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Inleiding 
Het Amsterdam Museum is gehuisvest in een complex dat behoort tot de topmonumenten van 
Amsterdam en dat uit architectuurhistorisch oogpunt een van de belangrijkste gebouwen is dat de stad 
bezit. Het museum staat aan de vooravond van een modernisering van het van het complex waarbij de 
nadruk ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid van het museum. Om inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden die het van rijkswege beschermde complex biedt, is het noodzakelijk de aanwezige 
monumentale waarden en de daaruit voortvloeiende ontwikkelperspectieven te kennen. Daarom heeft 
Monumenten en Archeologie deze verkenning vervaardigd. 
Omwille van de overzichtelijkheid en de praktische bruikbaarheid van deze verkenning wordt hier 
volstaan met een schets van de relevante ontwikkelingsfasen. De belangrijkste bron voor de 
bouwgeschiedenis is het in 1975 verschenen Amsterdam Burgerweeshuis van Ruud Meischke dat de 
periode omvat tot en met de verbouwing tot Amsterdams Historisch Museum in 1962-1975. Sindsdien 
vonden nog twee meer ingrijpende verbouwingen plaats, in 1998 en 2011. Na dit beknopt algemeen 
overzicht wordt ingegaan op de verschillende onderhavige bouwdelen en welke waarden Monumenten 
en Archeologie daaraan toekent. Hierbij wordt de letteraanduiding gebruikt die sinds de verbouwing tot 
museum gangbaar is. Ter ondersteuning van verdere planvorming worden in de afsluitende paragraaf de 
interventiemogelijkheden op hoofdlijnen geschetst. 
 
Ontwikkelingsgeschiedenis Burgerweeshuis in hoofdlijnen 
Het Amsterdam Museum is gehuisvest in het voormalige Burgerweeshuis, dat in 1580 de opstallen van 
het voormalige Sint Luciënklooster verwierf en in 1631 ook het aangrenzende terrein van het 
Oudemannenhuis betrok. Het huidige complex bestaat uit vleugels van overwegend heterogene 
bebouwing, die twee grotere binnenplaatsen (jongensplaats en meisjesplaats) en een kleinere (kinder- of 
achterplaats) omsluiten. Vanuit de Kalverstraat en de Sint Luciënsteeg is het museum toegankelijk via 
een voorpleintje en poort, vanaf het Spui/de Gedempte Begijnensloot leidt de zogenoemde 
Schuttersgalerij naar het hart van het complex of kan via de achterplaats een ommetje over de 
meisjesplaats worden genomen. 
 Het Sint Luciënklooster wordt voor het eerst vermeld in 1414. Het convent grensde aan de zuidzijde 
aan het eerder gestichte Begijnhof, aan de oostzijde aan het water van de Begijnensloot en aan de 
noord- en westzijde aan de Nieuwezijds Voorburgwal. In 1467 werd het klooster uitgebreid met het 
koehuis (ter hoogte van het huidige restaurant, bouwdeel R), in 1480 met drie huizen en gang aan de 
Kalverstraat tegenover de Kapel ter Heilige Stede. Nadat de Sint Luciënsteeg rond 1532 werd 
doorgetrokken langs de noordmuur van het klooster en in het verlengde daarvan een brug over de 
Nieuwezijds Voorburgwal werd geslagen, ontstond de situatie die door Cornelis Anthonisz op zijn 
vogelvlucht is weergegeven (afb. 1). Daarop is, iets voor de noordvleugel met kapel, ook het 
Oudemannenhuis te zien dat in 1544 was gesticht (het huidige bouwdeel A). 
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1) 1544, vogelvluchtkaart Cornelis Anthonisz, uitsnede 
 

 Na de Alteratie werden het Sint Luciënklooster, de Kapel ter Heilige Stede en het Karthuizerklooster 
met al hun bezittingen toegewezen aan het Burgerweeshuis, dat in 1580 het kloostercomplex aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal betrok. Het jaar daarop werd de toegang vergroot door de twee huizen in de 
Kalverstraat ter weerszijden van de gang wat smaller en met enigszins scheve zijgevels te herbouwen, 
waardoor het thans nog bestaande pleintje ontstond dat versmalt naar de in 1581, onder leiding van 
Joost Jansz Bilhamer, opgetrokken poort. De kapel en het patershuis (aan de noordzijde van 
binnenplaats, ongeveer ter plaatse van de huidige bouwdelen B en M) werden geschikt gemaakt als 
huisvesting voor de drie groepen die de zorginstelling onder haar hoede had: kleine kinderen, oudere 
jongens en oudere meisjes. In 1589 werd een nieuwe, lage vleugel aan de Nieuwezijds Voorburgwal 
gebouwd (ter plaatse van het huidige bouwdeel K) waarmee de westvleugel van het tehuis de huidige 
tweebeukige opzet kreeg. In de jaren daarna werd de koestal vernieuwd (ter plaatse van het huidige 
restaurant, bouwdeel R), verrezen enkele dienstwoningen aan de Kalverstraatzijde van het complex en 
werd de zuidvleugel aan de binnenplaats verbouwd tot school en eetzaal voor de kinderen (later 
vervangen door bouwdeel D). Aan de oostzijde, langs de Begijnensloot, verrees in 1598 het nieuwe 
kinderhuis met galerij en rijk versierde gevel naar ontwerp van Hendrick de Keyser (bouwdeel E). In 1606 
werd de zuidelijke vleugel verlengd door de bouw van een bakkerij en brouwerij (later vervangen door 
bouwdelen G en H, waarbij de laatste nog een deel van de gevel en de houtconstructie van de brouwerij 
bevat). In 1622 volgde nog een huurhuis aan de Sint Luciënsteeg ter hoogte van de Begijnensloot. 
Daarmee was het gebouwencomplex ontstaan dat in 1631 door Balthasar Floriszn zowel in grondplan als 
vogelvlucht (afb. 2) werd weergegeven, dit in verband met de uitbreiding met het Oudemannenhuis en 
de grote bouwcampagne die daarop volgde waarbij vrijwel het gehele Burgerweeshuiscomplex onder 
handen werd genomen. 
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2) 1631, gezicht in vogelvlucht op het Burgerweeshuis, Balthasar Florisz 

