwaliteiten van bepaalde gebouw

onderdelen die van het grootste belang zijn. 

Desondanks is er sprake van een 'monumentwaardig' complex en is het van 

belang de monumentwaarden van de diverse onderdelen vast te stellen. In het 

geval van het G. V. B. -complex te Amsterdam resulteert dit in de navolgende 

indeling: 

Typologisch 

Het betreft hier een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een grote tramremise uit 

het begin van de twintigste eeuw. De tramremise, bestaande uit vijf hallen 

met elk zes sporen, een traverseerbaan en diverse werkplaatsen en dienst

woningen is zeer gaaf bewaard gebleven en is daarmee op landelijk niveau zeld

zaam. Het enige vergeiijkbare complex is de tramremise van de HTM in Den 
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Haag. Omdat verwante remise-complexen van de spoorwegen in Nederland 
nagenoeg aile zijn gemoderniseerd of opgeheven, wordt de typologische zeld

zaamheid van dit remisecomplex nog verder versterkt. 

Stedenbouwkundig 

Het complex beslaat 2/3 van een bouwblok in Oud-West en vormt daardoor 

thans een wezenlijk onderdeel van de stedenbouwkundige aanleg van dit 

stadsdeel. Het complex is gedeeltelijk in het bouwblok gelegen, waardoor de 

oost-, zuid- en westzijden door bebouwing aan de 8ilderdijkkade, Kinkerstraat 

en de Ten Katestraat grotendeels aan het oog worden onttrokken. De delen 

die wei in het zicht kwamen werden zeer verzorgd uitgevoerd en vormen een 

beeldbepalend onderdeel van de aangrenzende stedenbouwkundige ruimtes. 

De stedenbouwkundige ruimte aan de zijde van het Bellamyplein bezit een hoge 

monumentwaarde. De opbouw van de ruimte met voorplein en hekwerk, het 

verspringende gevelfront van de halien en de levendige massa-opbouw met 

hoogtewerking (gebouwdeel 1 3) vormen de essentiele elementen van deze 

hoog gewaardeerde stedenbouwkundige ruimte. De aanwezigheid van hall 2 
doet aileen enigszins afbreuk aan de hoogtewerking van het gebouwdeel 13. 
Verder is de aansluiting van het teruggeplaatste stadsdeelkantoor ap hal 12 

erg gebrekkig. 

De stedenbouwkundige kwaiiteit van de Tollensstraat is duidelijk van een lager 

niveau dan dat van het hiervoor besproken Bellamyplein. Tach is de waardering 

van deze ruimte wei positief vanwege het besloten karakter van deze cul-de-sac 

en de ruimtevorm met de teruggeplaatste hal 17 en aansluiting naar de 

buitenruimte 15. 
De stedenbouwkundige waardering van het desbetreffende gedeelte van de 

Bilderdijkkade is niet eenvoudig. Ter plaatse van het complex ondergaat de 

westelijke gevelwand een verandering van een vier bouwlagen hoge woon-
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bebouwing naar een anderhalve tot twee bouwlagen hoge industriele bebouwing 

met lage en langgerekte hallen. Ten opzichte van het overige deel van de Bilder

dijkkade - dat een positieve waardering verdient - vormt deze lagere bebouwing 

met hallen een uitzondering. Hoewel dit een verlevendiging ten opzichte van 

he straatprofiel ter plaatse inhoudt, hoeft hieraan een niet al te hoge waarde 

worden toegekend (indifferent). De dienstwoning 23 maakt onderdeel uit van 

de gevelwand met woningen, terwijl magazijnhal 10 aansluit bij de aan

grenzende loodsachtige bebouwing, die thans het jongerencentrum Bel Ami 

herbergt. Het op de overgang van dit stedenbouwkundige profiel gelegen 

binnenplein (ruimte 18) vormt een karakteristieke buitenruimte. Het besloten 

karakter ervan wordt door het hek aan de Bilderdijkkade versterkt. Deze ruimte 

bezit een positieve waardering. 

Architectonisch 
Het complex is gedeeltelijk in het bouwblok gelegen, waardoor de oost-, zuid

en westzijden door bebouwing aan de Bilderdijkkade, Kinkerstraat en de Ten 

Katestraat grotendeels aan het oog worden onttrokken. De delen die we! in 
het zicht kwamen werden zeer verzorgd uitgevoerd. De voorpleinen en 

gevelwanden aan het Bellamyplein (ruimte 14), het binnenplaatsje aan de 

Bilderdijkkade (ruimte 18) en de wanden aan de T ollensstraat (ruimte 16) zijn 

aile zorgvuldig architectonisch vormgegeven. 
Op architectonisch gebied is het front aan het BeUamyplein zeer waardevol. 

Het verspringende gevelfront achter een voorpiein met hek aan het Bellamyplein 

vormt een uniek ensemble dat een hoge monumentwaarde vertegenwoordigt. 

Met name het in 1914 toegevoegde verspringende gevelfront van de hallen 

2 en 3 heeft het oorspronkelijke levendige karakter nog versterkt. Ook de 

verzorgde gevelarchitectuur van het kantoorgedeelte voor hal 1 (gebouwdeel 

13) levert een belangrijke bijdrage aan de pleinruimte, ondanks het feit dat deze 

gedeeltelijk is verdwenen achter de uit 1 948 daterende hal 12. 

De gevelwanden aan de Tollensstraat vormen een architectonisch fraaie 

beeindiging van deze 'cul-de-sac'. De rijk en zorgvuldig gedetailleerde gevelfron

ten van hal8 en hal17 zijn hier beeldbepalend (hoge monumentwaarde), terwijl 

25 

G.V.B.-TERREIN - AMSTERDAM 

de dienstwoningen 21 en 22 en de galerij van gebouwdeel 11 beeld

ondersteunend zijn (positieve monumentwaarde). De twee schoorstenen van 

het hierachter gelegen ketelhuis bezitten geen specifiek hoge architectonische 

waarde, maar vormen een onderstreping van het utilitair karakter van het 

complex en zijn tevens een karakteristiek verticaal element in deze steden

bouwkundige ruimte. 

Op het niveau van de architectonische waardering van de bebouwing aan de 

Bilderdijkkade ontstaat hetzelfde verschil in waardering als hiervoor bij de 

stedenbouwkundige waardering. De architectuur van de dienstwoning 23 is 

zeer verzorgd en bezit een positieve monumentwaarde, terwijl de architectuur 

van hall 0 als zuiver utilitair aangemerkt dient te worden en dientengevolge 

een indifferente monumentwaarde bezit. De aan de buitenruimte 18 grenzende 

kopgevel van hal 17 is duidelijk verzorgder vormgegeven en verdient een 

positieve waardering. 

Bouwmassa's 

De bouwmassa's van de oudste opzet van het complex uit 190111903 

vertegenwoordigen een hoge monumentwaarde. De opzet van de vijf dubbele 

hal/en met zadeldaken, de traverseerhal en dienstwoningen is verzorgd van 

detaillering en representatief voor de remise-architectuur uit het begin van de 

twintigste eeuw. Ook de verlenging van de hallen 2 en 3 aan de zijde van het 

Beliamyplein uit 1914 vertegenwoordigt een hoge monumentwaarde. 

De uitbreidingen van 1908 met de gebouwdelen 9, 11, 17, 22 en 23 bezitten 

een iets lagere architectonische kwaliteit en vertegenwoordigen een positieve 

monumentwaarde. De opbouw van de eerste verdieping met kantoren boven 

de hallen 2, 3 en 4 uit 1914 kan als beeldondersteunend worden gekenmerkt. 

