
	 	 Marcausche Weedasch Ton
	 	 Brouwersgracht 238, Amsterdam

	 Marcausche Weedasch Ton	 Het monumentale pakhuis werd gebouwd aan het eind van de 
17e eeuw. Het ruim 45 meter diepe pand heeft zijn voorgevel aan 
de Brouwersgracht en zijn achtergevel aan de Vinkenstraat. Het 
oudst bekende geschrift over het pand dateert van 19 juli 1704 
waarin vermeld wordt dat het pand op die dag verkocht is voor 
een bedrag van fl 5300,00. In een akte van 06 maart 1793 is 
sprake van het pand 'Marcausche Weedasch Ton', voorheen 
'Pruissen Bos'.

	 	 Toen de huidige eigenaren/bewoners het pand in de jaren tachtig 
kochten verkeerde het is zeer slechte staat. De eerste ingrepen 
hadden dan ook tot doel het pand weer wind- en waterdicht en 
bewoonbaar te maken. Het gedeelte aan de Vinkenstraat werd 
geschikt gemaakt voor bedrijfsruimten. De begane grond werd 
verbouwd tot galerie.

	 restauratieplan	 Vanaf mei 1995, toen gestart werd met de voorbereiding van de 
restauratie van de vier gevels, de bouwmuren en de balklagen, is 
ons bureau bij de restauratie betrokken geweest. Het hoofddoel 
van het restauratieplan is het casco en de gevels in technisch 
opzicht te herstellen en het originele architectonisch beeld zo 
goed mogelijk te reconstrueren. Voor de werkzaamheden wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oorspronkelijke 
bouwmaterialen. Voorzover de onderdelen niet in oorspronkelijke 
staat teruggebracht kunnen worden is steeds een benadering 
gezocht die aansluit bij het (utilitaire) karakter van het pand.

  Gevel aan Vinkenstraat foto’s Gerard Kruunenberg

	 overige werkzaamheden	 Naast de restauratie werkzaamheden bestaat het project onder 
andere uit het plaatsen van een liftinstallatie en het aanpassen van 
het hoofdtrappenhuis. 

	 afbeelding volgende bladzijde	 Gevel aan de Brouwersgracht
	 	 Restauratieplan, definitief ontwerp
	 	 schaal 1:100 
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	 	 Marcausche Weedasch Ton
	 	 Brouwersgracht 238 - Vinkenstraat | Amsterdam
	 	 Rijksmonument 808

	 	 Gevelrestauratie en interne verbouwing van een monumentaal 
17e eeuws pakhuis

	 	 05.1995     
	 opdrachtgever	 Seinpost Adviesbureau bv, Amsterdam
	 	 www.seinpost.com
	 ontwerp	 Kruunenberg Van der Erve Architecten
	 	 www.2xU.nl
	 adviseur constructie	 JH Duyts Adviesburo voor Bouwkonstrukties bv
	 	 www.duyts.nl
 realisatie Coöperatief bouwbedrijf De Vlucht
	 	 www.devlucht.nl	
	 timmerwerken	 Frans Debets & Pieter Oostra Timmerwerken
	 	 www.debetsenoostra.nl	
	 metsel- en voegwerken	 Ron van der Meer bv
	 E-installatie	 Firma Nijland, Amsterdam
	 W-installatie	 Firma J. Teppema, Amsterdam
	 stalen kozijnen	 Gorter b.v.
	 	 http://www.rollecate.nl
	 aluminium kozijnen	 Meta Glas
	 	 www.metaglas.nl
	 liftinstallatie	 Thyssen De Reus bv
	 status	 Bouwplan opgeleverd 01.1998
 foto’s Gerard Kruunenberg ©
	 	 www.2xU.nl
	 	 Stadsarchief Amsterdam
	 	 www.beeldbank.amsterdam.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjz4Hd2M
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