 
 Met gebruikmaking van de Begijnensloot als natuurlijke scheiding tussen het voormalige 
kloostercomplex en de gebouwen van het Oudemannenhuis, werd het Burgerweeshuis onderverdeeld in 
een deel voor de meisjes en kleine kinderen rond het westelijke binnenhof en de voor de jongens 
bestemde gebouwen in het oostelijk deel. In 1632 werd het Oudemannenhuis inwendig verbouwd 
(bouwdeel A), de binnenplaats vergroot ten koste van de achterhuizen van panden aan de Kalverstraat 
en de lage bebouwing langs de noordrand van het hof, en ter hoogte van de doorgang naar de 
Kalverstraat werd een zuilengalerij met jongensschool daarboven gebouwd, vermoedelijk naar ontwerp 
van Pieter de Keyser (bouwdeel S). De aangrenzende koestal met hooihuis werd gewijzigd in 
timmerwerkplaats (ter plaatse van bouwdeel R). De overkluisde Begijnensloot kwam in gebruik bij het 
kinderhuis en als bewaarplaats van weesboedels. Voor het meisjeshuis werd aan de Sint Luciënsteeg in 
1634 een eigen ingang gemaakt, door enkele huizen te slopen ontstond het huidige pleintje waaraan een 
toegangspoortje uit 1571 van de voormalige stadstimmertuin werd geplaatst. Aan de oostzijde van de 
poortdoorgang kwamen een portierswoning en de boekhouderswoning (bouwdeel T) aan de noordzijde 
van het pleintje tussen beide binnenplaatsen. Aan de meisjesbinnenplaats werden de noord-, west- en 
zuidvleugels in 1634-1635 geheel vernieuwd naar ontwerp van Jacob van Campen, waarbij de 
roodbakstenen gevels worden gedomineerd door kolossale Ionische pilasters (bouwdelen B, C en D). De 
nieuwe zuidvleugel stond haakser op De Keysers kinderhuis dan zijn voorganger, waardoor een 
achterplaats (of derde binnenplaats) ontstond die voor de jonge kinderen werd bestemd. De ingangshal 
(in bouwdeel C) en de regentenzaal met aangrenzende vertrekken (bouwdeel B) bevatten de rijkst 
afgewerkte interieurs uit deze periode die bewaard bleven. In 1642 werd de jongensschool door Willem 
de Keyser uitgebreid tot aan de Kalverstraatpoort, het muurwerk daarboven werd verhoogd en versierd 
met een fors stadswapen. Het complex werd in 1645 nog uitgebreid met een pakhuis naast het 
jongenshuis aan de Begijnensloot (bouwdeel O), dat tot jongensziekenzaal werd verbouwd. 
 Bouwvalligheid van de laatzestiende-eeuwse vleugel langs de Nieuwezijds Voorburgwal noopte in 
1680-1682 tot de thans nog bestaande nieuwbouw die een verdieping meer telde dan zijn voorganger 
(bouwdelen I, J, K en L). De oude indeling van de begane grond werd ook in de nieuwbouw deels gevolgd, 
de regentessenkamer (bouwdeel L) werd opgevijzeld waardoor hieronder een verdieping ontstond. De 
langgerekte, sobere bakstenen gevel werd versierd met het stadswapen. 
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 In 1732 werd de hele keukenvleugel in de noordwesthoek aan de Sint Luciënsteeg vervangen door 
nieuwbouw (ter plaatse van het huidige bouwdeel M). De vervanging van de oorspronkelijke 
kruiskozijnen van de gebouwen door moderne schuiframen in het tweede kwart van de achttiende eeuw 
leidde in twee gevallen tot meer ingrijpende wijzigingen. In 1739 werd de gevel van het jongenshuis 
geheel vernieuwd (bouwdeel A) waarbij Jan van Logteren de ingangspartij in Lodewijk XV-vormgeving 
ontwierp. Kort daarna, in 1744, werd het kinderhuis van Hendrick de Keyser verbouwd waarbij gevels 
werden opgetrokken overeenkomstig die van de andere, door Jacob van Campen ontworpen vleugels 
aan de meisjesbinnenplaats (bouwdeel E). De jongensbinnenplaats kreeg in de achttiende eeuw een 
ander aanzien door de verbouwing van de zuidvleugel in 1762 (bouwdeel U) en de plaatsing van een 
kastenwand waarin de jongens hun gereedschap en andere spulletjes konden opbergen aan de oostzijde 
(bouwdeel V). De achter- of kinderplaats werd in 1765 vernieuwd en de west- en zuidvleugels daar 
herbouwd (bouwdelen F, G en H; in H bleef een deel van de brouwerij uit 1606 bewaard). Een nieuw 
smeedijzeren hek scheidde het westelijk deel van de oostelijk gelegen kinderspeelplaats (dit hek is bij de 
verbouwing tot museum verplaatst naar de Gedempte Begijnensloot). 
 In de negentiende eeuw vonden verschillende veranderingen en onderhoudswerkzaamheden plaats. 
Zo kregen de ramen de thans nog bestaande vierruiters, werden de leien op daken geleidelijk vervangen 
door pannen, kwamen er verschillende interne verbindingen tussen bouwdelen, werden slaapzalen en 
eetzalen gemoderniseerd en moest de keukenvleugel in 1885 na een fikse brand worden verbouwd 
(bouwdeel M). Maar van ingrijpende wijzigingen in het Burgerweeshuiscomplex was pas sprake na de 
verhuizing van de burgerwezen naar het nieuwe, door Aldo van Eyck ontworpen weeshuis aan het 
IJsbaanpad in 1960. 
 
 

