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beschrijving Bouwdeel C 

In 1680 - 1682 werden de belendende gebouwen langs de Voorburgwal vernieuwd en met een bouwlaag verhoogd. Bij deze bouwfase werd de bestaande ach-
termuur van bouwdeel (C) uit 1634 gebruikt als achtergevel voor de nieuwe vleugel. Bijzonder was, dat bij de bouw van bouwdeel (C) eveneens gekozen was 
om deze bestaande muur te behouden, destijds al de achtermuur van bouwdeel (K). Deze muur zou de volgende eeuwen problemen blijven opleveren door 
verzakkingen. In 1940 werd nog herstel van de middenmuur tussen (K) en (C) uitgevoerd. 

In 1887 werd de toegang vanuit het middelhuis naar het achterliggende bouwdeel gewijzigd. Er kwam een monumentale trapopgang in het middelhuis met 
een brede doorgang in de bouwmuur. Vanaf het in bouwdeel (L) gelegen tussenbordes werden de bovenliggende verdiepingen toegankelijk gemaakt middels 
twee spiltrappen.(268)
In 1928 werd de begane grondvloer van de meisjes eetzaal verhoogd vanwege de functie als conversatiezaal waarbij meer zicht op de binnenplaats wenselijk 
was. Ter plaatse van het middenhuis en het portaal bij de poort naar de kleine binnenplaats kwamen korte steektrapjes om het ontstaande hoogteverschil op 
te lossen.

Meisjesplaats anno 1900
(Afbeelding: GA)

Middenhuis en
meisjeseetzaal anno 1936
(Afbeelding: GA)

AUGUSTE STAP  Meisjeseetzaal van het burgerweeshuis, 1904; Beeldbank van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed

PRENTBRIEFKAART  Jongenseetzaal Burgerweeshuis, 
vervaardiger N.J. (uitgever) Boon Vervaardigingsdatum 1895-1915 

Meisjeseetzaal van het burgerweeshuis, 1936; Gemeentearchief Amsterdam Bouwfoto Amsterdams Historisch Museum, ca. 1974, collectie Amsterdam Museum

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

AANWEZIGE HISTORISCHE INTERIEURS EN ONDERDELEN

19041414 1936 1975 2025

HISTORISCHE INTERIEURS

Interieurs van het Sint Luciënklooster
Van het Sint Luciënklooster zijn slechts zeer beperkt gegevens 
beschikbaar. In de 17e eeuw is al zo grondig verbouwd, dat alleen de 
fundamenten van het klooster overbleven. Deze laatste zijn tijdens 
de verbouwing van de jaren ‘70 teruggevonden, gedocumenteerd en 
verwijderd. In het huidige gebouw zijn geen restanten van deze bouwfase 
meer aanwezig, dus ook niet van interieurs of inventaris  

Interieurs en inventaris van het Burgerweeshuis
In ‘Amsterdam Burgerweeshuis’ wijdt Ir. R. Meischke een hoofdstuk aan 
‘Interieur en inventaris van het Burgerweeshuis’ (p.61-111). Hij beschrijft 
hierin de interieurs op basis van beeldmateriaal, evenals behouden 
inventaris. Beeldmateriaal bestaat voornamelijk uit schilderijen door 
Nicolaas van der Waal uit de jaren ‘70 van de 19e eeuw. Vervolgens is er 
een fotoserie van Auguste Stap uit 1904 en foto’s uit 1936. Uiteraard is er 
ook ander beeldmateriaal, maar dit zijn de grootste bronnen.
Op de beelden zijn grote ruimtes te zien, geschikt voor grote groepen 
kinderen: eetzalen, slaapzalen, leslokalen. De vloeren zijn op de begane 
grond betegeld, op de verdieping van hout. De ruimtes hebben houten 
balklagen, met planken of stucwerk ertussen. Vaak zijn lambriseringen 
en kastenwanden getimmerd, deze zijn evenals de balken vaak niet 
geschilderd. In andere ruimtes (zoals de meisjeseetzaal ná de verbouwing 
begin 2oe eeuw) is alle houtwerk geschilderd. De interieurs van keukens, 
leslokalen (de ‘strijkschool’, eerder ‘kam-kamer’, het timmerlokaal) zijn 
voorzien van inventaris, verband houdend met de functie. De interieurs 

ogen daarmee functioneel. De kastenwanden en betimmeringen zijn 
weliswaar eenvoudig, maar van goede kwaliteit: massief hout, bewerkt.

Bijzondere interieurs en inventaris van het Burgerweeshuis
Enkele bijzondere ruimtes hadden een rijker interieur: de Regentenzaal met 
zij-vertrekken, de entreehal (het ‘Middelhuis’) en de Regentessenkamer. 
Deze interieurs zijn zeer uiteenlopend en uit verschillende periodes 
afkomstig. Deze ruimtes zijn als ‘stijlkamers’ nog aanwezig.
Ook het kabinet boven de Regentessenkamer, met daarin een kleine 
tentoonstelling (de voorloper van het Amsterdams Historisch Museum), 
had een bijzondere inrichting, deze is niet meer aanwezig. We kennen geen 
beeldmateriaal van interieurs van de woningen in het complex (school-
meesterswoning, wezenvader en wezenmoeder).

Interieurs en inventaris: verbouwing jaren ‘70
Voor de grote verbouwing tot stadsmuseum in de jaren ‘70 hebben de 
meeste interieurs moeten plaatsmaken. Om funderingsherstel uit te voeren 
was het noodzakelijk om alle begane grondvloeren te verwijderen. Ook de 
vloeren van de ‘stijlkamers’ zijn daarbij vervangen. Van de overige ruimtes 
is het volledige interieur verwijderd.
Op enkele plaatsen in het gebouw zijn nog elementen aanwezig: een 
schouw (bouwdeel G, 1e verdieping), een eiken deur (bouwdeel L, 2e 
verdieping).
In de collectie van het Amsterdam Museum zijn vele objecten bewaard 
die tot de inventaris van het Burgerweeshuis behoorden. Het Amsterdam 
Museum heeft hiervan een overzicht gemaakt. Aan de hand van deze 
objecten worden soms in het ontwerp detail en kleur bepaald.



RUIMTES OP DE BEGANE GROND (‘HUIZEN’) - VOORBEELD: LESLOKAAL AAN DE KINDERPLAATS (BOUWDEEL D)

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS
pleisterwerk 
op de wanden

kastenwanden en lambrizering  
getimmerd: massief, bewerkt 
hout, blank

planken vloer, legrichting 
parallel aan de gevel, blank

houten lijstwerk rond de 
vensters



RUIMTES OP DE VERDIEPINGEN (‘ZALEN’) - VOORBEELD: JONGENS SLAAPZAAL (BOUWDEEL A)

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS
pleisterwerk 
op de wanden

houten balklaag hier geschilderd, pleisterwerk tussen de balken 
met daarin geïntegreerd een installatie element; dit is een latere 
(19e / 20e eeuwse) modernisering 

planken vloer, legrichting 
parallel aan de gevel, blank

houten lijstwerk 
rond de vensters

lantaarn op 
de wand



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

EENVORMIGHEID IN DE NIEUWE BINNENRUIMTES TOT OP DETAILNIVEAU

MUSEALE INTERIEURS

Transformatie tot stadsmuseum
Bij de transformatie tot stadsmuseum werd het gebouw intensief 
gerestaureerd en gerenoveerd. Om de nieuwe functie in te passen en een 
museumroute te realiseren werd de interne organisatie ingrijpend herzien. 
Daarbij zag men het aanwezige interieur niet als waardevol. Dit is dan ook, 
behoudens enkele ‘stijlkamers’, verwijderd. Ook de stijlkamers zijn intensief 
gerenoveerd.  
Na de transformatie tot stadsmuseum kenden de binnenruimtes van het 
stadsmuseum een grote eenvormigheid. Deze eenvormigheid volgde uit 
eenzelfde renovatieprincipe van de gevels en plafonds, gelijke afwerkingen 
en details, waarmee de nodige klimaat- en museumtechniek werd ingepast

Eenvormigheid in renovatieprincipe, afwerkingen en detaillering 
De detaillering van de binnenzijde van de gevels was overal hetzelfde, 
ook al waren voorheen vensters en betimmeringen voor de verschillende 
bouwdelen ook verschillend uitgevoerd. Bij het vervangen van de ramen 
in de jaren ‘70, waarbij isolatieglas is geplaatst, zijn meestal wel de 
roedeverdelingen aangehouden die al aanwezig waren. De na-isolatie 
methode met een poriso voorzetwand met spouw voor ventilatie en houten 
latei boven de vensters was een overal terugkerend principe. Bovenaan 
de wanden werden ventilatieroosters geplaatst, op de penanten omhoog 
gerichte wandspots. De plafonds warden uitgevoerd in vlak, wit stucwerk, 
zonder armaturen of technische componenten. Alle vloeren op de begane 
grond zijn in hetzelfde donkerrode natuursteen uitgevoerd, de vloeren op 
de verdieping in een eiken strokenparket. De plinten waren van tegels 
(‘witjes’). Installaties waren geïntegreerd, nergens was bekabeling of 
kanaalwerk in het zicht. Stopcontacten waren valk in het stucwerk boven 
de plinten geplaatst, overige componenten waren klein en alleen waar 
nodig voorzien.

Museale route: trappen, deuren en inrichting 
Het realiseren van een museumroute door de historische structuur was 
een grote opgave. In de transformatie van de jaren ‘70 is ervoor gekozen 
om hiervoor niet de begane grond te gebruiken, om de binnenplaatsen te 
kunnen openen. Verbindingen lagen op -1 en +1, waarvoor vele trappen en 
bruggen aan het gebouw werden toegevoegd. Waar nodig zijn balklagen 
omhoog- of omlaag gebracht en ook op begane grond zijn vloerpeilen waar 
nodig aangepast (zoals in bouwdeel C).Vele trappen waren onderdeel van 
deze route. Ook deze werden eenvormig uitgevoerd in een kenmerkende 
detaillering: massief houten trapbomen en tredes, waarop een slanke 
stalen balustrade uit buisprofiel. Ook de deuren in de route waren speciaal 
voor het project ontworpen: op maat gemaakte stalen puien met beglazing 
en messing deurgrepen.
De architecten ontwierpen ook de inrichting van het museum, waarvan 
het meubel voor de ‘centrale kassa’ een opvallend voorbeeld was. Ook  
voor meubilair van de kantoren en de schuifwanden voor het depot waren 
onderdeel van het ontwerp, zodat van grote tot kleine schaal een geheel 
werd opgeleverd. Tenslotte was kunst een deel van het ontwerp: het 
vloermozaïek van de stadsplattegrond is daarvan een voorbeeld.

meubel voor de centrale kassa en garderobe; 
later op een andere positie uitgevoerd



door de poriso voorzetwanden gewijzigde 
detaillering van de kozijnen, natuursteen 
vensterbank, lijstwerk vervallen

houten balklaag geschilderd, 
daartussen pleisterwerk

installaties zijn weggewerkt, een 
minimum aan installatiecomponenten 
is in zicht

op begane grond natuursteen 
vloeren met rondom betegelde 
plinten

de wanden zijn wit gepleisterd (voor 
tentoonstelling), stopcontacten boven de plint 
ingestuct

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

EENVORMIGHEID IN DE NIEUWE BINNENRUIMTES TOT OP DETAILNIVEAU



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

EENVORMIGHEID IN DE NIEUWE BINNENRUIMTES TOT OP DETAILNIVEAU

kenmerkende stalen 
balustrades

massief eiken trapboom en 
tredes



FOTO  Opening van het Amsterdams Historisch Museum, stadsarchief
De vloer is in 1975 geschonken door de firma Deenik, aannemer van de 
verbouwing en is opgenomen in de collectie als vast interieuronderdeel

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

EENVORMIGHEID IN DE NIEUWE BINNENRUIMTES

houten deuren en lijstwerk gerestaureerd, waarbij de 
groene kleur is vervangen door rood voor de deuren 
en gemarmerd voor de lijsten rondom

wit gepleisterde wandennatuursten vloer-mozeïek, de kaart van 
Amsterdam; rondom plint van witjes (tegelwerk), 
met stopcontacten daarboven



14 augustus 1961, Stadsarchief 
dossier 5377, map 16

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS

STIJLKAMERS

Historische interieurs bewaard
In de jaren ‘70 beschouwde men het grootste deel van de interieurs van 
het voormalig burgerweeshuis niet als waardevol. Daarbij was er eind jaren 
‘60 ook grote schade, bijvoorbeeld door lekkage in de Regentenkamer.
Bij de transformatie tot stadsmuseum zijn daarom de meeste interieurs 
verwijderd, om plaats te maken voor museumzalen, kantoren, en 
restauratie ateliers. Enkele ruimtes die wel als bijzonder werden 
beschouwd, zijn behouden. Deze ruimtes zijn alle intensief gerenoveerd en 
gerestaureerd.

Regentenkamer 
De Regentenkamer werd in 1634 gebouwd. In 1732 zijn de kruiskozijnen 
vervangen door schuiframen, in 1879 is een renovatie uitgevoerd 
waarbij een parketvloer is geplaatst. In de jaren ‘70 verbouwing is de 
Regentenkamer grotendeels behouden. Het beschilderde plafond, de 
schouw en betimmeringen van de Regentenkamer zijn gerestaureerd. De 
houten parketvloer is vervangen door een natuursteen mozaïekvloer in 
zwart en wit marmer. De schilderijen en meubilair zijn deels teruggeplaatst.

Nevenvertrekken Regentenkamer: kascomptoir 
In het kascomptoir zijn net als de Regentenzaal de houten kastenwanden 
en de plafondschildering gerestaureerd, de parketvloer is vervangen door 
rood Olandmarmer.

Nevenvertrekken Regentenkamer: ‘van Speyck kamer’ 
In de van Speyckkamer is geen betimmering aanwezig, deze ruimte is 
uitgevoerd zoals de museumzalen. Wel is mogelijk een plafondschildering 
aanwezig boven het jaren ‘70 stucwerk.

Meddelhuis: entreehal naast Regentenkamer 
De entreehal van de Meisjesbinnenplaats naar onder meer de 
Regentenkamer is net als deze ruimte 17e eeuws. Twee korte wanden 
hebben een symmetrische indeling volgens dezelfde principes als de 
gevels rond de Meisjesplaats. Er was een wit marmeren vloer met enkele 
zwarte vlakken, een balken plafond met donkere delen daartussen (later 
gestuct), het houtwerk was voor de verbouwing groen. Alle houtwerk is 
gerestaureerd en gemarmerd (de deuren donkerrood zoals in het stadhuis), 
de vloer vervangen.

Regentessekamer 
De Regentessenkamer uit 1617 is rond 1735 gerenoveerd. Een schouw, 
houten plafond, lambrizering en nieuwe inventaris werden geplaatst. De 
balken waren donker geschilderd, de wanden in donkere kleur bespannen. 
in de jaren ‘70 zijn plafond en wanden wit gepleisterd en alle houtwerk 
gerestaureerd en in effen lichte kleur geschilderd.

‘Kabinet’ boven de Regentesenkamer 
Boven de Regentessenkamer was een tentoonstelling ingericht. 