De verdieping met bijbehorende houten 'controlegang' boven hal 6 vertegen

woordigt daarmee een positieve monumentwaarde. 

Tot de minder monumentale bouwvolumina kunnen de bouwdelen 10 en 12 

gerekend worden. Bouwdeel 10 bezit eenvoudige vakwerkspanten uit 1932 

en vertegenwoordigt geen bijzondere kwaliteiten. Bouwdeel 12 wordt 

gekenmerkt door zijn sheddak, maar bezit verder geen bijzondere architectonisch 
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volume of detaillering. De volumina van deze beide bouwdelen kunnen dan 

oak als indifferent aangemerkt worden. 

Constructie 

De bouwkundige structuur van het complex bestaat enerzijds uit hailen met 

ijzeren spanten en anderzijds uit kantoor- en woonruimten die van traditionele 

constructies met baiklagen en houten kappen voorzien zijn. 

De hallen 2 tim 6 en 8 bezitten nog hun oorspronkelijke constructie met polon

ceauspanten, die rusten op gemetselde bouwmuren en gietijzeren middenkoiom

men. Zij vertegenwoordigen qua constructie een hoge monumentwaarde. Ook 

de sta!envakwerkliggerconstructie van hal 1 met zijn 21,5 meter brede 

overspanning behoort tot de oorspronkelijke opzet en vertegenwoordigt een 

hoge monumentwaarde. D1t geldt ook vaar hal 9, 17 en de dienstwoningen 

20 tim 23, aismede voor de bouwde!en 11 en 13. 
De constructie van de eerste verdieping uit 1914 boven de hallen 2, 3 en 4 
bestaat uit een ijzeren balklaag met houten lichtkappen op gevelwanden en 

kolommen. Ook de constructie van hal7 met zijn geklonken polonceauspanten 

is verzorgd gedetailieerd, maar van een minder niveau dan de oorspronkelijke 

constructie uit 1901 11903. Deze onderdelen vertegenwoordigen een positieve 

monumentwaarde. 

De stalen vakwerkliggers van hal 10 en 12 zijn zuiver utilitair van aard en 

vertegenwoordigen binnen deze bouwvolumina een lagere monumentwaarde: 

categorie 2 a 3, tussen positief en indifferent. 

!nterieur van de hallen 

Typerend voor de bouwkunst aan het begin van deze eeuw is de zorg waarmee 

elk gebouw of gebouwencomplex - hoe utilitair van aard de functie ervan ook 

was - werd gedetailleerd. Bij de waardering van het exterieur kwamen deze 

zaken reeds aan bod. Ook in het interieur is een derge!ijke kwaliteit aan te 

wijzen. Daarnaast bracht de functie van het complex een bepaalde ruimtelijkheid 

en een ruimtelijke variatie met zich mee. Grote hallen waar de trams werden 

gestald, en de langgerekte ruimte van de traverseerhal werden afgewisseld 
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door grotere en kleinere ruimten van diverse werplaatsen en kantoortjes. Hoewel 

nooit als zodanig bedoeld ontworpen, moet deze ruimtelijkheid vooral hoog 

gewaardeerd worden. 

De grootse ruimtewerking is bewaard gebleven bij de toegangshal 8, de 

traverseerhal 6 en hal 3. Hoewel thans sterk verduisterd is ook de ruimtewerking 

van hal 1 niet wezenlijk aangetast. Van de vijf remise-hallen is hal 3 voorzien 

van een beeldbepalend interieur, omdat deze hal verder oningedeeld is gebleven. 

De ruimtewerking van de oorspronkelijke open dubbele hallen is hierdoor 

bewaardgebleven. Oak de inrichting met sporen en werkkuilen is intact. Hal 

6, de voormalige traveerseerhal, is eveneens ruimtelijk intact gebleven en bezit 

samen met hal 8 een monumentwaarde qua interieur. De inrichting met traver

seerbaan en draaischijf zijn niet meer zichtbaar, maar bevinden zich mogelijk 

nog onder de huidige betonvloeren. 

Het karakter van de overige hallen is op diverse wijzen aangepast aan het 

nieuwe gebruik. In meer of mindere mate is daarmee de ruimtelijke indruk 

aangetast. Plaatselijk is daarbij gebruik gemaakt van materialen die geen gelijke 

tred houden met de robuuste kwaliteit van het materiaalgebruik van het 

complex. Het zijn hier vooral de constructieve elementen samen met onderdelen 

als trappenhuizen - aile sober verzorgd vormgegeven - die kwaliteit leveren. 

De huidige ruimteiijke kwaliteiten de overige hallen zijn dan ook - van wege 

deze inbouwpakketten - indifferent. De genoemde trappenhuizen bezitten een 

positieve monumentwaarde. 

Een apart geval vormt de uit 1908 daterende hal 17. De ruimtelijkheid van deze 

hal is echter gedeeltelijk het gevoig van de sloop van de houtopslagplaatsen 

aan de noordzijde in deze hal. De oorspronkelijke opzet betrof een smallere 

hal met lichtkappen, waardoor het bouwkundige concept van een passage 

aanwezig was. De huidige ontstane ruimte moet als minder monumentaal 

beoordeeld worden dan de oorspronkelijke hallen uit 190111903. 

Relaties tussen de hailen en buitenruimten 

Behalve de waardering van deze hallen met hun ruimtelijke kwaliteiten dient 
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ook de onderlinge relatie tussen de hallen en hun relatie met de buitenruimten 

besproken te worden. Hierbij kan gesteld worden dat de huidige ontstane 

ruimtelijke relaties nauw samenhangen met de oorspronkelijke functie van het 

complex en die van de afzonderlijke hallen en ruimten. Het overkappen van 

de evenwijdig aan elkaar lopende sporen, resulteerde in een reeks van 5 

evenwijdig aan elkaar geplaatste en door gemetselde gesloten bouwmuren 

gescheiden hallen. De tramstellen werden vanaf het voorplein aan het 

Beilamypiein via hoge deuren in de hallen gereden om gestald te worden. Omdat 

diverse soorten onderhoudswerkzaamheden in aparte afdelingen in de hallen 

1 tim 5 en in hal 7 plaatsvonden, moesten de tramstellen vervolgens ook intern 

van spoor en hal verplaatst kunnen worden. Daarom was het remise-complex 

uitgerust met een traverseerbaan, gelegen aan de zuidzijde van de hallen. In 

deze traverseerbaan, die met hoge deuren met de hallen is verbonden, bevond 

zich een rolwagen die de trams loodrecht op de spoorrichting kon verplaatsen. 

Aile hallen zijn daarom enerzijds sterk gericht op het voorplein aan het 

Bellamyplein (ingangszijde), en anderzijds zijn ze middels de hoge deuren 

gekoppeld aan de traverseerhal. De huidige ruimtelijke reiaties voorpiein - hal 

1 tim 5 - traverseerhal en de relatie traverseerhal - hal 7 zijn dan ook het gevolg 

van de oorspronkelijke functie als tramremise. Deze relatie is van groot belang 

en verdient een hoge waardering. In mindere mate geldt dit eveneens voor de 

reiatie van de hallen 8 en 17 met de buitenruimte aan de Tollensstraat. 
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Interieur van de dienstwoningen 

De dienstwoningen 20 tim 23 bezitten een voor het begin van deze eeuw 

karakteristieke, tweebeukige indeling met veeial kamers 'en-suite' in de brede 

beuk en in de smalle beuk de opeenvolging van een voorkamertje, trappenhuis 

en uitgebouwde keuken. De afwerking van de individuele ruimten met houten 

vloeren en gestucte plafonds is eenvoudig doch verzorgd. De interieurs van 

de dienstwoningen representeren een monumentwaarde die varieert van 

positieve tot indifferent. 

