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We ontmoeten elkaar op het zonnige plein voor Amsterdam Centraal Station. Rob H. vertelt uitgebreid 
over Pierre Cuypers, de architect van het stationsgebouw, die niet geheel toevallig familie van hem is! 
(Om precies te zijn, de achteroom van Robs moeder). Rob weidt ook met zeer veel enthousiasme uit 
over het gebied rondom het station (de Zeedijk was vroeger echt een dijk, het Ij stond in open 
verbinding met de Zuiderzee.) Het wordt snel duidelijk dat hij een geboren Amsterdammer is…gaan we 
nog stenen kijken?? 

 



In het stationsgebouw zijn al diverse fossielen te zien. De fossiele zeelelies in Franse kalksteen zijn goed 
te zien in en rond “Tickets & Service”. 

 

Naast het station, tegenover het koffiehuis boven de metro, zijn mooie platen van graniet (Bianco 
Sardo).. Jan-Piet, Mieke en Yuri kijken naar de grote heldere kwartskristallen met witte en vuil witte 
veldspaten. 

 



De gevel van het Victoriahotel tegenover het Centraal Station is bekleed met Golden Granite uit Brazilië.  

 

Alweer graniet?! Maar nu op de grond. De donkere siertegels in de Nieuwendijk en de Warmoesstraat 
zijn van zeer grofkorrelige, porfirische, bijna zwarte graniet. Een megakristengraniet van onbekende 
herkomst. De goudglanzende schoenen zijn van Karmi. 

 

 



Op de hoek van de Nieuwendijk/Nieuwe Nieuwstraat zien we een grote wand met bleekroze migmatiet 
(uit Brazilië) met grijze lagen. Een migmatiet is een hooggradig metamorf gesteente dat uit donkere en 
lichte gedeelten bestaat. 

De scheiding tussen deze donkere en lichte gedeelten ontstaat door partieel smelten of metamorfe 
differentiatie onder extreme metamorfe omstandigheden. 

 

Op de Damrak is een winkel met metamorf gesteente, een gneis (een donkere Serizzo). Lijkt op graniet, 
maar is het niet. Aan de zijkant zie je de schistositeit. 

 



 
We gaan de Bijenkorf in… tassen van Prada, Christian Dior.. een bijzondere kalksteen uit een gebied 
nabij Boulogne aan de wanden. Wat doen die rare mensen daar toch in dat trappenhuis? 

Aan de buitenkant van de winkel zitten ook insluitsels (xenolieten) in de graniet. Maar dat is wel even 
zoeken.  

 



Naast de Bijenkorf tegenover het monument is een wand met gele graniet (Reinersreuthe). Het is een 
tweeglimmergraniet, waarin veldspaat roestplekken vertoont van het ijzer uit de biotiet. Je moet wel 
van dichtbij kijken om dit te zien! 

 

Het Nationale Monument op de Dam zelf is van travertijn uit Toscane. Travertijn is een kalksteen die 
gevormd wordt door de neerslag van kalk uit met calciumcarbonaat (kalk) oververzadigd water uit 
warme bronnen. Takjes, bladeren en ander materiaal dat in dit water valt en later verteert, veroorzaken 
de kenmerkende onregelmatige poriën van dit materiaal. 

 



 

We komen nog een aantal leuke wandjes tegen onderweg. Veel bekijks van voorbijgangers. Het is vaak 
Belgisch hardsteen, met veel fossielen van waterleven. 

 

 



 

De entree van winkelcentrum Magna Plaza is al speciaal met Golden Granite. Maar kledingwinkel 
‘Mango’ is een paradijs voor paleontologen. De plavuizen zijn van een donkere kalksteen met 
brachiopoden en twee hele grote slakkenhuizen! Waar is de pikhouweel? 

 

 

 



 

Op het laatst lopen we langs Oriental Co. De winkel ziet er exotisch uit. Het gesteente op de pui komt 
‘gewoon’ uit Duitsland. Het zijn kleine tegels van oude verweerde muschelkalk met hier en daar wat 
ijzerroest tussen de schelpjes. 

 

Na afloop drinken we nog een gezellige borrel bij de Waag - Belgisch kalksteen in de speklagen- op de 
Nieuwmarkt.  Verslag van Maartje Kijne. 


