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A. Inleiding
Op 13 juli 2011 kreeg ik van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de opdracht om een advies op te
stellen inzake de voorgenomen bouw van een nieuwe faculteitsbibliotheek (UB‐BG)1, een bouwplan
van Cruz y Ortiz op het Binnengasthuisterrein, tegen de achtergrond van de beoordeling van de
monumentale waarden van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis.
Bij besluit van 12 januari 2009, gewijzigd en aangevuld bij besluit van 9 juli 2009, heeft het dagelijks
bestuur van het stadsdeel Amsterdam‐Centrum van de gemeente Amsterdam aan de UvA een
monumentenvergunning verleend voor het slopen van de Tweede Chirurgische Kliniek en het slopen
van de travee uit 1913 van het Zusterhuis. Tegen deze besluiten heeft een aantal eisers beroep
ingesteld tegen deze monumentenvergunning. De Rechtbank Amsterdam heeft op 30 maart 2011 de
beroepen van de eisers gegrond verklaard en de bestreden besluiten vernietigd omdat zij volgens de
Rechtbank niet berusten op een deugdelijke motivering.
Mijn advies zal tezamen met andere adviezen worden gebruikt door het Stadsdeel Amsterdam‐
Centrum om een wettelijk verplicht herstelbesluit te nemen over de door de UvA aangevraagde
monumentenvergunning, en door de UvA voor het hoger beroep tegen de uitspraak van de
Rechtbank bij de Raad van State. Dit rapport is hiermee openbaar.
De betreffende gebouwen zijn beide aangewezen als rijksmonument waarvan de monumentale
waarden, zoals aangegeven in de zgn. redengevende omschrijving, niet in twijfel getrokken moeten
worden. Daarnaast zijn de aanvullende of interpreterende waardebeschrijvingen in de adviezen van
het bMA, de RDMZ (later RACM en thans RCE) en de Welstandscommissie in het kader van de
bouwaanvraag van belang om de weegredenen onder de advisering van die organen te kunnen
begrijpen.
De twee in het geding zijnde rijksmonumenten (de Tweede Chirurgische Kliniek en een deel van het
Zusterhuis) zijn binnen de samenhang van de 19de eeuwse opschaling en de modernisering van het
binnenstedelijk ziekenhuiscomplex, zowel ruimtelijk (stedenbouwkundig en architectonisch) als
typologisch (functioneel en bouwambachtelijk) van algemeen belang.
Het gebouwencomplex is onderdeel van een samenhangend gebied, het Binnengasthuisterrein, dat
deel uitmaakt van het Beschermd Stadsgezicht Binnenstad Amsterdam, als zodanig aangewezen op
29 januari 1999.
Het aantonen van nut en noodzaak waarom de UvA alleen op de plek van deze twee gebouwen een
faculteitsbibliotheek annex studiecentrum zou moeten bouwen als onderdeel van de
Binnenstadcampus, het zgn. Alfa‐cluster, is een principieel element van de motivatie van de
voorgenomen ingreep. Een campus die op zijn beurt weer een onderdeel is van een integraal
herhuisvestingplan van de UvA uit 1999, dat voorziet in de ontwikkelingen van vier campussen,
waarmee het beleid tot clustering van verwante studies wordt gerealiseerd.
De motivatie rond nut en noodzaak dient op drie randvoorwaarden te berusten:

1

De nieuwe universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein (BG) is de vervanging voor de huidige UB
aan het Singel. Daarom wordt deze bibliotheek de UB‐BG genoemd. Het is de bibliotheek én het studiecentrum
voor de faculteit Geesteswetenschappen. De bibliotheek bevat de open toegankelijke collectie van de
geesteswetenschappen en daarnaast een groot aantal studieplekken, onderwijsruimtes, ontmoetingsplekken en
kantoren voor publieksdiensten die verbonden zijn aan deze bibliotheek.
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1. Het geactualiseerde Programma van Eisen houdt voldoende rekening met de technische
ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering.
“Digitalisering en de Universiteitsbibliotheek Geesteswetenschappen”, oktober 2011. Rapport van de
UvA.
2. Analyse van de typologie van universiteitscampussen en (inter)nationale voorbeelden van nieuwe
bibliotheken op universiteitscampussen levert inzicht in de ‘zoekruimte’ voor alternatieve locaties
voor de faculteitsbibliotheek als centraal onderdeel van de Campus.
“Situering UB‐Binnengasthuisterrein UvA” 2, TU Delft, oktober 2011 van Prof. Ir. C.M. de Hoog.

3. De objectieve beoordeling geeft inzicht in de (on)mogelijkheden van het hergebruik, c.q de
gevolgen van transformatie van de bestaande panden.
“Rapport inzake beoordelingen Universiteitsbibliotheek UvA en Binnengasthuisterrein te
Amsterdam”, Bloemendaal, oktober 2011. Ir. R.A.Toornend.
De hierboven genoemde rapporten worden separaat aangeleverd.
Daarnaast is inzicht in de ruimtelijke kwaliteitsgevolgen van de herontwikkeling van dit gebied van
groot belang, met name waaruit blijkt welke omstreden cultuurhistorische waarden verloren zouden
gaan en welke nieuwe culturele en functionele waarden voor de toekomst gecreëerd kunnen
worden. Op grond hiervan kan een integrale en kenbare belangenafweging worden gemaakt.
Het hier voorliggend advies levert dat inzicht en komt tot een eindoordeel ten aanzien van die
belangenafweging.
Op 17 augustus 2011 vond een uitgebreide inspectie plaats van de stedenbouwkundige situering en
van het interieur van de betrokken gebouwen.

2

Dit onderzoek is integraal als bijlage opgenomen in een bredere publicatie “Onderzoek naar alternatieve
locaties voor UB‐BG”, oktober 2011, UvA
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B. Aanleiding
Op grond van een aantal overwegingen deed de Rechtbank te Amsterdam op 30 maart 2011 een
uitspraak met als conclusie dat het bestreden besluit van 9 juli 2009 niet berust op een deugdelijke
motivering. Het is daarom noodzakelijk dat alsnog alle motiveringen, die ondeugdelijk of
onvoldoende zijn bevonden inhoudelijk worden aangescherpt of heroverwogen, zodanig dat
Stadsdeel Amsterdam‐Centrum (verweerder) daarmee voldoet aan zijn zware motiveringsplicht om
tot vergunningverlening over te gaan.
Een kenbare belangenafweging bij het vraagstuk of nieuwbouw als belang van de UvA opweegt tegen
de gehele en gedeeltelijke sloop van resp. de Tweede Chirurgische Kliniek en (de travee uit 1913) van
het Zusterhuis en de aantasting van het Binnengasthuiscomplex komt in het verweer onvoldoende
tot zijn recht.
De rechter oordeelt: “Dit zou anders kunnen zijn ‐ zoals verweerder ook stelt ‐ als er geen geschikt
alternatief voor de gewenste bibliotheek is.”
Met andere woorden: de rechter gaat er van uit dat herstel van motivering mogelijk is.

Montage: 2e Chirurgische kliniek en Zusterhuis (donkergrijs) – Plattegrond ontwerp Cruz y Ortiz (lichtgrijs)
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C. Preambule

1. Indien deugdelijk kan worden aangetoond dat binnen een monumentaal complex monumentale
onderdelen verhinderen dat aan het geheel een passende, duurzame en samenhangende
herbestemming kan worden gegeven en dat zowel markttechnisch als bouwkundig deze onderdelen
ten enen male ongeschikt blijken voor een passende herbestemming, zodat langdurige leegstand
daarvan een gevolg is, dan is dat een zwaarwegende reden om tot sloop van onderdelen over te
gaan. Dit gebeurt in de praktijk van de monumentenzorg zowel op de schaal van een object
(onderdelen van een gebouw) als op de schaal van een complex (delen van het complex) regelmatig,
ook na juridische toetsing. Voorbeelden: Tweede schil Olympisch Stadion, zijvleugels van de
Gieterijhal van Stork Hengelo, doorbraken in de gevels van Jobsveem, Rotterdam; stuk voor stuk
voorbeelden van transformatie, gepaard gaande met sloop, die in aanmerking kwamen voor prijzen.

2. Het beëindigen van de functie van een functiespecifiek monument, zoals van een kerk, een
kazerne, een postkantoor, een gevangenis of een ziekenhuis3 is niet vergunningplichtig maar
veroorzaakt wel een substantiële bron van aantasting van een cultuurhistorisch belangrijke
functionaliteit. De ratio onder de oorspronkelijke inrichting ontvalt, waardoor herbestemming en
transformatie noodzakelijk gevolg zijn.
De Monumentenwet 1988 (MW’88) verhindert een functiebeëindiging voor een monument niet,
hoewel het gaat om een wezenlijke en substantiële verandering. Functieverandering valt niet onder
art. 11 van MW’88, maar wordt maatschappelijk en juridisch geaccepteerd als een gangbare
gebeurtenis.
De Wet Ruimtelijke Ordening en het Besluit Ruimtelijke Ordening voorzien via een structuurvisie en
een bestemmingsplan in een ordelijke herbestemmingprocedure, op grond waarvan een
transformatietraject kan worden ingeslagen. Daarna kunnen met gebruikmaking van artikel 11 van
de MW’88 wezenlijke onderdelen van een monument of een monumentaal complex worden
veranderd of zelfs verwijderd, indien nut en noodzaak daarvan in een formele belangenafweging
kunnen worden aangetoond.

3. Doel van herbestemming is dat de oorspronkelijke functie als herkomstwaarde van het monument
of complex na transformatie in meer of mindere mate herkenbaar en leesbaar blijft. Behoud van
herkomstwaarde vereist zowel van de opdrachtgever als van de ontwerper de nodige inzet. Sommige
mutaties worden reversibel aangebracht om het oorspronkelijke casco van het monument voor een
latere generatie tot uitgangspunt van vernieuwing te behouden. Monumentenzorg komt volop in
actie als herbestemming en hergebruik (onomkeerbare) aanpassingen noodzakelijk maken. Zij dient
de noodzakelijke dynamiek in goede banen te leiden in plaats van deze aan banden te leggen. Geen
monument is gebaat bij onbruikbaarheid en langdurige leegstand.4