 
3) De kadastrale minuutkaart (1832) illustreert de geïsoleerde ligging van het Burgerweeshuis . In 1865 werd de Begijnensloot 
gedempt, in 1884 de Nieuwezijds Voorburgwal. Bij de verbouwing tot museum (1962-1975) openden de architecten Van Kasteel 
en Schipper het complex naar de stad met een museumstraat (de Schuttersgalerij), later werd een ingangsportaal aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal toegevoegd (1986-2011). (Detail sectie F, blad 1) 
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Verbouwing tot Amsterdams Historisch Museum (thans Amsterdam Museum) en latere 
aanpassingen 
De werkzaamheden die samenhingen met de verbouwing tot Amsterdams Historisch Museum door de 
architecten Bart van Kasteel en Jaap Schipper, vonden gefaseerd plaats in de periode 1962-1975. 
Begonnen werd met het herstel van de daken. Daarbij kregen de gebouwen aan de meisjesbinnenplaats 
weer leidekking. De bebouwing tussen het jongenshuis en het kinderhuis ter plaatse van de overwelfde 
Begijnensloot werd gesloopt. Het hele complex kreeg een nieuwe fundering, werd voor een groot deel 
onderkelderd en alle begane grondvloeren werden in beton uitgevoerd. Met uitzondering van enkele 
vertrekken aan de meisjesbinnenplaats die hun zeventiende-eeuwse afwerking hadden behouden, zoals 
de regentenzaal en de middenhal, en het uit de achttiende eeuw daterende interieur van de 
regentessenkamer werden scheidingswanden verwijderd, vrijwel alle vertrekken kaal gesloopt en de 
muren ontpleisterd. Voor de noodzakelijke ontsluiting en onderlinge verbinding ten behoeve van 
museumzalen en kantoren waren nieuwe trappenhuizen nodig en doorbraken in de muren van de 
oorspronkelijk meer zelfstandige gebouwen. De in een museum onmisbare klimaatbeheersing leidde tot 
verdikt opgaand muurwerk om kanalen in weg te werken. In september 1969 was de eerste fase, rond de 
jongensbinnenplaats, gereed en werd het voormalige jongenshuis in gebruik genomen voor tijdelijke 
exposities. Was voor het interieur het realiseren van ‘maximale ruimte voor museumdoeleinden’ de 
leidraad voor Van Kasteel en Schipper, voor het exterieur vormde een behoedzamere, restauratieve 
aanpak het uitgangspunt. Daarnaast wilden de architecten de gunstige ligging van het complex uitbuiten 
door de binnenplaatsen van het complex in het voetgangersverkeer te integreren en het museum te 
‘openen’ naar de stad. De restaurantnieuwbouw ter plaatse van de voormalige stal/timmerplaats 
(bouwdeel R) dichtbij de Kalverstraat is resultaat van die gedachte, net als de glazen erker met uitzicht 
naar het Begijnhof (in bouwdeel D) en de spraakmakende, in 1973 geopende, vrij toegankelijke 
museumstraat of Schuttersgalerij die – geïnspireerd op galerijen zoals in Den Haag of Milaan – een deel 
van de openbare ruimte is. Een luchtbrug tussen het voormalige jongenshuis en het kinderhuis zorgde 
voor de verbinding van de wisselende expositie met de vaste tentoonstellingsruimten. 
 In 1998-1999 werd de vaste expositieruimte in de vleugels aan de Nieuwezijds Voorburgwal 
(bouwdelen C en K) geheel vernieuwd naar ontwerp van het architectenbureau Jowa. Voor de 
oorspronkelijke museuminrichting betekende dit de verwijdering van een Van Kasteel/Schipper-
trappenhuis in bouwdeel K en het realiseren van een nieuw, thans nog bestaand trappenhuis dat 
doorloopt tot de zolderverdieping in bouwdeel C. Ook de technische installaties voor warmte, licht en 
lucht werden vernieuwd. De vernieuwing van alle zalen was gereed in 2001. 
 Als eerste fase van een grootscheepse renovatie van het Amsterdam Museum werd in 2010-2011 de 
hoofdentree van het museum verplaatst naar het voormalige jongenshuis (bouwdeel A), dat daarvoor 
ingrijpend werd verbouwd naar plannen van Benthem Crouwel Architekten. Wederom werd een Van 
Kasteel/Schipper-trappenhuis verwijderd. Er kwam een tweede luchtbrug door de Schuttersgalerij naar 
het voormalige kinderhuis (bouwdeel E). Verder werd de inrichting van het kindermuseum in de 
zuidvleugel (bouwdeel U) geheel vernieuwd. 
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Waardering van het museumcomplex en de gebouwen 
Het complex 
Het Amsterdam Museum omvat de complexen van het voormalige Sint Luciënklooster (kort voor 1414) 
en het voormalige Oudemannenhuis (1544) dat in 1580 door het Burgerweeshuis werd betrokken. Het 
bestaat uit een verzameling gebouwen rond drie open binnenplaatsen en met twee open 
toegangspleintjes waarvan de in twee eeuwen gegroeide opzet sinds de grote verbouwing in 1635 
nauwelijks meer wijzigde. Tot ver in de negentiende eeuw lag het Burgerweeshuis betrekkelijk geïsoleerd 
in het stedelijk weefsel: de jongensafdeling was toegankelijk vanuit de Kalverstraat, de meisjesafdeling 
vanuit de Sint Luciënsteeg en verder was het complex omgeven door water en de rij winkelhuizen die het 
Burgerweeshuis aan beide straten bezat (afb. 3). De demping van de Nieuwezijds Voorburgwal in 1884 
verbeterde de ontsluiting aan de noordzijde. Bij de verbouwing tot museum werd de ontsluiting 
geoptimaliseerd door de aanleg van een museumstraat, de zogenoemde Schuttersgalerij, die een 
verbinding aan de oostzijde vormt en waardoor het complex vanuit alle vier de windstreken toegankelijk 
werd, maar zijn karakteristieke beslotenheid – een oase van rust in de binnenstad – behield. Naast deze 
beslotenheid is de gevarieerde bebouwing een kenmerk van het museumcomplex. Door de ontstaans- en 
verbouwingsgeschiedenis is sprake van een verzameling losse gebouwen, met uitzondering van de op 
elkaar afgestemde architectuur van de gevels aan de meisjesbinnenplaats. De rijke, aan de gevels 
afleesbare architectuurgeschiedenis begint in de late zestiende eeuw, met de poortjes aan de 
Kalverstraat en Sint Luciënsteeg, en loopt door tot in het derde kwart van de twintigste eeuw. 
 Bij de verbouwing tot museum in 1962-1975 bleef de historische ‘voetafdruk’ intact, met name door 
het herstel van historische kappen, balklagen en gevels; de nieuwbouw van het restaurant/kantoordeel 
(bouwdeel RS) bleef binnen de grenzen van de historische bebouwing ter plaatse. Van de historische 
interieurafwerkingen bleef veel minder bewaard, de regentenkamer en het kaskantoor (bouwdeel B), de 
hal of middelhuis (bouwdeel C) en de regentessenkamer (bouwdeel L) zijn hiervan de belangrijkste 
vertegenwoordigers. In het streven naar maximale museumruimten ontwierpen Van Kasteel en Schipper 
vooral lege tentoonstellingszalen, waaraan zij trappenhuizen toevoegden die door hun inpassing en ijle 
vormgeving ondergeschikte elementen bleven. (Als gevolg van een veranderende ‘routing’ en de 
herinrichting van ruimten zijn inmiddels enkele exemplaren verdwenen.) De architecten traden 
nadrukkelijker op de voorgrond bij het ‘openen naar de stad’ van het museum, een wezenlijk element van 
hun ontwerpfilosofie. Behalve de restaurant/kantorennieuwbouw, museumstraat en doorgang via de 
achterplaats naar het Begijnhof, zijn de vensters en erkervitrine in de zuidgevel van bouwdeel D hier 
sprekende voorbeelden van.  
 