Het interieur van de dienstwoning Beilamystraat 1 bezit vanwege zijn 

stucplafonds met Jugendstil motieven en overige interieurelementen een 

positieve monumentwaarde. 
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AANBEVEUNGEN VOOR HERGEBRUiK 

Inleiding 

Het remisecompiex van het G.V.B. aan het Bellamyplein representeert ap 

nationaal niveau een hoge monumentwaarde vanwege zijn zeldzaamheid. Het 

betreft een utilitair gebauwencomplex met een aantal nagenoeg identieke hallen. 

De gevels van het het complex aan de straatzijden zijn zeer verzorgd vorm

gegeven en bezitten een hoge danwel positieve monumentwaarde. Door de 

repetitie van enkele ruimten - hallen 2 tim 4 - en de herhaling van diverse 

e!ementen - zoals de bouwmuren, kolommen, spanten en daken met lichtstraten 

- kan niet zondermeer gesteld worden dat elk onderdeel zeldzaam en onuitwis

seibaar is. De elementen zijn echter zeer verzorgd gedetailleerd, hetgeen 

bijvoorbeeld de po!onceauspanten en gietijzeren kolommen een monument

waarde geeft. 

Een complex als dit is steeds weer aan de functie(s) aangepast. Daardoor is 

het utilitaire steeds onderstreept. in feite mogen zo ook de viij recente en -

in tegensteiling tot de oudste verbouwingen - weinig zulgvuldig vormgegeven 

indelingen in dit lieht gezien worden. Zowel bij het ontwerp in 1901 als bij de 

latere en recentste verbouwingen heeft de functie altijd de ruimte en 

ruimtelijkheid ervan bepaald. Wanneer men het hergebruik van het complex 

vanuit dit oogpunt zou beoordelen, lOU dit betekenen dat elke wijziging, mits 

deze op grand van functionele gebruikseisen geschiedt, geoorloofd is. 

Aangezien een volleaige vrijheid van hergebruik kan leiden tot ingrijpende ver

bouwingen waarbij de monumentwaarden in het geding kunnen komen, is het 

noodzake!ijk de grenzen aan te geven, waarbinnen zich wijzigingen aan het 

gebouw dienen te bewegen. 

De hierna volgende adviezen zijn bedoeid om die grenzen voor het omgaan 

met bet complex aan te geven en toekomstige plannen voor hergebruik te 

kunnen toetsen. 
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1. Bestaande bouwsubstanties en volumina 

De structuur van het gehele complex dient veel mogelijk gehandhaafd te blijven. 

Het betreft hier de bouwvolumina met een hoge monumentwaarde, te weten 

de bouwdelen 1 tim 8, 11,13,20 en 21. De bouwvolumina 9, 17,22 en 23 

bezitten een positieve monumentwaarde. Het behoud ervan is wenselijk. 

Toeiichting: Het behoud van de structuur - bouwmuren, kolommen, spant

constructies, daken, gevels, trappenhuizen etc. - is van primair belang. Het 

aan het oog onttrekken van deze structuur door aanbouwen aan de buitenzijde 

en inbouwpaketten in het interieur is van secundair belang, wlang deze toe

voegingen maar reversibel zijn. Bij een eventuele toekomstige functiewijziging 

van het complex dient deze structuur weer als uitgangspunt te kunnen fungeren 

voor een andere herontwikkeling. 

Een eventuele aantasting van de structuur dient beoordeeld te worden op basis 

van de zeldzaamheid van het bouwdeel of onderdeel dat in het gedrang komt. 

De repetitiefactor van de haHen 2 tim 5 met de bijbehorende onderdelen maakt 

dat bijvoorbeeld het doorbreken van een bouwmuur of verwijderen van een 

polonceauspant hier van een iets lagere orde is dan bijvoorbeeld in de traver

seerhal 6. 

2. Buitenruimten 

De als monumentaal genoemde 'buitenruimte' aan het Bellamyplein - ruimte 

14 - dient behouden, dan wei versterkt te worden in zijn specifieke ruimtelijke 

kwaliteit. Ook de aansluiting op de bebouwing van het stadsdeelkantoor verdient 

verbetering. Door herontwikkeling van bouwdeel 12, eventueel in combinatie 

met een nadere inrichting van de zone tussen de rooiiijn en het teruggeplaatste 

stadsdeelkantoor, is deze aansiuiting zeker te verbeteren. Ook de 'buitenruimte' 

aan de T ollensstraat - ruimte 16 - dient behouden, dan wei versterkt te worden 

in zijn specifieke ruirntelijke kwaliteit. Bij inpassing van eventuele nieuwbouw 
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kan de stedenbouwkundige samenhang echter wei versterkt worden. 
De 'buitenruimte' 18 is in verhouding tot die aan het Bellamyplein en de 

Tollensstraat van een lagere orde. Evenwel verdient deze het behouden, dan 

wei versterkt te worden. 

Toe/ichting: Het behoud van de buitenruimten betekent niet dat hier geen 

aanbouwen zouden kunnen verrijzen. De uitbreiding van de hallen 2 en 3 uit 

1914 laat juist zien dat door aanbouw de buitenruimte versterkt kan worden. 

Een herontwikkeling van buitenruimte 14 dient uit te gaan van de karakteristiek 

van de verspringende gevelvlakken van de hallen 2 en 3. Oak een eventuele 

vernieuwing van bouwdeel 12 dient hierop aan te sluiten. 

Bij buitenruimte 16 is het mogelijk door herontwikkeling C.q. verhoging van 

de bouwvolumina 11 en 15 een nieuwe eindgevel van de Tollenstraat te 

ontwikkelen. De herontwikkeling dient aan te sluiten bij de monumentale 

waarden van de galerij 11 en omringende gevels van de bouwdelen 8, 17, 21 

en 22. 
Buitenruimte 18 is wei waardevol, maar is in vergelijking tot de eerder ge

noemde buitenruimten van ondergeschikt belang. 

3. Monumentale interieurs 

De als monumentaal genoemde interieurs - hallen 3, 6 en - zouden eveneens 

behouden dienen te worden. Het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van hal 

6 en 8 vormt daarbij de prioriteit, aangezien deze reeds binnen de oudste opzet 

van het complex ontstaan is. 

Hal17 zou door het opnieuw inbouwen van een bouwvolume aan de noordzijde 

weer zijn oorspronkelijke 'passage' -doorsnede kunnen herkrijgen, hetgeen de 

bestaande ruimtelijke kwaliteit verder kan versterken. 

Toe/ichting: Het is echter wenselijk de ruimtelijkheid van deze monumentale 

ruimten als uitgangspunt voor de herontwikkeling te nemen. De inbouw van 

volumina en elementen waarbij de ruimtelijkheid verstoord wordt dient derhalve 

vermeden te worden. Bij een eventuele noodzakelijke plaatslijke inbouw is het 

noodzake/Jjk deze zorgvuldig te detailleren (bijvoorbeeld: vrije ruimte tussen 

bestaande wanden en inbouwvloeren of -elementen). 
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4. Overige ruimten van het complex 

De overige ruimten van het complex zijn thans veeial door diverse 

scheidingswanden ingedeeld en bezitten thans geen ruimtelijke kwaliteiten. 

