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COMMISSIE RUIMTEUJKE KWALITEIT POSTlEF OVER HOOFDUJNEN VAN RENOVAnE 
AMSTERDAM MUSEUM- ADVIEZEN SPITSEN ZJCH TOE OP UITWERKING EN DETAIL 

Amsterdam, 24 november 2021 - Vandaag zijn de renovatieplannen van het Amsterdam Museum 
besproken door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onder leiding van de voorzitter Janneke Bierman. 
Zowel de doorontwikkeling van het ontwerp voor het middengebied. alsook de ontwerpen voor de 
hoek St. Luciënsteeg zijn aangepast na eerdere feedback van de commissie. De commissie is 
enthousiast over de ingeslagen weg. Daarmee is de stap naar vergunningverlening een stuk dichterbij 
gekomen. 

FoiO c. Richanl de Bruijn. MeisjesbiMenplaats Alnstenlam Museum 

De renovatie en restauratie van het eeuwenoude museumgebouw, in het hart van de historische 
binnenstad vereisen grote zorgvuldigheid. Meermatige toetsing en intensief overleg is gebruikelijk bij 
dergelijke grote bouwprojecten. 

In een mondelinge toelichting. en na zorgvuld ige afwegingen. liet de commissie zich positief uit over 
het ontwerp van de voorgelegde onderdelen: het middengebied, de Jongensgalerij en de zalen op de 
hoek St. Luciënsteeg. De commissie compfunenteerde het ontwerpteam en gaf unaniem aan dat er 
grote stappen in de goede richting zijn gezel De discussie en het advies spitsen zich steeds meer toe 
op detaillering en uitwerkingen. Het officiële advies volgt. 

In een volgende bijeenkomst met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal de gedetailleerde uitvoering 
op tal van onderdelen worden besproken en getoetst. Er ligt nu een stevige gemeenschappetijk 
gedragen basis voor de verdere doorontwikkeling van de renovatieplannen. Waarbij museum en 
gemeente in nauw overleg ZJÏn en blijven met alle stakeholders, waaronder ook bewoners, 
ondernemers en erfgoedinstetnngen. 

EINDE BERICHT 

Noot voor redactie. Niet voor publicatie. 

De voorbereidingen voor de renovatie van het nieuwe Amsterdam Museum ZJÏn in volle gang. Tijdens 
de verbouwing is het museum open en blijft de collectie Amsterdam zichtbaar voor publiek, onder 
andere in de Amsterdam Museum-vleugel in de Hennitage Amsterdam. Kijk voor actuele informatie op 
amsterdammuseum.nl. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of interviewverzoeken, neemt u dan contact op met de 
persafdeling van het Amsterdam Museum via pr@amsterdammuseum.nl. 