Waardering 
De hoofdopzet (‘plattegrond’) van het museumcomplex met open binnenplaatsen en de museumstraat, 
alsmede het exterieur van de gebouwen (inclusief kapvormen en poortjes) is van hoge monumentale 
waarde. 
(NB Hierna volgt nog een individuele waardering per onderhavig bouwdeel.) 
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Overzichten 

  
4a) Overzicht naar de jongensbinnenplaats (2016) 

 

  
4b) Overzicht naar de voormalige meisjesbinnenplaats (2016) 
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Toegangen 

 5a) Kalverstraat (2016) 
 

 5b) Sint Luciënsteeg (2016) 
 

 5c) Gedempte Begijnensloot (2016) 
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Binnenplaatsen 

 
6a) Jongensbinnenplaats (2016) 
 
 

 
6b) Meisjesbinnenplaats (2016) 
 

 
6c) Kinderbinnenplaats (naar oosten, Begijnensloot ) (2016) 
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Bouwdelen 

 
 
7) Situatietekening bouwdelen Amsterdam Museum  
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Bouwdelen 
A: 
 

 
 
Het voormalige jongenshuis werd bij de verbouwing tot museum ingericht als ruimte voor wisselende 
tentoonstellingen. Tijdens de werkzaamheden kwamen fragmenten van het zestiende-eeuwse 
Oudemannenhuis tevoorschijn, waaronder samengestelde balklagen, muurstijlen en enkele vensters in 
de achtergevel (Begijnensloot) en noordelijke zijgevel. Zowel dit houtwerk, als de uit 1683 daterende kap 
en zolderbalklaag werd vernieuwd vanwege de slechte toestand. De voorgevel uit 1739 gerestaureerd. De 
achtergevel werd gesloopt en geheel nieuw opgetrokken, het achttiende-eeuwse interieur van het 
administratiekantoor ruimde het veld voor een nieuw trappenhuis en de balklagen werden enkelvoudig 
uitgevoerd. 
Bij de verbouwing in 2011 tot entreeruimte ontwierpen Benthem Crouwel Architekten op de begane 
grond een grootse ontvangsthal, een auditorium in de kelder en een brede trap naar de verdieping. Door 
het aanbrengen van een tweede luchtbrug naar bouwdeel E werd op de eerste etage een nieuwe 
museumroute gecreëerd. Het zestiende-eeuwse venster in de, grotendeels nieuw opgetrokken, 
noordelijke zijgevel, is bij deze verbouwing dichtgezet. De huidige interieurafwerking dateert uit 2011. 
 
Waardering 
De voorgevel is van hoge waarde, de kap en balklagen worden positief beoordeeld. De achtergevel heeft 
een waarde vanuit de historische structuur. De huidige indeling en interieurafwerking zijn indifferent. 
(NB De zolder was niet toegankelijk) 
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B: 
 

 
 
De noordvleugel aan de meisjesbinnenplaats uit 1634-1635 bevat op de begane grond de regentenkamer 
(midden), geflankeerd door een voorvertrek en het ‘Cas-Comptoir’ aan de achterzijde. Bij de verbouwing 
tot museum werden de zeventiende-eeuwse kap en zolderbalklaag hersteld. Daarbij werden ook enkele 
balken aangetroffen die waren hergebruikt na de afbraak van de kloostergebouwen voor de vernieuwing 
van de noord- en westvleugel. Zowel de regentenzaal als het kaskantoor zijn nog grotendeels 
oorspronkelijk in hun zeventiende-eeuwse afwerking met onder andere beschilderde plafonds, wanden, 
schouw en schilderijen. Bij de verbouwing tot museum zijn deze historische vertrekken gerestaureerd, 
het parket werd vervangen door een nieuwe marmeren vloer. Het voorvertrek, dat geen oorspronkelijke 
afwerking meer bevatte, werd bij de verbouwing tot museum ingericht als ‘Van Speyk-kamer’ (en is 
inmiddels ook weer gewijzigd). De verdieping werd als bibliotheek ingericht, op het scharnierpunt van de 
bouwdelen C, B en L kwam een nieuw trappenhuis. 
 
Waardering 
De gevel aan de binnenplaats en de kap en balklagen zijn van hoge monumentale waarde, dit geldt ook 
voor de indeling en interieurafwerking van de begane grondvertrekken. De nieuwe trappenhuizen 
worden positief gewaardeerd, de verdere moderne interieurafwerking is indifferent. 
 (NB Het oostelijke vertrek, bij het museum lang in gebruik als de ‘Van Speyk-kamer’, is niet bezocht. Van 
de zolder was alleen het westelijke deel toegankelijk). 
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C: 
 

 
 
De westelijke vleugel aan de meisjesbinnenplaats uit 1634-1635 omvatte de grote eetzaal en daarnaast 
de hal of middelhuis achter de ingang aan de noordzijde. 
De zeventiende-eeuwse kap en balklagen met consoles werden bij de verbouwing tot museum hersteld. 
Bij de werkzaamheden werden ook enkele balken aangetroffen die waren hergebruikt na de afbraak van 
de kloostergebouwen voor de vernieuwing van de noord- en westvleugel. De tussenmuur met het aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal grenzende bouwdeel K werd geheel gesloopt en vervangen door een bredere 
muur met luchtkanalen. De zijwanden en de marmervloer van de hal, die ging dienen als hoofdentree 
voor het museum, werden hersteld; de achterwand werd geheel nieuw ontworpen. In de zaal werd een 
trap naar de kelder toegevoegd die de verbinding vormt met de zuidvleugel (D). In de 
verdiepingsbalklaag werd een vide gemaakt. In deze zuidhoek werd tijdens de verbouwing in 1998-1999 
het huidige trappenhuis geplaatst, ter vervanging van de Van Kasteel/Schippers-trap in het 
aangrenzende bouwdeel K; gezien de karakteristieke vormgeving van de traphekken en handlijsten zijn 
deze onderdelen mogelijk hergebruikt. Verder werden op de verdieping twee nieuwe doorbraken in de 
tussenmuur met K gemaakt (thans één te zien), en een deel van de zoldervloer verwijderd om een vide te 
creëren in het verlengde van die op de eerste verdieping. 
 
Waardering 
De voorgevel, kap en balklagen zijn van hoge waarde, dit geldt ook voor de indeling en 
interieurafwerking van de hal. De verdere interieurafwerking is indifferent. 
NB De tussenmuur is van belang voor de herkenbaarheid van de tweebeukige opzet van de westvleugel, 
maar materiaaltechnisch indifferent. 
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D: 
 

 
 
De zuidelijke vleugel aan de meisjesbinnenplaats uit 1634-1635 was in de laatste fase van het 
Burgerweeshuis onderverdeeld in een kindereetzaal en kinderspeelplaats, beide met een brede uitgang 
in de achtergevel naar de speelplaats achter. Bij de verbouwing tot museum werden de oorspronkelijke 
kap en balklagen uit 1634 met consoles hersteld. De negentiende-eeuwse puien in de achtergevel 
werden verwijderd, de achtergevel zelf grotendeels aangeheeld en enkele modern vormgegeven 
vensters en een erkervitrine toegevoegd. In de zaal op de begane grond werd een trap naar de kelder  
toegevoegd die de verbinding vormt met de westvleugel (C). De beide zijmuren bevatten nog de 
oorspronkelijke zeventiende-eeuws kozijnen. 
 
