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Inleiding 
Het advies van Ruimte & Duurzaamheid, team Centrum (R&D-C) op de plannen voor uitbreiding 
van het Amsterdam Museum, zoals op 29 januari aan ons gepresenteerd, is een advies op 
hoofdlijnen. Het gaat slechts in op drie onderdelen van het plan, te weten die onderdelen die 
vanuit stedenbouwkundig oogpunt het meest bepalend zijn.  
Toetsingskader en uitgangspunt is het bestemmingsplan Postcodegebied 1012, waarin voor de 
monumentale bebouwing is vastgelegd dat de bestaande bouwhoogte van gebouwen ook de 
maximale bouwhoogte is. Verder is het van belang dat op de verbeelding van het 
bestemmingsplan een aanduiding ontbreekt, die het realiseren van een zelfstandige 
horecavoorziening mogelijk maakt.  

Korte schets  
Het complex van gebouwen waarin het Amsterdam Museum is gehuisvest is onderdeel van de 
middeleeuwse stedenbouwkundige structuur van de binnenstad. Deze structuur wordt bepaald 
door dijken, sloten en stegen en een bebouwingstypologie die bestaat uit zelfstandige panden en 
gebouwcomplexen als kloosters en weeshuizen. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw was op de 
locatie van het Amsterdam Museum het Burgerweeshuis gevestigd.  
Karakteristiek aan het gebouwencomplex is (onder meer) de situering rond twee hoven en de min 
of meer gelijke opbouw van bouwlagen en kapvormen van de gebouwen zelf. Het complex is 
duidelijk een samenhangend geheel: de relatie tussen de gebouwen onderling is sterk en 
onderscheidt zich hiermee van de typologie van ‘straat met individuele panden’, zoals deze aan 
Kalverstraat en Nieuwezijds Voorburgwal hoofdzakelijk de structuur bepaalt.  
Tegelijkertijd voegt het gebouwencomplex zich als geheel zonder meer in de stedenbouwkundige 
structuur omdat bouwhoogte, kapvormen en architectuur van de individuele gebouwen uit het 
complex aansluiten bij de bouwhoogte, kapvormen en architectuur van de gebouwen in de 
omgeving. 

Advies 
Uitbreiding zaal 
Voor zowel de voorgestelde uitbreiding van de bebouwing in het midden van het 
gebouwencomplex als de voorgestelde uitbreiding aan de Nieuwezijds Voorburgwal (nieuwe zaal 
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en hoek met Sint Luciënsteeg) moet worden afgewogen of, in afwijking van de bouwhoogte uit 
het bestemmingsplan, een hogere bouwhoogte kan worden toegestaan. Gezien de korte schets 
van de karakteristieken van het gebouwencomplex en de directe omgeving is het advies van R&D-
C op dit voorstel negatief. Het toevoegen van een nieuwe zaal in de kappen van de gebouwen 
zoals voorgesteld in de varianten, is dusdanig ingrijpend dat ernstig afbreuk wordt gedaan aan de 
eenduidigheid van het complex, omdat hierdoor een van de gebouwen zich wat betreft 
bouwhoogte en kapvorm nadrukkelijk gaat onderscheiden van de andere gebouwen uit het 
complex. Dit gaat ten koste van de leesbaarheid van de positie van het gebouwencomplex in deze 
middeleeuwse stedenbouwkundige structuur.  
Het gebruik van het dak van een nieuwe museumzaal als publieke verblijfsruimte is in deze 
kwetsbare omgeving niet wenselijk.  

Hoek Nieuwezijds Voorburgwal/Sint Luciënsteeg 
De beoordeling van de uitbreiding van de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Sint 
Luciënsteeg verdient voor een definitief advies nog nadere studie. Op het eerste oog lijkt hier 
ruimte voor het toevoegen van een volume, niettemin toont de bestaande bebouwing een zekere 
gelaagdheid waarvan de waarde nog niet geduid kan worden. In een stedenbouwkundige 
structuur die gekenmerkt wordt door een minimale aanwezigheid van vaak subtiele hoekaccenten 
ligt het niet voor de hand een (groot) gebaar te maken.  

Café Nieuwezijds Voorburgwal 
Het voorstel om de zijde van het museum aan de Nieuwezijds Voorburgwal te verlevendigen door 
aan die gevel een café te situeren leidt tot een verbetering.  
Het is goed bewust te zijn van het onderscheid dat het bestemmingsplan maakt tussen een 
zelfstandige horecavoorziening en een additionele horecavoorziening. In het eerste geval mag het 
café zelfstandig functioneren, los van de openingstijden van het museum. Een additionele 
horecavoorziening mag alleen open zijn als het museum ook open is. Een keuze voor één van de 
twee heeft gevolgen voor de mate waarin de gevel verlevendigd wordt.  