Historische elementen en inventaris bewaard
Naast de interieurs zijn in het gebouw enkele onderdelen bewaard, zoals 
doorgangen, een schouw, een oud poortje. Losse inventaris is deels 
bewaard en in depot van het Amsterdam Museum.BRIEF  Bart van Kasteel aan Wim Sandbergh, 14 augustus 1961, bij tekeningen augustus 1961

Stadsarchief dossier 5377, map 16

restauratie van het beschilderde plafond tijdens 
de grote verbouwing van de jaren ‘70



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: DE REGENTENKAMER

de parketvloer uit de renovatie van de 19e eeuw; 
deze is vervangen door een natuursteen vloer 
tijdens de jaren ‘70 verbouwing

FOTO REGENTENKAMER  Auguste Stap, 1904
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: DE REGENTENKAMER

restauratie van het 
beschilderde plafond

versterking van het plafond 
van bovenaf gezien



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: HET KASCOMPTOIR

behoud van de kastenwanden tijdens de jaren 
‘70 verbouwing



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

HET MIDDELHUIS

groen houtwerk pleisterwerk tussen donkere 
vloerbalken

trap naar onder meer 
Regentessenkamer



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: HET MIDDELHUIS

waarschijnlijk licht geschilderde vloerdelen 
tussen de balken

bij de restauratie wit gemarmerd houtwerk



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: DE REGENTESSENKAMER



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: DE REGENTESSENKAMER



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: KABINET BOVEN DE REGENTESSENKAMER, NIET BEHOUDEN



Bouwfoto Amsterdams Historisch Museum, ca. 1974, collectie Amsterdam Museum

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM

DE VERBOUWING BEGINT MET HET VERWIJDEREN VAN VOORZETWANDEN, VERLAANGD PLAFONDS EN INSTALLATIES

1975 2020 2020

ONTWIKKELING VAN HET INTERIEUR SINDS 1975
Bovenstaande foto’s laten zien hoe de binnenruimtes van het stadsmuseum sinds 1975 zijn aangepast. Vanzelfsprekend hebben 
vele tentoonstellingen plaatsgevonden en steeds de uitstraling van de ruimte bepaald. Los daarvan valt vooral op dat veel 
onderdelen zijn toegevoegd aan het interieur, zoals:
- elektrotehcnische installaties: kabelgoten, beamers, camera’s, vluchtroute aanduiding, museumspots en dergelijke
- achterzetramen van lexaan met UV-werende folie, op de bestaande ramen geschroefd
- lichtwering in de vorm van screens aan de binnenzijde van alle ramen
Deze toevoegingen zij te begrijpen vanuit de ontwikkeling van kennis van en visie op het conserveren en tentoonstellen van 
de collectie. Bovenstaande foto’s laten ook goed zien dat deze toevoegingen de beleving van de ruimte en de relatie met het 
monument en de binnenplaatsen verstoren. De verbouwing zal dan ook aanvangen met de fase ‘strippen en saneren’, waarin alle 
installaties en technische componenten evenals voorzetwanden, verlaagd plafonds en aanwezig asbest zullen worden verwijderd.

de historische deur is vervallen, 
een nieuwe deur naar het 
trappenhuis geplaatst

toevoeging van lexaan 
achterzetramen en 
lichtwering (screens)

een grote hoeveelheid 
techniek is toegevoegd, wat 
de ruimte verstoort



Bouwfoto Amsterdams Historisch Museum, ca. 1974, collectie Amsterdam Museum

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM - BESTAANDE SITUATIE

ZAAL OP DE EERSTE VERDIEPING AAN DE MEISJESPLAATS (BOUWDEEL C)

latere toevoeging: extra 
kabelgoten dwars op de 
balkrichting onder balklaag door

latere (na jaren ‘70 verbouwing) toevoeging van 
lexaan achterzetramen en lichtwering (screens)

een grote hoeveelheid 
techniek is toegevoegd, wat 
de ruimte verstoort

museumspots in later 
toegevoegde spanningsrails 
onder balklaag uit



HISTORISCHE 
INTERIEURS 

IN HET ONTWERP
POSITIE VAN DE STIJLKAMERS IN HET NIEUWE AMSTERDAM MUSEUM

POSITIE VAN TE BEHOUDEN HISTORISCHE ELEMENTEN
POSITIE VAN TE BEHOUDEN ELEMENTEN UIT DE JAREN ‘70 VERBOUWING



LOCATIES TE BEHOUDEN HISTORISCHE INTERIEURS EN ONDERDELEN

het ‘Gewelf’: historische 
overkluizing, deel van de 
museumroute

kelder onder de 
Regentenkamer: historisch 
gewelf nog aanwezig 
maar in de jaren ‘70 
ingrijpend aangepast voor 
funderingsherstel

KELDER

N.B. Deze tekeningen zijn 
indicatief en dienen ter 
oriëntatie om de historische 
interieurs te kunnen 
plaatsen in het gebouw. 
Ze dienen samen met het 
bouwhistorisch onderzoek 
te worden gelezen. Na de 
fase ‘strippen en saneren’, 
wanneer voorzetwanden en 
asbest verwijderd zijn, dient 
een complete bouwhistorische 
opname gedaan te worden 
waarin alle resterende 
historische elementen 
en sporen goed worden 
vastgelegd.



‘Van Speyck kamer’: 
geen historisch interieur, 
wel onderzoek naar 
mogelijk aanwezige 
plafondschildering gewenst 

collectebus; N.B. diverse 
historische objecten zijn 
in het gebouw aanwezig 
(waterpompen, lantaarns); 
deze worden hier niet alle 
vermeld. Deze objecten zijn 
deel van de collectie van 
het Amsteradm Museum en 
geïnventariseerd. Het AM 
zorgt voor restauratie advies

trappenhuis uit de jaren 
‘70 met karakteristieke 
detaillering; te behouden

‘Regentenkamer’: 
‘stijlkamer’ gerenoveerd en 
gerestaureerd in de jaren ‘70 
verbouwing

‘Kas comptoir’: ‘stijlkamer’ 
gerenoveerd en 
gerestaureerd in de jaren ‘70 
verbouwing

‘Middelhuis’: 17e eeuwse 
entreehal, gerenoveerd en 
gerestaureerd in de jaren ‘70 
verbouwing

poortje: in jaren ‘70 
verbouwing gevonden 
stenen poortje, ingemetseld 
in nieuwe wand; te 
herplaatsen, locatie n.t.b.

ingelegde natuursteeen vloer 
(kaart Amsterdam), deel van de jaren 
‘70 verbouwing; te behouden 

natuursteen vloeren jaren ‘70 
verbouwing in samenhang te 
behouden (bouwdelen C, K, F, I, J)

bronzen object
jaren ‘70 verbouwing

Van Speyck gedenksteen, 
verplaatst in jaren ‘70 
verbouwing

bank rond monumentale 
boom, te behouden

waterpomp

lantaarn-
houder

waterpomp

nog aanwezige historische 
deur, blijft op deze locatie 
behouden

historische deur, herplaatst 
vanuit bouwdeel E

LOCATIES TE BEHOUDEN HISTORISCHE INTERIEURS EN ONDERDELEN

BEGANE GROND

*
**

*

*

*

N.B. Deze tekeningen zijn 
indicatief en dienen ter 
oriëntatie om de historische 
interieurs te kunnen 
plaatsen in het gebouw. 
Ze dienen samen met het 
bouwhistorisch onderzoek 
te worden gelezen. Na de 
fase ‘strippen en saneren’, 
wanneer voorzetwanden en 
asbest verwijderd zijn, dient 
een complete bouwhistorische 
opname gedaan te worden 
waarin alle resterende 
historische elementen 
en sporen goed worden 
vastgelegd.



Regentessenkamer: 
historisch interieur, 
gerenoveerd en 
gerestaureerd in de jaren ‘70 
verbouwing

historische trap; 
te behouden
historische schouw; 
te behouden; N.B. zie ook het 
bouwhistorisch onderzoek 
voor een compleet beeld 
van aanwezige bijzondere 
onderdelen

trappenhuis uit de jaren 
‘70 met karakteristieke 
detaillering; te behouden

jaren ‘70 kastenwand; 
mogelijk te behouden 
(inventaris Amsterdam 
Museum)

LOCATIES TE BEHOUDEN HISTORISCHE INTERIEURS EN ONDERDELEN

EERSTE VERDIEPING



historische deur; 
te behouden, aan te passen aan hoger vloerpeil

trappenhuis uit de jaren 
‘70 met karakteristieke 
detaillering; te behouden

LOCATIES TE BEHOUDEN HISTORISCHE INTERIEURS EN ONDERDELEN

TWEEDE VERDIEPING

N.B. Deze tekeningen zijn 
indicatief en dienen ter 
oriëntatie om de historische 
interieurs te kunnen 
plaatsen in het gebouw. 
Ze dienen samen met het 
bouwhistorisch onderzoek 
te worden gelezen. Na de 
fase ‘strippen en saneren’, 
wanneer voorzetwanden en 
asbest verwijderd zijn, dient 
een complete bouwhistorische 
opname gedaan te worden 
waarin alle resterende 
historische elementen 
en sporen goed worden 
vastgelegd.



ARCHITECTONISCH 
CONCEPT 

- INTERMEZZO -

HISTORISCHE STRUCTUUR VAN DE BINNENRUIMTES
OPEENVOLGING VAN RUIMTES IN DE MUSEALE ROUTE

BELEVING VAN DE MUSEALE ROUTE DOOR DE NIEUWE ZALEN
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ARCHITECTONISCH CONCEPT VOOR INPASSING VAN HET PROGRAMMA IN HET MONUMENTAAL COMPLEX

‘WIG’
PUNTIGE RUIMTE

koehuis
hooihuis

schoenmaker
glazenmaker
portier

‘stinksloot’
oudmanhuis

slaapplaats voor de kinderen

kinder eetplaats
bleekveld

ziekenhuis

brouwerij
bierkelder

broodkamer

middelhuis

RECHTHOEKIGE RUIMTE

KELDER -1 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

gewelf onder 
Regentenzaal

nieuwe zaal 
Sint Luciën -1

trappen-huis trappen-huis

van Speykkamer, 
Regentenzaal en 

kascomptoir

nieuwe zaal 
Sint Luciën +1

oude zaal 
B+1

STRUCTUUR VAN HUIZEN EN HOVEN

De schuine lijnen van de oorspronkelijke polderverkaveling bepalen de 
vorm van de ruimtes in het gebouw
Het gebouw heeft in zijn groei de schuine belijning van de ondergrond 
tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal gevolgd. Dit heeft 
geresulteerd in de bijzondere vorm van het gebouw en de ruimtes daarin.

Drie soorten ruimtes: 
rechthoekige ruimtes, ruimtes met een schuine wand en ‘wiggen’
In alle plattegronden van het gebouw, door de eeuwen heen, zijn daardoor 
drie ruimtevormen herkenbaar:
- de regelmatige rechthoekige ruimtes
- de ruimtes met een schuin staande wand
- de driehoekige ruimtes
Er is steeds gezocht om hoofdfuncties en belangrijke vertrekken een 
regelmatige vorm te geven. De afgeschuinde ruimtes en wigvormige 
ruimtes resteren dan binnen de gevels van het gebouw en typeren de 
plattegrond.

‘Een dorpje in de stad’: het weeshuiscomplex was deels 
zelfvoorzienend en huisvestte een divers programma
Het weeshuis is een samenstelling van verschillende bouwdelen: vleugels 
en huizen. De huizen hadden op de begane grond hun voordeuren, met 
alle een ander vloerniveau. Vanuit de binnenplaatsen waren zo de ‘huizen’ 
toegankeleijk. De benamingen in de historische plattegronden vertellen het 
verhaal van vele ambachten rond de hoven: een ‘dorpje in de stad’.

Historische flexibiliteit: ontwikkeling van de plattegrond door de 
eeuwen heen
De structuur van huizen leende zich goed voor het ‘verhuizen’ van 
functies. Met het groeien van het aantal wezen moesten slaapzalen of 
keukens ruimer worden en werden verplaatst naar een andere vleugel. 
Wanneer nieuwe activiteiten werden ontplooid of activiteiten, zoals het 
houden van vee, verdwenen, was de structuur steeds flexibel genoeg om 
dat te accommoderen. Pas bij de komt van een publieke functie, met de 
transformatie tot Stadsmuseum, voldeed de huizenstructuur niet langer.

HET PROGRAMMA VAN HET NIEUWE AMSTERDAM MUSEUM

Kortweg bestaat het programma voor het nieuwe Amsterdam Museum uit 
drie belangrijke onderdelen:

Een basis van ‘oude’ zalen in de rechthoekige, regelmatige ruimtes 
van het weeshuis 
Het museum functioneert nu met zalen in de historische ruimtes van het 
weeshuis. Dit zijn veelal karakteristieke ruimte met oude balklagen en 
vensters. Dit type zaal blijft waardevol. Zoals vroeger ook gebeurde zoeken 
we in de bestaande plattegrond naar de grote regelmatige ruimtes binnen 
de schuine lijnen om deze zalen te positioneren.

Toevoeging van grote universele zalen voor een actuele museale 
presentatie
Naast de ‘oude zalen’ zijn nieuwe zalen nodig, met vooral een grotere maat 
dan de oude zalen, museale wanden rondom en soms de mogelijkheid 
voor diffuus daglicht. Deze zalen stellen het museum in staat op op 
eigentijdse wijze te programmeren.

Een continue, eenrichtingsverkeer, integraal toegankelijke route
Het derde wezenlijke onderdeel van het nieuwe museale programma is de 
route die de oude en nieuwe zalen verbindt. Deze moet bezoekers door het 
museaal verhaal leiden op een vanzelfsprekende en boeiende manier. De 
route moet integraal toegankelijk zijn, continu en met eenrichtingsverkeer. 
De ruimtes die dit vraagt zijn circulatieruimtes: comfortabele 
museumtrappen en integraal toegankelijke liften.

Een vierde soort ruimte: ‘wig’ of transitieruimte
De ruimtelijke compositie van deze programma onderdelen binnen de 
schuine contouren van het gebouw levert, zoals het dat altijd gedaan heeft, 
een vierde soort ruimte op: de ‘scherven’ die de puzzel completeren. Deze 
kenmerkende ruimtes verdienen een nadrukkelijk programma en worden 
ingezet als transitieruimte, om de overgang van oud naar nieuw, licht naar 
donker, hoog naar laag of oost naar west te begeleiden. De ruimtes zullen 
de bezoekers begeleiden en kleine rustmomenten bieden in de route.

INPASSING VAN HET PROGRAMMA IN DE STRUCTUUR VAN HET 
GEBOUW

Een opeenvolging van ruimtes in het museaal verhaal
De vier programma onderdelen:
- oude zalen
- nieuwe zalen
- trappen huizen
- transitie ruimtes
vormen samen in een ruimtelijke aaneenschakeling de museale route 
waarin het museaal verhaal verteld kan worden. 

Toevoeging aan de structuur van huizen: ‘zalen-huizen’ en 
‘trappen-huizen’
Zoals bij eerdere verbouwingen vertrekt het plan voor inpassing van 
de nieuwe programma onderdelen ook dit keer vanuit de structuur van 
huizen. De nieuwe programma onderdelen krijgen, zoals vroeger een 
nieuw ambacht, een eigen ‘huis’. Zo krijgt het monumentaal complex een 
uitbreiding met ‘zalenhuizen’ en ‘trappen-huizen’ voor de kernfuncties van 
een museum: expositieruimte en museale route.

TRANSFORMATIE JAREN ‘70: bouwfoto uit de jaren ‘70, waar de ingreep in het 
middengedeelte zichtbaar is: de historische gevels zijn behouden.

PROGRAMMA VAN EISEN: het museale programma bestaat uit de toevoeging van grote en 
zeer grote zalen en een continue route die alle zalen verbindt tot een museaal verhaal

SEQUENTIE: de aaneenschakeling van oude zalen, nieuwe zalen, trappen-huizen en 
transitieruimtes bepaalt het ritme van de museale ervaring
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puntige ruimte

rechthoekige ruimte

STRUCTUUR VAN HUIZEN

HISTORISCHE KAVELSTRUCTUUR IS AFLEESBAAR IN DE HUIZENSTRUCTUUR



oude zalen S-M

nieuwe zal en L-XL

NIEUWE ZALEN, NET ALS OUDE ZALEN: REGELMATIGE RUIMTES BINNEN HUIZENSTRUCTUUR

ARCHITECTONISCH CONCEPT VOOR DE INPASSING VAN DE NIEUWE PROGRAMMA ONDERDELEN



RUIMTELIJKE RIJKDOM: HISTORISCH MOZAÏEK: PATRONEN HERHALEN ZICH MET NIEUWE LADING

oude zalen S-M

trappen-huis L

tussenruimte, ‘scherf’, ‘poché’, 
puzzelstukje, luchtbel

nieuwe zalen L-XL

ARCHITECTONISCH CONCEPT VOOR DE INPASSING VAN DE NIEUWE PROGRAMMA ONDERDELEN



VERBINDING VAN NIEUWE PROGRAMMA ONDERDELEN MET DE MORFOLOGIE VAN HET GEBOUW

BESTAANDE VLEUGEL NIEUWE MUSEUMZAAL TRAPPEN-HUIS

TUSSENRUIMTE / ‘POCHÉ’ / ‘SCHERF’ / ‘PUZZELSTUKJE’ 

ARCHITECTONISCH CONCEPT VOOR DE INPASSING VAN DE NIEUWE PROGRAMMA ONDERDELEN



RUIMTELIJK CONCEPT

RUIMTELIJKE RIJKDOM: HISTORISCH MOZAÏEK: PATRONEN HERHALEN ZICH MET NIEUWE LADING



RUIMTELIJK CONCEPT: SEQUENTIE

RIJKE BELEVING VOOR HET PUBLIEK

KELDER -1 BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

gewelf Regentenzaal zaal Sint Luciën -1 trappen-huis trappen-huisvan Speykkamer, Regentenzaal 
en kascomptoir

zaal Sint Luciën +1 oude zaal B+1



RUIMTELIJK CONCEPT: CONTINUÏTEIT VAN DE ROUTE

BIJ BINNENKOMST IN EEN ZAAL ZIET DE BEZOEKER EERST KUNST

‘BUITENBOCHT’

‘BINNENBOCHT’

ZICHT OP KUNST VERHAALLIJN



 INTERIEUR
ONTWERP

HISTORISCHE STRUCTUUR VAN DE BINNENRUIMTES
OPEENVOLGING VAN RUIMTES IN DE MUSEALE ROUTE

BELEVING VAN DE MUSEALE ROUTE DOOR DE NIEUWE ZALEN



INTERIEUR CONCEPT
STRUCTUUR VAN HUIZEN EN HOVEN

De structuur van huizen is herkenbaar in de individuele interieurs
Het gebouw is door de eeuwen heen gegroeid. Daarbij zijn steeds 
bouwdelen toegevoegd of vervangen. De verschillende ‘huizen’ werden 
ontsloten vanuit de binnenplaatsen met een eigen ‘voordeur’, vloerniveau 
en interieur. Omdat deze ‘huizen’ uit verschillende periodes stamden, 
verschilden de interieurs aanzienlijk. 
De grote ruimtes werden eenvoudig uitgevoerd, voor intensief gebruik 
door grote groepen wezen. Enkele interieurs waren verbijzonderd: ruimtes 
waar voornamelijk volwassenen werkten en bezoek ontvangen werd of die 
voor specifieke werkzaamheden bedoeld waren: keukens, ‘dokterskamer’, 
Regentenkamer met nevenvertrekken, Middelhuis (oude entreehal) en 
Regentessenkamer, administratiekantoor in het Jongenshuis. 
De historische foto’s laten de verschillen tussen deze interieurs goed zien. 