3

Voorbeelden van transformaties met heftige interventies van elk van deze gebouwtypes: Schouwburg De
Maagd vm. RK Kerk, Bergen op Zoom; Appartementencomplex vm. Prins Frederikkazerne, Leeuwarden; Magna
Plaza vm. hoofdpostkantoor Amsterdam; Gerechtshof vm. ziekenhuis Annadal Maastricht.
4
Rijksadviseur voor het cultureel erfgoed, De oude kaart van Nederland: leegstand en herbestemming, ARBM,
Den Haag 2008
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4. In de gebiedsgerichte benadering van de monumentenzorg, zowel vanuit het oogpunt van het
Belvedèreprogramma sedert 1999 als vanuit de zienswijze van de ministeriële Beleidsbrief MoMo
(2009) is er niet alleen sprake van zorgvuldig behoud, maar ook van waardevermeerderende
ontwikkeling, waaronder culturele en sociaaleconomische vitaliteit (duurzame functionaliteit). Deze
waardevermeerderende ontwikkeling zorgt op haar beurt weer voor nieuw architectonisch en/ of
stedenbouwkundig vastgoed van een zodanige kwaliteit dat die in de toekomst kan leiden tot
publieke waardering en instandhouding.
Uit de bouwgeschiedenis van zelfs het vm. Stadhuis op de Dam5 blijkt dat niets veranderlijker is dan
een monument. Indien rijksmonumenten vanwege hun historische, functionele of bouwkundige
waarde onveranderbaar of onmisbaar worden verklaard leidt dat onvermijdelijk tot fricties in het
praktische gebruik. Monumentenzorg verwordt tot dogma, waarmee de culturele continuïteit van
architectuur en stedenbouw geweld wordt aangedaan en een gezonde economische omgang met
monumentaal vastgoed onmogelijk wordt gemaakt.
De minister schrijft in zijn beleidsbrief MoMo : “[…] er moet sprake zijn van passend gebruik om een
historisch complex in stand te kunnen houden. […] De idee dat aanpassingen aan een monument per
definitie waardeverlies met zich meebrengt, deel ik dus niet.” 6
En verder: “Herbestemming betekent: zoeken naar nieuwe functies, zodat een gebouw, complex of
terrein van duurzaam nut kan zijn voor haar gebruikers. Er moet dus sprake zijn van passend gebruik
om het in stand te kunnen houden. Hiervoor kunnen bepaalde ingrepen in de bestaande situatie
nodig zijn. Daar moeten we niet bang voor zijn. Vanuit de gedachte dat erfgoed gerespecteerd en
behouden dient te worden, vrezen mensen nog wel eens dat die ingrepen altijd een negatief effect
hebben. Maar ze bieden juist enorme kansen […] Belangrijker nog zijn de kansen die ontstaan voor
de omgeving[…] Door goed opdrachtgeverschap kan meerwaarde worden gecreëerd.” 7

5. Er is echter, ook in het recente verleden, bij vervangende nieuwbouw veel misgegaan, waardoor
het begrijpelijk is dat bij erfgoedinstellingen terecht een klimaat ontstaat van uiterste waakzaamheid
of er na sloop wel sprake zal zijn van een waardevermeerderende ontwikkeling.
Cultuurpessimisme kan in bepaalde langdurige en kwestieuze processen de overhand krijgen.
Vandaar dat zeker bij een zware ingreep in monumentale architectuur of stedenbouw de bewijslast
ten volle wordt gelegd bij de initiatiefnemer of vergunningverlener. Dit is niet alleen een defensieve
voorzorg, maar ook een prikkel om de kwaliteit van de Nederlandse ontwerptraditie te bevorderen:
als nut en noodzaak kan worden aangetoond dat er in plaats van het oude echt iets nieuws moet
komen dan moet dat nieuwe wel van hoge kwaliteit zijn.
De lokale overheid past bij de beoordeling daarvan verordeningen toe waarin architectuurbeleid,
welstand en beeldkwaliteitplannen aan de orde zijn. Monumentenzorg is niet per definitie defensief
en reageert niet pro forma. Zij heeft in geval van noodzakelijk vervangende nieuwbouw er alle belang
bij dat een monumentale omgeving wordt voorzien van cultureel hoogstaande en economisch
duurzame prestaties.

5

P. Vlaardingerbroek, Het Paleis van de Republiek. Geschiedenis van het Stadhuis van Amsterdam, W/Books,
Zwolle 2011; Geert Mak, Het stadspaleis, Olympus (Uitgeverij Contact), Amsterdam 1997
6
Beleidsbrief. MoMo Modernisering Monumentenzorg, Ministerie van OCW, Den Haag november 2009, p. 12
en 13
7
Ibid. p. 64, zie ook p. 28
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6. Het Binnengasthuisterrein heeft als samenhangend plangebied een cultuurhistorisch karakter. De
oorspronkelijke klooster‐enclaaf is in de loop van de tijd omgevormd tot gasthuisgebied en later
uitgegroeid tot grootschalig (universitair) ziekenhuiscomplex. Telkens is verbouwing en vervangende
nieuwbouw vanuit één (nieuwe) functionaliteit en vanuit de regie van één opdrachtgever
kenmerkend onderdeel van de bouwgeschiedenis. Herbestemming en aanpassing kunnen in dit min
of meer afgesloten gebied gezien worden als een cultuurhistorische traditie, waarbij telkens nieuwe
generatie gebouwen zijn geadapteerd. Het gebied is nu toe aan de vierde generatie regisserende
opdrachtgever en nieuwe functionaliteit.
Van recenter datum zijn een architectonisch hoog gewaardeerd wooncomplex van de Woonstichting
De Key (Paul De Ley, 1985) en een Service en Informatiecentrum van de UvA (Theo Bosch, 1993) in
het binnengebied gerealiseerd, waarvan de eerste qua functionaliteit buiten de hoofdfunctie valt en
bij gelegenheid waarvan het traditionele enclavekarakter is doorbroken door de aanleg van een
doorgaande langzaam verkeerroute.
Sedert de functiebeëindiging van het ziekenhuis in 1986 is de functionele samenhang verzwakt en
trad door leegstand algeheel verval in. Voorzieningen waren daarna (en zijn soms nóg) provisorisch
en de staat van onderhoud van het gehele monumentale complex werd gaandeweg zo slecht dat de
waarde ervan dreigde te degraderen. Ook de inrichting van het openbaar gebied is in vele opzichten
indifferent en doet afbreuk aan het complex als onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Deze
staat van verval is rond 2000 te kenschetsen als een schoolvoorbeeld van een
herbestemmingopgave. De toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de RDMZ, noemt in
een brief van 11 juli 2000 zowel de benutting als de ruimtelijke kwaliteit van de binnenruimte verre
van optimaal.
Het is dan ook van groot belang dat een prominente initiatiefnemer onder het hele plangebied een
nieuwe functionele en economische drager aanbrengt waardoor de toekomst van het complex
duurzaam verzekerd wordt en waarbij niettemin een groot deel van de herkomstwaarde herkenbaar
blijft. De transformatie van een ziekenhuiscomplex naar een Universitaire Campus is een
gecompliceerd en langdurend traject, waarbij deel voor deel moet worden aangepakt om uiteindelijk
te resulteren in een nieuw samenhangend geheel.
Per saldo moet de cultuurhistorische balans na voltooiing van al de renovaties en restauraties, en van
de algehele herinrichting en vernieuwing, positief uitvallen.
Een motivatie die uitgaat van een dergelijke integraal afgewogen cultuurhistorische balans is in het
geval van het Binnengasthuisterrein bij alle partijen sterk onderbelicht gebleven.

7. Door de locatiekeuze voor het Alfacluster te projecteren op dit binnenstedelijk “eiland” was er
programmatisch en financieel plotseling een mogelijkheid geschapen dit gebied weer als één
samenhangend geheel te revitaliseren.
Sinds 1999 is door de UvA ruim 44 miljoen Euro geïnvesteerd in dit revitalisatieproces en, afgezien
van nieuwbouwkosten, wordt er nog eens ruim 70 miljoen Euro geïnvesteerd in restauratie,
renovatie en algehele terreininrichting van de resterende opgave.
Wanneer het werk eenmaal voltooid zal zijn kan deze aanpak ten behoeve van deze bijzondere plek
uitzonderlijk worden genoemd. Deze voldoet dan volledig aan de beginselen van gebiedsgerichte
monumentenzorg. Herbestemming, herinrichting, renovatie, restauratie en vernieuwing zetten als
één totaalinspanning dit stedenbouwkundige en functioneel ensemble opnieuw op de kaart binnen
het waardevol stadsbeeld van de Amsterdamse historische binnenstad.
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Bij weging dient de balans tussen behoud en vernieuwing ten gunste van de cultuurhistorie positief
uit te slaan, terwijl de vernieuwing (onder de bewijslast van tenminste evenredige ruimtelijke
kwaliteit) zorgvuldig tot stand dient te zijn gekomen.
Op 16 mei 2000 onderschreef de Commissie van Welstand en Monumenten de hoofddoelstellingen
van een onderzoek naar de passendheid van het Alfacluster op de BG locatie: [daartoe] “behoort het
concept van de ‘çité universitaire’, waarin een verwevenheid van het universitaire bedrijf met de
stedelijke functies wordt gerealiseerd. Een economische en sociaal‐culturele symbiose die zorgt voor
een opwaardering van de locatie waarbij de kwaliteit van het historische stadsbeeld wordt
gewaarborgd en tevens de leefbaarheid, veiligheid en de bereikbaarheid van het terrein wordt
verbeterd. […] Gezien de uitstraling naar de stad wordt op deze toplocatie een hoge architectonische
kwaliteit verlangd.”
Een definitief welstandsoordeel (2007‐2008) spitste zich echter toe op de afweging sloop tegenover
nieuwbouw van een onderdeel van het totaalplan. De doelstelling van een algehele opwaardering
van het hele gebied uit 2000 en een integrale cultuurhistorische afweging van de uiteindelijke
kwaliteit van de noodzakelijke gebiedstransformatie bleef in de beoordeling van de RCE en het bMA
achterwege.
Toch is het van groot belang, ook tijdens een gefaseerd traject, niet alleen stil te staan bij een
momentopname, maar zich te realiseren hoe een onderdeel van de operatie zich verhoudt tot het
totale eindresultaat.
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D. Commentaar naar aanleiding van de waardestelling
De Cultuurhistorische waardestelling met betrekking tot het gehele Binnengasthuisterrein als
ensemble en het complex van de twee betreffende rijksmonumenten worden in dit hoofdstuk nader
bekeken.
De in bijlage 1 geciteerde directe bronnen spreken zich uit over de cultuurhistorische waarden van het
Binnengasthuisterrein. Zij zijn als productie al eerder onverkort aangeboden aan de Rechtbank van
Amsterdam.
Ik concentreer mij op de zinsneden die direct met de waardestelling van doen hebben en die relevant
zijn voor het vraagstuk of nieuwbouw opweegt tegen de gehele en gedeeltelijke sloop van resp. de
Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis.
ZIE BIJLAGE 1. Primaire bronnen relevant voor de cultuurhistorische waardestelling.
(De nummers tussen haken [] verwijzen naar bronnen die verwijzen naar bijlage 1)

Cultuurhistorisch
Het voormalig ziekenhuiscomplex op het Binnengasthuisterrein is cultuurhistorisch,
stedenbouwkundig, architectonisch en typologisch van algemeen belang. De redengevende
omschrijving is zowel voor het complex als voor de monumentale onderdelen ervan daarover
ondubbelzinnig en helder. [1,2]
Commentaar
Het ziekenhuis is als functionaliteit in 1986 opgehouden te bestaan. Wat materieel overblijft is een
complex van functiespecifieke gebouwen, die met hun bijzondere uitrusting en inrichting om een
nieuwe functie vragen om passend en duurzaam te kunnen voortbestaan en waarvan men na
herbestemming en transformatie de karakteristieke cultuurhistorische herkomstwaarde in voldoende
mate moet kunnen herkennen en teruglezen.


