
In de aanbieding: gratis oude gevels en ornamenten

Amsterdammers die de gevel van hun huis wat willen opluisteren, kunnen bij de 
gemeente een gratis antiek bouwornament of historische geveltop ophalen.

Nu is het bijna ondenkbaar, maar in de vorige eeuw zijn duizenden monumentale 
panden in Amsterdam gesloopt voor stadsvernieuwing, stadsuitbreiding en 
verkeersplannen. Maar er is goed nieuws: voordat de gebouwen met de grond gelijk 
werden gemaakt, zijn honderden antieke ornamenten van de gebouwen gestript. 

Die bouwfragmenten zijn sindsdien opgeslagen in twee depots in Amsterdam en 
kunnen nu een tweede leven krijgen. Mensen die bijvoorbeeld de gevel van hun 
nieuwbouwhuis willen versieren, of kunstenaars die de oude brokstukken willen 
gebruiken voor een kunstwerk in de openbare ruimte kunnen een aanvraag voor een 
historisch ornament indienen. Denk daarbij aan druiventrossen, jaartallen, spreuken 
en slingers van bloemen en bladeren.

Aanvragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Monumenten en 
Archeologie-projectleider Annette ten Doeschate zegt dat geïnteresseerden echter 

Een historisch ornament.

Inleiding

Beste medebewoners/buren, 

Zoals jullie wellicht ook hebben gelezen in Het Parool, biedt de gemeente oude 
ornamenten aan (zie onderstaand overgenomen artikel).
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niet met een heel uitgewerkt plan hoeven te komen. “Iedereen met een leuk plan 
maakt een goede kans om een stuk te bemachtigen.”
 
De ornamenten moeten wel in de stad blijven, het liefst in de openbare ruimte.  
“De bedoeling is vooral dat de stukken terugkomen in de stad en dat de 
Amsterdammer er weer van kan genieten.” Ook moet de aanvrager verklaren goed 
voor de historische stukken te zorgen. 

Aanvragen moeten uiterlijk 31 december binnen zijn. Een overzicht van de 
bouwfragmenten staat op de website van de gemeente. Monumenten en 
Archeologie besluit binnen twee maanden welke Amsterdammers een ornament 
krijgen.

Het depot in Amsterdam.
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Omdat het om zogenaamde cultuurgoederen gaat, gaat de gemeente zorgvuldig 
met de bouwfragmenten om. Er zijn voorwaarden en criteria (PDF*) verbonden 
aan het verkrijgen van een fragment. Daarbij geldt natuurlijk dat voor de meest 
bijzondere stukken de streng(st)e eisen gelden. In PDF* “inventarisatie” vindt u het 
overzicht van alle in depot opgeslagen stukken. De bouwfragmenten zijn ingedeeld 
in verschillende categorieën, waarbij de A en C-categorie een zogenaamde 
pluscategorie hebben: deze stukken zijn van extra waarde, bijvoorbeeld omdat er 
meer documentatie over is of omdat ze nog in relatief goede staat zijn.

De indeling van de categorieën is als volgt:

A+          complete geveltoppen – extra waardevol

A             complete geveltoppen

B             incomplete geveltoppen

C+           losse bouwfragmenten – extra waardevol

C             losse bouwfragmenten

D            brokstukken

Naast deze inventarisatie is het uit 2014 daterende overzicht (PDF*) van de 25 kisten 
met brokstukken (categorie D) beschikbaar.

* De betreffende PDF-jes zijn te vinden/downloaden via:
www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/projecten/bouwfragmenten
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Voorstel

Zou het nu niet prachtig zijn om zo’n ornament/bouwfragment een fraaie nieuwe 
bestemming te geven in de binnentuin van de houten Cour (of wellicht in alle drie)?

1.
In eerste instantie zat ik zelf te denken aan een fraai exemplaar van een nautische 
voorstelling, welke een link legt met het historische verleden op en rond het Westerdok 
(bijv. scheepswerf, zeeschepen, zeevarenden, zeedieren, VoC, overzeese handel).
Na een eerste scan van het aangebodene blijken zulke ornamenten er echter niet tussen 
te zitten.

Een mogelijk wel te realiseren optie is een voorstelling van bloemen, druivenranken  
met gestileerde bladeren, direct aansluitend op de sfeer van onze (binnentuin)omgeving.

2.
Een mooi zuiltje van Corten-staal draagt zorg voor voldoende stabiliteit, sluit  
fraai/neutraal aan op het historische stenen ornament, en ook nog eens op onze reeds 
geplaatste bloembakken uitgevoerd in ditzelfde staal.
Uiteraard in hufterproof uitvoering en geheel veilig voor kinderen.

3.
Zo’n klein baken vormt een ongedwongen centraal verzamelpunt voor de bewoners, 
denk aan vrijdagmiddag borrel, een eventuele voorstelling/muziek optreden, interactie 
tussen buren, spelende kinderen. Iets waar we met z’n allen blijvend van genieten.
De binnentuin mag naar mijn mening best wat persoonlijker c.q. warmer qua 
aankleding.

4.
Het ornament is gratis, maar de kosten voor transport vanaf het depot en voor de 
herbestemming zijn voor de rekening van de verkrijger.
 

Tot slot 

Dit voorstel is bedoeld als een voorzet, dus tijdens de komende informele 
oudejaarsbijeenkomst kan iedereen zijn/haar input leveren. Ons VvE Bestuur 
inventariseert die avond of er voldoende enthousiasme is voor het plan.
Er is dus nog niets besloten, en er wordt ook niemand iets opgedrongen.

Met vriendelijke groet,

Hans van Es
Westerdok 770
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