Verdwijnen dan de interieurs in de grote verbouwing van de jaren ‘70
Tijdens de jaren’ 70 verbouwing zijn vrijwel alle interieurs verwijderd. Enkele 
‘stijlkamers’ zijn gerestaureerd en behouden. De nieuwe museale ruimtes 
zijn uitgevoerd met een grote eenvormigheid, passend bij het concept voor 
het nieuwe stadsmuseum van die tijd.

De structuur van huizen wordt weer herkenbaar in de nieuwe 
interieurs van publieke functies aan het maaiveld
In de nieuwe situatie gaat het gebouw vanuit het maaiveld weer open 
en krijgen de ‘huizen’ op de begane grond elk een publieke functie: 
auditorium, educatie, projectruimte, artist in residence, museumrestaurant 
en -café. Bezoekers ervaren zo weer de oorspronkelijke huizenstructuur 
wanneer ze via de historische voordeuren vanuit de hoven de individuele 
huizen, met elk een eigen functie, kunnen bezoeken. 
Het interieur van deze ruimtes zal dit principe ondersteunen: de verschillen 
onderling in wand- en vloerafwerking en zijn uitgevoerd met elk een eigen 
kleur. Wandbetimmeringen refereren aan de vroegere kastenwanden en 
dienen nu ook om bijvoorbeeld A/V-installaties in te bouwen en voor een 
goede ruimteakoestiek. De vloeren, wandbetimmeringen en balklagen 
worden in kleur uitgevoerd, waarbij elke ruimte ‘monochroon’ is, d.w.z. in 
één kleur uitgevoerd. Het toe te passen kleurpalet wordt bepaald aan de 

hand van kleuronderzoek van de nog beschikbare historische onderdelen 
in het gebouw. De variatie in interieurs op begane grond wordt zo weer 
groter, zodat de in de jaren ‘70 gerestaureerde ‘stijlkamers’ weer beter te 
begrijpen zijn als deel van de historische huizenstructuur.

OVERBRUGGENDE ZALEN OP DE VERDIEPING

De museale route op de verdieping volgt de historische structuur van 
de grote slaapzalen
De structuur van huizen is met name aan de hoven aanwezig. Op de 
verdieping lagen de slaapzalen, die de individuele huizenstructuur 
overbrugden met een doorgaand vloerniveau. De inpassing van een 
integraal toegankelijk circuit vanzelfsprekend. 
Het interieur van de museumzalen in deze voormalige slaapzalen refereert 
aan hun vroegere functie in materialisering en detail. De slaapzalen waren 
eenvoudig uitgevoerd met onbewerkt grenen plankenvloeren, waarvan de 
legrichting parallel aan de gevel was. De houten balklagen waren in zicht, 
met daartussen weer vloerdelen en later pleisterwerk. De wanden waren wit 
gepleisterd. De nieuwe zalen krijgen opnieuw plankenvloeren, gepleisterde 
wanden en de balklaag in het zicht. Het plafond wordt van hout gemaakt, 
ten behoeve van de ruimteakoestiek en integratie van spanningsrails voor 
museale verlichting.

Continuïteit van het interieur van de oude en nieuwe zalen
De zalen in nieuwe bouwdelen worden in samenhang met de ‘oude’ zalen 
uitgewerkt: dezelfde houten vloer loopt door, wanden zijn gepleisterd en de 
draagconstructie is van hout. Omdat deze ruimtes groter zijn, is dit geen 
balklaag maar een draagstructuur of kapconstructie van gelamineerd hout. 

Naturel palet in de museale ruimtes: de tentoonstelling brengt kleur
In de museale route wordt geen kleur toegepast. Alle hout is ‘naturel’, niet 
geschilderd. De wanden zijn gepleisterd en geheel vrij van installatiecom-
ponenten: hier komt de tentoonstelling, die de ruimte zijn kleur zal geven.

MATERIALISERING IN STEEN EN HOUT

Op het -1 niveau begint en eindigt de museumroute en ligt de Stadshal. 
Waar de verdieping vooral in hout is uitgevoerd, worden de kelders 
steenachtig. Dit is een voortzetting van de materialisering van het 
monument. Het betekent dat de vloeren op -1 uitgevoerd worden in 
terrazzo en wanden in beton. In de trappenhuizen beleeft de bezoeker de 
overgang van steen naar hout bij het naar boven gaan.

+1
HOUT

STEEN

PLAATS

ZALEN

DETAILLERING IN RELATIE TOT HET MONUMENT

Continuïteit van de museale route: materialisering en detaillering
Voor het museumbezoek is van belang dat de bezoeker continuïteit ervaart. 
Om die reden verlopen overgangen in materiaal (van steen naar hout), 
of van buiten naar binnen (van gekleurd naar naturel palet) geleidelijk. 
Daarnaast zijn er elementen, zoals de museale doorgangen en ramen, 
de houten strokenplafonds, de plinten en de integratie van installatie-
componenten daarin, die gelijk is voor alle ruimtes. In materialisering en 
detaillering daarvan is het monument steeds het vertrekpunt.

Referentie naar historische proporties 
In het monument is, m.n. in de 17e eeuwse delen, toepassing van een 
proportiesysteem kenmerkend. Deze zelfde proporties worden daarom 
toegepast in de nieuwe interieurs: ramen, doorgangen, omlijstingen en 
plinten volgen de historische proporties. Daarbij zijn deze elementen in de 
oude ruimtes kleiner dan in de nieuwe zalen, zodat een doorgang ook in 
verhouding staat tot de ruimte waarin deze zich bevindt

Detaillering: onderscheid tussen oud en nieuw 
Op detailniveau wordt onderscheid gemaakt in de uitwerking van details: in 
de oude ruimtes zijn omlijstingen altijd voorzien van profilering, gebaseerd 
op historisch lijstwerk. In de nieuwe ruimtes hebben omlijstingen dezelfde 
proporties als in oude zalen, maar zijn wat groter en niet voorzien van 
profilering. Zo gaan de oude en nieuwe zalen vanzelfsprekend in elkaar 
over, maar verschillen ook, passend bij hun functie.

Installaties en technische componenten volledig geïntegreerd
Een zeer belangrijk onderdeel van de beleving van de ruimte is dat techniek 
zo onzichtbaar mogelijk is. In het monument was natuurlijk nog weinig 
techniek aanwezig. De nieuwe functie vraagt hier wel om, vanwege de 
nodige klimatisering, beveiliging en verlichting. Zeker in de ‘stijlkamers’ 
moet deze techniek naadloos worden weggewerkt. Ook in de overige 
ruimtes, zowel publiek als niet publiek, is het integreren van de technische 
componenten van belang voor de beleving van de ruimte, waarin de 
afmetingen, lichtval door vensters, en historische balklaag en andere 
onderdelen bepalend zijn voor de beleving vna het interieur.

RESTAURATIE VAN DE STIJLKAMERS: KABINET BOVEN DE REGENTESSENKAMER, NIET BEHOUDEN
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beschrijving Bouwdeel C 

In 1680 - 1682 werden de belendende gebouwen langs de Voorburgwal vernieuwd en met een bouwlaag verhoogd. Bij deze bouwfase werd de bestaande ach-
termuur van bouwdeel (C) uit 1634 gebruikt als achtergevel voor de nieuwe vleugel. Bijzonder was, dat bij de bouw van bouwdeel (C) eveneens gekozen was 
om deze bestaande muur te behouden, destijds al de achtermuur van bouwdeel (K). Deze muur zou de volgende eeuwen problemen blijven opleveren door 
verzakkingen. In 1940 werd nog herstel van de middenmuur tussen (K) en (C) uitgevoerd. 

In 1887 werd de toegang vanuit het middelhuis naar het achterliggende bouwdeel gewijzigd. Er kwam een monumentale trapopgang in het middelhuis met 
een brede doorgang in de bouwmuur. Vanaf het in bouwdeel (L) gelegen tussenbordes werden de bovenliggende verdiepingen toegankelijk gemaakt middels 
twee spiltrappen.(268)
In 1928 werd de begane grondvloer van de meisjes eetzaal verhoogd vanwege de functie als conversatiezaal waarbij meer zicht op de binnenplaats wenselijk 
was. Ter plaatse van het middenhuis en het portaal bij de poort naar de kleine binnenplaats kwamen korte steektrapjes om het ontstaande hoogteverschil op 
te lossen.

Meisjesplaats anno 1900
(Afbeelding: GA)

Middenhuis en
meisjeseetzaal anno 1936
(Afbeelding: GA)

BELEVING VAN HET MONUMENT: 
OP DE BEGANE GROND IS DE STRUCTUUR 
VAN HUIZEN WEER HERKENBAAR: VIA DE 
VOORDEUREN ZIJN DE FUNCTIES AAN HET 
MAAIVELD TOEGANKELIJK. IEDER HUIS 
HEEFT DAARBIJ, ZOALS OOK VROEGER, 
EEN ‘EIGEN’ INTERIEUR DAT ZICH 
ONDERSCHEIDT VAN DE ANDERE HUIZEN.



MATERIALISERING EN PALETMATERIALISERING EN PALET

BEGANE GROND: STRUCTUUR VAN HUIZEN MET ELK EEN INDIVIDUEEL KARAKTERBEGANE GROND: STRUCTUUR VAN HUIZEN MET ELK EEN INDIVIDUEEL KARAKTER

VL
O

ER
W

AN
D

PL
AF

O
N

D
‘STIJLKAMERS’

B.G., +0,5
Pb:  plafond bestaand
Wb: wandafwerking 
 bestaand
Vb: plavuizen bestaand
Mb: inrichting bestaand / 
 AM collectie

c
N.B. optie museaal canvas 
vloer: 3D print tekening / 
patroon

AUDITORIUM
BOUWDEEL C

P8:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W6: lambrisering uit  
 hergebruikt houten  
 panelen
W13: wandbekleding uit  
 houten stroken
Vb: natuursteen bestaand,  
 aangeheeld met steen 
 uit bouwdeel D b.g.

‘PROJECTRUIMTE’
BOUWDEEL D

‘NIEUWEZIJDS 
POORT’ K

P8:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W7: wandbekleding uit  
 houten stroken
W3: pleisterwerk  
 geschilderd
V6: biobinder gietvloer op 
 vloerverwarming (N.B.  
 schoonloopmat)

P7:  balklaag bestaand,  
 onderzijde vloerdelen in  
 zicht
W8: pleisterwerk geschilderd
Vb: plavuizen bestaand
M1,4: vaste inrichting in 
 massief hout uit  
 bestaand gebouw

ruimte in kleur, 
monochroom, op alle 
oppervlakken; kleur n.t.b.

Mogelijkheid wandschilde-
ring i.s.m. kunstenaar

Mogelijkheid plafond-
schildering i.s.m. kunstenaar

Balklaag in kleur geschilderd

Stroken in transparante kleur 
(olie of lak) afgewerkt

Stroken in transparante kleur 
(olie of lak) afgewerkt

Balklaag in kleur geschilderd

ruimte in kleur, 
monochroom, op alle 
oppervlakken; kleur n.t.b.

c
c
c

Alternatief: biopolymeer 
terrazzo met 3D print 
patroon i.s.m. kunstenaar

HORECA
BOUWDEEL K, I

P8:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W7: wandbekleding uit  
 houten stroken
W10: sausklaar  
 (afwerking door  
 exploitant)
Vb: natuursteen bestaand

Balklaag in kleur geschilderd

N.B. kleur 
i.o.m. 
exploitant 

De horeca ruimtes worden casco opgeleverd. De afwerking en inrichting wordt door een later te selecteren horeca exploitant verzorgd. Neutelings Reidijk Architecten adviseert om verlichting en plafondafwerking, 
beeldbepalend voor de uitstraling naar de Nieuwezijds Voorburgwal, voor te schrijven en ook t.a.v. kleurgebruik, meubilair en reclame een ‘casco instructie in het contract met de horeca exploitant toe te voegen om te 
waarborgen dat de horeca een geheel vormt met het museum en passend is binnen het rijksmonument.

*

*

*
N.B. kleur 
i.o.m. 
exploitant

wand sausklaar opgeleverd, 
afwerking door horeca 
exploitant in monochroom 
kleurstelling met plafond

EDUCATIE U
B.G. EN +1

P7:  bestaande balklaag met 
 onderzijde vloerdelen
W10: linoleum wandbeplating 
 te gebruiken als prikbord
V6: biobinder gietvloer op  
 vloerverwarming
M2,4: hergebruikt hout 
 uit het gebouw  



MATERIALISERINGMATERIALISERING

EERSTE VERDIEPING: GROTERE RUIMTES OVERBRUGGEN INDIVIDUELE HUIZENEERSTE VERDIEPING: GROTERE RUIMTES OVERBRUGGEN INDIVIDUELE HUIZEN

OUDE ZALEN
NIEUWE 
ZOLDER

NIEUWE 
ZALEN

OUDE 
ZOLDER

-1

0

+1



MATERIALISERINGMATERIALISERING

EERSTE VERDIEPING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT, AFWISSELING OUDE EN NIEUWE ZALEN, ROND MEISJES- EN JONGENSPLAATSEERSTE VERDIEPING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT, AFWISSELING OUDE EN NIEUWE ZALEN, ROND MEISJES- EN JONGENSPLAATS

OUDE ZALEN
NIEUWE 
ZALEN

NIEUWE 
ZALEN

JONGENS 
PLAATS

MEISJES 
PLAATS

BELEVING VAN HET MONUMENT: 
AF EN TOE EEN BLIK IN DE 
HISTORISCHE KAPPEN; NIEUWE ZALEN 
EN TRAPPENHUIZEN MET NIEUWE 
(HERGEBRUIKT HOUTEN) KAPPEN

-1

0

+1

GROTE RUIMTES OP DE VERDIEPING



MATERIALISERINGMATERIALISERING

EERSTE VERDIEPING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT, AFWISSELING OUDE EN NIEUWE ZALEN, ROND MEISJES- EN JONGENSPLAATSEERSTE VERDIEPING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT, AFWISSELING OUDE EN NIEUWE ZALEN, ROND MEISJES- EN JONGENSPLAATS

GROTE RUIMTES OP DE VERDIEPING

SLAAPZALEN OP DE VERDIEPING: 
IN DE TIJD VAN HET WEESHUIS WAREN 
DE SLAAPZALEN OP DE EERSTE 
VERDIEPING GELEGEN. DEZE GROTE 
RUIMTES OVERBRUGDEN VERSCHILLENDE 
DE ‘STRUCTUUR VAN HUIZEN’ ZOALS 
DIE LEESBAAR IS OP MAAIVELD. DE 
VLOERNIVEAUS ZIJN OP DE EERSTE 
VERDIEPING DAN OOK GROTENDEELS 
GELIJK, WAAR ZE OP DE BEGANE GROND 
PER BOUWDEEL WISSELEN.
HIERVAN MAAKT HET NIEUWE, CONTINUE, 
MUSEAAL CIRCUIT OP DE VERDIEPING 
GEBRUIK. 