Stedenbouwkundig: de buitenrand
Het Binnengasthuisterrein is een enclave in de stad. Het gebied is omgeven door water. De
waterstructuur die het gebied ook aan de binnenzijde lange tijd een zekere mate van ordening heeft
verleend, is in de loop van de tijd verdwenen.
De gebouwen die nu aan de straten en de grachten rondom het Binnengasthuisterrein liggen,
vormen de harde rand van het gebied: de noordwestelijke coulissewand [2] aan de Oude Turfmarkt
en de Grimburgwal en als zuidelijke afsluiting [1] de Nieuwe Doelenstraat en de Kloveniersburgwal.
Die rand is als stedenbouwkundig kenmerk in de loop van de tijd nauwelijks veranderd. In
vergelijking met de meeste andere kloostercomplexen heeft het terrein altijd zijn vrij besloten
karakter behouden. [9]
De RDMZ waarschuwt terecht dat die randbebouwing, een structuur met gesloten randen, zeer
kwetsbaar is voor het behoud van het beeld van de historische stad en dat de intensivering en
structuurverbetering primair in de binnenruimte gezocht moeten worden. [3]
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Al eerder wees Henk Zantkuijl van bMA op het belang van de relatie van het gebouwde met de
originele structuur als een van de belangrijkste karaktertrekken van een oude stad. Deze stedelijke
structuur speelt daarom een belangrijke rol bij het behoud van het stadsbeeld. Wat er feitelijk aan
gebouwen staat is overigens over het algemeen jonger. Het Herenlogement bijvoorbeeld dat in 1647
door Philips Vingboons was ontworpen, werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw
(het Vrouwenverband aan de Grimburgwal). [9] Behoudens de sloop van Hotel des Pays‐Bas bleef de
randbebouwing intact.
De randbebouwing is van belang voor het stadsbeeld waar zij een onlosmakelijk deel van uitmaakt.
Om een gaaf historisch stadsbeeld te behouden zal nieuwbouw de oorspronkelijke structuur en
erfverkaveling moeten volgen. [8] Het toevoegen van een stedenbouwkundig accent (bijvoorbeeld
een ranke toren) kan worden overwogen. [4]
Het gat in de noordelijke gevelwand van de Nieuwe Doelenstraat is ontstaan door de sloop van het
negentiende‐eeuwse Hotel des Pays‐Bas. Het werd gesloopt om meer nieuwbouw voor het
ziekenhuis mogelijk te maken, maar die werd nooit gerealiseerd. [9]
Commentaar
De oorspronkelijke randstructuur van de binnenstedelijke enclave is een bepalend kenmerk van dit
terrein. De gesloten buitenrand, omgeven door water, is bepalend voor het historisch stadsbeeld,
waarvan hij een onlosmakelijk deel uitmaakt ongeacht of de architectonische invulling ervan
vernieuwd wordt. De façade van het Zusterhuis, resp. uit 1897 en 1900 (waarvan een deel eigendom
is van de Woonstichting De Key) aan de Nieuwe Doelenstraat wordt gerestaureerd terwijl de travee
uit 1913 wordt gesloopt ten behoeve van de ingang van een parkeergarage. De nieuwe travee sluit
aan op het dichtgebouwde ‘open gat’ aan de Nieuwe Doelenstraat. Deze ingrepen zullen een
versterking van de historische structuur betekenen, zoals die door de RDMZ in 2003 werd
aangegeven. [5]


Stedenbouwkundig: het binnengebied
De ruimtelijke kwaliteit van het binnengebied van het Binnengasthuisterrein wordt op 7 juli 2000
door de RDMZ naar aanleiding van de zgn. “Ruimtelijke Verkenning” naar waarde beoordeeld. “ Een
structuur met gesloten randen met geparcelleerde bebouwing en een vrijere binnenruimte die
terugvoert op een hovenstructuur die in de loop van de tijd is verwaterd o.a. door het dichtzetten
van de hof met een mensa en een ovaal informatiecentrum dat geen hechte relatie heeft met zijn
omgeving. Daardoor zijn vorm en functie van de binnenruimte verre van optimaal. Herontwikkeling
levert diverse verbeterkansen”. [3] De dienst concludeert dat de voorgenomen intensivering en
structuurverbetering primair in de binnenruimte gezocht moeten worden: “ Bij een overtuigend plan
kan sloop van de Tweede Chirurgische Kliniek bespreekbaar zijn”. [3]
Zantkuijl van bMA verklaart in 1999 de indifferente structuur van het binnenterrein vanuit de
historische cartografie dat na 1870 de oude kloosterterreinen steeds verder werden verkaveld en wel
op een zodanige wijze dat daarbij telkens het behoud van nog in gebruik zijnde delen voorop stond.
Een pragmatische aanpak die men een “adhoc‐structuur” zou kunnen noemen en die geen enkele
relatie onderhield met de oudere historische structuur van de directe omgeving. Een recent
voorbeeld van die zelfde aanpak ziet hij bij de inpassing van de sociale woningbouw. [8]
Ook Han van der Zande van bMA komt tezelfdertijd tot een soortgelijke conclusie als hij een analyse
levert van het BG‐terrein. “ In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het complex door
geleidelijke verdichting van de bebouwing aangepast aan nieuwe eisen. Bij de verdichting werd niet
uitgegaan van een stedenbouwkundig concept: nieuwe gebouwen werden toegevoegd in een
aaneenschakeling van adhoc‐plannen.” [9]
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“In de negentiende eeuw werd de schaal van de gebouwen groter, maar de stedenbouwkundige
orde in het gebied werd niet aan die nieuwe schaal aangepast. Zo ontstond een vrij willekeurig
ogende verzameling gebouwen, dooraderd met onregelmatig gevormde ruimtes. In vergelijking met
de oude kloostergebouwen hadden de meeste gebouwen op het binnenterrein een veel minder
sterke relatie met de onbebouwde ruimte.
[… ]Er werd in de praktijk vooral gedacht in programma’s, niet zozeer in een stedenbouwkundige
eenheid. Er zijn in de loop van de negentiende eeuw meerdere herstructureringsplannen gemaakt
om de toenemende chaos in het gebied op te heffen […]. Geen van deze plannen is tot uitvoering
gekomen, en er ontstond geen nieuwe ruimtelijke samenhang op het Binnengasthuisterrein.” [9]
De RACM (vm. RDMZ) denkt daar 8 jaar later heel anders over. Op 30 maart 2007 vraagt de dienst in
haar richtinggevend advies op de beginselaanvraag “aandacht voor het benoemen van specifieke
karakteristieken en kwaliteiten van de te slopen rijksmonumenten” in haar nadere uitleg, die “verder
gaat dan de zgn. redengevende omschrijving. Het gebouw van Poggenbeek gaat met de situatie ter
plaatse een directe relatie aan, het werd rond een hof gebouwd, waardoor het aansloot bij de
historie van het gebied.”
Als gevolg van de gesloten bebouwingsrand zijn de betrokken rijksmonumenten ingepast in
combinatie met pleinachtige ruimtes, binnenhoven en doorgangen. “Deze enigszins verborgen
hovenstructuur, ingezet door de middeleeuwse kloosters bestaat ook in de hedendaagse situatie uit
een bijzonder stelsel van afwisselende open en omsloten buitenruimtes binnen een grotere
afgesloten schil van bebouwing aan de randen.”
Door ingrijpende wijzigingen na het verlaten van het ziekenhuis in 1986 (de sloop van diverse
gebouwen en het realiseren van de woningbouw) is de samenhang van het vroegere
gebouwencomplex als ensemble aangetast. Desondanks vormt het gebied nog steeds een relatief
afgesloten stelsel van samenhangende stedelijke ruimtes en is aan de hand van bestaande gebouwen
een deel van de stedenbouwkundige en ensemblewaarde nog te herkennen. [6 en 7]
Op grond van het door nieuwbouw teloorgaan van een der hoven ‐ namelijk degene die in de 19de
eeuw ontstaan is ‐ luidt het advies van de dienst negatief, want “deze hovenstructuur dient voor de
identiteit van het gebied intact te blijven of mogelijk weer versterkt te worden.” [6]
Het dichtbouwen van deze bestaande open binnenruimte is zeer ongewenst. Hierdoor ontstaat een
verder verlies van de identiteit van het gebied, gevormd door de gesloten hovenstructuur. De
Tweede Chirurgische Kliniek maakt een onlosmakelijk deel uit van het complex en is een belangrijk
vormgever van de openbare ruimtes in het gebied. [7]
Commentaar
Binnen de stedenbouwkundige enclave is het binnengebied in de loop van de tijd telkens veranderd
als de functionaliteit van resp. de kloosters, het gasthuis en het ziekenhuis dat vereiste. Het
binnenterrein was een “vrij” terrein dat zich daarvoor leende omdat het zich onttrok aan de stedelijke
wetmatigheden van de openbare straten‐ en grachtenstructuur.
Er was volgens Zantkuijl en Van der Zande van het bMA geen stedenbouwkundig concept
voorhanden, zelfs niet bij de schaalvergroting van het ziekenhuis na 1870. “Zo ontstond een vrij
willekeurig ogende verzameling gebouwen, dooraderd met onregelmatig gevormde ruimtes.” Van der
Zande spreekt zelfs van een toenemende chaos in het gebied waar bij gebrek aan planvorming geen
nieuwe ruimtelijke samenhang ontstond op het Binnengasthuisterrein.

12

De RDMZ constateert in 1999 dat er sprake is van een vrijere binnenruimte die kan worden
teruggevoerd op een hovenstructuur die in de loop van de tijd is verwaterd o.a. door het al eerder in
1991 dichtzetten van de hof met een mensa en een ovaal informatiecentrum. Die hovenstructuur
wordt in dat beeld gevormd door de vrijere binnenruimte die opeenvolgende bebouwing in de loop
der eeuwen toestond.
De RACM, opvolger van de RDMZ, interpreteert die hovenstructuur in haar “nadere uitleg, die verder
gaat dan de zgn. redengevende omschrijving”, als een bijzonder (?) stelsel van afwisselende open en
omsloten buitenruimtes of als een stelsel van samenhangende (?) stedelijke ruimtes en (daarom?) als
identiteitsdrager van het gebied. Dat is iets heel anders dan de ad‐hoc structuur waarvan in de
analyse van Zantkuijl en Van der Zande sprake is en die ‐ in tegenstelling tot wat bij de RACM
ontbreekt ‐ cultuurhistorisch door hen wel nader wordt toegelicht.
De aanmoediging van de RDMZ uit 1999 om vorm en functie van de binnenruimte, die ‘verre van
optimaal’ is, te verbeteren door met de voorgenomen intensivering en structuurverbetering de
binnenruimte te herontwikkelen kan heel concreet worden opgevolgd:
Niet alleen de structuur in het algemeen, maar zelfs de hovenstructuur kan naar vorm en functie
versterkt worden door de in 1991 gebouwde mensa elders in het bouwprogramma op te nemen en ter
plekke opnieuw een hof aan te brengen ter compensatie van het 19‐de eeuwse binnenhof van de
Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis. Daarmee komt men bovendien aan een nader gestelde
eis uit het bestemmingsplan tegemoet.
Indien men bovendien nog de terloops spontaan ontstane en diffuus ingerichte openbare
binnenruimte laat herinrichten door een ervaren landschapsarchitect in samenhang met de nieuwe
functies die in de plinten van het binnenterrein zijn aangebracht, dan is eindelijk sprake van een
algehele structuurverbetering van het binnenterrein.