Waardering 
De hoofddraagconstructie (gevels, kap en balklagen) en de oorspronkelijke kozijnen in de zijmuren zijn 
van hoge monumentale waarde. 
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E: 
 

 
 
De kap van het kinderhuis dateert uit 1685. In 1744-1745 werden de binnenplaatsgevels gemoderniseerd 
naar het voorbeeld van de drie andere, door Jacob van Campen ontworpen vleugels. Om in 
verdiepingshoogte aan te sluiten bij de nieuwe gevels werden de balklagen en kap opgevijzeld. 
Vermoedelijk werden toen ook de in bijpassende zeventiende-eeuwse stijl ontworpen kozijnen op de 
begane grond gerealiseerd. Bij de verbouwing tot museum werd de achtergevel (aan de Begijnensloot) 
gesloopt, de kap en balklagen werden hersteld. Tevens werd in het noordelijke deel het thans nog 
bestaande trappenhuis ingebracht, en in het zuidelijke deel een (dubbel?) trapje om het niveauverschil 
ter plaatse te overbruggen. 
 
Waardering 
De binnenplaatsgevel, kap, balklagen en de historische kozijnen zijn van hoge monumentale waarde. Het 
nieuwe trappenhuis aan de noordzijde wordt positief gewaardeerd. De achtergevel heeft een waarde 
vanuit de historische structuur. De verdere interieurafwerking is indifferent. 
(NB De kap was niet toegankelijk, aan de zuidzijde is een deel zichtbaar vanaf de verdieping) 
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F: 
 

 
 
Het casco van de voormalige keuken voor de meisjesziekenzaal (begane grond) en wolkamer 
(verdieping) dateert uit 1765 toen de vleugels aan de achterplaats werden vernieuwd. Bij de verbouwing 
tot museum wijzigde de indeling volledig. 
 
Waardering 
Het exterieur is van hoge monumentale waarde. De kap en balklagen worden positief beoordeeld. De 
interieurindeling en -afwerking zijn indifferent. 
(NB De eerste verdieping en kap waren niet toegankelijk) 
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G: 
 

  
Voorgevel G 
 

 
Zijgevel G (links) en voorgevel F (rechts) 
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G: 
De gevels en de hoofddraagconstructie van de voormalige  wolwinkel, kleermakerij en (op de verdieping) 
archiefbewaarplaats dateren uit 1765 toen volledige nieuwbouw de bestaande, uit 1606 daterende 
bakkerij verving die naar de keukenvleugel (M) was overgebracht. Bij de verbouwing tot museum werd 
de, tot restauratiewerkplaats bestemde, zuidvleugel (met bouwdelen G en H) opnieuw gefundeerd en 
voorzien van een kruipruimte. De achttiende-eeuwse spiltrap werd doorgezet naar de begane grond (ter 
vervanging van een recentere steektrap daar), vermoedelijk is op de verdieping de oorspronkelijke 
situatie van stookplaats met natuurstenen mantel weer hersteld. 
 
(NB De zolder is niet toegankelijk in verband met asbest) 
 
Waardering 
De gevels en de hoofddraagconstructie zijn van hoge monumentale waarde. De indeling (met 
tussenverdieping in het oostelijk deel en onderverdeling in twee vertrekken) wordt positief beoordeeld. 
Ook de spiltrap en stookplaats met mantel zijn van positieve waarde. De verdere interieurafwerking is 
indifferent. 
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H: 

 
 
Bij de grootscheepse vernieuwing van de vleugels aan de achterplaats in 1765 werd de voormalige 
brouwerij uit 1606 met drie balkvakken ingekort. Van de voorgevel bleven toen de twee traveeën 
bewaard aansluitend op bouwdeel G (de rest van de brouwerij sloot tot dan aan op de westelijke 
kloostervleugel F, die bij de verbouwing in 1765 werd ingekort), de natuurstenen toegangspoort werd iets 
naar het westen verplaatst. Ook de balklagen, de kap met gestapelde jukken en delen van de andere 
gevels dateren van de 1606-verbouwing. Tijdens diverse herstelwerkzaamheden in het 
Burgerweeshuiscomplex onder supervisie van A.A. Kok, werd in de jaren 1938-1940 de gevel 
ontpleisterd. Bij de verbouwing tot museum werd de, tot restauratiewerkplaats bestemde, zuidvleugel 
(met bouwdelen H en G) opnieuw gefundeerd en voorzien van een kruipruimte. De indeling en afwerking 
werden volledig vernieuwd. 
 
Waardering 
De gevel en de hoofddraagconstructie zijn van hoge monumentale waarde. De interieurindeling en -
afwerking zijn indifferent. 
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I: 
 

 
 
Het casco van de voormalige meisjesziekenzaal dateert uit 1680-1682 toen de westvleugel langs de 
Nieuwezijds Voorburgwal werd opgetrokken ter vervanging van de zestiende-eeuwse voorganger. Bij de 
verbouwing tot museum wijzigde de indeling volledig. 
 
Waardering 
Het exterieur is van hoge monumentale waarde. De kap en balklagen worden positief beoordeeld. De 
interieurindeling en -afwerking zijn indifferent  
(NB De zolder is niet bezocht.) 
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J: 

 
Bouwdeel J (en links een gedeelte van I) 

 
Bij de vernieuwing van de westvleugel langs de Nieuwezijds Voorburgwal in 1680-1682 werd dit deel iets 
hoger opgetrokken dan die van de zestiende-eeuwse voorganger waardoor een attiek ontstond. Voor de 
balklagen werden ook oude balken van de afgebroken vleugel gebruikt. Na deze verbouwing 
functioneerde dit bouwdeel als meisjesziekenhuis en washuis voor de grote meisjes. Na 1823 werden de 
kruiskozijnen vervangen door nieuwe vensters met lagere onderdorpels en ramen met de huidige 
indeling. 
Bij de verbouwing tot museum wijzigden de indeling en afwerking volledig. 
 
Waardering 
De gevels en de hoofddraagconstructie zijn van hoge monumentale waarde. De interieurindeling en -
afwerking zijn indifferent. 
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K: 
 

 
Voorgevel K, noordelijk deel 

 

 
Voorgevel K, zuidelijk deel (en rechts bouwdeel I) 

 
De aan de Nieuwezijds Voorburgwal grenzende vleugel, waarin de breischool en linnennaaischool waren 
ondergebracht, is opgetrokken in 1680-1682. Uit deze periode dateren de gevel, balklagen en kap. De 
kap en balklagen zijn bij de verbouwing tot museum hersteld. De tussenmuur met het aan de 
meisjesbinnenplaats grenzende bouwdeel C werd geheel gesloopt en vervangen door een bredere muur 
met luchtkanalen. Tijdens de verbouwing in 1998-1999 werd het door Van Kasteel/Schipper ingebrachte 
trappenhuis (ten noorden van de lift) verwijderd en op de verdieping twee nieuwe doorbraken in de 
tussenmuur met C. 
 