MATERIALISERING EN (NATUREL) PALETMATERIALISERING EN (NATUREL) PALET

EERSTE VERDIEPING: CONTINU MUSEAAL CIRCUITEERSTE VERDIEPING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT
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OUDE ZALEN

B, C, D, E, A, S
P4:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W3: museale voorzetwand 
V3: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M2,4: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw

ZALEN +1 
BOUWDELEN Y, Z

ZAAL +1 
BOUWDEEL X

P3:  gelamineerd houten
 balken met akoestisch  
 plafond van hergebruikt 
 eiken parket stroken
W3: museale voorzetwand
V3: hergebruikte grenen  
 vloerdelen 
M2,4: kaders, betimmeringen,  
 hergebruikt hout  
 samengesteld op plaat,
 sortering lichte kleuren

P1:  Raster gelamineerd 
 houten liggers met  
 plafondacassettes van 
 stroken eik hergebruikt 
W3: museale voorzetwand
V3: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M2,4: kaders, betimmeringen,  
 hergebruikt hout  
 samengesteld op plaat,
 sortering lichte kleuren

plint en bies in hout 
aansluitend bij museale 
doorgangen

HOUTEN BALKLAAG EN 
PLAFONDAFWERKING: 
ALLE ZALEN HEBBEN EEN 
HOUTEN DRAAGSTRUCTUUR: 
DE BALKLAGEN IN DE OUDE 
ZALEN, IN DE NIEUWE ZALEN 
EEN STRUCTUUR VAN 
GELAMINEERD HOUT

MUSEALE WAND: 
HET WANDOPPERVLAK IS 
BESCHIKBAAR VOOR DE 
TENTOONSTELLING

HOUTEN VLOEREN: 
DE VLOERAFWERKING 
(HERGEBRUIKTE VLOERDELEN) 
LOOPT DOOR IN ALLE ZALEN 
OP DE VERDIEPING; PER ZAAL 
VERSCHILT DE LEGRICHTING, 
RONDOM IS EEN EIKENHOUTEN 
PLINT EN BIES MET DAARIN 
DE NODIGE TECHNISCHE 
COMPONENTEN



MATERIALISERINGMATERIALISERING

B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, OVERGANG TUSSEN BUITEN EN BINNEN B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, OVERGANG TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

-1

0 PLAATS

DE STADSHAL
ALS VIERDE ‘PLAATS’

MUSEAAL CIRCUIT

KELDERS ALS 20KELDERS ALS 20ee  
EN 21EN 21ee EEUWSE  EEUWSE 
TOEVOEGING OM TOEVOEGING OM 
MUSEUMFUNCTIE MUSEUMFUNCTIE 
(TECHNISCH EN (TECHNISCH EN 
PUBLIEK) TE PUBLIEK) TE 
ACCOMMODERENACCOMMODEREN

STADSHAL ALS VIERDE ‘PLAATS’: 
DE STADSHAL IS EEN OVERDEKT 
ENTREEPLEIN, DE VIERDE ‘PLAATS’ IN 
HET COMPLEX. DE MATERIALISERING 
IS DAN OOK VERWANT AAN DIE VAN DE 
BINNENPLAATSEN.



PLAATS

HUIS HUISHUISHUISHUIS

-1

0

+1

0

MATERIALISERINGMATERIALISERING

MAAIVELD: HUIZEN MET DEUREN, DIE OPENEN NAAR DE BINNENPLAATSMAAIVELD: HUIZEN MET DEUREN, DIE OPENEN NAAR DE BINNENPLAATS

STRUCTUUR VAN HUIZEN RONDOM DE HOVEN

PLAATS



MATERIALISERINGMATERIALISERING

B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

-1

0 PLAATS

HOF

MUSEAAL CIRCUIT

VERBINDING TUSSEN STAD EN ZALEN

-1

0

BELEVING VAN HET MONUMENT: 
EEN BLIK IN HET HISTORISCHE GEWELF 
ONDER DE GEDEMPTE BEGIJNESLOOT EN 
HET GEWELF ONDER DE REGENTENKAMER



MATERIALISERINGMATERIALISERING

B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

HOF

VERBINDING TUSSEN STAD EN ZALEN

-1

0

KELDERS ALS 20KELDERS ALS 20ee EN 21 EN 21ee EEUWSE  EEUWSE 
TOEVOEGING OM MUSEUMFUNCTIE TOEVOEGING OM MUSEUMFUNCTIE 
(TECHNISCH EN PUBLIEK) TE (TECHNISCH EN PUBLIEK) TE 
ACCOMMODERENACCOMMODEREN



MATERIALISERING EN PALETMATERIALISERING EN PALET

B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

c
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OUDE ZAAL

GEWELF
Pb:  metselwerk bestaand
Wb: metselwerk bestaand
Vb: plavuizen bestaand
M1,4: balustrades, vaste  
 inrichting en eventuele 
 akoestische voorzienin-
 gen in massief hout 
 uit bestaand gebouw

STADSHAL

P1:  gelamineerd houten  
 balken met secundair  
 raster, daartussen 
 plafondcassettes herge-
 bruik houten lamellen eik 
W1: schoon beton getint  
 met textuur, rood
V1: biobinder terrazzo met
 circulair toeslagmateriaal 
M1,4: balustrades en meubels 
 hout (hergebruik, donker)

Alternatief: biopolymeer 
gietvloer met 3D print 
patroon i.s.m. kunstenaar

Alternatief: 
biopolymeer gietvloer 
met 3D print patroon 
i.s.m. kunstenaar

BAKSTEEN: 
ALLE ZALEN HEBBEN EEN 
HOUTEN DRAAGSTRUCTUUR: 
DE BALKLAGEN IN DE OUDE 
ZALEN, IN DE NIEUWE ZALEN 
EEN STRUCTUUR VAN 
GELAMINEERD HOUT

METSELWERK: 
HET WANDOPPERVLAK IS 
BESCHIKBAAR VOOR DE 
TENTOONSTELLING

HOUTEN VLOEREN: 
DE VLOERAFWERKING 
(HERGEBRUIKTE VLOERDELEN) 
LOOPT DOOR IN ALLE ZALEN 
OP DE VERDIEPING; PER ZAAL 
VERSCHILT DE LEGRICHTING, 
RONDOM IS EEN EIKENHOUTEN 
PLINT EN BIES MET DAARIN 
DE NODIGE TECHNISCHE 
COMPONENTEN



MATERIALISERINGMATERIALISERING

B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

OUDE ZALEN
NIEUWE 
ZALEN

NIEUWE 
ZALEN

HOFHOF

MUSEAAL CIRCUIT-1

0

+1

CONTINUÏTEIT MUSEAAL CIRCUIT

HOUTEN ZOLDERS

ONDERGRONDSE GEWELVEN

STRUCTUUR VAN HUIZEN RONDOM DE HOVEN

SLAAPZALEN OP +1

-1

+1

+2

0



MATERIALISERINGMATERIALISERING

B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN B.G. EN KELDER NIVEAU: CONNECTIE VAN PUBLIEKE RUIMTE MET MUSEAAL CIRCUIT, TUSSEN BUITEN EN BINNEN 

PALET IN HOUT EN STEEN

HOUTEN ZOLDERS

ONDERGRONDSE GEWELVEN

STRUCTUUR VAN HUIZEN RONDOM DE HOVEN

SLAAPZALEN OP +1

-1

+1

+2

0



TRAPPENHUIS ALS OVERGANG: MATERIALISERING EEN GRADIËNT

MATERIALISERING

‘NIEUWE ZOLDER’:
HOUTEN KAPCONSTRUCTIE 
VAN HOUTEN BALKEN UIT HET 
GEBOUW (BIJVOORBEELD 
RESTAURANT)

PLAFOND ZALEN:
HOUTEN STROKENPLAFOND 
IN ALLE MUSEALE RUIMTES

STEENACHTIGE WANDEN:
HOUTEN STROKENPLAFOND 
IN ALLE MUSEALE RUIMTES

+1

HOUTEN AFWERKING:
LEUNING EN PLINT EN 
HOUTEN PLAFONDS 
‘BEGELEIDEN’ DE 
OVERGANG VAN -1 NAAR +1 
MATERIALISERING



OUDE ZALEN
NIEUWE 
ZOLDER

OUDE 
ZOLDER

PLAATS

PLAATS

HUIS HUISHUISHUISHUIS

BoH

STRUCTUUR VAN HUIZEN RONDOM DE HOVEN

MUSEAAL CIRCUIT-1

0

+1

0

MATERIALISERINGMATERIALISERING

MATERIALISERING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT IN STRUCTUUR VAN HUIZENMATERIALISERING: CONTINU MUSEAAL CIRCUIT IN STRUCTUUR VAN HUIZEN

CONTINUÏTEIT MUSEAAL CIRCUIT:
PALET IN HOUT EN STEEN

HOUTEN ZOLDERS

ONDERGRONDSE 
GEWELVEN

SLAAPZALEN OP +1

-1

+1

+2



MATERIALISERING EN PALETMATERIALISERING EN PALET

CONTINUÏTEIT VAN DE MUSEALE ROUTECONTINUÏTEIT VAN DE MUSEALE ROUTE

c

STADSHAL

P1:  gelamineerd houten  
 balken met secundair  
 raster, daartussen 
 plafondcassettes herge-
 bruik houten lamellen eik 
W1: schoon beton getint  
 met textuur, rood
V1: biobinder terrazzo met
 circulair toeslagmateriaal 
M1,4: balustrades en meubels 
 hout (hergebruik, donker)

N.B. optie museaal 
canvas vloer 
Stadshal: 3D print 
tekening / patroon

ZAAL -1 EN ‘WK’ 
BOUWDEEL Y

P2:  gelamineerd houten  
 balken met secundair  
 raster, daartussen 
 plafondpanelen herge-
 bruik houten lamellen eik 
W3: museale voorzetwand
V2: biobinder terrazzo met  
 circulair toeslag-
 materiaal, licht , met effen  
 holplint

OUDE ZAAL -1
(BOUWDEEL B)

P6:  bestaand plafond 
 beton, schoongemaakt 
 en n.t.b. afgewerkt; 
 plafondeiland van  
 hergebruikt eiken stroken
 met akoestische werking
W3: museale voorzetwand
V2: biobinder terrazzo met  
 circulair toeslag-
 materiaal, licht 

TRAPPENHUIZEN
BOUWDELEN Y, Z

P3:  gelamineerd houten
 balken met akoestisch  
 plafond van hergebruikt 
 eiken parket stroken
W2: schoonbeton grijs met  
 textuur
V2: schoon beton, grijs
M4: kaders, betimmeringen,  
 hergebruikt hout  
 samengesteld op plaat,
 sortering lichte kleuren

ZALEN +1 
BOUWDELEN Y, Z

P3:  gelamineerd houten
 balken met akoestisch  
 plafond van hergebruikt 
 eiken parket stroken
W3: museale voorzetwand
V3: hergebruikte grenen  
 vloerdelen 
M2,4: kaders, betimmeringen,  
 hergebruikt hout  
 samengesteld op plaat,
 sortering lichte kleuren

plint en bies in hout 
aansluitend bij museale 
doorgangen

OUDE ZALEN
B, C, D, E, A, S

P4:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W3: museale voorzetwand 
V3: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M2,4: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw



MATERIALISERINGMATERIALISERING

KLEURGEBRUIK: VASTSTELLEN KLEURPALET AAN DE HAND VAN KLEURONDERZOEKKLEURGEBRUIK: VASTSTELLEN KLEURPALET AAN DE HAND VAN KLEURONDERZOEK

 NIET-MUSEALE PUBLIEKE RUIMTES 
AAN HET MAAIVELD

MUSEALE RUIMTESBUITENRUIMTE

kleuronderzoek: welke 
kleur had het natuursteen 
door de eeuwen heen?

er zijn 
aanwijzingen 
voor 
polychromie: 
kleuronderzoek 
nodig

kleuronderzoek houtwerk in de nog aanwezige interieurs

ROODBRUIN BAKSTEEN EN GEBROKEN 
WITSCHILDERWERK OP HOUTWERK EN 
NATUURSTEEN
HET PALET VOOR HET EXTERIEUR WORDT 
BEPAALD DOOR HET BESTAANDE GEBOUW

ROODBRUIN BAKSTEEN EN GEBROKEN 
WITSCHILDERWERK OP HOUTWERK EN 
NATUURSTEEN
IN DE ‘HUIZEN’ AAN HET MAAIVELD WORDT 
PER HUIS EEN EIGEN TINT TOEGEPAST. HET 
PALET VOLGT UIT KLEURONDERZOEK IN DE 
NOG AANWEZIGE INTERIEURS

GEEN KLEUR IN DE MUSEUMROUTE
HET PALET VOOR HET DE MUSEALE 
ROUTE BESTAAT UIT NATUREL TINTEN: 
BLANK HOUT EN WIT PLEISTERWERK. DE 
TENTOONSTELLING ZAL KLEUR IN DEZE 
RUIMTES BRENGEN.



CONCEPT 
MATERIALISERING

UITGANGSPUNTEN
VISIE CIRCULARITEIT

CONTINUÏTEIT MUSEALE ROUTE
TOEPASSING MATERIALISERING

- INTERMEZZO -



CONCEPT MATERIALISERING: VERBINDING TUSSEN OUD EN NIEUW
MATERIALISERING ‘VAN BINNENUIT’
Net als het ruimtelijk ontwerp, is het interieur evenals het ontwerp 
voor materialisering ‘van binnenuit’ ontwikkeld, vanuit de beleving van 
bezoekers van het museum. Hierin komt het belang van de museale 
prestatie naast versterken van de beleving van het monument tot 
uiting. De materialisering van de transformatie moet zich verhouden 
tot het monument. Een goed begrip van de kenmerken hiervan en de 
achtergronden waarin dit tot stand kwam is daarom het vertrekpunt voor 
het materiaalconcept.

Stenen muren en houten balken: bouwmethode van de 11e-19e eeuw
Het monument was door de eeuwen heen steeds in ontwikkeling. Waar de 
bouwdelen daardoor verschillen, komt de bouwmethode steeds overeen: 
in Amsterdam bouwde men vanaf de 12e eeuw met stenen bouwmuren, 
houten balklagen en dakspanten. In kelders en op maaiveld waren trappen 
en vloeren soms van steen, op de verdiepingen van hout. Binnenmuren 
waren getimmerd, schouwen en schoorstenen van steen vanwege brand.

Hollands classicisme: verhouding tot van Campen 
In de 17e eeuw ging het goed met de stad. De bevolking groeide, en 
daarmee het aantal wezen. De Regenten van het Burgerweeshuis lieten 
verschillende uitbreidingen uitvoeren en vervingen bouwdelen in slechte 
staat. In deze periode ontwierp de jonge Jacob van Campen (1596-1657) 
de gevels rond de Meisjesplaats, eerst drie gevels en later een vierde 
binnen de contour van de bestaande bouwdelen. Jacob van Campen 
had eerder het huis aan het Plein in Den Haag voor Constantijn Huygens, 
getekend. Hij werd beïnvloed door de renaissance en liet zich inspireren 
door kunst, literatuur en gebouwen uit de klassieke oudheid. Hij ontwierp 
in classicistische stijl; zonder de marmeren rijkdom uit Italië maar in hout, 
stuc en baksteen: het ‘Hollands Classicisme’.

Het Burgerweeshuis van Amsterdam: van de burgers 
Het Burgerweeshuis was een liefdadigheidsinstelling, geleid door de 
burgers van Amsterdam, met gelden uit donaties. Het weeshuis verzorgde 
de wezen en leidde hen op in een ambacht. De burgerinitiatieven, 
zoals ook de schutterijen en instellingen voor zieken en ouderen, zijn 
kenmerkend voor de Nederlandse samenleving. Het was een eer en een 

verantwoordelijkheid om Regent of Regentes voor het Burgerweeshuis te 
zijn. Zij kwamen vaak uit de invloedrijkste families van de stad.
Het weeshuis was dus geen rijke instelling: er was geen geld voor pracht 
en praal en dat zou ook als niet passend ervaren worden; wel was men 
trots. In het gebouw en de interieurs is dit herkenbaar in een groot 
pragmatisme: betimmeringen en meubels waren functioneel, decoraties 
en kunstwerken drukken vooral de trots van de stad en de instelling 
uit. De materialisering van het monument is daarom zeer eenvoudig. 
Een voorbeeld is het beschilderde plafond in de Regentenkamer. Dit 
was ‘standaard’ voor de tijd waarin deze gebouwd werd. Later kwamen 
gedecoreerde stucplafonds in de mode en in de meeste panden in 
Amsterdam werden deze onder de planken plafonds aangebracht. In het 
Burgerweeshuis niet: het bestaande plafond was immers nog prima.

MATERIALISERING IN ANALOGIE MET HET MONUMENT
Voor de transformatie is het karakter van het monument het vertrekpunt. 
Het monument krijgt een nieuw leven en heeft al in de jaren ’70 een 
bestemming gekregen als museum. Dit mag herkenbaar zijn, tegelijkertijd 
is het weeshuis ook ‘collectie’ en vertelt het verhaal van de stad. De 
interventie van 2025 voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het leven en 
de gelaagdheid van het monument. De materialisering van het ontwerp 
versterkt de beleving van het monument en, bewust of onbewust, de 
geschiedenis van het monument als klooster en weeshuis.