Toelichting: Dit betekent overigens dat de hallen 2, 4 en 5 oak aan ruimtelijke 

kwaliteit kunnen winnen, wanneer besloten wordt tot verwijdering van de 

huidige secundaire scheidingswanden. Daarnaast is het eveneens wenseiJjk 

de inbouwpakketten zargvuldig te detailleren, opdat de ruimtelijkheid van de 

hallen en ruimten versterkt kan worden. De bij aanbeveling 3 gedane suggesties 

- zoals het vrijhouden van vloeren etc. - zijn hier dus eveneens van toepassing. 

5. Interieurs dienstwoningen 

Het behoud van de binnenindelingen en trappenhuizen van de dienstwoningen 

20 tIm 23 is wenselijk. 

Toe/ichting: Het interieur van de dienstwoningen bezit geen hoge monument

waarde. Het is echter wenselijk bij herbestemming van deze gebouwdelen een 

woon- of kantoorfunctie de voorkeur te geven boven andere functies, zodat 

bij herbestemming weinig aanpassingen nodig zullen zijn. 

6. Minder monumentale bouwvolumina 

Het behoud van de opbouw van de eerste verdieping uit 1914 boven de hallen 

2, 3 en 4 is niet wezenlijk voor het behoud van de karakteristieke en monumen

tale waarden van het totale complex. Dit geldt eveneens voor de hailen 10 

en 12. Sloop of vernieuwing van deze hallen zijn mogelijk bij een herbestemming 

van het complex. 

7. Extra bouwvoiumina 

De eventuele realisatie van extra bouwvolumina dient te geschieden zander 

afbreuk te doen aan de bestaande monumentale waarden van het complex 

en bij voorkeur deze te versterken. 

Toelichting: De nieuwbouw kan behalve op buitenruimte 15 en als vervanging 

van 10 en 12 mogelijk ook op het bestaande complex gerealiseerd worden. 

De opbouw uit 1914 boven de hallen 2, 3 en 4 laat dit zien. Deze aanbouw 
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is overigens nergens vanaf de openbare weg te zien en be'invloed derhalve niet 

de bestaande stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. 

De haBen 6, 8 en 17 kunnen niet van een extra bouwlaag voorzien worden. 

De iichtkappen zijn namelijk van essentieel be!ang voar de ruimteijke kwaliteit 

van deze hallen. Oak de voor de dienstwoningen 20 t!m 23 geldt dat deze niet 

van een extra bouwlaag voorzien kunnen worden, 

G,V,B,-TERREIN - AMSTERDAM 
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Afbeelding 1. De stedelijke situatie van het latere G.V.B.-terrein omstreeks 1870. De sinds 1661 door de aanleg van de Kwakerspoel ontstane situatie was 

tot aan deze tijd nagenoeg ongewijzigd gebleven. De landelijke aanleg werd bepaald door de poe I met een groot aantal molens langs de oevers temidden van 

de weilanden. 
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Afbeelding 2. Kaart van omstreeks 1890 met daarop de kort tevoren 

gerealiseerde bebouwing van de Stadsreiniging aan de oostzijde. De traces 

van de Bilderdijkkade, Toliensstraat, Kwakersstraat en van het Bellamyplein 

zijn reeds gestippeld aangegeven. Uit deze kaart kan geconcludeerd worden 

dat in 1890 reeds het plan bestond voor de aanleg van het driehoekige 

Bellamyplein. Ook blijktdattoen uitsluitend woningbouwvoorzien was, getuige 

de ondiepe kavels langs de geprojecteerde Tollensstraat. 
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Afbeelding 3. De huidige stedenbouwkundige situatie. Sinds de bouw van de 

tram remise in 1901-1903 is deze nauwelijks gewijzigd. Door de aaneengesloten 

bouwmassa van de remise en de stadsreiniging konden het verlengde van de 

geprojeeteerde T ollensstraat en een parallel daaraan lopende tweede straat 

niet gerealiseerd worden, Een reeente ingreep vormde de vervanging van de 

bebouwing aan de Kwakersstraat door de nieuwbouw van het Stadsdeelkantoor 

in 1989. 
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Afbeelding 4. Plattegrond van het bouwplan uit 1901. Het plan laat de eerste aanleg van het complex zien. Gestippeld zijn de geplande, later uit te voeren hal 

1 en 2, alsmede de dienstwoning Bellamystraat 1. Verder is ook het trottoir van de Tollensstraat aangegeven. Hieruit kan afgeleid worden dat de Tollensstraat 

in 1901 nag bestond. De straat zou pas bij de bouw van hal 17 in 1908 afgesloten worden. 
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Afbeelding 5. Detail van het bouwpian uit 1901. De bovenstaande doorsnede geeft een goede indruk van de constructie met polonceauspanten en de licht

en luchtkappen. 
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Afbeelding 6. Plattegrond van de hallen 1 en 2 uit 1903. Deze hallen kwamen pas in een tweede fase twee jaar later tot stand, waarbij tevens een tweede blok 
met kantoren aan de zijde van het Bellamyplein werd gereaiiseerd (gebouwdeel 13). Vergelijk ook afbeelding 4. 
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Afbeelding 7. Bouwplan van de uitbreiding tussen de Bilderdijkkade en de Tollensstraat uit 1908. Dit bouwplan komt redelijk goed overeen met de huidige situatie. 

Tot de beiangrijkste iatere wijzigingen behoort de sloop van de inpandige houtbergplaats in hal 17, waardoor deze thans breder is dan oorspronkelijk voorzien 
was. 
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Afbeelding 8, Plattegrond van de begane grond van het bouwplan uit 1914, De hallen 2 en 3 werden verlengd, waarbij het thans zo karakteristieke verspringende 
gevelfront aan het Bellamyplein ontstond, 