Architectonische en typologische waarde
Door schaal en prominente ligging als randenclave van het middeleeuwse Amsterdam houdt het
merendeel van de huidige bebouwing een waardevol beeld vast van de schaalvergroting en de
modernisering van het grootste Amsterdamse ziekenhuis uit de 19de eeuw.
Als resultante van voortdurende metamorfose is het complex cultuurhistorisch en typologisch van
algemeen belang. [1 en 2] Als onderdeel van het vm. BG‐complex zijn de betrokken gebouwen van
Poggenbeek van algemeen belang. [2]
Commentaar
Na 1870 werden de oude kloosterterreinen steeds verder verkaveld en wel op een zodanige wijze dat
telkens het behoud van nog in gebruik zijnde delen voorop stond. Dit zou men een adhoc‐structuur
kunnen noemen, die geen enkele relatie heeft met de oudere structuur van de directe omgeving. Het
ziekenhuiscomplex is grotendeels tot stand gekomen tussen 1870 en 1914 als resultante van
successievelijke vervangende nieuwbouw. [8]
Na het vertrek van het ziekenhuis in 1986 houdt de traditie van continue verandering en aanpassing
als typisch kenmerk van dit binnengebied aan. De nieuwbouw en de nieuwe verbindingen worden
nergens in de waardestelling meegenomen omdat zij te recent zijn. De RDMZ vindt ze ten aanzien van
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het 19‐de eeuwse karakter niet passend, terwijl vanuit de architectuurwereld juist lovend over de
nieuwe samenhang wordt geschreven8. [3]
Ondanks sterke veranderingen in een monumentaal complex en binnen een beschermd stadsgezicht
kan het karakter qua structuur en beeld toch behouden blijven. De bouwcultuur van Amsterdam
binnen de grachtengordel laat een staalkaart zien van goed passende, maar ook van ongerijmde
voorbeelden.
Op grond van die ervaring rust er bij dergelijke ingrepen een zware motiveringsplicht die kenbaar
maakt dat het nieuwe tenminste opweegt tegen het oude, niet alleen als bouwwerk op zich zelf maar
ook in beeld en structuur van het gehele gebied. Een zorgvuldig tot stand gekomen welstandsoordeel
is daarom een wezenlijk onderdeel van die motiveringsplicht.


Nieuwbouw bespreekbaar
RDMZ stelt zich in 2003, in beraad met het stadsdeel Centrum, op het standpunt dat nieuwbouw in
ruil voor een goede stedelijke functie en kwalitatief hoogwaardige architectuur moet kunnen, tegen
de achtergrond van zoveel mogelijk behoud van historische waarden er om heen [het gehele BG‐
terrein inclusief de randen] en ook de verbetering van de stedenbouwkundige situatie op het terrein
zelf en langs de Nieuwe Doelenstraat. Daarbij weegt ook mee dat een faculteitsbibliotheek in het
bestaande monument zoveel veranderingen met zich mee zou brengen dat er van monumentale
waarden weinig zou overblijven. De dienst overweegt daarbij dat “ingrepen die nodig zijn voor de
nieuwe functie ‘uiteraard bespreekbaar’ zijn”.
“Als we in monumententermen spreken van een ‘schaakoffer’ moet dat ook goed te verdedigen zijn.
Ik denk dat het goed is deze informatie aan de UvA en de architecten over te brengen. Let wel, waar
ik [Tjalling Visser, RDMZ] tegen ben is een behoud om het behoud dat leidt tot een verzwakking van
het totaal.” [5]
Het “Rapport inzake beoordelingen Universiteitsbibliotheek UvA en Binnengasthuisterrein te
Amsterdam” van Ir. R.A.Toornend geeft in een objectieve beoordeling inzicht in een mogelijke optie
van het hergebruik van de betreffende rijksmonumenten, c.q. de gevolgen van zulke ingrepen die de
transformatie van de bestaande panden met zich zouden meebrengen.
In de variant waarbij het geactualiseerde programma qua metrage binnen de buitenmuren van het
Poggenbeekcomplex zou passen moet rekening worden gehouden met het aanpassen van interieur
en de installaties, maar ook van milieutechnische aspecten, daglichttoetreding en algeheel
funderingsherstel om de logistiek en de bibliotheek‐ en leerplekfuncties adequaat te kunnen
inrichten. De binnenhof wordt bij deze aanpassing voor binnenbebouwing benut. Sommige
cultuurhistorisch interessante elementen kunnen wellicht opnieuw worden ingezet, zoals balustrades
en trapleuningen, waardoor de verwijzende functie daarvan het verhaal van de transformatie kan
vasthouden. Dit is pas goed te beoordelen als een reëel plan ter beschikking staat. In de gevels aan
de Vendelstraat zullen ter plaatse van de hoofdentree en mogelijk ook op enkele andere plekken
ingrepen moeten plaatsvinden om de gewenste transparantie te kunnen realiseren waarmee recht
wordt gedaan aan het publieke karakter van dit intensief gebruikte gebouw. Een dwingende
implicatie van deze optie is dat er voor de door het stadsdeel gevraagde parkeervoorziening onder of
in het gebouw geen mogelijkheid bestaat.

8

Marcel Teunissen, Theo Bosch 1940‐1994. Knokken voor de stad, Bonas, Rotterdam 2006; Ruud Brouwers,
Woningwetwoningen en bedrijfsruimte, in: Jaarboek 87|88, Architectuur in Nederland, Van Loghum Slaterus,
Rotterdam 1988, p.81‐83.
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Commentaar
Over de bespreekbaarheid van nieuwbouw neemt de meningsvorming bij de RACM (vm. RDMZ) een
wending. Zonder feitelijk te worden wordt in het advies naar aanleiding van de beginselaanvraag
beweerd dat Poggenbeek architectonisch een gebouw wilde (?) creëren dat paste binnen het
samenstel van gebouwen dat al eerder verrees. Inderdaad heeft het er alle schijn van dat de architect
streefde naar een passende architectuur die aansloot bij het werk dat eigentijdse collega’s vòòr hem
op dat terrein hadden ontworpen, of dat hij in het algemeen aansloot bij de mode van zijn tijd. Maar
of dat streven een daad van bewuste ontwerpwil was wordt nergens gedocumenteerd. Hier mist het
advies zijn feitelijkheid. Vervolgens wordt opgemerkt dat Poggenbeek ‘wel’ (?) de modernste
materialen toepaste. In het gebruik van het woordje ‘wel’ wordt een tegenstelling tot de traditionele
inslag van Poggenbeek’s architectuur verondersteld, hetgeen niet verder wordt uitgewerkt. Hier is de
inhoudelijke mededeling niet echt van belang, maar wel verraadt hier de niet onderbouwde
modaliteit de willekeurig geformuleerde stelligheid van dit officiële advies.
Met diezelfde vrijblijvende stelligheid wordt beweerd dat “alleen door dit gebouw nog valt te
begrijpen hoe het Binnengasthuisterrein was ingedeeld”, terwijl Zantkuijl en Van der Zande juist
aantonen dat het terrein geen bewuste indeling had, omdat het niet volgens een plan was ingericht,
maar op ad hoc basis.
In diezelfde geest wordt in het eindadvies van de RACM geschreven dat het gebouw van Poggenbeek
in grote mate (?) is afgestemd op de omliggende gebouwen. De hoofdentree is weliswaar
georiënteerd op de centrale ruimte (en in 1913 is de achterzijde van het Administratiegebouw, de zgn.
Kinderkliniek, van de architect Van der Mey parallel gesitueerd aan de entreepartij van Poggenbeek’s
gebouw), maar die centrale ruimte heeft pas na 1986 zijn huidige vorm gekregen, na de bouw van het
wooncomplex, het Service en Informatiecentrum (op de plaats van de Kinderkliniek) en het atrium van
de mensa.
De constatering over oriënterende afstemming mist elke grond. Die indeling van het binnenterrein is
ruim honderd jaar na de bouw van dit monument pas tot stand gekomen! De toeschrijving van de
exclusieve gidsfunctie van Poggenbeek’s gebouw voor een beter begrip van de indeling van het BG‐
terrein, die aan het gebouw wordt toegeschreven, hangt volledig in de lucht. Deze veronderstelde
karakteristieken staan niet genoemd in de redengevende omschrijving. De RACM erkent dan ook
ruiterlijk dat haar nadere uitleg, “verder gaat dan de zgn. redengevende omschrijving.
Aan het gebouw wordt terecht waarde gehecht omdat het door zijn situering tegenover het
Zusterhuis “een hof vormt, waardoor het aansloot bij de historie van het gebied”. [7]
Inderdaad veroorzaakt de vrije indeling van het terrein in zijn transformatiegeschiedenis bij elke sloop
en nieuwbouw de vorming van hoven, de veel besproken hovenstructuur, die echter in de tijd geen
vast patroon laat zien maar een willekeurig verloop heeft omdat niet een stedenbouwkundig plan,
maar de functionaliteit telkens bepaalde wat waar gebouwd werd.
Bij de optie van hergebruik van de panden kan de hoofdstructuur van de buitengevels van de
gebouwen ondanks forse aanpassingen worden behouden. Het binnenhof wordt voor bebouwing
benut, maar kan bijzonder buitenlicht meekrijgen dankzij aan te brengen vides. (Delen van)
bouwdetails kunnen desgewenst in een nieuw ontwerp worden ingepast. Van een gebouwde
parkeervoorziening moet worden afgezien.
Aan de belangrijke stedenbouwkundige waarde van de hoofdstructuur wordt in verregaande mate
tegemoetgekomen, maar tegelijkertijd zal men – indien deze optie inderdaad uitvoerbaar is –
rekening moeten houden met noodzakelijke ingrepen in de historische architectuur en het uitblijven
van een parkeervoorziening.
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Onlosmakelijk deel
“De tweede Chirurgische Kliniek maakt een onlosmakelijk deel uit van het complex en is een
belangrijk vormgever van de openbare ruimtes in het gebied. Verwijdering hiervan leidt tot een
onherroepelijk verlies van een cultuurhistorisch interessant en in ruimtelijk opzicht een goed passend
gebouw.”[7]
Commentaar
Het begrip ‘onlosmakelijk’ is in 1999 door Henk Zantkuijl gebruikt in stedenbouwkundige zin. Hij wees
op de stedenbouwkundige samenhang van de buitenrand, zonder dat hij bedoelde dat delen daarvan
niet door nieuwbouw zouden kunnen worden vervangen. Het gaat hem om het belang van de
karakteristieke structuur: “Om een gaaf historisch stadsbeeld te behouden zal de nieuwbouw de
oorspronkelijke structuur en erfverkaveling moeten volgen”.[8] Het lijkt er op dat in het advies van de
RACM het begrip ‘onlosmakelijk’ de betekenis krijgt van onvervangbaar. Als dat inderdaad zo
geïnterpreteerd wordt zou dat onjuist zijn.
Bij sloop gaat dit rijksmonument inderdaad onherroepelijk verloren. En zoals de RDMZ eerder heeft
aangegeven moet zo’n offer ook goed te verdedigen zijn. Een gedegen verdediging wordt tot nog toe
bij alle partijen volstrekt onvoldoende in beeld gebracht. Ik kom hier in mijn advies later apart op
terug.