Skelet in steen en hout: een pragmatische overgang
In analogie met de opbouw van het skelet van het monument, worden 
nieuwe bouwdelen in kelders en op maaiveld van steen (beton). Dit is te 
zien in binnenruimtes, waar het kale materiaal, voorzien van een kleur 
en textuur, ook de afwerking is. Op hogere verdiepingen worden nieuwe 
bouwdelen uit hout geconstrueerd, in eigentijdse vertaling: waar vroeger 
massief hout werd toegepast, is dit nu schaars en gebruiken we CLT.

‘Arte povera’: een nuchtere materialisering
Het weeshuis kende veel ‘kale’ oppervlakken zonder opsmuk. Dit komt 
terug in het museum, waar ook de ‘kale’ materialen beeldbepalend zijn. 
Deze verstandig gekozen materialen zijn degelijk en van goede kwaliteit. 
Waar nodig is een getimmerde toevoeging zoals een museale voorzetwand 

of een houten meubel voor de audiotour toegevoegd. Dit is in analogie met 
de getimmerde lambriseringen en kastenwanden die de klaslokalen van 
het weeshuis kenmerkten. Deze waren van massief hout, gekozen voor en 
lange levensduur en vakkundig bewerkt, wellicht in de eigen timmerschool. 

Circulariteit: van alle tijden
Bij de vele verbouwingen van het weeshuis werd materiaal niet verspild. 
Ook werden materialen, zoals de poort, van elders in de stad herplaatst. 
Dit principe van circulariteit vormt voor de nieuwe verbouwing weer het 
uitgangspunt. Uit het gebouw vrijkomende materialen (onder meer balken, 
eiken trappen, eiken parket, natuursteen vloeren en vensterbanken, 
porisosteen, dakpannen, baksteen, tegels (‘witjes’), deuren en spiegels) 
worden hergebruikt in bijvoorbeeld het gevelmetselwerk (circulair baksteen 
uit poriso), akoestische strokenplafonds (eiken parket). Vrijkomend 
materiaal dat niet hergebruikt wordt is vaak wel van waarde voor andere 
restauratieprojecten en wordt daarvoor ter beschikking gesteld. Voor 
sommige onderdelen (houten vloerdelen) zal vrijkomend materiaal van 
elders betrokken worden. In in- en exterieur zal hergebruikt materiaal 
herkenbaar en beeldbepalend zijn.

Een eigentijds stadsmuseum: van en voor Amsterdammers
Het weeshuis kent een traditie van ornamenten: sculpturen boven de 
poorten, gedenkstenen, borden met namen boven muren. Hieruit spreekt 
de identiteit van de instelling en trots van de stad, evenals dank aan 
donateurs. In de nieuwe bouwdelen komt dit in abstractere vorm terug, 
door bijvoorbeeld de Andreaskruisen uit het stadswapen in wandreliëfs 
te verwerken. Dit drukt uit dat het stadsmuseum van en voor de 
Amsterdammers is.

Palet van rood en wit in pasteltinten: het wapen van Amsterdam
Het wapen van Amsterdam was ook in het weeshuis aanwezig, in 
decoraties en vooral in het wezenkostuum. In rood, wit en zwart kleedden 
de wezen zich in de Amsterdamse kleuren. Het gebouw zelf, in roodbruin 
metselwerk, gebroken wit schilderwerk en donker hout past hier goed bij. 
Dat kan haast geen toeval zijn. Om die reden volgt het nieuwe gebouw dit 
kleurenpalet dat, zoals Max Liebermann schilderde, soms fel kan zijn en 
soms een sfeervol pastelpalet.

EEN KLASLOKAAL IN HET WEESHUIS: plankenvloeren, gepleisterde muren en een 
praktische betimmering voor de wanden

DE REGENTENZAAL: een trots interieur, waarin alle meubels en kunstwerken de trots van de 
instelling uitdrukken; het plafond is eenvoudig beschilderd, stucwerk met krullen ontbreekt

MAX LIEBERMAN (1847-1935): PAUZE OP DE MEISJESPLAATS, 1882: spauzerende 
weesmeisjes, in rood-wit-zwart kostuum, voor de baksteen gevels met witte kozijnen



VERBINDING TUSSEN OUD EN NIEUW

SOBER EN CIRCULAIR
STEEN EN HOUT

NATUURLIJKE MATERIALEN
DEGELIJKE TOEPASSING

VAKMANSCHAP

21E EEUWS
INNOVATIEF MATERIAALGEBRUIK

IN SAMENWERKING MET 
LOKALE KUNSTENAARS

CONCEPT: MATERIAALGEBRUIK ‘IN DE GEEST VAN’ HET MONUMENTAAL COMPLEX

ROOD WIT ZWART
DE KLEUREN VAN AMSTERDAM

DE KLEUREN VAN HET WEESHUIS
RODE BAKSTEEN, 

WIT GESCHILDERD NATUURSTEEN EN HOUT



HERGEBRUIK VAN MATERIAAL UIT DE STAD: 
Circulariteit is van alle tijden. In de 17e eeuw was materiaal kostbaar. 
Onderdelen die vrijkwamen bij sloop werden nooit weggegooid, maar 
opnieuw gebruikt. Een geweldige kans om vrijkomende materialen in 
de stad te verzamelen, zoals plankenvloeren, plavuizen, baksteen en 
natuursteen. Deze materialen kunnen ruw of na bewerking (schoonmaken, 
schuren, samenvoegen, polijsten) met een prachtig patina een nieuw leven 
krijgen en geven. De combinatie van hergebruik en nieuwe, 21e eeuwse 
materialen en productie technieken verbindt oud en nieuw. 

DUURZAAM PALET IN STEEN EN HOUT, ROOD EN WIT, GEMAAKT IN AMSTERDAM

SOBER EN CIRCULAIR
STEEN EN HOUT

NATUURLIJKE MATERIALEN
DEGELIJKE TOEPASSING

VAKMANSCHAP

ROOD WIT ZWART
DE KLEUREN VAN AMSTERDAM

RODE BAKSTEEN, WIT GESCHILDERD HOUT 
EN NATUURSTEEN

21E EEUWS
INNOVATIEF MATERIAALGEBRUIK

IN SAMENWERKING MET 
LOKALE KUNSTENAARS

CONCEPT: MATERIAALGEBRUIK ‘IN DE GEEST VAN’ HET MONUMENTAAL COMPLEX



CIRCULARITEIT: VRIJKOMENDE MATERIALEN

HOUT - AFWERKING

VRIJKOMEND MATERIAAL

Timmerhout en houten afwerkingen komen in aanzienlijke 
hoeveelheden vrij. Dit hout is zeer divers in soort, maat en afwerking. 
Hergebruik is heel goed mogelijk, maar vraagt aandacht.

materiaal
hout (eik, grenen, vuren, anders; diverse afwerkingen)
locatie
alle bouwdelen 
toepassing
timmerwerk, afwerking
kwaliteit
n.t.b.
maat
n.t.b.
hoeveelheid
n.t.b. - zeer grote hoeveelheid
demontage
demonteren
na-bewerking
sorteren, spijkers verijwderen, schoonmaken, zagen
opslag
buiten de bouwplaats (droog)

HERGEBRUIK

Na sortering is duidelijk wat de hoeveelheden zijn, zodat de 
toepassing bepaald kan worden. Timmerhout kan weer als timmerhout 
worden ingezet. 
Het eiken parket zal worden verzaagd en in stroken hergebruikt als 
(akoestische) plafond- en wandpanelen. Het wordt ook in enkele 
deuren als invulling van de panelen gebruikt en toegepast in de 
geluidsabsorberende luiken van het auditorium. Het ontwerp is 
voorbereid op verschillende afmetingen en afwerkingen. 

actie
Een proef is nodig om te onderzoeken hoe het eiken parket het best 
gedemonteerd, schoongemaakt en verzaagd kan worden. Mogelijk is 
schuren en verzagen in stroken alvorens te demonteren de beste en 
meest efficiënte mogelijkheid. Het is aan te raden dit te beproeven 
vóór aanbesteding
locatie
Alle museale ruimtes op de verdieping.
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CIRCULARITEIT: VRIJKOMENDE MATERIALEN

HOUT - CONSTRUCTIEF

VRIJKOMEND MATERIAAL

Constructiehout komt vrij

materiaal
hout divers: grenen, eiken, verschillende afwerkingen (onbewerkt, 
gebeitst, geschilderd)
locatie
bouwdelen R, A, E, M
toepassing
balklagen en kapconstructies
kwaliteit
n.t.b.
maat
n.t.b.
hoeveelheid
n.t.b. - grote hoeveelheid
demontage
voorzichtig demonteren, verbindingen losmaken en hout niet verzagen
na-bewerking
sorteren en zagen naar nieuwe afmetingen; daarbij al dan niet 
afwerking verwijderen
opslag
buiten de bouwplaats, droog

HERGEBRUIK

Vrijkomend constructiehout wordt hergebruikt in de nieuwe kappen 
van de trappenhuizen en in ravelingen. Voor het herstellen van 
ravelingen is sorteren nodig, zodat balken met de Voor de nieuwe 
zalen is het niet geschikt, omdat daar vanwege de grote overspanning 
de sterkte van gelamineerde liggers nodig is, die massief hout niet 
kan realiseren. Voor de kappen van de trappenhuizen, waar kleinere 
overspanningen zijn, wordt het wel ingezet. Resterend hout kan 
worden bewaard voor interieurtoepassingen (vaste inrichting).

actie
Inventarisatie van vrijkomend hout en vastleggen hiervan, zodat 
de restuaratie architect kan bepalen welke balken voor welke te 
repareren ravelingen kan worden ingezet. Vervolgens door de 
constructeur uit het resterend hout te selecteren welke balken igezet 
worden voor de kapconstructies. Resterend hout vast te leggen, ten 
behoeve van hergebruik in de vaste inrichting.
locatie
Ravelingen, kappen trappenhuizen, vaste inrichting.
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CIRCULARITEIT: VRIJKOMENDE MATERIALEN

STEENACHTIG - AFWERKING: KERAMIEK

VRIJKOMEND MATERIAAL

Porisosteen metselwerk uit de jaren ‘70 komt vrij.

materiaal
keramiek
locatie
bouwdelen S, A, E, G, H, F, I, J, B, C, K
toepassing
voorzetwanden aan binnenzijde metselwerk gevels
kwaliteit
n.t.b.
maat
n.t.b.
hoeveelheid
n.t.b. - zeer grote hoeveelheid
demontage
n.t.b.
na-bewerking
deels: schoonmaken, deels: vermalen
opslag
buiten de bouwplaats

HERGEBRUIK

Het vrijkomend porisosteen zal, ontdaan van pleisterwerk en lijm, 
worden verwerkt tot granulaat en als grondstof voor de nieuwe gevel 
bakstenen worden ingezet.
Porisosteen zou deels voor nieuwe binnenwanden in de kelders 
kunnen worden ingezet, in dat geval moeten de stenen in hun geheel 
vrijkomen en worden schoongemaakt. Dit geldt voor een kleine 
hoeveelheid poriso.
Het is te verwachten dat het vrijkomend porisosteen niet allemaal 
nodig is voor het nieuwe gevelmetselwerk. Het is aan te raden te 
onderzoeken of een overschot eveneens kan worden hergebruikt in 
bijvoorbeeld klinkers voor de binnenplaatsen. 

actie
Bemonstering en beproeving van hergebruik van het poriso in circulair 
baksteen.
locatie
Alle nieuwe gevels, techniekruimtes in de kelder, mogelijk 
binnenplaatsen.
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poriso metselwerk  
voorzetwanden

poriso metselwerk  
gepleisterd



MONSTERS BIJ DE 
MATERIALISERING

BIJLAGE: MONSTERBORDEN
DEZE BORDEN ZIJN GETOOND IN DE CRK-1 VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2021



MONSTERBORD

MATERIALISERING VAN BUITEN NAAR BINNEN: NIEUWE GEVELS, OMLOPEN EN STADSHAL



MONSTERBORD

MATERIALISERING MUSEALE RUIMTES



MONSTERBORD

MATERIALISERING DIENSTRUIMTEN: EDUCATIE, KANTOREN EN SANITAIR



INTERIEUR

Visualisaties en schetsen van:
Museale route

Niet-museale publieke ruimtes aan het maaiveld
Historische interieurs

Kantoor- en ondersteunende ruimtes



MUSEALE ROUTE



OVERGANG VAN BUITEN NAAR BINNEN

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

Materialisering van overgangsruimtes kent een steenachtige 
vloer (biobased terrazzo met circulair toeslagmateriaal) als 
vervolg op de bestrating van de binnenplaatsen

Venster biedt zicht door de historische as; ruimtes op deze as 
gelegen hebben een gekleurde afwerking ter markering; zicht 
naar beneden, klein ‘zaaltje’ voor de toegang van het Gewelf



DE OMLOPEN RONDOM DE STADSHAL

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

doorgang naar de omloop 
aan de zijde van de 
Jongensplaats

buitenzijde van de Stadshal 
afgewerkt met pleisterwerk; 
vensters omkaderd met hout

bestaande balklaag inzicht 
(afwerking n.t.b.), daartussen 
houten lamelplafond

bestaande ramen voorzien 
van ‘achterzetraam’ in 
geprofileerd houten kader



DE OMLOPEN RONDOM DE STADSHAL

ZICHT LANGS DE HISTORISCHE AS NAAR HET BOEKHOUDERSHUIS (BOUWDEEL T)

nieuwe hoofdentree via de 
historische voordeur van het 
voormalig Kinderhuis

vide boven de ingang van 
het Gewelf; daglicht valt naar 
beneden

in ruimte langs de historische as aan noord- en zuidzijde van de 
Stadshal is schoonboton in zicht, men is hier weer even ‘buiten’ 

passage door de bestaande wanden gemarkeerd met kaders; 
in de ruimte, die naar de trap van de Stadshal leidt, is het in situ 
schoonbeton zichtbaar, dit markeert de historische as



DE OMLOPEN RONDOM DE STADSHAL OP KELDERNIVEAU

DE BALIE (TWEEZIJDIG) OP NIVEAUS -1

doorgangen door bestaande 
wanden gemarkeerd met 
houten kaders

houten strokenplafond t.b.v. ruimte akoestiek en integratie 
installaties; vervaardigd uit eiken parket, afkomstig uit het 
gebouw, schoongemaakt en bewerkt tot plafonddelen

het Gewelf in de historische 
as, zichtbaar tussen de 
trappen van de Stadshal

op -1 en b.g. niveau vloeren 
van biobased terrazzo met 
circulair toeslagmateriaal



DE OMLOPEN RONDOM DE STADSHAL

ZICHT DOOR DE STADSHAL VANUIT DE ENTREE AAN DE GEDEMPTE BEGIJNESLOOT

doorgangen naar omloop aan de zijde van de 
Meisjesplaats (integraal toegankelijk)

doorgangen naar omloop aan de zijde van 
de Jongensplaats (niet integraal toegankelijk 
vanwege hoogteverschil: bestaand vloerniveau)

zicht door de Stadshal naar het venster naast 
de hoofdentree; daaronder de toegang tot het 
Gewelf en begin van de museale route

detaillering schoonbeton 
refereert aan geprofileerd 
houten architraven



DE STADSHAL

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

in de Stadshal (op de 
historische as) zijn de 
wanden in situ schoonbeton

trap afwerking biopolymeer 
terrazzo, massief houten 
leuningen in de wand

gelamineerd houten 
liggers in twee richtingen: 
hoofddraagconstructie 

plafondcassettes t.b.v. ruimte akoestiek 
en integratie verlichting en installaties, uit 
lamellen (hergebruikt eiken parket)

wandopeningen Stadshal in het ritme van de gevel 
van de Meisjesplaats; rondom houten kaders, met 
delen lamellen t.b.v. ruimte akoestiek



DE OMLOPEN RONDOM DE GROTE ZAAL OP DE EERSTE VERDIEPING

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

op vier posities in de museale route is de bestaande zoldervloer 
geopend; het publiek heeft hier zicht omhoog in de kappen van 
het monument; afgewerkt met houten lamellen tussen de spanten

bestaande balken ingekort en ingekast / 
opgelegd in de CLT wanden van de Grote 
Zaal; daartussen lamellenplafond

bestaande ramen voorzien van achterzetraam, verzonken in 
houten omlijsting; profilering rondom refereert aan historische 
aftimmering kozijnen



OUDE ZALEN ROND DE MEISJESPLAATS

ZAAL BOVEN DE REGENTENKAMER (BOUWDEEL B)

bestaande balklagen in het zicht; afwerking 
n.t.b.; daartussen verlaagd plafond van houten 
stroken (hergebruik) t.b.v. akoestiek en techniek

vloerafwerking uit hergebruikte grenen vloerdelen, 
deels uit het gebouw afkomstig, rondom houten 
randstrook en plint met geïntegreerd installaties

houten geprofileerde kaders 
markeren de museale route

bestaande ramen voorzien van achterzetraam, verzonken 
in houten omlijsting; profilering rondom refereert aan 
historische aftimmering kozijnen; lichtwering geïntegreerd