39 



VLAARDINGERBROEI< & VVEVERS G.V.B.·TERREIN· AMSTERDAM 

H 

~~l5" 
~~~~="''''"","",'''''' 

"A· r--'. ~ r", ; ~ .. 1-. I '-; J 

~ i:~' -r~l--i ~~-f-:--
. , L! i 

:CEMEENTE TRAM: 

VERBOUI-JING HOOFDREMI5E 

TOLLEN55TRAA T 

§' )')~~ 

~~---'"-""' ... ~.,:.;: 

~ L.,\ ~ 

E{~&-a,=...: 

... ~i'4.>t~""""'~,,>t; 

~ B~ 'r~rrl"I"I'rllr'~'''-! ~ -~.-.. ~~ o rd,Jrr Z"':,<;,:j,,LtJJJ ,i",I"i ..1,,1 II 
-t 
-r 

<!!-
~ 
Ii' 
~ 
" ~ 

~ 
4 
r 
T ., 
~ 
r ,-

.!!i 

IH++++H ~, " '''' " '" , , " I " I " " , " ttiit fmIT tt I ,itrith it ,11ttt rt 1 ~= . 
:K-H;";~HJ II . "1 ; ~ ,-. ~ , . ,7:'.. olE! CJ 

~ 

--
I 

JJJJl 

jl f-:-'. r···: ~' .: nnni I1ITTi. ~,.:t; .. :g II 'I :1
1

," :11 I' II " II "' m~ ~I ' , [' . L11 lU I In" ::.~. ' , I . ., :;a ):q ....., I 
., ",. • _-I~ , ~ , .. ~;:", i I I ' I ! I ,,' I I I i I I : I :; c: '-<, 

, m~~_,"~:.~". f t J!~;~. "---+ '. : -{if!·_ . ~ ~ --: 
. . ~ ,,-_._.,.Jk,,_~ :~ ~~ r--r-r ~ """L .''''~-r---:i 

~-fi~FR~~~' I+? '. II' 1",: I:: :1 Ti, II: ,T ] 

I:. ,I :' , '. ,I . : I ' . U' , I t: i ~ ~ -r . . _ .*:-_~J.l r.'.!_ 
~ . . .,...,...., ,. 'I I~ , fUIn""f"l'T" : i r.-H :1. Ii i !, I . . :rLi[~3} .. : 

Ii I mJl UUJ!I:I I I ~UJ1Ji±I ~ 
lli.J_Ll~ilDJHH 1:±JJ.IJlJL1~ 

-1 
a.J..LLL.Wlll.lillWJJJJJJllllllllllLLLl 

Ie 
1 ~ .' =-r-===1 

: t.'· _'I! . . --~ 
.F.J''"l~ 2.'.., 

,"'~ 

Afbeelding 9. Plattegrond van de eerste verdieping van het bouwplan uit 1914, Deze verbouwing voorzag in de uitbreiding van de kantoorruimten, waartoe 

een nieuwe bouwlaag boven de hallen 2, 3 en 4 gerealiseerd werd. Hiertoe werd de dakconstructie van polonceauspanten verwijderd om plaats te maken voor 

uit stalen balken en go!fplaten opgebouwde vloerconstructies. 
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FOTODOCUMENTATIE 1999 
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Afbeelding 10. Het Bellamyplein, gezien in de richting van de I<:vvakerstraat. 

De gevelwand van het Stadsdeelkantoor vormt een krachtige, maar tevens 

harde afsluiting van de ruimte. 
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Afbeelding 11. Het Bellamyplein, gezien van de Elisabeth Wolffstraat in de 

richting van de hallen 2 en 3 van het remise-complex. Het verschil in hoogte 

en de plaatsing achter een voorp lein maken de beeindiging van de ruimte 

' spannender' . 
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Afbeelding 12 . De Bellamystraat met het zicht op het remise-complex. Vanaf 

deze zijde is de zaagtandvorm van de verspringende hallen sterk waarneembaar 

en vormt het hogere kantoorgedeelte aan de linker zijde een interessant verticaal 

element. 
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Afbeelding '13 . Het Bellamyplein, gezien vanuit de Bellamystraat in de richting 

van de Kwakerstraat. De 'filterwerking' van het hekwerk met de achterliggende 

hallen va n het complex wordt door de gevelwand van hal 12 beeindigd. Op 

de achtergrond is de naar achteren geplaatste harde vorm van het stadsdeelkan

toor waarneembaar. 
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Afbeelding 14 . Het Bellamyplein met het teruggeplaatse stadsdeelkantoor op 

de voorgrond. De gladde, drie bouwlagen hoge gevelwand wordt abrubt 

beeindigd door hall 2 , waarna het hekwerk de rooilijn markeert. 
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Afbeelding 15. Detail van de vorige afbeelding. De besproken 'filterwerking ' 

van het hekwerk met de achterliggende ruimte voor de versp ringende voorgevels 

van de hallen is duidelijk te zien. Het harde volume van hall 2 vormt hiervan 

de abrupte beeindiging en ontneemt tevens het zicht op de voorgevel van hel 

drie bouwlagen hoge kantoorgedeelte. 



VLAA RDINGERBROE K & W EVERS 
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Afbeelding 16. Zicht op het Bellamyplein vanuit de Kwakerstraat. De as van 

de Kwakerstraat eindigt in het plantsoen met een doo rzicht door de begroe iing 

op de westelijke gevelwand van het Bellamyplein. 

4 5 
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Afbeelding 17 . Zicht vanuit de Aagje Dekenstraat op het stadsdee lkantoor en 

de noordoostelijke hoek van het remise-complex met hall 2 . I n de periode 1 901 

tot '1908 heeft deze straat doorgelopen in de TollensstraaT, die de remise van 

het terrein van de stadsreiniging scheidde . Hierdoor, alsmede door de 

afwezigheid van hal '12, was het kantoordeel 13 van het remise-complex een 

sterke blikvanger. 



If LAA RD IN GER BROE K & W EVER S 

A fbeelding 18. De Tollensstraat, gezien in de richting van het G. V.B .-terrein. 

De schoorstenen vorillen een Illarkant verticaal accent aan het einde van de 

ruilllte . 
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Afbeelding 19. Het doodlopende gedeelte van de Tollensstraat. De entree-gevel 

van het complex is thans taillelijk onopvallend in de gevelwand opgenomen . 

Tot 1908 liep de Tollensstraat echter door tot aan de I<wakerstraat. 



If LAARDII\lGERBROEK 8. W EYERS 

Afbeelding 20. Het besloten gedeelte van de Tollensstraat, gezien in de richting 

van de dienstwoning en hal '17 . Door de twee lagen hoge bebouwing en de 

te rugplaatsting van hal 17 is een besloten ruimte ontstaan . 
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Afbeelding 21. De Tollensstraat, gezien in zuidelijke richting. Het hekwerk vormt 

de overgang tussen het besloten remise -gedeelte met de lagere gevelwanden 

en het publieke deel van de Tollensstraat met de hogere woonblokken . 



If LAARDINGERBROEK & WEVERS 

Afbeelding 22. De westelijke gevelwand van de Bilderdijkkade. Ter plaatse 

van het remise-complex gaat de vier bouwlagen hoge gevelwand over in een 

anderh alve laag hoge gesloten hallenwa nd. 
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Afbeelding 23 . De Bilderdijkkade met links de dienstwoning, het voorplein met 

hal 17 en rechts een gedeelte van hal. De combinatie van het verschil in 

bouwhoogte en de terugplaatsing van hal 17 maakt dit tot een interessante 

stedenbouwkundige situatie. 



VLAARDINGERBROEK & VVEVERS 

Afbeelding 24. De ankerwikkelarij (ha112) aan het Bellamyplein. Deze uit 1948 

daterende hal ontneemt enigszins het zicht op het gebouwdeel ·13. 
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Afbeelding 25. Het kantoorgedeelte (gebouwdeel 13) aan het Bellamyple in 

met links de ankerwikkelarij met de sheddaken uit ·1948 (gebouwdee l 1 2). 



\j LA ARD I ~I GERBROEK & W EV ERS 
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Afbee lding 26. Het verspringende gevelfront van de hallen 2 en 3. Dit front 

kwam in '1914 tot stand door verlenging van de hallen. De meermalen 

verspringende zaagtandvorm is het resultaat van deze verbouwing. Door de 

uitbreiding kwamen de driewegwissels in de hallen t e liggen. Daarom waren 

in de nieuwe gevels slechts een grate entree per gevelvlak opgenomen. 
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Afbeelding 27. Het vlakke gevelfront van de hallen 4 en 5. Dit front dateert 