“Dé hovenstructuur gaat verloren”[7]
Commentaar
De RACM spreekt in 2008 over dé hovenstructuur, terwijl het cultuurhistorisch juist zo interessant is
dat bij de wisselende functionele inrichting van het binnenterrein een telkens in de tijd wisselende
hovenstructuur het gevolg is. Er bestaat geen vaste hovenstructuur, maar er is wel telkens sprake van
vorming van hoven.
De rechtsvoorganger van de RACM, de RDMZ, spreekt in 2000 over “een vrijere binnenruimte, die
terugvoert op een hovenstructuur”[3].
Ook bij nieuwbouw en herinrichting kan men deze hovenstructuur versterken, door de rehabilitatie
van een in 1991 verloren hof na afbraak van (een deel van) de huidige mensa , de restauratie van de
belendende 19‐de eeuwse gevels en een expliciete herinrichting van die vroegere binnenhof. Door een
dergelijke (compenserende) versterking is het begrip “aantasting” van de hovenstructuur niet meer
op zijn plaats. Aan het vereiste van de bestemmingsplanvoorschriften kan concreet worden voldaan.
Een integrale interpretatie van de herbestemmingoperatie voor het hele Binnengasthuisterrein wordt
node gemist.


Sloop versus nieuwbouw: een veto?
In het verslag van de vergadering van de commissie van welstand en monumentenzorg van 30 maart
2007 leest men dat ”wat de commissie betreft het nieuwbouwplan op grond van redelijke eisen van
welstand geen bezwaar zou ontmoeten als er zich niet de situatie van de geheel en gedeeltelijk te
slopen rijksmonumenten zou voordoen”. [12]
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Dezelfde commissie van welstand en monumentenzorg is in haar advies van 24 september 2008 van
oordeel dat zij in haar hoedanigheid van monumentencommissie bezwaar maakt tegen het verlies
van stedenbouwkundige en architectuurhistorische waardevolle onderdelen van het complex. [13]
Al eerder sprak het Bureau Monumentenzorg en Archeologie een a priori standpunt uit door aan te
kondigen dat het tegen de sloop van de Tweede Chirurgische Kliniek pro forma bezwaar zal maken
onder de verklarende mededeling dat zij als beschermers van het gebouwde erfgoed in Amsterdam
geen voorstander zijn van de sloop van rijksmonumenten en het als hun taak zien de instandhouding
hiervan te verdedigen. [10]
Commentaar
De pro forma toepassing van de adviesrol van de onafhankelijke monumentencommissie opereert
hier risicomijdend en onttrekt zich aan een oordeel over de integrale inzet van de gebiedsgerichte
benadering van de UvA die jarenlang onderwerp van overleg is geweest. Een oordeel van een
overheidsdienst (bMA) is net zoals een welstandsoordeel niet alleen gebaseerd op de kwaliteit van
een object op zich maar ook op de impact ervan op het hele gebied. Het is niet gebruikelijk dat een
erfgoedadvies a priori uit geen ander oordeel bestaat dan “we zijn niet ingesteld op sloop.
Bestuurder, weeg de functionele en culturele aspecten van het project zelf maar af tegen overige
belangen, daar gaan we niet over!” Een dergelijke houding is in strijd met de ruimte die artikel 11
MW’88 feitelijk biedt, waar een deugdelijke integrale afweging op zijn plaats is en waarbij niet alleen
de herkomstwaarde maar ook de toekomstwaarde van een monumentaal ensemble of gebied
onderwerp van beoordeling dient te zijn. Het oordeel van de commissie is in die zin niet deugdelijk.
Ook bij dat advies hoort een deugdelijke onderbouwing en niet alleen een stellige bewering. Ook een
commissie heeft ‐ indien zij te oordelen heeft over belangen van derden ‐ de dure plicht om zich
deugdelijk te verantwoorden. Bij gebreke daaraan wordt de UvA als initiatiefnemer onrecht
aangedaan, zeker als deze jarenlang wordt aangespoord om met een passend voorstel te komen en
dat ook doet.


De waardering van de nieuwbouw
In een risicoanalyse naar aanleiding van de Stedenbouwkundige Verkenning van april 2000 wijst de
RDMZ op de mogelijkheid van een te massale invulling op het binnenterrein. Toch zal volgens haar de
intensivering en structuurverbetering van het gebied binnen de historische schil gezocht moeten
worden. Binnen de maat en de schaal van de binnenstad. [3]
“De enveloppe in de modellen speelt al in op een programma waarvan het zeer twijfelachtig is of dat
op deze plek zonder schade voor de historische stad kan worden gerealiseerd”.
Er wordt op aangedrongen beter eerst de hergebruikcapaciteit van de bestaande gebouwen te
onderzoeken en de maximaal toe te voegen massa vast te stellen.[3]
Mede op grond van dit advies wordt het programma in 2001 ingekort, waardoor de ruimtelijke
enveloppen evenredig worden verkleind. [4]
Uiteindelijk zijn de bouwhoogten van de nieuwbouw 22m grenzend aan het dak van Zusterhuis en
13m76 aan het binnenterrein, dezelfde hoogte als van het Service en Informatiecentrum van Theo
Bosch. De maatvoering voldoet hiermee aan de criteria die de RDMZ al op 18 oktober 2000 gesteld
heeft.
Het bureau Cruz y Ortiz Arquitectos wordt geselecteerd en een kwaliteitsteam wordt mede op
aanraden van de RDMZ samengesteld. Stedenbouwkundige criteria worden vooraf vastgesteld
teneinde een optimale stedenbouwkundige en architectonische passendheid van de nieuwbouw te
bereiken.
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De planbeoordeling door de RACM (2007) heeft betrekking op de invulling van de huidige
universitaire functie. “De UvA biedt een passende bestemming als opvolger van de voormalige
ziekenhuisdirectie die goed aansluit bij het thema van relatieve geslotenheid en die gebruik kan
maken van samenhangende clusters van bebouwing. Een belangrijk uitgangspunt ligt in het behoud
van de genoemde karakteristieken van het gebied”.[7]
Niettemin concludeert de RACM dat vanaf het begin af aan het programma te groot lijkt te zijn
geweest om nieuwbouw op deze plek te realiseren “die recht kan doen aan zowel de bestaande
monumentale bebouwing als aan handhaving c.q. versterking van de karakteristieke
hovenstructuur”.
Het advies luidt: De inspanningen die voor het ontwerp zijn verricht rechtvaardigen naar mijn mening
dan ook niet het doen verdwijnen van een gebouw van sociaal‐cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch nationaal belang; ik adviseer u negatief over de sloop van de Tweede
Chirurgische Kliniek.[7]
Wat de commissie van welstand en monumentenzorg betreft zou het nieuwbouwplan op grond van
redelijke eisen van welstand geen bezwaar ontmoeten als er zich niet de situatie van de geheel en
gedeeltelijk te slopen rijksmonumenten zou voordoen.[12]
Commentaar
Voor het vertrek van het ziekenhuis was het Hotel des Pays‐Bas aan de Nieuwe Doelenstraat
afgebroken in de verwachting dat er voor het Universitaire Ziekenhuis nieuwbouw zou kunnen
worden gerealiseerd. Toen het Ziekenhuis in 1986 vertrok liet het circa tien grote monumentale
panden achter, die door leegstand in verval dreigden te raken.
Direct na het vertrek van het ziekenhuis werd er een wooncomplex van Paul de Ley gebouwd, een
langzaam verkeerroute aangelegd en een informatiecentrum gerealiseerd, een ontwerp van Theo
Bosch, die in die jaren hoogtij vierde. Maar bij al deze maatregelen was geen stedenbouwkundig plan
voorhanden waarmee het gebied integraal kon worden herbestemd, geprogrammeerd en
getransformeerd. Pas toen de UvA opteerde voor het Binnengasthuisterrein voor het Alfacluster was
er voor het eerst in de geschiedenis de politieke wil bij de Gemeente Amsterdam en het private
initiatief van de UvA om een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren voor dit gebied, zowel ten
behoeve van de proceskwaliteit als voor het kiezen van een voorkeurmodel.9
[NB. Aanvankelijk werd het transformatieproces verstoord omdat in de eerste verkenningen voorzien
was in een model met de mogelijke sloop van het nog maar 12 jaar oude en veel geprezen
wooncomplex van Paul de Ley. Deze valse start heeft het vertrouwen bij het publiek in de
programmakwaliteit veel schade berokkend. Ironisch genoeg is dit model ingegeven door een
cultuurhistorische visie op dit wooncomplex, als zou het niet passen op die plek [7], terwijl het voor
anderen juist als een schoolvoorbeeld voor binnenstedelijke inpassing gold10.
In een reactie op deze stedenbouwkundige verkenning spreekt de RDMZ haar twijfel uit over de te
massale maatvoering op het binnenterrein. Deze wordt door de UvA serieus genomen en de gewenste
maatvoering wordt zowel door de aangepaste programmering als door het ontwerp alsnog bereikt
als resultaat van constructief overleg van de UvA met de gemeente en de rijksdienst en als resultaat
van de begeleiding door het kwaliteitsteam11.
9

Maarten Schmitt e.a., Stedenbouwkundige Verkenningen Binnengasthuisterrein Amsterdam, Proces &
Modellen, Amsterdam, april 2000; Zie ook: Gemeente Amsterdam: Eindrapportage, Amsterdam, oktober 2000
10
Ruud Brouwers, Woningwetwoningen en bedrijfsruimte, in: Jaarboek 87|88, Architectuur in Nederland, Van
Loghum Slaterus, Rotterdam 1988, p.81‐83.
11
Zie Advies Kwaliteitsteam betreffende VO van Cruz y Ortiz voor de faculteitsbibliotheek, 12 januari 2004:” De
belofte van het concept is ingelost. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige plan is het verdwijnen
van de vierde verdieping in de nieuwbouw. Met deze ingreep heeft het plan een kwaliteitsimpuls gekregen.”[…]
“Het kwaliteitsteam heeft begrip voor de voorgestelde ingrepen in de monumentale bebouwing en is van
mening dat deze ingrepen gewetensvol zijn ontworpen.”
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Van belang is dat formeel het bouwplan welstandshalve geen bezwaar ontmoet en daarmee
beantwoordt aan de zware eisen van passendheid in dit bijzondere gebied ten aanzien van
stedenbouw, massaliteit, maatvoering, materialiteit en functionele relaties met de omgeving, zoals
die tussen 2000 en 2004 zijn geformuleerd en m.b.t. de bouwplanvorming zijn besproken.[12]
“Wat de commissie betreft zou het nieuwbouwplan op grond van redelijke eisen van welstand geen
bezwaar ontmoeten als er zich niet de situatie van de geheel en gedeeltelijk te slopen
rijksmonumenten zou voordoen.[…] Tegen dat verlies van stedenbouwkundige en
architectuurhistorische waardevolle onderdelen van het complex maakt de commissie in haar
hoedanigheid van monumentencommissie bezwaar”.