NIEUWE STIJGPUNTEN IN DE MUSEALE ROUTE

TRAPPENHUIS AAN HET WEZENPLEIN

kapconstructie van houten balken afkomstig uit het gebouw; 
daartussen houten lamellen (hergebruikt eiken parket) met 
akoestische absorbtie

daglicht verlicht de houten 
kapconstructie en begeleidt 
bezoekers naar boven

in situ betonnen wanden in zicht op kelderniveau en 
begane grond met betonnen tredes; steenachtige 
afwerking begeleidt bezoekers naar boven



NIEUWE ZALEN OP DE EERSTE VERDIEPING

ZALEN AAN DE SINT LUCIËNSTEEG IBOUWDEEL Y) EN ACHTER DE JONGENSPLAATS (BOUWDEEL Z)

gelamineerd houten liggers met daartussen verlaagd houten 
stroken plafond, waarin verlichting, ventilatie en installaties zijn 
geïntegreerd

daklicht met geïntegreerde techniek voor 
museale verlichting met daglicht danwel 
kunstlicht; verduisterbaar

alle nieuwe dragende wanden vanaf de eerste verdieping zijn, 
t.b.v. gewichtsbesparing en duurzaamheid, van CLT, met een 
voorzetwand t.b.v. de tentoonstelling



terrazzo vloerafwerking

terrazzo vloerafwerking

houten kaders
in negge ramen

terrazzo vloerafwerking
en plint 

hardglazen balustrade
met rvs randafwerking

museale 
voorzetwand

DE OMLOPEN ROND DE STADSHAL

BOUWDEEL A: OMLOOP STADSHAL AAN DE JONGENSPLAATS

plafond van hergebruikte oude latten / 
voorzien van akoestische isolatie aan 
bovenzijde / latten parallel aan balkenlaag

horizon van hergebruikte oude latten positie schuifdeur
te onderzoekek

P:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W: museale voorzetwand 
V: biobinder terrazzo met
 circulair toeslagmateriaal
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P:  bestaand beton met  
 akoestisch pleisterwerk
W: pleisterwerk kleur 2 (licht
 n.t.b.) op geëgaliseerde 
 bestaande kelderwand
V: biobinder terrazzo met
 circulair toeslagmateriaal
M: kaders, meubels 
 hout (hergebruik, donker)
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BEZOEKERSVOORZIENINGEN

terrazzo vloerafwerking 
in twee kleuren

massief houten kaders, 
nissen voorzien van geperforeerde
houten panelen

lockers en garderobe door derden,
opgenomen in massief houten kaders, 
nissen voorzien van geperforeerde
houten panelen

bovenin vakken voor 
opslag en buggy’s

indeling lockers n.t.b.
met gebruikers

bestaand beton plafond met 
akoestisch pleisterwerk

pleisterwerk wandafwerking
op bestaande kelderwand

BOUWDEEL E: VESTIAIRE OP KELDERNIVEAU



alternatief: bijzondere vloerafwerking 
als museaal canvas

metselwerk wand en
gewelf te handhaven

alleen indirecte verlichting
van het gewelf middels 
lichtlijnen

bestaande roosters in gewelf 
hergebruiken voor nieuwe 
situatie
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nieuwe projectiewand
met verholen deur

P:  metselwerk bestaand
W: metselwerk bestaand
V: plavuizen bestaand
M: balustrades, vaste  
 inrichting en eventuele 
 akoestische voorzienin-
 gen in massief hout 
 uit bestaand gebouw

BEGIN VAN DE MUSEALE ROUTE

BOUWDEEL X: HET GEWELF



MUSEALE ROUTE
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P:  CLT balkenraster met 
 geperforeerd houten  
 panelen (soort 1) en  
 deels diffuus 
 lichtpanelen
W: museale voorzetwand
V: biobinder terrazzo met  
 circulair toeslag-
 materiaal, licht , met effen  
 holplint

BOUWDEEL Y: DE EERSTE NIEUWE ZAAL OP KELDERNIVEAU, AAN DE SINT LUCIËNSTEEG



hergebruikte houten planken in langsrichting 
losgelegd op clt-vloer / delen uitneembaar 
tpv electragoot / afwerking planken met 
niet-gepigmenteerde olie

hergebruikte houten 
plinten / afwerking met 
niet-gepigmenteerde olie.

wandafwerking van 
glasvezelbehang met 
schilderwerk / kleur: wit

houten achterzetraam aan 
binnenzijde bestaande ramen; 
eiken kader rondom met 
profilering

bestaande balklaag handhaven 
en ontdoen van verflaag

positie en uitvoering nooduit 
bordjes conform deel
generieke elementen

roosters tbv inblaas 
lucht hoog boven de
ramen

afzuigroosters, d.m.v. 
ingefreesd patroon,  in plint
tpv penant tussen de ramen

lattenplafond als
horizon om te zetten
in het wandvlak
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P:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W: museale voorzetwand 
V: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw

MUSEALE ROUTE

BOUWDEEL C: DE OUDE ZALEN RONDOM DE MEISJESPLAATS



plafond uit hergebruikt hout
gezaagd in houten latten met]
akoetische voorziening

brandslanghaspel op 
te nemen achter een 
verdekte deur in de hoek
van de ruimte

uplights op houten spanten
tbv indirecte aanlichting van het
plafond.

spanningsrail op de balk uit het
zicht tbv plaatsing spot voor 
aanlichting wand
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P:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W: museale voorzetwand 
V: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw

MUSEALE ROUTE

TUSSEN BOUWDEEL C EN D: ZICHT IN DE OUDE KAPPEN



P:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W: museale voorzetwand 
V: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw
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MUSEALE ROUTE

hergebruikte houten planken in langsrichting geschroefd 
op clt-vloer / delen uitneembaar tpv elektragoot / 
afwerking planken met niet-gepigmenteerde olie

eikenhouten plinten en 
bies / afwerking met 
niet-gepigmenteerde olie

museale wand: pleisterwerk, 
geschilderd

plafond van hergebruikte oude latten / 
voorzien van akoestische isolatie aan 
bovenzijde 

verholen vluchtdeur

spanningsrail op de balken tbv
spots en indirecte verlichting

horizon van hergebruikte 
oude latten

KOP BOUWDEEL E AAN ZIJDE GEDEMPTE BEGIJNESLOOT: ZICHT IN DE OUDE KAPPEN



draagconstructie in zicht: 
gelamineerd houten balklaag

houten bekleding uit hergebruikte
houten latten / akoestisch
absorberend, verlichting en technische componenten geïntegreerd

P:  Raster gelamineerd 
 houten liggers met  
 plafondacassettes van 
 stroken eik hergebruikt 
W: museale voorzetwand
V: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M: kaders, betimmeringen,  
 hergebruikt hout  
 samengesteld op plaat,
 sortering lichte kleuren

BOUWDEEL: X

MUSEALE ROUTE

NIVEAU: 1 ONDERWERP: PERSPECTIEF ZAAL X

hergebruikte houten planken in langsrichting geschroefd 
op clt-vloer / delen uitneembaar tpv elektragoot / 
afwerking planken met niet-gepigmenteerde olie

hergebruikte houten 
plinten / afwerking met 
niet-gepigmenteerde olie

wandafwerking pleisterwerk: 
museale wand
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BOUWDEEL X: DE GROTE ZAAL OP DE EERSTE VERDIEPING
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hergebruikte oude planken  in 
langsrichting geplaatst / afwerking: 
niet gepigmenteerde olie

trap voorzien van houten 
planken als vloer / deel trap 
fungeert tevens als trapheffer

plafond en horizon van hergebruikte oude latten 
voorzien van akoestische isolatie aan bovenzijde / 
latten parallel aan balklaag

houten kaders in negge
ramen

eikenhouten plinten en bies
afwerking: niet gepigmenteerde olie

spanningsrail op balken tbv spots en
indirecte verlichting plafond

wandafwerking 
pleisterwerk

glazen balustrade op trap
en bordes aan zijde ramen

P:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W: museale voorzetwand 
V: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw

MUSEALE ROUTE

OVERGANG BOUWDEEL A NAAR S BOVEN DE JONGENSGALERIJ: INTEGRAAL TOEGANKELIJK
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MUSEALE ROUTE

NIVEAU: 1 ONDERWERP: PERSPECTIEF STADSLAB

plafond en horizon van hergebruikte oude latten 
voorzien van akoestische isolatie aan bovenzijde / 
latten parallel aan balklaag

hergebruikte oude planken  in 
langsrichting geplaatst / afwerking: 
niet gepigmenteerde olie

eikenhouten plint en bies met 
daarin geïntegreerd de nodige 
installatiecomponenten

bestaande balklaag handhaven, van verf 
ontdoen; behandeling en afwerking te bepalen na 
kleinschalige proef

doorgang naar museumzaal
houtenbekleding rondom
perforaties in plafond tbv akoestiek

P:  bestaande balklaag met 
 akoestisch plafond van 
 hergebruikt eiken parket  
 stroken
W: museale voorzetwand 
V: hergebruikt grenen  
 vloerdelen 
M: kaders, betimmeringen,  
 vaste inrichting massief 
 hout soort 2 en  
 hergebruikt hout uit het 
 gebouw

BOUWDEEL S BOVEN DE JONGENSGALERIJ: OUDE ZALEN ROND DE JONGENSPLAATS



HISTORISCHE 
INTERIEURS IN DE 
MUSEALE ROUTE



DE HISTORISCHE INTERIEURS IN DE MUSEALE ROUTE

OVERGANG VAN TRAPPENHUIS NAAR REGENTENKAMER VIA DE VAN SPEYCK KAMER

TOELICHTING INTEGRATIE REGENTENKAMER IN MUSEALE ROUTE
In de Regentenkamer bestuurden de Regenten het Burgerweeshuis. Nieuwe wezen meldden zich 
hier om te worden opgenomen. Het historisch interieur vertelt dit verhaal en zal deel zijn van de 
museale route. De Regentenkamer vormt een ruimtelijke eenheid met de beide nevenvertrekken, 
en de 17e eeuwse gevel aan de Meisjesplaats. Bezoekers betreden het vertrek, nu integraal 
toegankelijk, vanuit het nieuwe stijgpunt aan het Wezenpleintje. Ze hebben dan op -1 het Gewelf 
bezocht, daarna de eerste nieuwe zaal met - ter uitwerking Amsterdam Museum - het verhaal van 
het burgerweeshuis. Deze introductie is van belang voor een goed begrip van het interieur.
Vanuit het trappenhuis betreden bezoekers de Van Speyck kamer, via de museale doorgang, 
geplaatst in de as van het enige venster van het vertrek, dat uitkijkt op de Meisjesplaats. Door 
deze zichtlijn begrijpen bezoekers waar ze zich bevinden. De ruimte, met beschilderd plafond, 
plavuizen (jaren ‘70) en historisch venster maar zonder inventaris, is de ‘schakel’ tussen het 
nieuwe trappenhuis en het historische interieur van de Regentenkamer en het achterliggende 
kascomptoir. Bezoekers kunnen alle drie de ruimtes bezoeken, van waaruit steeds zicht is op de 
Meisjesplaats en de relatie tussen interieurs en gevelcompositie zeer aanwezig is.

zichtlijn naar Meisjesplaats en
hoofdentree: komend vanaf het -1 niveau 
kunnen bezoekers zich 
oriënteren en kunnen de ruimtes 
plaatsen op de begane grond aan de 
Meisjesplaats

transparantie: het vanaf de Meisjes-
plaats kunnen herkennen van de 
Regentenkamer, met van buitenaf 
subtiele herkenningspunten is van 
grote meerwaarde voor de beleving 
van dit interieur. Daarvoor is een 
transparante uitvoering van de 
beglazing, lichtwering en de verlichting 
van belang; te beoordelen aan de hand 
van beproeving.

de Van Speyck kamer als schakel tussen 
het trappenhuis en de Regentenkamer



P:  plafond bestaand
W: wandafwerking
 schilderwerk kleur n.t.b.
V: plavuizen bestaand
M: inrichting bestaand / 
 AM collectie

BOUWDEEL: B NIVEAU: B.G.

VAN SPEYCK KAMER
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NIVEAU: B.G. ONDERWERP:  VAN SPEYCK KAMER

zicht op de Meisjes-plaats door het venster in 
de Van Speyck kamer

zicht naar de Regenten-kamer via de historische deur

te onderzoeken of plafondschildering 
onder het schilderwerk aanwezig is 
(restauratie opgave, buiten scope project)



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS
de parketvloer uit de renovatie van de 19e eeuw; 
deze is vervangen door een natuursteen vloer 
tijdens de jaren ‘70 verbouwing

FOTO REGENTENKAMER  Auguste Stap, 1904
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RUIMTES OP DE BEGANE GROND (‘HUIZEN’) - VOORBEELD: REGENTENKAMER



P:  plafond bestaand
W: wandafwerking
 schilderwerk kleur n.t.b.
V: plavuizen bestaand
M: inrichting bestaand / 
 AM collectie

BOUWDEEL: B NIVEAU: B.G.

REGENTENKAMER

originele gordijnen aanwezig in depot Amsterdam 
Museum; mogelijk replica te herplaatsen, afhankelijk 
van visie Amsterdam Museum

N.B. Alle historische interieurs (‘stijlkamers’ zullen 
1:20 worden opgenomen en getekend. Deel van 
de verbouwingsopgave is het verwijderen van alle 
bestaande installatiecomponenten en vervolgens 
aansluiten op nieuwe klimaat-, brandveiligheids- 
en beveiligingsinstallaties. Ook zal nieuwe 
basisverlichting worden aangebracht. De selectie 
en integratie van betreffende componenten is deel 
van het project en zal op een later moment met 
bouwkundige details en bemonstering van instal-
latiecomponenten worden uitgewerkt. Voor het 
vaststellen van het kleurpalet is kleuronderzoek 
nodig, waarvoor het Amsterdam Museum, met 
advies de van RCE verantwoordelijk is. 

ventilatie openingen voorzien
in achterwand, locatie n.t.b. na detailopname inclusief 
toekomstige inrichting (positie schilderijen en kasten), 
afgestemd op deze elementen

lichtontwerp nader uit te werken; geen inbouw in plafond, 
mogelijk terugbrengen kroonluchter met daarin verwerkt 
installatiecomponenten en verlichtingsspots (N.B. dit is deel 
van de tentoonstellingsinrichting, valt buiten projectscope 
van de verbouwing

plafondschildering en plafondlijsten op 
te nemen, restauratie n.t.b. (valt buiten 
projectscope, uitvoering door Amsterdam 
Museum); i.v.m. bouwkundige detaillering 
bovenliggende balklaag tijdig af te stemmen
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NIVEAU: B.G. ONDERWERP:  REGENTENKAMER

mogelijke na-isolatie van de gevel in ca. 4cm 
aerogel, t.b.v. vervangende ramen met dikkere 
beglazing t.b.v. inbraakwerendheid; nader te 
beoordelen aan de hand van referenctieproject 
bezoek

Kleur voor wandschilderwerk 
te bepalen aan de hand van 
kleuronderzoek



INTERIEUR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM
in de loop der tijd zijn installaties toegevoegd: waar de techniek uit de jaren ‘70 is geïntegreerd maar niet meer volstaat, zijn losse en opbouw componenten toegevoegd, die het historisch interieur 
verstoren; deze zullen verwijderd worden waarna de historische interieurs worden aangesloten op de nieuwe klimaat-, verlichtings- en beveiligingsinstallaties; daarvoor worden componenten op maat en 
op kleur gekozen en geheel weggewerkt. de uitwerking hiervan vindt plaats na detailopname van deze ruimtes en afwerkingen, in overleg met MenA en RCE.

FOTO REGENTENKAMER  Amsterdam Museum, 2012

REGENTENKAMER (JULI ‘12)



P:  plafond bestaand
W: wandafwerking
 schilderwerk kleur n.t.b.
V: plavuizen bestaand
M: inrichting bestaand / 
 AM collectie

BOUWDEEL: B NIVEAU: B.G.

