
Peil = NAP0 Peil = NAP 0

-1 kelder-1900 -1 kelder -1900

01PRST eerste verdieping5460

02PRST tweede verdieping8380

00PRST begane grond1350

00A begane grond 2230

01A eerste verdieping 6620

02A tweede verdieping 10070

03A zolder 12760

00OQ begane grond 1090

00E begane grond 1485

01E eerste verdieping 6230

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

dakkapellen dienen bewaard te worden

02BML tweede verdieping9085

0.5BML tussen verdieping3580

03BML zolder11800

00BML begane grond-85

01BML eerste verdieping6345

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

02E tweede verdieping 9660

00E begane grond 1485

01E eerste verdieping 6230

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

02BML tweede verdieping9085

0.5BML tussen verdieping3580

03BML zolder11800

00BML begane grond-85

01BML eerste verdieping6345

alle bestaande isolatie aan
binnenzijdes kappen verwijderen

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

02E tweede verdieping 9660

00E begane grond 1485

01E eerste verdieping 6230

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.
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SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen
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1 : 100

BK5_3_01s

Renovatie Amsterdam Museum

16775

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Sloopfase

Doorsneden A t/m C
Sloop

09-09-2022 Aanvraag omgevingsvergunning
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Peil = NAP0

-1 kelder-1900

Peil = NAP0

-1 kelder-1900

01U eerste verdieping4890

02UV dak6070

00U begane grond1180

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

01PRST eerste verdieping 5460

02PRST tweede verdieping 8380

00PRST begane grond 1350

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

02BML tweede verdieping 9085

0.5BML tussen verdieping 3580

03BML zolder 11800

00BML begane grond -85

01BML eerste verdieping 6345

Peil = NAP0

-1 kelder-1900

00A begane grond2230

01A eerste verdieping6620

02A tweede verdieping10070

03A zolder12760

00U begane grond1180

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

01PRST eerste verdieping 5460

02PRST tweede verdieping 8380

00PRST begane grond 1350

00A begane grond 2230

01A eerste verdieping 6620

02A tweede verdieping 10070

03A zolder 12760

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.
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SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen
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BK5_3_02s

Renovatie Amsterdam Museum

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Sloopfase

Doorsneden D t/m F
Sloop

09-09-2022 Aanvraag omgevingsvergunning
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Peil = NAP0

-1 kelder-1900

01IK eerste verdieping5260

02IK tweede verdieping8840

01CD eerste verdieping6230

02CD tweede verdieping9560

00CD begane grond1485

00IK begane grond870

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

01PRST eerste verdieping 5460

02PRST tweede verdieping 8380

00PRST begane grond 135000E begane grond 1485

01E eerste verdieping 6230

00A begane grond2230

01A eerste verdieping6620

02A tweede verdieping10070

03A zolder12760

01U eerste verdieping4890

02UV dak6070

00U begane grond1180

02E tweede verdieping 9660

00E begane grond 1485

01E eerste verdieping 6230

alle dakpannen van kappen U te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

01IK eerste verdieping 5260

02IK tweede verdieping 8840

01CD eerste verdieping 6230

02CD tweede verdieping 9560

00CD begane grond 1485

00IK begane grond 870

01PRST eerste verdieping5460

02PRST tweede verdieping8380

00PRST begane grond1350

02UV dak6070

alle dakpannen van kappen P en R te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

02BML tweede verdieping 9085

0.5BML tussen verdieping 3580

03BML zolder 11800

00BML begane grond -85

01IK eerste verdieping 5260

02IK tweede verdieping 8840

01CD eerste verdieping 6230

02CD tweede verdieping 9560

00CD begane grond 1485

00IK begane grond 870

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.
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SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen
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1 : 100

BK5_3_03s

Renovatie Amsterdam Museum

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Sloopfase

Doorsneden G t/m K
Sloop

09-09-2022 Aanvraag omgevingsvergunning
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Peil = NAP0

-1 kelder-1900

01IK eerste verdieping5260

02IK tweede verdieping8840

01CD eerste verdieping6230

02CD tweede verdieping9560

00CD begane grond1485

00IK begane grond870

Peil = NAP 0

0.5OQ tussen verdieping 3600

-1 kelder -1900

00OQ begane grond 1090

02E tweede verdieping 9660

00E begane grond 1485

01E eerste verdieping 6230

historische deur bewaren

witjes rondom trap bewaren

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

Peil = NAP0

-1 kelder-1900

01IK eerste verdieping5260

02IK tweede verdieping8840

00IK begane grond870

Peil = NAP 0

0.5OQ tussen verdieping 3600

-1 kelder -1900

00A begane grond 2230

01A eerste verdieping 6620

02A tweede verdieping 10070

03A zolder 12760

00OQ begane grond 1090

02E tweede verdieping9660

00E begane grond1485

01E eerste verdieping6230

alle dakpannen van kappen A en E te
behouden, dakopbouw wordt vernieuwd
en pannen worden teruggeplaatst

Peil = NAP0 Peil = NAP 0

-1 kelder-1900 -1 kelder -1900

02BML tweede verdieping9085

0.5BML tussen verdieping3580

03BML zolder11800

00BML begane grond-85

01IK eerste verdieping 5260

02IK tweede verdieping 8840

01CD eerste verdieping 6230

02CD tweede verdieping 9560

00CD begane grond 1485

00IK begane grond 870

01BML eerste verdieping 6345

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.

0 1 2 5 10m

A

E

OQ

UV

SR

P

T

B

C

K

M

L
F

I
J

H

G

D

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen
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1 : 100

BK5_3_04s

Renovatie Amsterdam Museum

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Sloopfase

Doorsneden L t/m N
Sloop

09-09-2022 Aanvraag omgevingsvergunning
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Peil = NAP0 Peil = NAP 0

-1 kelder-1900 -1 kelder -1900

02BML tweede verdieping9085

0.5BML tussen verdieping3580

03BML zolder11800

00BML begane grond-85

01IK eerste verdieping 5260

02IK tweede verdieping 8840

00IK begane grond 870

00J begane grond 570

01J eerste verdieping 3250

02J tweede verdieping 634501BML eerste verdieping 6345

monumentaal raam bewaren

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

03H zolder 9015

02H tweede verdieping 6725

01H eerste verdieping 4240

00H begane grond 660

03G zolder12630

02G tweede verdieping9950

01G eerste verdieping5830

0.5G tussen verdieping3390

00G begane grond785

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

03G zolder 12630

02G tweede verdieping 9950

01G eerste verdieping 5830

0.5G tussen verdieping 3390

00G begane grond 785

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

03H zolder 9015

02H tweede verdieping 6725

01H eerste verdieping 4240

00G begane grond 785

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.
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SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen
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