Hoogte nieuwbouw t.o.v. omliggende bebouwing

22.0 m.

21.43 m.

Contour BG5

18.17 m.

13.76 m.

13.76 m.

Caf é
De Jaren

UvA Service en
Informatiecentrum
(bestaand)

Vendelstraat

Nieuwe Doelenstraat
Zusterhuis
(bestaand)

Doorsnede ontwerp UB‐BG UvA , Cruz y Ortiz arquitectos

De travee uit 1913 wordt gesloopt t.b.v. de ingang van de parkeergarage en de aansluiting op de nieuwbouw
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E. Integrale afweging
In haar welstandsoordeel wordt door de commissie uitdrukkelijk afstand gedaan van de mogelijkheid
om de balans op te maken van de versterking van de totale huisvestingsoperatie, waarbij niet alleen
het onderdeel van de bibliotheek een wegingsfactor is, maar de herbestemmingopgave voor al de
monumentale gebouwen op en buiten het terrein als gevolg van het totale huisvestingsplan van het
Alfacluster.
Bij de planbeoordeling wordt weliswaar door de RACM opgemerkt dat de huidige universitaire
functie een passende opvolger biedt die goed aansluit bij het thema van relatieve geslotenheid en
die gebruik kan maken van samenhangende clusters bebouwing, maar er wordt nergens een
cultuurhistorische balans opgemaakt van deze grootschalige herhuisvestingoperatie die de
legitimiteit van deeloffers afweegt tegen de herbestemming, restauratie en/of renovatie van 12
monumentale gebouwen binnen de campus of van gebouwen die in directe relatie staan tot de
campusvorming binnen de binnenstad van Amsterdam.
Deze operatie is gestart in 1999 en vergde tot nog toe een investering van € 44.311.000 en zal nog
een restauratiebedrag vergen van ca. € 70.000.000 en een nieuwbouwbedrag PM tot 2020.

Pand:

Werkzaamheden:

BG1-Turfdraagsterpad 1-9

restauratie-renovatie, gereed 2005

m² bvo: Investering:
4.148

4.100.000 €

Bijzondere Collecties en binnenhof - Oude Turfmarkt 129

restauratie-renovatie, gereed 2007

5.070

20.500.000 €

Allard Pierson Museum-Oude Turfmarkt 127

restauratie gevel en herinrichting, gereed 2011

3.674

BG2-Turfdraagsterpad 15-17

restauratie en renovatie, planning 2013

3.052

470.000 €
zie totaal

BG3- Binnengasthuisstraat 9 [deels geen monument]

herinrichting , planning 2014

2.528

zie totaal

BG5-Oudezijds Achterburgwal 237 (atrium geen monument)

restauratie-renovatie-groene hof, planning 2015

8.774

zie totaal

Oudemanhuispoort

restauratie-renovatie-nieuwbouw, planning 2017

18.123

zie totaal

Bushuis-Kloveniersburgwal 48

restauratie-renovatie, gereed 2002

4.450

13.000.000 €

Oude Turfmarkt 143-145-147

funderingsherstel, gereed 2003

1.610

1.200.000 €

Agnietenkapel en Purperhoedenveem-Oudezijds Voorburgwal 231

restauratie-renovatie, gereed 2007

951

4.900.000 €

Pietergasthuispoort-Oudezijds Achterburgwal 233

restauratie, gereed 2010

64.000 €

Spinhuispoort-Spinhuissteeg

restauratie, gereed 2010

77.000 €

BG4-Academische club- Oudezijds Achterburgwal 235

restauratie gevel, planning 2012

Nieuwbouw UB-BG, bebouwing parkeerterrein, transformatie deel Zusterhuis

nieuwbouw-transformatie-parkeergarage

Openbare ruimte (samenwerking UvA en stadsdeel Amsterdam-Centrum)

herinrichting , planning bij campus FGw gereed

2.244

zie totaal

19.985

pm
pm

Totaal:
nog te investeren in restauratie-renovatie rijksmonumenten circa
in nieuwbouw en openbare ruimte

70.000.000 €
pm

Investeringen UvA panden Campus GW

ZIE BIJLAGE 2: Overzicht van alle investeringen in of in relatie tot de Campus GW.
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F. Eindoordeel
Het is een gelukkige coïncidentie dat de UvA in dit monumentaal gebied voor de lange termijn wil
investeren omdat zij een gevarieerd programma heeft dat met maatwerk bijna al de gebouwen kan
herbestemmen en daarnaast een aantal zaken kan verbeteren:
 het sluitend maken van de buitenkant aan de Nieuwe Doelenstraat,
 het terugbrengen van een voormalig hof (i.p.v. de mensa) ter compensatie van het verlies
van een ander,
 herinrichting van de gehele openbare ruimte (logistiek, verharding, groen, hoven),
 het voorzien van een beperkte ondergrondse parkeergelegenheid voor hotel en eigen
gebruik,
 het moderniseren en duurzaam maken van alle utilitaire gebouwen.
Er is sprake van een zeldzame kans om na het vertrek van het ziekenhuis opnieuw functionele
samenhang te brengen in deze voormalige klooster‐enclave, waarbij het overgrote merendeel van de
beeldbepalende rijksmonumenten door restauratie duurzaam zijn of worden gerevitaliseerd en waar
nodig gerestaureerd. De investeringen in de campus BG en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse
exploitatielasten passen binnen de financiële kaders van het Huisvestingsplan. Die worden bepaald
door de vastgestelde interne huurprijsontwikkeling en door de bancaire eisen aan de solvabiliteit van
de UvA. In deze tijd van crisis is dat een opmerkelijke bijzonderheid.
De conclusie van de RACM uit 2008, dat de inspanningen die voor het ontwerp zijn verricht niet het
doen verdwijnen van een rijksmonument rechtvaardigt, blijft beperkt in zijn afweging rond het
complex van Poggenbeek en het verlies van een der hoven.
Er is geen integrale gebiedsgerichte afweging gemaakt, waarbij rekening is gehouden met een reële
compensatie op het gebied van de hovenstructuur en waarbij rekening is gehouden met de nieuwe
functionele samenhang en een duurzame exploitatie die langdurige leegstand van een aantal
rijksmonumenten voorkomt. Ook het stedenbouwkundig effect van de gerestaureerde en
aangeheelde buitenkant van het gebied binnen het beschermd stadsgezicht wordt niet in die
eindafweging betrokken.
“Bij de optie van hergebruik van de panden wordt de stedenbouwkundige hoofdstructuur door het
behoud van de buitengevels (aan de binnenzijde van het BG‐terrein) weliswaar ontzien, maar moet
toch rekening worden gehouden met een transformatieontwerp waarbij forse aanpassingen aan en
in deze panden noodzakelijk zijn, veel bestaande materie wordt vervangen, de binnenhof in zijn
huidige gedaante vervalt, her‐fundatie moet plaatsvinden en een adequate gebouwde
parkeervoorziening technisch niet mogelijk is.”

Waarderingskaart bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o.
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Bewerkte waarderingskaart na realisatie plan Cruz y Ortiz

Conclusie na inzicht in de cultuurhistorische balans
In de eindafweging van belangen moet ik tot de conclusie komen dat de door de gemeente
Amsterdam in 1999 onderschreven beleidskeuze voor een geclusterd campusmodel binnen het
Binnengasthuisterrein (als een van de vier universitaire clusters van de UvA) een doorslaggevende
kansrijke betekenis heeft op de nieuwe duurzame functionaliteit van het hele gebied als
stedenbouwkundig en architectonisch ensemble en rechtvaardigt na afweging van alle daaruit
voortkomende cultuurhistorische inspanningen per saldo het opofferen of het verregaand aanpassen
van onderdelen ervan.
Eveneens kom ik tot de conclusie dat zowel aan de cultuurhistorische als aan de functionele
belangen uitzonderlijk goed is of wordt tegemoet gekomen en dat na weging van alle effecten de
cultuurhistorische balans uitzonderlijk positief uitvalt.

Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs
Amersfoort 4 november 2011

CV:
Amsterdam, * 21‐10‐1940
Regentesselaan 15; 3818 HH Amersfoort
Advies Ruimte en Cultuur, vanaf november 2005
Provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit / Atelierleider, vanaf februari 2011
Voorheen:
Buitengewoon hoogleraar Monumentaal Bouwkundig Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen
(1999‐2009)
Rijksadviseur Cultureel Erfgoed te Den Haag (2004‐2008)
Directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist (1993‐2005)
Wethouder RO, SV, VHV, Onderwijs, Cultuur en MZ te Amersfoort (1978‐1993)
Directeur Stichting Architectuurmuseum, Beheerder Ned. Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, beide te Amsterdam
[nu NAi te Rotterdam] (1969‐1978)
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BIJLAGE 1. Primaire bronnen relevant voor de cultuurhistorische waardestelling
(Wat cursief is geredigeerd is letterlijk aangehaald. Wat standaard is geredigeerd is inhoudelijk getrouw samengevat)

Uit het Monumentenregister ex art. 6 MW ’88:
1. Binnengasthuiscomplex:
Oude Turfmarkt 125 te Amsterdam e.a.
Monumentnummer: 518301
Een tussen 1868 en 1913 fasegewijs tot stand gekomen complex, door vernieuwing en uitbreiding van het vm.
Sint Pietersgasthuis (1579). Inwendig zijn de gebouwen voortdurend veranderd.
Het complex omvat 10 in de omschrijving opgenomen samenstellende onderdelen.
Waardering:
 Van algemeen belang vanwege cultuur‐ en medisch historische waarde
 Als uiting van vergroting en modernisering van ziekenhuizen in de 19de eeuw
 In de binnenstad inmiddels uniek en enig overgebleven groot ziekenhuis
 Stedenbouwkundig van waarde als zuidelijke afsluiting van de Oude Zijde.
2. Onderdeel nummer 7 van het BG‐complex:
Tweede Chirurgische Kliniek met Zusterhuis, Vendelstraat 2 te Amsterdam (1897‐1900 Poggenbeek)
Zusterhuis, Nieuwe Doelenstraat 15, inclusief een amphitheatergewijs ingerichte operatie‐ en collegezaal, een
poortdoorgang en een toren (1898;1900‐01;1913‐14 Poggenbeek).
Waardering:
 Van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde
 Van typologische waarde
 Stedenbouwkundig van waarde als noordwestelijke coulissewand
 Van belang als onderdeel van het vm. BG‐complex.