KASKANTOOR
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NIVEAU: B.G. ONDERWERP:  REGENTENKAMER



VAN SPEYCK KAMER - REGENTENKAMER - KASKANTOOR

RELATIE MET DE MEISJESPLAATS

d.m.v. bemonstering te selecteren lichtwering voor zo groot mogelijke 
transparantie; te beoordelen in relatie tot nog met MenA en RCE vast 
te stellen detaillering en beglazing van de vensters

bediening te integreren alle installaties te verwijderen en vervangen door maatwerk 
geïntegreerde installatiecomponenten

HISTORISCHE INTERIEURS AAN DE MEISJESPLAATS
De serie van drie vertrekken - Van Speyckkamer, Regentenkamer, kaskantoor - ligt op de begane grond van het noordelijke 
bouwdeel aan de Meisjesplaats. De samenhang met deze gevel is groot, allereerst omdat het interieur en de gevel uit dezelfde 
bouwfase stammen. Van buitenaf is een verbijzondering van de gevel ter plaatse van deze belangrijke vertrekken aanwezig in de 
vorm van natuurstenen onderdorpels: alle andere vensters hebben houten onderdorpels.
Van binnenuit is de relatie met deze gevel sterk door het zicht op de Meisjesplaats dat de drie vertrekken delen. Het vloerniveau lag 
hier altijd al hoger dan de overige vertrekken aan het maaiveld: de Regenten keken uit over het hof in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de Meisjeseetzaal, van waaruit alleen wie stond de binnenplaats kon zien.
In de huidige situatie verstoren voorzetramen, lichtwering en de bedieing daarvan en vele installatiecomponenten en opbouw 
bekabeling de beleving van de interieurs en de relatie met de Meisjesplaats. Het ontwerp beoogt hier weer meer transparantie te 
realiseren en de installaties geheel te integreren.



NIET-MUSEALE 
PUBLIEKSRUIMTES 
AAN HET MAAIVELD



natuursteen bestaand, eventueel aangeheeld 
met stenen uit bouwdeel D

luiken in open toestand geplaatst tegen 
penant met akoestische kwaliteiten. Opbouw 
met minerale wol en geperforeerde dunne 
beplating

presentatiewand (videowall of projectiescherm)
voorzien van luiken als aan de raamzijde.
Luiken als geheel opzij te schuiven

akoestische wandelementen
rondom op gelijke hoogte

lucht toe- en afvoer hoog op 
wand tussen bouwdelen C en K. 
Ruimte conditionering enkel met 
ventilatie
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NIET-MUSEALE PUBLIEKE RUIMTES AAN HET MAAIVELD

BOUWDEEL C: AUDITORIUM AAN DE MEISJESPLAATS

P:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W: lambrisering uit  
 hergebruikt houten  
 panelen
W: wandbekleding uit  
 houten stroken
V: natuursteen bestaand,  
 aangeheeld met steen 
 uit bouwdeel D b.g.

ruimte in n.t.b. kleur, 
monochroom, op alle 
oppervlakken

Balklaag in kleur geschilderd

Stroken in transparante kleur 
(olie of lak) afgewerkt



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

DE MEISJESEETZAAL - 1904

donker houten plafond tussen 
de balken

lijstwerk rondom de ramen ligt 
voor het pleisterwerk van de wand

lambrizering 
rondom

houten betimmering op korte wand, waarin de 
deur verholen is opgenomen; bij het oorspronkelijk 
vloerniveau had deze wand vierkante proporties

plavuizen of stenen vloer

AUGUSTE STAP  Meisjeseetzaal van het burgerweeshuis, 1904; Beeldbank van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed
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beschrijving Bouwdeel C 

In 1680 - 1682 werden de belendende gebouwen langs de Voorburgwal vernieuwd en met een bouwlaag verhoogd. Bij deze bouwfase werd de bestaande ach-
termuur van bouwdeel (C) uit 1634 gebruikt als achtergevel voor de nieuwe vleugel. Bijzonder was, dat bij de bouw van bouwdeel (C) eveneens gekozen was 
om deze bestaande muur te behouden, destijds al de achtermuur van bouwdeel (K). Deze muur zou de volgende eeuwen problemen blijven opleveren door 
verzakkingen. In 1940 werd nog herstel van de middenmuur tussen (K) en (C) uitgevoerd. 

In 1887 werd de toegang vanuit het middelhuis naar het achterliggende bouwdeel gewijzigd. Er kwam een monumentale trapopgang in het middelhuis met 
een brede doorgang in de bouwmuur. Vanaf het in bouwdeel (L) gelegen tussenbordes werden de bovenliggende verdiepingen toegankelijk gemaakt middels 
twee spiltrappen.(268)
In 1928 werd de begane grondvloer van de meisjes eetzaal verhoogd vanwege de functie als conversatiezaal waarbij meer zicht op de binnenplaats wenselijk 
was. Ter plaatse van het middenhuis en het portaal bij de poort naar de kleine binnenplaats kwamen korte steektrapjes om het ontstaande hoogteverschil op 
te lossen.

Meisjesplaats anno 1900
(Afbeelding: GA)

Middenhuis en
meisjeseetzaal anno 1936
(Afbeelding: GA)

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

DE MEISJESEETZAAL - 1936

plafond tussen de balken
licht geschilderd

kastenwand 
rondom

de houten betimmering is weggenomen, zodat het 
achterliggende deur zichtbaar is; door de verhoging 
van de vloer is een tussenliggend trapje nodig

de vloer van de Meisjeseetzaal is verhoogd, zodat nu 
uitzicht naar de binnenplaats is; afgewerkt met een 
nieuwe tegelvloer met patroon

Meisjeseetzaal van het burgerweeshuis, 1936; Gemeentearchief Amsterdam



uitneembare plint tbv E-distributie
electra in wand tbv voeding
lichtpunten in het plafond

houten planken: mogelijkheid 
plafondschildering i.s.m. kunstenaar

uplights op wand of in/op kader voor indirecte 
verlichting; zo min mogelijk installatiecomponenten 
op het historische planken plafond

gelijk maken van de beide bestaande twee 
nissen aan weerszijden van de bestaande 
doorgang; één verder doorbreken t.b.v. 
doorstroming publiek

eventueel 
herplaatsen 
plaquette 
(collectie 
AM, buiten 
projectscope)

positie voor koffiehoek
uit te rijden

hergebruik bestaande vloerpotten voor 
technische aansluitingen in de vloer
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P:  plafond bestaand
W: wandafwerking 
 bestaand
V: plavuizen bestaand
M: inrichting bestaand / 
 AM collectie

alternatief: biopolymeer 
terrazzovloer met 3D print 
patroon i.s.m. kunstenaar

NIET-MUSEALE PUBLIEKE RUIMTES AAN HET MAAIVELD

BOUWDEEL C: ‘MIDDELHUYS’ OF HISTORISCHE ENTREEHAL AAN DE MEISJESPLAATS, MET DOORGANG NAAR DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

HET ‘MIDDELHUYS’: ENTREEHAL AAN DE MEISJESPLAATS - 1904

een brede trap leidde van de entreehal naar de Regentessenkamer 
op een tussenliggend vloerniveau, en de ruimtes aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal

wit gepleisterd plafond, eerder 
donker (Meischke)

doorgang, later vervallenhoutwerk hier rood (Meischke), 
in de jaren ‘70 wit gemarmerd

natuursteen mozaiek vloer, met 
vooral wit en enkele donkere 
velden bij de doorgangen
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P:  balklaag bestaand,  
 onderzijde vloerdelen in  
 zicht
W: pleisterwerk geschilderd
V: plavuizen bestaand
M: vaste inrichting in 
 massief hout uit  
 bestaand gebouw

N.B. optie museaal canvas 
op de wanden

N.B. optie museaal canvas 
op plafondplanken

N.B. optie museaal canvas 
vloer: 3D print tekening / 
patroon

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD

indirecte verlichting op penanten; aanlichten van de plafonds; 
dit verlichtingsprincipe aanhouden voor de gehele gevel aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal t.b.v. eenduidige uitstraling naar de 
publieke ruimte

bestaande oude planken in het zicht
(mogelijkheid voor schildering i.s.m. 
kunstenaar)

nieuwe tussenwand voor 
bestaande 
trap met verholen deur

uplights op wand voor
indirecte verlichting
via het plafond: dit voorkomt 
dat lichtpunten aan het 
plafond nodig zijn; hier bij 
voorkeur de historische 
plankenvloer in zicht 
houden met zo min mogelijk 
technische componenten

glazen schuifdeur ivm
met tocht

rondom uitneembare plint met 
daarachter E-infra

vloer uit hergebruikte 
rode natuursteen zonder vloerverwarming; 
mogelijk museaal canvas (dan vloer vernieuwen)

in- en uitblaas lucht via 
roosters tussen de balken 
met visuele horizon.

mogelijk wand als
museaal canvas

BOUWDEEL K: ENTREEHAL AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL MET DOORGANG NAAR DE MEISJESPLAATS



P:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W: wandbekleding uit  
 houten stroken
W: pleisterwerk  
 geschilderd
V: biobinder gietvloer op 
 vloerverwarming (N.B.  
 schoonloopmat)

Stroken in transparante kleur 
(olie of lak) afgewerkt

Balklaag in kleur geschilderd

ruimte in kleur, 
monochroom, op alle 
oppervlakken; kleur n.t.b.

pleisterwerk
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BOUWDEEL: D NIVEAU: 0

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD

biobinder gietvloer
workshopwand af te dekken met
verschuifbare houten luiken

plafond- en wandafwerking met houten 
latten, gewonnen uit gerecycled parket

ONDERWERP: MATERIALISATIE / PERSPECTIEF

lucht toe- en afvoer hoog op 
wand tussen de balken

BOUWDEEL D: EDUCATIE / ‘PROJECTRUIMTE’ AAN DE KINDERPLAATS



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

DE KINDERSPEELZAAL AAN DE KINDERPLAATS - 1904

kaal houten vloerdelen lijstwerk rondom de ramen ligt 
voor het pleisterwerk van de wand

lambrizering 
rondom

houten betimmering op korte 
wand, waarin doorgang 
verholen

dubbele deur met beglazing 
naar de Kinderplaats, in jaren 
‘70 dichtgemetseld

AUGUSTE STAP  Kinderspeelzaal van het burgerweeshuis, 1904; Beeldbank van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD
N.B. wand- en plafondafwerking evenals uplights vallen buiten de scope 
van het project (horeca ruimtes casco op te leveren). Neutelings Riedijk 
adviseert verlichting en plafondafwerking danwel toch aan te brengen 
vanuit het project, danwel voor te schrijven aan de horeca exploitant. 
Dit is noodzakelijk om een eenduidige uitstraaling aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal te bewerkstelligen

verholen deur in wand

plafond van houten latten uit gerecycled 
hout met akoestische voorziening (buiten 
projectscope)

wandbekleding (horizon) uit houten latten uit 
gerecycled hout met akoestische voorziening
rondom op gelijke hoogte (buiten projectscope)

toegangsdeuren
vervangen

wand sausklaar op te leveren, afwerking door horeca axploitant; 
Neutelings Riedijk adviseert over 

bestaande natuursteen tegels
te handhaven / herstellen.
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NRA 08-09-’21:
Positie  voor lichtpunten te bepalen door OT op 
plafondtekening t.b.v. één beeld.
Randvoorwaarde aan verlichting door horeca 
exploitant n.t.b. en vast te leggen in casco 
notitie, deel van contract exploitant

P:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W: wandbekleding uit  
 houten stroken
W: sausklaar  
 (afwerking door  
 exploitant)
V: natuursteen bestaand

Balklaag in kleur geschilderd

N.B. kleur 
i.o.m. 
exploitant 

N.B. kleur 
i.o.m. 
exploitant

N.B. wand sausklaar, 
afwerking door horeca 
exploitant in monochroom 
kleurstelling met plafond

BOUWDEEL I: MUSEUMCAFÉ AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL
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bestaande natuursteen tegelvloer 
te handhaven / herstellen (buiten project)
nb: funderingsherstel is noodzakelijk

witte hergebruikte tegels 
op wanden (buiten project)

bestaande balklaag te handhaven
plafondafwerking buiten project

bestaande kozijnen handhaven
nieuwe beglazing
aftimmering neggekanten herstellen

P:  bestaande balklaag met 
 n.t.b. plafond door 
 horeca exploitant
W: hergebruik tegels
  ‘witjes’ uit bestaand  
 gebouw
W: sausklaar (afwerking
 door horeca exploitant)
V: natuursteen bestaand

Balklaag in kleur geschilderd

plafond keuken geen deel van 
casco+ te monteren tussen 
(niet onder) de balklaag, kleur 
af te stemmen met architect

keukenvloer wordt i.v.m. 
funderingsherstel FIJ 
vernieuwd, inclusief 
dekvloer; afwerking door 
horeca exploitant, kleur af 
te stemmen op aansluitende 
ruimtes

N.B. de keuken wordt casco opgeleverd. Wand-, vloer- 
en plafondafwerking zijn geen deel van het project. 
Neutelings Riedijk adviseert de wanden te betegelen 
met vrijkomende ‘witjes’, naar het historisch beeld van 
de ‘strijkschool’ in deze ruimte. Tevens is aan te raden 
in de contracten met de exploitant een vrije zone voor 
de ramen en specificaties voor verlichting op te nemen: 
deze ruimte bepaalt de uitstraling vande Kinderplaats

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD

BOUWDEEL F: HORECA KEUKEN AAN DE KINDERPLAATS



INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

KEUKEN, STRIJKSCHOOL, MUSEUMZAAL EN WEER KEUKEN: HERBESTEMMING ‘WITJES’

‘witjes’
keramiek, tegels

AUGUSTE STAP  Strijkwinkel van het 
burgerweeshuis, 1904; Beeldbank van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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P:  bestaande balklaag met 
 plafond uit hergebruikt 
 eiken parket stroken
W: wandbekleding uit  
 houten stroken
W: sausklaar  
 (afwerking door  
 exploitant)
V: natuursteen bestaand

Balklaag in kleur geschilderd

kleur i.o.m. 
exploitant 

kleur i.o.m. 
exploitant

wand sausklaar, afwerking 
door horeca exploitant in 
monochroom kleurstelling 
met plafond; te omschrijven 
in contract

uplight aan de wand
tbv indirecte verlichting
(buiten project; Neutelings Riedijk adviseert 
deze wel te leveren danwel voorschrijven)

verholen deur in wand

afzuiging ruimte via 
plafond nis (buiten project)

plafond van houten latten
uit gerecycled hout met
akoestische voorziening
(buiten project)

wandcontactdoos
per tafel (buiten project)

afwerking onder houten
wandbekleding door
horeca uitbater

kabelgoot in wand op
te nemen tbv voeding
lichtpunten in plafond
(buiten project)

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD

BOUWDEEL K: MUSEUMRESTAURANT AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

N.B. wand- en plafondafwerking evenals uplights vallen buiten de scope 
van het project (horeca ruimtes casco op te leveren). Neutelings Riedijk 
adviseert verlichting en plafondafwerking danwel toch aan te brengen 
vanuit het project, danwel voor te schrijven aan de horeca exploitant. 
Dit is noodzakelijk om een eenduidige uitstraaling aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal te bewerkstelligen



deuren kastenwand (buiten 
project)
verdekt opgenomen in 
wand

uplights op wand voor 
indirecte verlichting; het is 
belangrijk dat dit dezelfde 
verlichting is als in restaurant, 
café en vergaderruimtes zodat 
het gebouw één gezicht toont 
naar de NZVBW

plafond met houten 
latten uit
gerecyclede houten 
delen

uitneembare plint tbv E-distributie en data; 
aansluitingen te integreren in de plint

biobinder 
gietvloer met 
vloerverwarming

wandvlak (horizon) met houten latten uit
gerecyclede houten delen.
Ventilatieroosters tussen de balken
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P:  bestaande balken met  
 akoestisch omgezet 
 stroken- omgezet plafond  
 hergebruikt eiken
W: linoleum wandbekleding 
 op basis van kurk
V: biobinder gietvloer met 
 houten rand op 
 vloerverwarming
M: hergebruikt hout 
 uit het gebouw  

Houten rand en plint rondom 
zorgt voor aansluiting 
op houten traptredes en 
aangrenzende ruimtes

Plint hout (geolied)

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES

BOUWDEEL K: MULTIFUNCTIONELE RUIMTE BOVEN HET MUSEUMRESTAURANT AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL
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biobinder 
gietvloer

E/data uit de plint

verlichting middels
wandarmaturen 
om geen (of zo min 
mogelijk) technische 
componenten op het 
houten plafond te 
krijgen

ventilatie vanuit wand
(alleen tpv schacht of
verlaagd plafond

n.t.b. vloerroosters / convectoren
in de kruipruimte

planken in het zicht

P:  bestaande balklaag met 
 onderzijde vloerdelen
W: linoleum wandbeplating 
 te gebruiken als prikbord
V: biobinder gietvloer op  
 vloerverwarming
M: hergebruikt hout 
 uit het gebouw  