uit 1901 en had oorspronkelijk per hal twee maal drie aparte ingangsdeuren 

voor de afzonderlijke sporen. Op het voorplein bevonden zich de driewegwissels, 

die de toegang tot de sporen regelden. De kantoorverdieping rechts boven hal 

5 werd in 1908 gebouwd. 



VLAARDI~IGERBROEI< & WEVERS 

Afbeelding 28, De gevel aan de Tollensstraat met de grote entree en het 

kantoorgedeelte rechts, Het trappenhuis van het kantoorgedeelte gaat achter 

het uitspringende geveldeel schuil, terwijl de poort links toegang tot hal 8, de 

hal die oorspronkelijk van een draaischijf was voorzien, 
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Afbeelding 29, Detail van de vorige afbeelding , De hardstenen dagkanten van 

de poort zijn zeer verzorgd gedeta illeerd en gedecoreerd met diverse J ugendstil

motieven , Ook de gemetselde dagkanten van de vensteropenlng en zijn van 

profielstenen voorzien en verzorgd uitgevoerd, 



V LAJI.RD ING ERBROE K & INEV ERS 
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Afbeeld ing 30. De kopgevel van hal 6 met link:s de dienstwoning Tollenstraat 

62. Deze gevel vormt de beeindiging van de traverseerhal, waarin via een 

rolwagen de tramstellen tussen de afzonderlijke sporen in de ha llen '1 tim 5 

verplaatst konden worden. De grote centrale gevelopening heeft nooit als 

spooringang gefunctioneerd, maar herbergde de centrale personeelsingang met 

de portiersloge. De deur rechts is later ter plaatse van een kruisvenster 

ingebroken, terwijl de pui in de poort oorspronkelijk teruggeplaatst in de gevel 

aangebracht was. 
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A fbeelding 31 . Detail van de vorige afbeelding. De detaillering van de harstenen 

bovendorpels van de vensters is vanwege de toegepaste cirkelvorm ige motieven 

zeer markant. Ook de profielstenen en strekken boven de bovendorpe ls dateren 

uit de bouwtijd (1901), alsmede de ramen met fijne roedenverdeling . 

Vermeldenswaardig is eveneens de in de gevel opgenomen hemelwaterafvoer. 

Deze heeft een rechthoekige doorsnede en is van klaverbladvormige beves 

tingsbeugels voorzien. 



'/LAARDINGERBROEK & WEVERS 

Afbeelding 32. De westgevel van hal 5 met de brandgang tussen het complex 

en de percelen aan de Ten Katestraat . Deze gevel wordt slechts door een aantal 

lisenen en ondergeschikte gevelopeningen verlevendigd . De brandgang komt 

op de Bellamystraat uit . 
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Afbeelding 33. Detail van de sprong in de gevel aan de westzijde van hal 5. 

De vensters rechts behoren bij de aan de oorspronkelijke wagenmakerij gren

zende toiletruimte . De vensters links zijn later aangebracht, toen de oor

spronkelijke pekelinrichting tot kantoorruimte verbouwd werd . 



VLAARDINGERBROEI( & \NEVERS 

Afbeelding 34. Overzicht van de twee zadeldaken boven hal 3 met centrale 

zakgoot, gezien vanuit de kantoorverdieping. Door de zeer grote terugplaatsing 

van deze opbouw ten opzichte van het gevelfront aan het Bellamyple in, is deze 

opbouw nauwelijks zichtbaar va naf de straatzijde. 
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Afbeelding 35. Detail van de vorige afbeelding, met het zicht op de bomen 

van het Bellamyplein en de kappen van de omringende bebouwing. De 

doorbuigende dakvlakken aan het eind behoren tot de uitbreiding met de 

verspringende gevels aan het Bellamyplein uit 1914. 



IfLAARDINGERBROEK & \NEVERS 

Afbeelding 36. Overzicht van de daken van hal 7 en hal 6 . De schoorsteen 

aan het einde van hal 7 behoorde oorspronkelijk bij de smederij. De kap van 

de traverseerhal rechts heeft haar oorspronkelijke dakbedekking met kruis 

pannen behouden. 
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Afbeelding 37. De noordzijde van de kap van de traverseerhal 6 met rechts 

de in 1914 uitgebouwde controlegang langs de eerste verdieping, waarachter 

zich de kantooropbouw bevindt. 



V LAA R DI~I GERBR O EK & W EV ERS 

Afbeelding 38 . De staalconstructie van hall. Tijdens de tweede bouwfase 

van 1903 werd hal 2 ,5 meter breder aangelegd dan bij de oorspronkelijke 

plannen uit 1901 gepland was. De constructie werd vermoedelijk daarom niet 

in de vorm van polonceauspanten , maar van vakwerkliggers uitgevoerd. 
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Afbeelding 39 . Detail van de vorige afbeelding met de oplegging van de 

vakwerkliggers. De diagonalen van de liggers zijn nabij de oplegpunten zwaarder 

gedimensioneerd . De liggers rusten op natuurstenen oplegblokken van de 

steunberen. 



VLAARDING ERBROEI( & WEVERS 

Afbeelding 40. Detail van de vorige afbeelding met de oplegging van de 

spanten . De spanten rusten op de muurdammen van de sche idi ngswanden 

tussen de hallen. 
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Afbeeld ing 4'1. Het kantoorgedeelte in hall . Dit kantoorgedeelte werd tijdens 

de verbouwing in 1914 in de hal ingebouwd . De vormgeving is zuiver 

functioneel . De afgeschuinde wand op de begane grond houdt ve rband met 

de aanwezigheid van het spoor, dat naar de draaiscilijf in hal 8 leidde. 



V LAAR DIN GERBROEK & \N EV ERS 
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Afbeelding 42. Hall gezien naar het noorden. De rails van de sporen zijn nog 

grotendeels aanwezig. De traverseerbaan is eveneens behouden maar werd 

later door een planken vl oer gedicht. Links is de rolwagen met rails en ijzeren 

v loerplaten zichtbaar. 
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Afbeelding 43. De voormalige voorgevel van hall en de vensters van de 

kantoorruimten in gebouwdeel 13. Deze gevel is grotendeels behouden maar 

wordt door gebouwdeel 12 aan het zieht onttrokken. 



'./LAARDINGERBROEK & ,,\fEVERS 
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Afbeelding 44. Detail van de sheddakconstructie van gebouwdeel 12. Op de 

stalen spanten rusten betonnen dakp laten . De constructie werd in '1948 

aangeb racht ten behoeve van de overkapping van de ankerwikkelarij. 

59 

G.V .B.-TERR EIN - .u. M STERDAM 

Afbeelding 45. De voorgevel van hal2, gezien vanuit het interieur. Dit gedeelte 

kwam in 1914 tot stand, toen de hal verlengd werd. 



\l L jl.!~. R D IN GERBROE K & W EY ERS 

Afbeelding 46. Overzicht van de spanten van hal 2, gezien naar het noorden. 

Deze poJonceauspanten bestaan uit gekJonken stalen strips en L-profieJen. 

Zo w el het bouwdeel uit 1903 als de verlenging uit 1914 zijn op deze wijze 

gedetaiJleerd. 
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Afbeelding 47. Detail van de Jigger tussen de beide delen van hal 2. Deze 

vakwerkJigger is in zijn geheel dubbel uitgevoerd en heeft onder andere dubbele 

trek- en drukstaven. Deze Jigger bevindt zich in de uit 1914 daterende 

uitbreiding aan de noordzijde van de hal. 



VLAARDII\IGERBROEK & \NEVERS 

Afbeelding 48. Detail van een kolom In hal 2. De kolom is opgebouwd uit vier 

identieke kwartronde delen, die ieder van flensen zijn voorzien. Deze flensen 

zijn met klinknagels aan elkaar verbonden . 