Waardering 
Het exterieur is van hoge monumentale waarde. De kap en balklagen worden positief beoordeeld. De 
interieurindeling en -afwerking zijn indifferent  
NB De tussenmuur is van belang voor de herkenbaarheid van de tweebeukige opzet van de westvleugel, 
maar materiaaltechnisch indifferent. 
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L: 
 

 
 
Dit deel werd vermoedelijk in 1617 gebouwd en in 1680-1682 van een nieuwe gevel voorzien toen de 
aangrenzende vleugel aan de Nieuwezijds Voorburgwal werd opgetrokken. De regentessenkamer werd 
toen opgevijzeld; de huidige interieurafwerking van de ruimte stamt van een modernisering omstreeks 
1735. 
Bij de verbouwing tot museum zijn de kap en balklagen (waaronder de omhoog gebrachte, 
balkenzoldering) hersteld. Op de begane grond kwam een toiletgroep met glazen deuren. 
 
Waardering 
De voorgevel, kap, balklagen en het interieur van de regentessenkamer zijn van hoge monumentale 
waarde. 
(NB. De zolder is niet bezocht.) 
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M: 
 

 
 
De voormalige keukenvleugel is na een brand in 1885 geheel herbouwd. In 1924 werden in de zijmuur aan 
de Sint Luciënsteeg en het toegangspleintje verweesde gevelstenen ingemetseld. Bij de verbouwing tot 
museum werden op de begane grond de verwarmingsinstallaties en transformatorruimtes 
ondergebracht. In de steegmuur werd een ingang gemaakt en de nu geheel bebouwde keukenplaats 
werd overkapt. Op de verdieping van de ondiepe vleugel werden het prentenkabinet en het 
bibliotheekdepot ondergebracht. 
 
Waardering 
Het exterieur (gevels en kapvorm) is van positieve waarde, de interieurindeling en -afwerking zijn 
indifferent. 
(NB. De technische ruimten op de begane grond en de zolder van de smalle vleugel zijn niet bezocht.) 
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OQ: 
 

 
 
Het voormalige pakhuis aan de Begijnensloot is bij de verbouwing tot museum geheel vernieuwd. Ten 
behoeve van de expeditie zijn ook doorbraken gemaakt in de voorgevel aan de Gedempte Begijnensloot. 
Bij de verbouwing in 2011 is een nieuwe toiletgroep ingebracht. 
 
Waardering 
Het casco, de interieurindeling en -afwerking zijn van indifferente waarde. 
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PR en S: 
 

 
 
Bij de verbouwing tot museum werd de timmerplaats met houtzolder vervangen door nieuwbouw naar 
ontwerp van Bart van Kasteel, alleen de zuilengalerij met voorgevel van de jongensschool uit 1632 bleef 
behouden. Voor het nieuwe restaurant met kantoorruimte op de verdieping combineerde Van Kasteel 
het grondvlak van de timmerloods uit 1715 met de doorsnede van de verdwenen koeienstal. 
 
Waardering 
De zuilengalerij met voorgevel van de jongensschool is van hoge monumentale waarde, de indeling en 
interieurafwerking van het nieuwbouwdeel daarachter worden positief beoordeeld. 
 
 

 Zij- en achtergevel R (vanaf Sint Luciënsteeg-pleintje) 
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T: 
 

 
 
De directeurswoning (ook bekend als boekhoudershuis) dateert uit circa 1636, van vlak na de grote 
vernieuwing van de meisjesbinnenplaats. De L-vormige plattegrondopzet met breed uitstek linksachter 
bleef bewaard, de oorspronkelijke indeling is verschillende keren gewijzigd en de afwerking vernieuwd. 
Bij de verbouwing tot museum werden de kap en de gevel hersteld (waarbij de vensters in de smalle 
traveeën zijn gereconstrueerd), de vloeren en balklagen voor een groot deel vernieuwd. De 
vroegzeventiende-eeuwse overkluizing van de Begijnensloot onder het huis werd gerestaureerd. 
 
Waardering 
De voorgevel en de overkluizing van de Begijnensloot zijn van hoge monumentale waarde. De 
achtergevel, kap en balklagen worden positief beoordeeld. De interieurindeling en -afwerking zijn 
indifferent. 
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U: 
 

 
 
De zuidvleugel aan de jongensbinnenplaats werd in 1762 verbouwd. Van de schoolmeesterswoning werd 
alleen de gevel vernieuwd, het dak en houtskelet bleven grotendeels intact. Aan de linkerzijde van deze 
woning werden een glazenmakerij en schilderswerkplaats gebouwd. 
Bij de verbouwing tot museum werd de voorgevel gereconstrueerd en bleef een groot deel van het 
houtwerk bewaard, waaronder belangrijke onderdelen van het houtskelet. De indeling wijzigde doordat 
de oorspronkelijk verschillende ruimten bij elkaar werden getrokken. De huidige indeling en inrichting tot 
kindermuseum, die tot stand kwam tijdens de verbouwing door Benthem Crouwel Architecten in 2010-
2011, ontneemt het zicht op historische onderdelen als balklagen en kap. 
 
Waardering 
De voorgevel, kap en balklagen zijn van hoge monumentale waarde, de interieurindeling en -afwerking 
zijn indifferent. 
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Museumstraat (Schuttersgalerij) (tussen A en E) 
 

 
 
 
De Schuttersgalerij ter plaatse van de voormalige Begijnensloot, ontstond tijdens de verbouwing tot 
museum. De openbare ruimte wordt begrensd door de nieuw opgetrokken achtergevels van bouwdelen 
A en E, een inmiddels vernieuwde kap en hoge glaspuien met doorgangen aan beide zijden. Deze 
museumstraat is een overtuigende vertaling van het ‘openen naar de stad’-gedachte van Bart van 
Kasteel en Jaap Schipper. 
 
Waardering 
De openbaarheid en ruimtelijkheid worden hoog gewaardeerd. 
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Interventiemogelijkheden op hoofdlijnen 
Algemeen 
Het hoofdthema voor de revitalisering van het museum is een aanpassing en verbetering van de routing. 
Zo’n aanpassing leidt echter tot ingrepen in de structuur van het complex. Hieruit rijst de vraag welke 
mogelijkheden tot interveniëren in de structuur van het monumentale complex bestaan. 
 
De hoofdopzet met open hoven en vleugels alsmede het exterieur is van hoge monumentale waarde. De 
gevels van de meisjesbinnenplaats vormen daarbij een uniek en waardevol ensemble. De hoofdstructuur 
van het complex en de afzonderlijke gevels met dakvormen moeten het uitgangspunt vormen voor de 
herontwikkeling. De drie open hoven, en met name de meisjesbinnenplaats, getuigen hierbij van zeer 
hoge monumentale kwaliteit en moeten in hun huidige vorm een onderdeel blijven vormen van het 
complex. 
 