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD

BOUWDEEL U: EDUCATIERUIMTE AAN DE JONGENSPLAATS
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NRA 08-09-’21:
De vaste inrichting is bij de DO+ raming buiten het casco geplaatst. 
Omdat de inrichting (kastenwand) een integratiemogelijkheid voor 
de techniek betekent, adviseert het OT deze als deel van de vaste 
inrichting uit te werken en de kosten tussen AM en de gemeente te
verrekenen

waar nodig verlichting aan plafond
‘low-tech’ oplossing; geen installaties in 
zicht, geen kabelgoten

radiatoren / convectoren in te kassen
leidingwerk te integreren

verlichting met 
wandarmaturen

ventilatie te integreren
E-trace achter de plint

biobinder
gietvloer

houten dakdelen in het zicht
P:  bestaande balklaag met 
 onderzijde vloerdelen
W: linoleum wandbeplating 
 te gebruiken als prikbord
V: biobinder gietvloer op  
 vloerverwarming
M: hergebruikt hout 
 uit het gebouw  

NIET-MUSEALE PUBLIEKE FUNCTIES AAN HET MAAIVELD

BOUWDEEL K: MUSEUMRESTAURANT AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL (VERDIEPING)



NIET-PUBLIEKE 
RUIMTES



NIET-PUBLIEKE FUNCTIES

bestaande balklaag 
te handhaven

bestaande natuursteen tegelvloer 
te herplaatsen na funeringsherstel

entreebalie 
nader uit te werken

natuursteen plint
als vloer
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plafond van houten latten uit gerecycled hout 
met akoestisch absorberende functie

P:  bestaande balken met  
 akoestisch stroken-
 plafond hergebruikt eiken
W: pleisterwerk geschilderd
V: natuursteen bestaand, te
 herplaatsen na
 funderingsherstel
M: hergebruikt hout 
 uit het gebouw 

BOUWDEEL J: DIENSTENTREE



NIET-PUBLIEKE FUNCTIES
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bestaande kozijnen handhaven
nieuwe beglazing
aftimmering neggekanten herstellen

balustrade tpv entresolvloer
te reconstrueren

kwaliteit bestaande vloer te onderzoeken: bij 
voorkeur te behouden; 
indien dat niet mogelijk is biopolymeer gietvloer

houten plintwanden voorzien van linoleum
wandbekleding op basis van kurk

bestaande houten balklaag met
bovenliggende vloerdelen in het zicht

P:  bestaande balklaag met 
 bovenliggende vloerdelen 
 in zicht
W: linoleum wandbekleding 
 op basis van kurk
V: biobinder gietvloer
 

BOUWDEEL D: EDUCATIE / ‘PROJECTRUIMTE’ AAN DE KINDERPLAATS



plafond van gerecyclede latten 
componenten opgenomen in 
plafond

biobinder gietvloer met
vloerverwarming

inblaasroosters in de
wand tussen de balken

wandarmaturen voor indirecte 
verlichting. Directe verlichting middels 
pendelarmaturen (contactpunt op wand)

linoleum wandbekleding
op basis van kurk

eikenhouten plint met daarin geplaatste technische 
voorzieningen; plint uitneembaar, achterliggende 
ingebouwde wandgoot voor E- en datavoorzieningen

bestaande balklaag te handhaven

NIET-PUBLIEKE FUNCTIES
P:  bestaande balken met  
 akoestisch stroken-
 plafond hergebruikt eiken
W: linoleum wandbekleding 
 op basis van kurk
V: biobinder gietvloer met 
 houten rand op 
 vloerverwarming
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BOUWDEEL I: INTEGRAAL TOEGANKELIJKE VERGADERRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL



DETAILLERING 
INTERIEUR

Details ramen en deuren
Details circulair materiaalgebruik: plafonds en vloeren



DETAILLERING OUDE EN NIEUWE ZALEN

INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEID EN TECHNIEK IN DE OUDE ZALEN

retourlucht via roosters in 
de plint, kanalen achter de 
voorzetwand

de bestaande gevels worden voorzien van een isolatiepakket; omdat de poriso voorzetwanden uit 
de huidige situatie vervallen, neemt de totale dikte van het gevelpakket af

blank houten nieuw kader 
rondom raam, met profilering

lichtwering (twee screens) 
vanuit cassette (boven 
houten kader in de 
voorzetwand geïntegreerd; 
geleiding van de screens 
geïntegreerd in gefreesde 
sleuven in het houten kader

achterzetraam, vlak in 
houten kader (alleen 
beglazing zichtbaar); rondom  
het bestaande raam (hier: 
openslaande ramen op de 
eerste verdieping van de 
Meisjesplaats

inblazen van lucht via 
roosters geïntegreerd in 
houten wandbekleding

spanningsrail t.b.v. museale 
verlichting in de balkrichting 
tussen de balken



DEUREN OVERZICHT: CONCEPT

CONCEPT

Het bestaande monument heeft een grote variatie aan 

doorgangen. Hierin in ondanks de vele verschillende leeftijden een 

duidelijke hiërarchie te herkennen:

a. POORTEN & ENTREES

b. PRIMAIRE DEUREN EN DOORGANGEN

c. SECUNDAIRE DEUREN EN DOORGANGEN

d. TERTIAIRE DEUREN

e. VERDEKTE DEUREN, LUIKEN EN KASTEN

Deze herkenbare hiërarchie blijft gehandhaafd in het nieuwe 

ontwerp; nieuwe deuren en doorgangen sluiten hier op aan:

a. POORTEN & ENTREES

b. MUSEALE DOORGANGEN (poorten aldan niet met schuifdeur)

c. SECUNDAIRE ZICHTDEUREN PUBLIEK

d. NIET ZICHTBARE TERTIAIRE DEUREN (back of house)

e. VERDEKTE DEUREN, LUIKEN EN KASTEN

A B C D E
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DOORGANGEN

HIËRARCHIE VAN DEUREN

HET BESTAAND GEBOUW KENT VEEL VERSCHILLENDE DOORGANGEN EN 
DEUREN. DEZE ZIJN VERSCHILLEND IN BETEKENIS EN KENNEN DAARIN EEN 
HIËRARCHIE: VAN POORTEN VOORDEUREN, EN TOEGANGEN TOT BELANGRIJKE 
RUIMTES (PRIMAIRE DOORGANGEN) TOT KAMERDEUREN, KASTEN EN 
LUIKEN. IN HET MONUMENT IS EEN POORT ANDERS VORMGEGEVEN DAN EEN 
SECUNDAIRE DEUR. DAT PRINCIPE KOMT TERUG IN DE NIEUWE DOORGANGEN. 
DE NIEUWE DEUREN VOLGEN DAARBIJ DE VERHOUDINGEN VAN DIE IN HET 
BESTAANDE GEBOUW



PRIMAIRE DOORGANG

GELIJKE PROPORTIES IN OUDE EN NIEUWE ZALEN

De nieuwe dubbele deuren volgen de indeling en proporties van 
de deuren in het bestaande gebouw. Daarbij is er onderscheid 
tussen primaire, secundaire en tertiaire deuren. Ook zijn 
deuren in de oude bouwdelen kleiner (passend bij bestaande 
deuren en ruimtes) dan die in nieuwe ruimtes (vaak groter). De 
verhoudingen zijn steeds gelijk.



SECUNDAIRE DOORGANG

PROPORTIES GELIJK IN OUDE EN NIEUWE ZALEN

De nieuwe enkele deuren volgen de indeling en proporties van 
de deuren in het bestaande gebouw. Daarbij is er onderscheid 
tussen primaire, secundaire en tertiaire deuren. Ook zijn 
deuren in de oude bouwdelen kleiner (passend bij bestaande 
deuren en ruimtes) dan die in nieuwe ruimtes (vaak groter). De 
verhoudingen zijn steeds gelijk.
De invulling van een paneeldeur kan verschillend zijn en 
bestaan uit een glazen paneel, een houten paneel of uit houten 
stroken t.b.v. akoestische werking.



MUSEALE DOORGANG

OUDE ZALEN

integratie van techniek (vluchtroute aanduiding, 
toegangscontrole, bediening van verlichting en 
lichtwering, etc) in de houten kaders

de oude zalen zijn langwerpig, met beperkte breedte (<5m) en hoogte 
(ca. 2,5-3m); de deuren zijn hier, bij gelijke verhoudingen, kleiner, 
passend bij de proporties van de ruimte

de oude zalen hebben plinten en kaders van 
150mm; de neut is 250mm en komt naar 
voren; rondom is een profilering toegepast



MUSEALE DOORGANG

NIEUWE ZALEN

integratie van techniek (vluchtroute aanduiding, 
toegangscontrole, bediening van verlichting en 
lichtwering, etc) in de houten kaders

de nieuwe zalen zijn groter dan de bestaande zalen en zijn minder 
langwerpig; de deuren zijn hier, bij gelijke verhoudingen, groter dan 
in de oude zalen, passend bij de proporties van de ruimte

de nieuwe zalen hebben plinten en kaders 
van 200mm; de neut is 250mm en ligt vlak in 
het deurkader, zonder profilering



DETAILLERING DOORGANGEN

OUDE ZALEN

de deurkaders rond de doorgangen (evenals secundaire deuren) 
in de oude zalen worden voorzien van een neut en profilering, 
refererend aan de historische detaillering

plint en vloerrand massief 
hout, 150mm

schuifdeur (brand, beveili-
ging) geïntegreerd in 
dagkant museale doorgang



DETAILLERING DOORGANGEN

NIEUWE ZALEN

de deurkaders rond de doorgangen in de nieuwe zalen, voor-
zien van een neut, krijgen een vlakke uitvoering; een referentie 
aan historische detaillering maar herkenbaar eigentijds

plint en vloerrand massief 
hout, 200mm; neut vlak met 
de deurlijst

schuifdeur (brand, beveili-
ging) geïntegreerd in 
dagkant museale doorgang



MUSEALE DOORGANG

VERBINDING TUSSEN OUDE EN NIEUWE ZALEN

de doorgang van een nieuwe naar een oude zaal (hier op de eerste verdieping, komend van de 
zaal aan de Sint Luciënsteeg naar de zaal aan de Meisjesplaats) verbindt twee deurkaders van 
verschillend formaat en is dis wigvormig; bezoekers ervaren daardoor de overgang

in de museale doorgang zijn schuifdeuren geïntegreerd; afhankelijk van de positie in de route is 
dit er één (volglas, separatie in de route), soms is er een tweede (staal met hout bekleed) voor 
brandwerendheid, beveiliging en klimaatscheiding, die alleen sluit bij alarm of na sluitingstijd

in de dagkanten van de 
museale doorgang is ruimte 
voor integratie van techniek



MUSEALE DOORGANG

INTEGRATIE VAN TECHNISCHE EN DUURZAAMHEIDSEISEN

integratie van schuifdeuren in de dagkanten 
van de museale doorgang

de zijwanden van de doorgang zijn als houten 
wanden uitgevoerd, waarvan delen te openen 
zijn t.b.v. bereikbaarheid van installaties

brandslanghaspelkasten, met handbrandmelder, zijn geïntegreerd 
in de dagkanten van de museale doorgangen; een wandpaneel, met 
daarop logo, is te openen

in de dagkanten van de museale doorgang zijn verschillende types 
schuifdeuren geïntegreerd; in geopende toestand vallen de kopse 
zijdes vlak met de wandafwerking



MAATVOERING OUDE ZALEN

CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK: MAATVOERING (PLAFONDS)

in de oude zalen komt de historische balklaag in zicht; daartussen, zo hoog mogelijk, komt een 
verlaagd plafond van eikenhouten stroken van 2cm; dit wordt gemaakt uit vrijkomend eikenhouten 
parket; omdat de balklaag onregelmatig is, is een maatvoeringsprincipe nodig

omdat elke oude ruimte anders is (stramien, balklaag) en meestal niet rechthoekig, vraagt elke 
ruimte om individuele maatvoering; voor het plafond wordt de richting voor de hele ruimte vanuit 
het midden uitgezet, haaks op de gevel; vervolgens wordt het plafond per plafondveld 

de museale doorgang heeft 
een vlak houten plafond



CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK: MAATVOERING (VLOEREN)

MAATVOERING OUDE ZALEN
in de oude zalen komt een vloerafwerking van hergebruikte 
grenen vloerdelen; deels afkomstig uit het gebouw, deels van 
elders, is nog onbekend wat de maat van de vloerdelen zal zijn

rondom het vloerveld wordt een vaste vloerstrook (>150mm), in gelijke afwerking als 
de vaste plinten, gerealiseerd; deze vangt maatafwijkingen op (de ruimtes zijn niet 
rechthoekig); hierbinnen blijft een rechthoekig veld over, in te vullen met vloerdelen

in de lengterichting van de zaal zijn 
doorgaande vloergoten voor E- en 
datavoorzieningen geïntegreerd

de museale doorgang 
voorziet in de overgang 
tussen twee vloervelden



CIRCULAIR MATERIAAL: MAATVOERING (PLAFONDS)

DETAILLERING OUDE ZALEN
integratie van spanningsrails 
parallel aan de balklaag

het uitgangspunt voor integratie en positionering van installaties en technische componenten is 
het vrij houden van de wand, t.b.v. museaal gebruik; alle installatiecomponenten komen daarom in 
het plafond, de bovenste strook van de wand (houten afwerking) , de plint of de vloer

op vaste posities wordt de spanningsrail onderbroken en wordt 
een voorziening voor een installatiecomponent (rookmelder, 
noodverlichting, wifipunt, camera, bewegingsdetector) geboden



CIRCULAIR MATERIAAL: MAATVOERING (VLOEREN)

MAATVOERING OUDE ZALEN
integratie van E- en 
datavoorzieningen in de 
plinten

het uitgangspunt voor integratie en positionering van installaties en technische componenten is 
het vrij houden van de wand, t.b.v. museaal gebruik; alle installatiecomponenten komen daarom in 
het plafond, de bovenste strook van de wand (houten afwerking) , de plint of de vloer

in het vloerpakket van de museale ruimtes worden doorgaande 
vloergoten geïntegreerd; deze zijn toegankelijk via losse 
vloerdelen, sparingen worden tentoonstellingsafhankelijk gemaakt



DETAILLERING OUDE ZALEN

PLAFONDS UIT STROKEN HERGEBRUIKT EIKEN PARKET: MAATVOERING

de plafondafwerking loopt in de museale ruimtes verticaal door op de wand; de maatvoering wordt voor de hele ruimte uitgezet 
en kan per ruimte verschillen (marge in de tussenruimte tussen de lamellen), rondom balken wordt een zone vrij gehouden om 
de onregelmatige afmetingen en posities van de balken op te vangen

boven de houten lamellen komt akoestisch 
absorberende isolatie, waarin E- en 
databekalbeling kan worden geïntegreerd

bij schuine ligging van balken (hier 
overdreven getekend), wordt steeds 
dezelfde ruimte naast de balk vrijgehouden, 
plafondlamellen worden schuin ingekort waar 
nodig



DETAILLERING OUDE ZALEN

PLAFONDS UIT STROKEN HERGEBRUIKT EIKEN PARKET: INTEGRATIE VAN TECHNISCHE COMPONENTEN

tussen de balken wordt vanuit de wand verse lucht ingeblazen in de museumzalen; hiertoe 
worden roosters geïntegreerd in de houten wandbekleding; type, afmetingen en positie 
zijn nog nader te bepalen

boven de houten lamellen komt akoestisch 
absorberende isolatie, waarin E- en 
databekabeling kan worden geïntegreerd

op vaste posities worden de spanningsrails 
onderbroken en wordt een voorziening voor 
een technische component (rookmelder, 
noodverlichting, camera, wifipunt, 
bewegingsdetector, etc) voorzien

alle installatiecomponenten  (rond en 
vierkant) vlak te integreren in een houten 
vierkant paneel t.b.v. aansluiting op het 
lamellenplafond, zodat een minimaal deel 
(alleen het functioneel noodzakelijke) van de 
component te zien is



DETAILLERING OUDE ZALEN

PLAFONDS UIT STROKEN HERGEBRUIKT EIKEN PARKET: INTEGRATIE VAN TECHNISCHE COMPONENTEN

tussen de balken wordt vanuit de wand verse lucht ingeblazen in de museumzalen; hiertoe 
worden roosters geïntegreerd in de houten wandbekleding; type, afmetingen en positie 
zijn nog nader te bepalen

spanningsrail vlak geïntegreerd in de houten 
plafondafwerking

bij rookmelders en camera’s alleen 
het functionele deel onder het houten 
strokenplafond; indien mogelijk een houten 
vierkante afdekplaat, anders bekasting in 
kleur af te stemmen op plafond

lijnrooster te plaatsen net 
boven museale wand t.b.v. 
inblazen ventilatielucht; 
dit is de voorkeursvariant, 
definitief te bepalen na 
beoordeling in proefkamer

rooster te plaatsen in de 
houten wandbekleding t.b.v. 
inblazen ventilatielucht; 
deze variant heeft niet 
de voorkeur, definitief te 
bepalen na beoordeling in 
proefkamer
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