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Afbeelding 49. Detail van een natuurstenen console in hal 2. Deze console 

werd tijdens de verlenging van hal 2 in 1914 in de nieuwe tussenmuur van 

hal 1 aangebracht. De verticale scheur geeft de plaats van de verwijderde 

voorgevel van hal '1 aan . 



V LA ARDINGERBROEK 8, WEVERS 

A f beeld ing 50. Het interieur van hal 3 met de oude trams. Door de uitbreiding 

van de ha l in '19 '14 kwamen de driewegwissels in de hal te liggen en kon met 

slechts een toegangsdeur per drie sporen in de voorgevels volstaan worden . 
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Afbeelding 51 . De scheidingswand in hal 3. Deze wand werd in 1914 gebouwd 

als scheiding tussen het remise -gedeelte en de schilderswerkplaats in deze 

hal. De deuren zijn la ter verwijderd . 



If LAARDINGERBROEK & WEV ERS 

Afbeelding 52. Detail van een werkput in hal 3. 
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Afbeelding 53. De zuidzijde van hal 3 nabij de traverseerhal 6. In verband met 

de opbouw va n de kantoorverdieping in '1914 werden de polonceauspanten 

van enkele traveeen verwijderd en werd de plaatstalen vloerconstructie 

aangebracht . 



'1 L."./l.RDINGERBROEK & WEVERS 

Afbeelding 54. Hal 4, gezien naar het Bellamyplein. Deze buitengevel dateert 

uit 1901 en behoort tot de oudste opzet van het complex. 

64 

G.V.S.-TERREII\! - AMSTERDAM 

Afbeelding 55 . Hal 4 aan de zijde van de traverseerhal 6. In verband met de 

kantooropbouw is hier een stalen vloerpakket gerealiseerd. 



V LAARDINGERBROEK & WEYERS 

Afbeelding 56. Ondersteuningsprofiel van de zakgoot tussen de twee 

zadeldaken van hal4. De ijzeren consoles op deze I-balk vormen een interessant 

constructief detaii. 
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A fbeelding 57. Detail van de ronde stalen kolom onder het ondersteuningsprofiel 

bij de zakgoot. Het profiel is op deze foto door een recente gipsplaat aan het 

DOg onttrokken. 



IILA,Il.RDINGERBROEK 8, WEVERS 

Afbeelding 58. De noordzijde van hal 5 . De muumissen geven de oorspron

kelijke doorgangen naar hal 4 aan. 
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Afbeelding 59. De zuidzijde van hal 5. Oit is de enige hal waarvan de poion

ceauspanten met lichtkappen geheel tot aan de traverseerhal 6 doorlopen. 
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Afbeelding 60. Detail van de nokverbinding van het polonceauspant. Afbeelding 61. Detail van een gietijzeren drukstaaf van het polonceauspant. 

67 



If LAARDIN GERBROEK & W EVERS 

Afbeelding 62. Detail van een ijzeren console van het polonceauspant. 
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Afbeelding 63. Detail van een met trekbalken versterkt polonceauspant in hal 

5. 



'.,/LAARDINGERBROEK 8t WEVERS 

Afbeelding 64. Overzicht van de traverseerhal, gezien vanuit het westen. Aan 

de linl<erzijde op de foto bevinden zich de hallen 1 tim 5 met remise sporen, 

terwijl rechts hal 7 te zien is. 
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Afbeelding 65. Overzicht van de noordwand van de traverseerhal. De deuren 

waren aangebracht om de sporen in de hallen 1-5 te laten aansluiten op de 

rolwagen van de traverseerbaan. Oe lijnen op de betonnen vloer geven het 

oorspronkelijke traject van deze baan met rolwagen aan . 



VLAARDIf\IGERBRO EK & W EV ER S 

Afbeelding 66. Detail van de deuren in hal 6. 
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Afbeelding 67. Detail van de trap naar de kantoorverdieping boven de hallen 

2 tim 4, gezien vanuit de traverseerhal. Deze trap dateert lIit 19 '14. 



If LAARDINGERBROEK & WElfERS 
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Afbeelding 68. Detail van de zuidelijke gevelwand van hal 6. Deze pui van het 

voormalige waslokaal werd in 1914 aangebracht . 
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Afbeelding 69. De trap naar de controlegang boven de traverseerhal. Deze trap 

kwam tezamen met de kantoorverdieping in 1914 tot stand. 



\/LAARD I ~IGERBROE K &. WEVER S 

A fbeelding 70. De kruipruimte onder gebouwdeel 7. De fundering bestaat uit 

een paalfundering met grondbogen. De vloeren zijn opgebouwd uit stalen liggers 

met gemetselde troggewelfjes . 
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A fbeelding 71. Overzicht van de kapconstructie van gebouwdeel 7 . De 

polonceauspanten met gietijzeren drukstaven dateren uit de eerste bouwfase 

van 1901. Onder deze spanten zijn stalen Jiggers aangebracht, ve rmoedeJijk 

verband houdende met een verdwenen loopkat, mogeJijk ten behoeve van de 

oorspronkelijke afdeling metaalbewerking. 



VLA;:;'.RDINGERBROEI< 8, \NEVERS 
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Afbeeld ing 72. Interieur van de eerste verd ieping van het oostelijke deer van 

hal 7. De dakconstructie bestaat hier uit stalen liggers, waarop kraaldelen zijn 

aangebracht. 

73 

G.V.B.-TERREIN - AMSTERDAM 

m 

Afbeelding 73. Interieuropname van het voormalige magazijn van de draalerij 

in gebouwdeel 7. De plafondliggers worden in het midden door samengestelde 

kolommen ondersteund. 



' / LA,A.RDI~I G ERBRO E K & WEVERS 

A fbee ldillg 74 , Detail vall de uit vier segillelltell saillengesteide koloillmen, 

die Illiddels kli nkn agels aan elkaar verbonden zij n. 
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Afbeelding 75. Detail van de gietijzeren geprofileerde drukstaven en aansluitende 

trekstaven van de polonceauspanten in hal 7. 



\f L J>."l\ RDI ~I GERBROE K /!, W EV ERS 

Afbeelding 76 . Overzicht van het zuidelijke deel van hal 8, met doorzicht naar 

de t raverseerhal (hal 6). Op de voorgrond zijn de ra ils herkenbaar, die de 

traverseerbaan met de draaischijf en hall verbo nden . Het midden pad in de 

doorkijk in hal 6 is de plaats van de oorspronke li jke traverse, waa rin zich een 

rolwagen bevond . 
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Afbeeld ing 77. Overzicht van het aansluitende noordelijke deel van hal 8, gezien 

vanaf de voorgevel aan de Tollensstraat . Vanaf de Tollensstraat liep oorspronke

lijk een spoor tot aan een draaischijf achterin hal 8. Vanaf deze draaischijf , 

linksachter op deze foto, had men toegang tot hall (hog e deuren in het 

midden), alsmede tot de traverseerbaan (v orige afbeelding ). 



VLA ARDINGERBROEI< & W EVERS 

Afb ee lding 78, Overzicht van hal 8, gezien naar het oosten met de gevel aan 

de Tollensstraat, Ter plaatse van de huidige uitgebouwde portiersloge bevond 

zich oorspronkelij k de - inpandig geplaatste - entree, De huidige ingang aan 

de linkerzijde is van recenter datum en w erd gemaakt op de plaats van een 

vroegere We. 
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Afbeelding 79, Detail van de vorige afbeelding met de doorgang vanuit hal 8 

naar de oorspronkelijke 'afrekenkamer' onder de dienstwoning Tollensstraat 

64, Deze ruimte had oorspronkelijk vensters aan de zijde van hal 8, die thans 

dichtgemetseld zijn, Links is de scheidingswand tussen hal 8 en de oorspronke

