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ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.
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Peil = NAP0

-1 kelder-1900

Peil = NAP0

-1 kelder-1900

01U eerste verdieping4890

02UV dak6070

00U begane grond1180

Peil = NAP 0

-1 kelder -1900

01PRST eerste verdieping 5460

02PRST tweede verdieping 8380
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00A begane grond 2230

01A eerste verdieping 6620

02A tweede verdieping 10070

03A zolder 12760
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- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.
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ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.
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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

Peil = NAP 0
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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

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

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.
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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
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01IK eerste verdieping5260

02IK tweede verdieping8840

00IK begane grond870
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00A begane grond 2230

01A eerste verdieping 6620

02A tweede verdieping 10070
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00CD begane grond 1485

00IK begane grond 870

01BML eerste verdieping 6345
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ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.
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Peil = NAP0

-1 kelder-1900

02BML tweede verdieping9085

0.5BML tussen verdieping3580

03BML zolder11800

00BML begane grond-85

01BML eerste verdieping 6345

37.6 m2

monitorkamer
J.2.10

133.1 m2

Depot
K.1.1

28.5 m2

Kantoor
J.4.5

20.3 m2

Kantoor
J.4.4

11.1 m2

Trappenhuis
J.4.2

76.8 m2

Zaal 15
I.4.1

38.1 m2

Hal
K.4.6

? m2

?
?

99.7 m2

Zaal 17
K.4.2

43.4 m2

Kantoor
L.4.1

38 m2

Educatieve dienst
M.4.7

41.6 m2

Regentessezaal
L.3.1

34.8 m2

Educatieve dienst
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- alle maatvoering bestaande bouw in het werk te controleren.
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ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.
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