De hoofdraagconstructie van de meeste vleugels is deels oorspronkelijk. In diverse vleugels is de balklaag 
en kapconstructie, weliswaar in gerestaureerde vorm, van monumentale waarde. De 
hoofdraagconstructie van de bouwdelen D en B is, afgezien van de begane grondvloer, nog grotendeels 
zeventiende-eeuws. Bij de bouwdelen C, E en K zijn, afgezien van de begane grond, de balklagen nog 
oorspronkelijk. Een deel van de draagmuren is echter opnieuw opgetrokken. Zo zijn bijvoorbeeld de 
wanden aan weerszijden van de museumstraat in de jaren zestig vernieuwd, waardoor het casco als 
geheel minder intact is. Verder zijn de vleugels A en O/Q, deels met hergebruik van oud materiaal, 
opnieuw opgetrokken. 
 
De voor de Van Kasteel en Schipper museumverbouwing typerende, exterieur- en interieuronderdelen 
zijn van een dermate kwaliteit dat er zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Met name het karakter 
van de museumstraat die een belangrijke uiting is van het ontwerp principe ‘de openheid naar de stad’. 
 
 
Mogelijkheden per bouwdeel 
Bouwdeel A: 
Het bouwdeel is grotendeels vernieuwd in de jaren zestig. Van belang zijn de gevel aan de 
jongensbinnenplaats en de hoofdvorm met kap. Verder is de wand grenzend aan de museumstraat van 
belang voor de herkenbaarheid van de historische structuur van het complex. Interventies in de 
scheidingswand met de museumstraat zijn mogelijk met inachtneming van deze structuur. Intern zijn 
ruime aanpassingsmogelijkheden en mogelijkheden om nieuwe stijgpunten te creëren. 
 
Bouwdeel B: 
Het casco van het bouwdeel is grotendeels ongeschonden. De gevel aan de meisjesbinnenplaats, 
alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge monumentale waarde. Daarnaast is uiteraard de 
regentenzaal met kaskantoor van hoge monumentale waarde. De interventiemogelijkheden in dit 
bouwdeel zijn derhalve beperkt. Afgezien van de regentenkamer met kaskantoor is de verdere interne 
plattegrondstructuur aanpasbaar. Mogelijkheden tot ingrepen in de balklagen liggen bij de bestaande 
stijgpunten aan weerszijden van de vleugel. 
 
Bouwdeel C: 
De gevel aan de meisjesbinnenplaats, alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge monumentale waarde. 
Aangezien de nodige ingrepen hebben plaatsgevonden in het historische casco (vides, trappenhuis aan 
de zuidzijde) zijn bescheiden ingrepen in de balklagen, ingegeven vanuit de routing, mogelijk. De interne 
plattegrondstructuur is volledig aanpasbaar met uitzondering van de monumentale entreehal die dient 
te worden gerespecteerd. Verder zijn verdergaande verbindingen met bouwdeel K denkbaar mits de 
structuur herkenbaar blijft.  
 
Bouwdeel D: 
De buitengevels en hoofdvorm met kap zijn van hoge monumentale waarde. Het casco is, afgezien van 
de begane grondvloer, verder grotendeels ongeschonden waardoor interventies hierin ongewenst zijn. 
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Het dichtleggen van de keldertoegang is uiteraard mogelijk. Verder kan ter plaatse van de openbare 
doorgang naar het Begijnhof een verbinding worden gemaakt met vleugel C, mits de doorgang als 
zodanig maar herkenbaar blijft. 
 
Bouwdeel E: 
De gevel aan de meisjesbinnenplaats, alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge monumentale waarde. 
Verder is de wand grenzend aan de museumstraat van belang voor de herkenbaarheid van de historische 
structuur van het complex. Interventies in de scheidingswand met de museumstraat zijn mogelijk met 
inachtneming van deze structuur. 
De interne plattegrondstructuur is volledig aanpasbaar. Aangezien de nodige ingrepen hebben 
plaatsgevonden in het historische casco zijn bescheiden ingrepen in de balklagen, ingegeven vanuit de 
routing, mogelijk. 
 
Bouwdeel F: 
De gevel aan de hofzijde (kinderbinnenplaats), alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge 
monumentale waarde. Aangezien de nodige ingrepen hebben plaatsgevonden in het historische casco 
zijn bescheiden ingrepen in de balklagen, ingegeven vanuit de routing, mogelijk. De interne 
plattegrondstructuur is volledig aanpasbaar. Ook zijn verdergaande verbindingen met bouwdeel I 
denkbaar mits de structuur herkenbaar blijft. 
 
Bouwdeel G: 
De gevel aan de hofzijde (kinderbinnenplaats), alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge 
monumentale waarde. Het casco is, afgezien van de begane grondvloer, verder grotendeels 
ongeschonden waardoor de interventiemogelijkheden hierin zeer beperkt zijn. De indeling (met 
tussenverdieping) in het oostelijk deel en onderverdeling in twee vertrekken alsmede de spiltrap dienen 
te worden gerespecteerd. De stookplaats op de verdieping is behoudenswaardig. 
 
Bouwdeel H: 
De gevel aan de hofzijde (kinderbinnenplaats), alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge 
monumentale waarde. Het casco is, afgezien van de begane grondvloer, verder grotendeels 
ongeschonden waardoor de interventiemogelijkheden hierin zeer beperkt zijn. De interne 
plattegrondstructuur is echter volledig aanpasbaar. 
 
Bouwdeel I: 
De gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal, alsmede de hoofdvorm met kap is van monumentale waarde. 
Aangezien de nodige ingrepen hebben plaatsgevonden in het historische casco zijn bescheiden ingrepen 
in de balklagen, ingegeven vanuit de routing, mogelijk. De interne plattegrondstructuur is volledig 
aanpasbaar. Ook zijn verdergaande verbindingen met bouwdeel F denkbaar mits de structuur 
herkenbaar blijft. 
 
Bouwdeel J: 
De gevels aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de hofzijde (kinderbinnenplaats), alsmede de hoofdvorm 
met kap zijn van monumentale waarde. Het casco is, afgezien van de begane grondvloer, verder 
grotendeels ongeschonden waardoor de interventiemogelijkheden hierin zeer beperkt zijn. De interne 
plattegrondstructuur is echter volledig aanpasbaar. 
 
Bouwdeel K: 
De gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal, alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge monumentale 
waarde. Aangezien de nodige ingrepen hebben plaatsgevonden in het historische casco  zijn bescheiden 
ingrepen in de balklagen, ingegeven vanuit de routing, mogelijk. De interne plattegrondstructuur is 
volledig aanpasbaar. Ook zijn verdergaande verbindingen met bouwdeel C denkbaar mits de structuur 
herkenbaar blijft. 
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Bouwdeel L: 
De gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal, alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge monumentale 
waarde. Verder is de regentessenkamer van hoge monumentale waarde. De 
ontwikkelingsmogelijkheden in dit kleinere bouwdeel zijn derhalve beperkt. 
 