lijke kleine portiersloge te zien, 



IJLAf'..RDIN GERBROEK 0" VVEIJERS 

Afbeeld ing 80 . De rijkgesneden beginbaluster van de trap in gebouwdeel13. 

Deze trap, die toegang tot de kantoorvertrekken uit 1903 geeft, is de meest 

verzorgd gedetailleerde van het complex. 
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Afbeelding 81. Overzicht van een kastenwand op de eerste verdieping in 

gebouwdeel13 . Deze wand, bestaande uit nissen, paneeldeuren en kraa ldelerl , 

dateert uit 1903, de bouwtijd van het complex. 



II UI.AR DIf\IG ERBROEK & W EVER S 

Afbeel ding 82. Detai l va n een spanjolet-handle op een van de vensters in het 

kantoorde el 13, Behalve de deuren en ramen is ook veel liang- en sluitwerk 

nog origin eel (190 3), 
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Afbeelding 83, Detail van de trap in hall naar het kantoorgedeelte aan de 

zuidzijde, Deze trap is eenvoudig van detaillering, Vergelijk ook afbeelding 80, 



IfLAARDINGERBROEJ< & WEVERS 

Afbeelding 84. Overzicht van de kapconstructie van de kantoorverd ieping boven 

de Ilallen 2, 3 en 4. Deze vakwerkspanten dateren uit ·1914 en zijn opgebouwd 

uit geklonken hoekstalen . 
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Afbeelding 85. Detail van de vorige afbeelding met de aansluiting tussell de 

stalen vakwerkspanten en de houten opbouw van de lichtkappell. 



IfLAP-.RDINGERBROEK il, WEVERS 

Afbeelding 86. Het smalle kantoorgedeelte boven hal 3 . Het dak bestaat hie! 

uit stalen liggers met kraaldelen, waarop een forse liehtkap is aangebraeht. 
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Afbeelding 87. Zieht in de markante 'eontrolegang' langs de kantoorverdieping 

boven de hallen 2 t i m 4. Deze gang werd in 1914 tegelijkertijd met de bouw 

van de verdieping aangebraeht en rust op de dakspanten van de traverseerhal 

6. 
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Afbeelding 88 , Overzicht van gebouwdeel 9 met hal17 op de voorgrond, gezien vanaf het kantoor van het Stadsdeel Oud-West, De uit 1908 daterende bebouwing 

is veel eenvoudiger gedetailleerd dan het hoofdcomplex uit 1901 -1903, 
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VLAARDII'I GERBROEK & W EV ERS 

Afbeelding 89. De oostelijke kopgevels van gebouwdeel 9 en hal 17, gezien 

van af de binnenplaats aan de Bilderdijkkade. De oorspronkelijke onderverdeling 

van hall 7 met aan de rechterzijde een houtopslagplaats komt tot uitdrukking 

in deze gevel. Rechts is gebouwdeel '10 zichtbaar . 
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Afbeelding 90. Overzicht van het binnenterrein 15, gelegen aan de noordzijde 

van hal 17. Op de achtergrond is de eenvoudig uitgewerkte zijgevel van 

gebouwdeel '10 te zien. 



I/L.~ARDI~IGERBROEI< I'~ WEI/ERS 

Afbeelding 91. Het interieur van het centrale trappenhuis van gebouwdeel 9 . 

83 

G.I/.B.-TERREIN - AMSTERDAM 

Afbeelding 92 . Het interieur van het westelijk gedeelte van de eerste verdieping 

van gebouwdeel 9. 



\j LAARDII~GER8ROEI< 8, W EVE RS 

Afbeelding 93. Interieur van de eerste verdieping van gebouwdeel 9 . Ook dit 

gebouwdeel bevat diverse verzorgd gedetailleerde elementen, zoals een 

lambrizel-ing uit kraaldelen en paneeldeuren. 
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A fbeelding 94. Ove rzicht van hal 17, gezien naar het oosten. De hal was 

oorspronkelijk smaller: Corresponderend met de breedte van het gesloten 

dakdeel bevond zich een wand die de begrenzing van een houtopslagplaats 

vormde . 



VU\A RDING ERBROE K & W EV ERS 

Afbeelding 95 . Hall 0 gezien vanaf de Bilderdijkkade . Deze hal dateert in 

oorsprong uit '1908, maar werd in 1932 sterk gewijzigd door de vernieuwing 

van de dakspanten. Het metselwerk met steunberen behoort tot de aanleg uit 

1908. 
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Afbeelding 96. Het interieur van hall O. Het interieur wordt voornamelijk 

bepaald door de stalen vakwerkliggers ui t 1932. 



V LAARDII,IG ERBROEI< & W EV ERS 

Afbeelding 97. Het exterieur van de dienstw oning Bellamystraat 1. Deze w oning 

dateert uit 1902 en heibergt op de verdiepingen diverse waardevolle 

interieurelementen , zoals stucplafonds met jugendstilornamenten, paneeldeuren , 

or igineel hang- en sluitwerk en geprofileerde gestucte veld en in de trappen

huizen. 
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Afbeelding 98. De voorgevel van de dienstwoning Tollensstraat 62. Deze 

woning kwam tegelijkertijd met de bouwdelen 9 en 17 in 1908 tot stand. De 

w oning bevat nog diverse uit de bouwtijd daterende interieurelementen, zoals 

deuren, plafonds en hang- en sluitwerk. 



V LAAR DINGERBROE K & W EV ERS 

Afbeelding 99. Gezicht op de achtergevel van Tollensstraat 6 '1, gezien vanaf 

hal 6 . De vierkante schoorsteen met ijzeren banden vormt een karakteristiek 

onderdeel van deze gevel. 
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Afbeelding 100. Het interieur van de begane grond van de dienstw oni ng 

Tollensstraat 61. 



V L'!\ARDI~IGERBROEK & WEVERS 

Afbeelding 10 1. Gezicht op de dienstwoning Bilderdijkkade 64, gezien vanuit 

het noordoosten. Deze uit 1908 daterende woni ng werd ontworpen in een 

sobere neo-renaissance stijl . 
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Afbeelding 102. Detail van de trapgevel van de dienstwoning Bilderdijkkade 

64. De vormgeving met vier gekoppelde ronde schoorsteenkanalen is zeer 

bijzonder . 



V LI'.I'.RDINGERBROEK & WEVERS 

Afbeelding 103. Detail van het metselwerk van de voorgevel van de dienst

woni ng Bilderdijkkade 64 . De ontlastingsbogen zijn van natuurstenen 

aanzetstenen voorzien, terwijl in het metselwerk van de borstwering ster

vormige decoraties zijn aangebracht. 
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Afbeelding 104. De balkons van de uitbouw achter de dienstwoning Bilder

dijkkade 64. In deze uitbouw zijn de keukens van de woningen ondergebracht, 

die elk van een buitenruimte voorzien zijn. Rechts is de kopgevel van bouwdeel 

9 te zien. 
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• bouwsubstantie met hoge monumentwaarde, behoud noodzake/iik 
D bouwsubstantie met positieve monumentwaarde, behoud wensell/k 

Afbeelding 107, lVlonumentale waarden, begane grand. 
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LJ indifferente bouwsubstantie 
.. storende bouwsubstantie, verwi/dering wenselijk 
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• bouwsubstantie met hoge monumentwaarde, behoud noodzake/ijk 

o bouwsubstantie met positieve monumentwaarde, behoud wenselljk 

o indifferente bouwsubstantie 

storende bouwsubstantie, verwljdering wenselijk 

Afbeelding 108. Monumentale waarden, verdiepingen. 
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• ruimte met hoge monumentwaarde, behoud noodzakelijk 

D ruimte met positieve monumentwaarde, behoud wense/ljk 

Afbeelding 109. Monumentale waarden, binnen· en buitenruimten, 
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