Uit de correspondentie van de RDMZ/RACM/RCE:
3. RDMZ 07 juli 2000: Commentaar n.a.v. Stedenbouwkundige Verkenning
Een structuur met gesloten randen met geparcelleerde bebouwing en een vrijere binnenruimte die terugvoert
op een hovenstructuur die in de loop van de tijd is verwaterd o.a. door het dichtzetten van de hof met een
mensa en een ovaal informatiecentrum dat geen hechte relatie heeft met zijn omgeving. Daardoor zijn vorm en
functie van de binnenruimte verre van optimaal. Herontwikkeling levert diverse verbeterkansen.
Risico’s zijn: aantasting van de randbebouwing en een te massale invulling op het binnenterrein en mogelijke
toekomstige expansie van het programma.
De enveloppe in de modellen speelt al in op een programma waarvan het zeer twijfelachtig is of dat op deze
plek zonder schade voor de historische stad kan worden gerealiseerd. Methodisch kan daarom beter eerst de
hergebruikcapaciteit van de bestaande gebouwen en de maximaal toe te voegen massa worden vastgesteld.
Intensivering en structuurverbetering moeten primair in de binnenruimte gezocht worden. Bij een overtuigend
plan kan sloop van de tweede Chirurgische kliniek bespreekbaar zijn.
4. RDMZ 18 oktober 2000: Aanscherping randvoorwaarden n.a.v. Stedenbouwkundige Verkenning
Constateringen naar aanleiding van het vervolgonderzoek (Stedenbouwkundige Verkenning) van de
Architecten Cie:
 Het programma wordt verkleind, waardoor de ruimtelijke enveloppen worden verkleind
 Dit leidt tot nadere stedenbouwkundige randvoorwaarden en nuanceringen
 De randbebouwing blijft intact en er kan beter worden aangesloten bij de morfologische ontwikkeling
van het BG‐terrein
 Het toevoegen van een stedenbouwkundig accent (een ranke toren) kan worden overwogen.
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5. RDMZ 30 oktober 2003: Explicatie van Tjalling Visser aan Irene Klarenbeek (Centrum, Amsterdam)
Het slopen van het theatergebouw is voor de stad historisch gezien een aderlating. Niettemin stelt de RDMZ
zich op het standpunt dat in ruil voor een goede stedelijke functie en kwalitatief hoogwaardige architectuur
moet kunnen, tegen de achtergrond van zoveel mogelijk behoud van historische waarden er om heen (het
gehele BG‐terrein inclusief de randen) en verbetering van de stedenbouwkundige situatie op het terrein zelf en
langs de Nieuwe Doelenstraat. Ook weegt mee dat een faculteitsbibliotheek in de bestaande bebouwing zoveel
veranderingen met zich mee zou brengen dat er van monumentale waarden weinig zou overblijven. […]
Uiteraard zijn ingrepen die nodig zijn voor de nieuwe functie bespreekbaar. Als we in monumententermen
spreken van een ‘schaakoffer’ moet dat ook goed te verdedigen zijn. Ik denk dat het goed is deze informatie aan
de UvA en de architecten over te brengen. Let wel, waar ik [Tjalling Visser] tegen ben is een behoud om het
behoud dat leidt tot een verzwakking van het totaal.
NB. Aansluitend aan de opmerkingen over eventuele veranderingen aan de bestaande bebouwing, zie het
“Rapport inzake beoordelingen Universiteitsbibliotheek UvA en Binnengasthuisterrein te Amsterdam” van Ir.
R.A.Toornend dat in een objectieve beoordeling inzicht geeft in de (on)mogelijkheden van het hergebruik, c.q. de
gevolgen van transformatie van de bestaande panden.
6. RACM 30 maart 2007: Advies op beginselaanvraag
Richtinggevend advies waarbij aandacht wordt gegeven aan het benoemen van specifieke karakteristieken en
kwaliteiten van de te slopen rijksmonumenten als nadere uitleg, die verder gaat dan de zgn. redengevende
omschrijving.
Na het verlaten van het ziekenhuis en na de sloop van gebouwen en na het realiseren van de woningbouw is de
samenhang van het vroegere gebouwencomplex als ensemble aangetast. Toch is een deel van de
stedenbouwkundige en ensemblewaarden nog te herkennen. Het gebouw van Poggenbeek ging met de situatie
ter plaatse een directe relatie aan, het werd rond een hof gebouwd, waardoor het aansloot bij de historie van
het gebied. Architectonisch wilde Poggenbeek een gebouw creëren dat paste binnen het samenstel van
gebouwen dat al eerder verrees […] Tegelijk paste hij wel de modernste materialen toe.
Alleen door dit gebouw valt nog te begrijpen hoe het Binnengasthuisterrein was ingedeeld. Verwijdering hiervan
leidt tot een onherroepelijk verlies van een cultuurhistorisch interessant gebouw.
Als gevolg van de gesloten bebouwingsrand zijn de gebouwen ingepast in combinatie met pleinachtige ruimtes,
binnenhoven en doorgangen hovenstructuur. Deze structuur dient voor de identiteit van het gebied intact te
blijven of mogelijk weer versterkt te worden.
7. RACM 11 september 2008: Definitief advies ex art. 16 MW’88
De planbeoordeling heeft eerst betrekking op de transformatie van gebouwengedeelten Nieuwe Doelenstraat
15 / Vendelstraat 2 en de sloop van gebouwengedeelten Binnengasthuisstraat 19/ Vendelstraat 2 ten behoeve
van het oprichten van een gebouw.
Ondanks ingrijpende wijzigingen (sloop en nieuwbouw) na het verlaten van het ziekenhuis in 1986 vormt het
gebied nog steeds een relatief afgesloten stelsel van samenhangende stedelijke ruimtes. Door het realiseren
van de woningbouw is de samenhang van het vroegere gebouwencomplex als ensemble aangetast. Toch is aan
de hand van bestaande gebouwen een deel van de stedenbouwkundige en ensemblewaarden nog te
herkennen. […] Het gebouw van Poggenbeek is in grote mate afgestemd op de omliggende gebouwen[…] het is
een gebouw rond een hof, waardoor het aansloot bij de historie van het gebied.
Vervolgens heeft de planbeoordeling betrekking op de invulling van de huidige universitaire functie. Deze biedt
een passende opvolger die goed aansluit bij het thema van relatieve geslotenheid en die gebruik kan maken van
samenhangende clusters van bebouwing. Een belangrijk uitgangspunt ligt in het behoud van de genoemde
karakteristieken van het gebied.
[..] Het voorstel van de nieuwbouw van Cruz en Ortiz laat een doordacht ontwerp zien waarbij duidelijk moeite
is genomen om met een zeer fors programma een goede inpassing te realiseren binnen de bestaande
historische structuur. […] Het aanhelen van de gevel in de Nieuwe Doelenstraat past binnen de thematiek van
versterking van de gesloten randbebouwing en wordt als positief beoordeeld.
De uitvoering van het plan zorgt voor een positieve impuls voor de vitaliteit en functionaliteit van het gebied en
de binnenstad.
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Kritiek RACM:
Het dichtbouwen van de bestaande open binnenruimte is zeer ongewenst. Hierdoor ontstaat een verder verlies
van de identiteit van het gebied, gevormd door de gesloten hovenstructuur. De tweede Chirurgische Kliniek
maakt een onlosmakelijk deel uit van het complex en is een belangrijk vormgever van de openbare ruimtes in
het gebied. Verwijdering hiervan leidt tot een onherroepelijk verlies van een cultuurhistorisch interessant en in
ruimtelijk opzicht een goed passend gebouw. De hovenstructuur gaat verloren.
Vanaf het begin af aan lijkt het programma te groot geweest om nieuwbouw op deze plek te realiseren die
recht kan doen aan zowel de bestaande monumentale bebouwing als aan handhaving c.q. versterking van de
karakteristieke hovenstructuur.
De inspanningen die voor het ontwerp zijn verricht rechtvaardigen naar mijn mening dan ook niet het doen
verdwijnen van een gebouw van sociaal‐cultuurhistorisch en architectuurhistorisch nationaal belang; ik adviseer
u negatief over de sloop van de tweede Chirurgische Kliniek.
8. BMA: Dr. Ing. Henk Zantkuijl 15‐11‐1999: (ten behoeve van de klankbordgroep)
Na 1870 werden de oude kloosterterreinen steeds verder verkaveld en wel op een zodanige wijze waarbij
telkens het behoud van nog in gebruikzijnde delen voorop stond. Dit zou men adhoc‐structuur kunnen noemen,
die geen enkele relatie heeft met de oudere historische structuur van de directe omgeving. Dit zelfde is ook
gebeurd met de bouw van de sociale woningbouw.
De rand‐bebouwing heeft door de eeuwen heen de stedelijke verkaveling in huiserven grotendeels gevolgd
waarbij een sterke relatie is ontstaan met de directe en wijdere omgeving, nl. de Kloveniersburgwal, de Nieuwe
Doelenstraat, de Oude Turfmarkt en de Grimburgwal.
Een van de belangrijkste karaktertrekken van een oude stad is de relatie van het gebouwde met de originele
structuur. Deze stedelijke structuur […] speelt een belangrijke rol bij het behoud van het stadsbeeld. Het
gebouwde is over het algemeen jonger. Om een gaaf historisch stadsbeeld te behouden zal de nieuwbouw de
oorspronkelijke structuur en erfverkaveling moeten volgen.
De onderhavige randbebouwing is van belang voor het stadsbeeld waar zij een onlosmakelijk deel van
uitmaakt.
9. BMA: Han van der Zande z.d. [1999]: (historische analyse BG‐terrein)
In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het complex door geleidelijke verdichting van de bebouwing
aangepast aan nieuwe eisen. Bij de verdichting werd niet uitgegaan van een stedenbouwkundig concept:
nieuwe gebouwen werden toegevoegd in een aaneenschakeling van adhoc‐plannen.
In 1868‐1870 werd het ziekenhuis opnieuw fors uitgebreid. […] Godefroy maakte enkele jaren later met B. de
Greef een nieuw uitbreidingsplan voor het ziekenhuis […] Het Herenlogement dat in 1647 door Philips
Vingboons was ontworpen, werd gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw (het Vrouwenverband
aan de Grimburgwal).
Het gat in de noordelijke gevelwand van de Nieuwe Doelenstraat is ontstaan door de sloop van het
negentiende‐eeuwse Hotel des Pays‐Bas. Het werd gesloopt om meer nieuwbouw voor het ziekenhuis mogelijk
te maken, die nooit werd gerealiseerd.
Het Binnengasthuisterrein is een enclave in de stad. Het gebied is omgeven door water […]. De waterstructuur
die het gebied lange tijd een zekere mate van ordening had verleend, verdween.
De gebouwen die aan de straten en de grachten rondom het Binnengasthuisterrein liggen, vormen de harde
rand van het gebied. [..] De rand is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd. In vergelijking met de meeste
andere kloostercomplexen heeft het terrein altijd een vrij besloten karakter gehad.
Tussen 1860 en 1913 vond een nieuwe bouwgolf plaats op het Binnengasthuisterrein. Het overgrote deel van de
overgebleven kloosterbebouwing verdween rond 1880.[…] In de negentiende eeuw werd de schaal van de
gebouwen groter, maar de stedenbouwkundige orde in het gebied werd niet aan die nieuwe schaal aangepast.
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Zo ontstond een vrij willekeurig ogende verzameling gebouwen, dooraderd met onregelmatig gevormde
ruimtes. In vergelijking met de oude kloostergebouwen hadden de meeste gebouwen op het binnenterrein een
veel minder sterke relatie met de onbebouwde ruimte.
[… ]Er werd in de praktijk vooral gedacht in programma’s, niet zozeer in een stedenbouwkundige eenheid. Er
zijn in de loop van de negentiende eeuw meerdere herstructureringsplannen gemaakt om de toenemende chaos
in het gebied op te heffen […]. Geen van deze plannen is tot uitvoering gekomen, en er ontstond geen nieuwe
ruimtelijke samenhang op het Binnengasthuisterrein.
10. BMA: Han van der Zande, 19‐10‐2004: (aan Margot Jansen, adviseur Royal Haskoning)
BMA zal tegen de sloop van de 2e chirurgische kliniek pro forma bezwaar maken. Wij zijn als beschermers van
het gebouwde erfgoed in Amsterdam geen voorstander van de sloop van rijksmonumenten en zien het als onze
taak de instandhouding hiervan te verdedigen. Naast het monumentenbelang, dat wij vertegenwoordigen, zijn
er meerdere belangen in deze stad, zoals de belangen van de UvA, buurtbewoners,etc. Het is aan het bestuur
om deze belangen te wegen en hier een keus in te maken.
Wij zijn uiteraard wel geïnteresseerd in de nieuwbouwplannen, waar wij beschouwen dit als een welstandelijk
en stedenbouwkundig probleem. Wij zullen als instandhoudingorgaan geen direct sturende rol vervullen in het
ontwerpproces.
11. Commissie van Welstand en Monumenten, 3 mei 2000 tot en met 8 december 2004: (eerste
planbeoordeling tot de laatste beoordeling van de uitwerking van het plan).
De vergadering staat in meerderheid positief ten opzichte van de aangebrachte wijzigingen [08‐12‐04].
12. Advies Commissie van Welstand en Monumenten, 30 maart 2007: (n.a.v. beginselaanvraag)
Wat de commissie betreft zou het nieuwbouwplan op grond van redelijke eisen van welstand geen bezwaar
ontmoeten als er zich niet de situatie van de geheel en gedeeltelijk te slopen rijksmonumenten zou voordoen.[…]
Tegen dat verlies van stedenbouwkundige en architectuurhistorische waardevolle onderdelen van het complex
maakt de commissie in haar hoedanigheid van monumentencommissie bezwaar.
13. Commissie van Welstand en Monumenten, 24 september 2008: (in haar hoedanigheid als
monumentencommissie)