Bouwdeel M: 
Het bouwdeel M is grotendeels opgericht na de brand van 1885 en daarna herhaaldelijk aangepast. 
Afgezien van de hoofdvorm zijn de waarden van het bouwdeel beperkt. Het bouwdeel biedt ruime 
mogelijkheden tot interveniëren. 
 
Bouwdeel O/Q: 
De monumentale waarde van het casco is beperkt. Mits passend binnen de structuur van het complex 
zijn vergaande aanpassingen van het bouwdeel mogelijk. 
 
Bouwdeel RS: 
Het bouwdeel voegt zich goed in het complex en is mede van belang ten opzichte van de hoog 
monumentale zuilengalerij. De historische intrinsieke waarde van het bouwdeel is echter beperkt en 
alleen van belang als karakteristiek onderdeel van de Van Kasteel en Schipper-verbouwing. De 
mogelijkheden tot interveniëren zijn ruim. 
 
Bouwdeel T: 
De gevel aan de meisjesbinnenplaats, alsmede de hoofdvorm met kap is van monumentale waarde. 
Aangezien de nodige ingrepen hebben plaatsgevonden in het historische casco zijn bescheiden ingrepen 
in de balklagen en/of structuur, ingegeven vanuit de routing, mogelijk. De interne plattegrondstructuur is 
volledig aanpasbaar. De resterende overkluizing van de Begijnensloot onder het pand is van hoge 
monumentale waarde met zeer beperkte mogelijkheden tot aanpassing.  
 
Bouwdeel U: 
De gevel aan de jongensbinnenplaats, alsmede de hoofdvorm met kap is van hoge monumentale 
waarde. Het casco is, afgezien van de begane grondvloer, verder grotendeels ongeschonden waardoor 
de interventiemogelijkheden hierin zeer beperkt zijn. De interne plattegrondstructuur is echter volledig 
aanpasbaar. 
 
Routing door het complex 
Horizontaal: 
Het huidige complex kenmerkt zich door diverse obstakels en niveauverschillen die een heldere routing 
door het museum belemmeren. Met name de diverse openbare publieksdoorgangen maken dat de 
verbinding tussen de verschillende vleugels bovenover of onderlangs plaatsvinden. De museumstraat, de 
doorgang vanuit de St. Luciënsteeg, de doorgang vanuit de meisjesbinnenplaats naar de 
kinderbinnenplaats en de verbinding vanuit de Kalverstraat maken dat de routing op de begane grond 
lastig is. 
 
De poort vanuit de St. Luciënsteeg is van hoge monumentale waarde en moet open blijven. Hieruit volgt 
dat het niet functioneel is om de jongens- en meisjesbinnenplaats opnieuw te scheiden en een verbinding 
op begane grondniveau tot stand te brengen, aangezien er toch geen rondgang kan worden gecreëerd. 
Wel liggen er duidelijke kansen om de museumstaat in het museum te integreren en zo een verbinding 
op de begane grond te vormen tussen de bouwdelen A en E. Een kanttekening hierbij is dat de 
museumstraat, als publieke straat, aansluit bij een van de belangrijke ontwerpaspecten van Van Kasteel 
en Schipper, de openheid naar de stad. Dit belangrijke thema is een van de elementen die van de 
verbouwing tot museum in de jaren zestig overeind is gebleven. Mogelijk is de openbaarheid van de 
museumstraat te combineren met de museumroute door het onderbrengen van meer publieke functies 
(garderobe, museumwinkel, kaartverkoop, restaurant, etc.) op de begane grond van bouwdeel A. 
Bezoekers betreden het museum dan via de museumstraat en de entree in de achtergevel van bouwdeel 
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E. Bezoekers kunnen het museum dan na hun rondgang weer verlaten via, bijvoorbeeld, de verdieping 
van bouwdeel A (of O/Q) . 
 
De huidige verbinding tussen de bouwdelen D en C via kelderniveau is ongelukkig. Aan weerszijden van 
de onderdoorgang tussen de twee gebouwen bestaan al openingen. Het dichtmaken van de openbare 
doorgang (met bijvoorbeeld glas) om zo op de begane grond een verbinding te kunnen creëren tussen de 
museumzalen aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de zalen aan de hoven behoort tot de mogelijkheden. 
 
Verticaal: 
Vanuit monumentaal oogpunt geniet het de voorkeur om zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
bestaande interventies in de balklagen. De bestaande stijgpunten in bouwdeel E en op de kruising van de 
bouwdelen C, K, I en F zijn mogelijk eenvoudig te integreren in de toekomstige routing. Bij de bouwdelen 
A en O/Q zijn daarbij ruimere mogelijkheden om extra stijgpunten aan te brengen. Verder zou het 
trappenhuis op de kruising tussen de bouwdelen M en C bijvoorbeeld kunnen worden verruimd. 
Daarnaast kunnen de bestaande vluchttrappenhuizen (aangepast) in de bouwdelen B en J mogelijk 
worden opgenomen in de routing. Hierdoor ontstaan op belangrijke verkeerspunten in het complex stijg- 
en daalpunten waarmee met een minimale interventie in de historische balklagen een heldere routing is 
te creëren. 
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Indicatie Interventiemogelijkheden der bouwdeel op hoofdlijnen 
 

Zeer beperkte mogelijkheden tot aanpassing. De gevels en het casco dienen te worden 
gehandhaafd. De plattegrondindeling kan worden aangepast mits eventueel aanwezige 
monumentale interieurs ongewijzigd worden gehandhaafd. 
 
 
Beperkte mogelijkheden tot aanpassing. De gevels en het casco dienen te worden gehandhaafd. 
Ingrepen in de interne hoofdstructuur en balklagen ingegeven door functionaliteit behoren tot 
de mogelijkheden. De plattegrondindeling kan worden aangepast mits eventueel aanwezige 
monumentale interieurs ongewijzigd worden gehandhaafd. 
 
Ruimere mogelijkheden tot aanpassing. De gevels en de hoofdvorm dienen te worden 
gehandhaafd. Ingrepen in de interne hoofdstructuur en balklagen zijn mogelijk. De 
plattegrondindeling kan worden aangepast. 
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Bijlage registeromschrijving rijksmonument (objectnummer 5467) 
‘Burgerweeshuis. Onregelmatig complex met twee binnenplaatsen, de wanden om de grote met 
pilastergeleding (1632 en later), die om de kleine in soortgelijke trant, met open galerij (midden 17e 
eeuw). Poortje aan St. Luciensteeg plm 1570, later gedateerd 1634; poort aan Kalverstraat 1581. Vleugel 
langs N.Z. Voorburgwal plm 1680 met geheel vlakke rustige gevelwand.’ 
 