Pro forma maakt de commissie bezwaar tegen het slopen van de Chirurgische kliniek en de
gedeeltelijke sloop van het Zusterhuis, aangezien zij in haar hoedanigheid als
monumentencommissie niet positief kan adviseren op de sloop van rijksmonumenten.
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Bijlage 2 Overzicht van alle investeringen in of in relatie tot de Campus GW

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T 020 525 2443
F 020 525 2136

Datum

24 oktober 2011
Onderwerp

UvA panden in en om het Binnengasthuisterrein

UvA heeft een overzicht gemaakt van de panden die voor de campus
Geesteswetenschappen op en rond het Binnengasthuisterrein in de binnenstad in gebruik
en/of gerenoveerd zijn (groen), of nog gerenoveerd worden (blauw). De panden zijn op
bijgaande plattegrond aangeduid met een letter, die in de lijst erna verder worden
toegelicht: een foto ter herkenning, de oude en nieuwe bestemming, grootte van het pand,
jaar van restauratie en de omvang van de investering.

De tweede plattegrond geeft een groter gebied in de binnenstad weer, met meer panden
die in gebruik zijn bij UvA, die al gerenoveerd of gerestaureerd zijn of nog gaan worden.
Deze panden behoren weliswaar niet allemaal tot de campus Geesteswetenschappen,
maar zijn wel van grote betekenis voor UvA. Ook deze panden worden nader toegelicht
in het overzicht achter de plattegrond.
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Restauraties/renovaties gerealiseerd binnen de campus Geesteswetenschappen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vorige bestemming gebouw
M² bvo en m² fno (bvo NEN 2580 – fno UvA)
Huidige bestemming gebouw
Jaar van oplevering restauratie/renovatie
Investering

C
1.
2.
3.
4.
5.

BG1
Informatiseringscentrum UvA
4.148 m² bvo en 2.652 m² fno
Facultair gebouw Geesteswetenschappen
2005
€ 4.100.000

E
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bijzondere Collecties
Klassiek seminarium, studentenpsychologen, deels leegstand en parkeergelegenheid.
Twee panden zijn bij restauratie/renovatie samengevoegd.
5.070 m² bvo en 3.684 m² fno
UB-Bijzondere Collecties, onderzoekbibliotheek, tentoonstellingsruimte en groene binnenhof
2007
€ 20.500.000

H
1.
2.
3.

Allard Pierson Museum
Archeologiemuseum en academisch onderwijs en onderzoek
3.674 m² bvo en 2.329 m² fno
Archeologiemuseum en academisch onderwijs en onderzoek, restauratie betreft gevelherstel en
herinrichting expositiezalen)
2011
€ 470.000

4.
5.



Functioneel netto vloeroppervlak (FNO, alleen UvA)
Dit betreft VVO (NEN 2580) exclusief algemene en verkeersruimten zoals gangen, hallen en sanitaire ruimtes.
Voor de berekening van de m² ruimtebehoefte van een faculteit wordt uitgegaan van FNO.
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I
1.
2.
3.
4.
5.

Universiteitstheater
Theater t.b.v. Faculteit Geesteswetenschappen
2.524 m² bvo bvo en 1.495 m² fno
Theater t.b.v. Faculteit Geesteswetenschappen
Gebouw in gebruik en beheer, geen recente renovaties/renovaties geweest of in voorbereiding
n.v.t.

Restauraties/renovaties in voorbereiding binnen de campus Geesteswetenschappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huidige bestemming gebouw
M² bvo en m² fno (bvo NEN 2580 – fno UvA, huidige situatie)
Nieuwe bestemming gebouw
Architect
Jaartal geplande restauratie/renovatie
Omschrijving geplande renovatie incl. sloop
Investering

J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BG2
Crea (culturele organisatie van de UvA)
3.052 m² bvo en 2.350 m² fno
Facultair gebouw Geesteswetenschappen
Van Sambeek Architects
DO gereed; aanbouw wordt gesloopt, pand wordt in originele structuur hersteld; funderingsherstel
2012-2013
Totaal ca € 70.000.000 (de gebouwen BG2, BG5, OMHP)



Functioneel netto vloeroppervlak (FNO, alleen UvA)
Dit betreft VVO (NEN 2580) exclusief algemene en verkeersruimten zoals gangen, hallen en sanitaire ruimtes.
Voor de berekening van de m² ruimtebehoefte van een faculteit wordt uitgegaan van FNO.

31

K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BG3
Studenteninformatiecentrum
2.528 m² bvo en 1.652 m² fno
Facultair gebouw Geesteswetenschappen
Nog niet bekend
Functionele aanpassing interieur t.b.v. huisvesting onderwijsbalies en bestuur FGw
2014
Nog niet bekend

M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BG5
Facultair gebouw Maatschappij en gedragswetenschappen en mensa
8.774 m² bvo en 5.394 m² fno
Facultair gebouw Geesteswetenschappen en mensa
Nog niet bekend
2014-2015
Slopen piramide, nieuwe buitengevel voor verbinding, hoofdentree verplaatsen, balkon in atrium
verwijderen, mensa verkleinen, herinrichting groene binnenhof
Totaal ca € 70.000.000 (de gebouwen BG2, BG5, OMHP)

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oudemanhuispoort
Facultair gebouw Rechtsgeleerdheid en zalencomplex UvA
18.123 m² bvo en 10.900 m² fno
Facultair gebouw Geesteswetenschappen en zalencomplex UvA
Bierman Henket Architecten
2016-2017
Restauratie monument, sloop/nieuwbouw jaren 60-70 zalencomplex
Totaal ca € 70.000.000 (de gebouwen BG2, BG5, OMHP)

O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Openbare ruimte
Openbaar gebied Stadsdeel Centrum en semi-openbaar gebied UvA
Nog niet bekend
Openbaar gebied Stadsdeel Centrum en semi-openbaar gebied UvA
Nog niet bekend
Na gereed komen campus Binnenstad
Herinrichting van het terrein in samenwerking met Stadsdeel Centrum
Nog niet bekend
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Aanvullende restauraties/renovaties gerealiseerd buiten de Campus Geesteswetenschappen
1.
2.
3.
4.
5.

Vorige bestemming gebouw
M² bvo en m² fno (bvo NEN 2580 – fno UvA)
Huidige bestemming gebouw
Jaar van oplevering restauratie/renovatie
Investering

A
1.
2.
3.
4.
5.

Bushuis
Leeg
4.450 m² bvo en 2.480 m² fno
Faculteitsbibliotheek/studiecentrum Maatschappij- en Gedragswetenschappen
2002
€ 13.000.000

B
1.
2.
3.
4.
5.

Oude Turfmarkt 143-145-147
Facultaire gebouwen Geesteswetenschappen
1.610 m² bvo en 888 m² fno
Niet gewijzigd (funderingsherstel)
2003
€ 1.200.000

D
1.
2.
3.
4.
5.

Agnietenkapel
Kapel: collegezaal en universiteitsmuseum en Purperhoedenveem: hotel
951 m² bvo en 546 m² fno
Promoties en representatieve gelegenheden UvA
2007
€ 4.900.000



Functioneel netto vloeroppervlak (FNO, alleen UvA)
Dit betreft VVO (NEN 2580) exclusief algemene en verkeersruimten zoals gangen, hallen en sanitaire ruimtes.
Voor de berekening van de m² ruimtebehoefte van een faculteit wordt uitgegaan van FNO.
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F
1.
2.
3.
4.
5.

Pietergasthuispoort
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2010
€ 64.000

G
1.
2.
3.
4.
5.

Spinhuispoort
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2010
€ 77.000

Aanvullende restauraties/renovaties in voorbereiding buiten de campus Geesteswetenschappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huidige bestemming gebouw
M² bvo en m² fno (bvo NEN 2580 – fno UvA, huidige situatie)
Nieuwe bestemming gebouw
Architect
Jaartal geplande restauratie/renovatie
Omschrijving geplande renovatie incl. sloop
Investering

L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BG4
Academische Club
2.244 m² bvo en 161 m² fno
Ongewijzigd
N.v.t.
2012
Natuursteenherstel gevel
Nog niet bekend



Functioneel netto vloeroppervlak (FNO, alleen UvA)
Dit betreft VVO (NEN 2580) exclusief algemene en verkeersruimten zoals gangen, hallen en sanitaire ruimtes.
Voor de berekening van de m² ruimtebehoefte van een faculteit wordt uitgegaan van FNO.

35

