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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doelstelling 

De voorliggende Ruimtelijke motivering heeft betrekking op de herontwikkeling van het 

gebouwencomplex op de percelen omsloten door de Nieuwezijds Voorburgwal, Sint Luciënsteeg en 

de Kalverstraat. Het gebouwencomplex is een rijksmonument, welke is gelegen binnen het 

beschermde stadsgezicht van Amsterdam én binnen de bufferzone van het UNESCO-werelderfgoed 

(zie paragraaf 2.3).  

 

De eerste vermelding van het gebouw dateert al uit 1444 en in de loop der eeuwen zijn vele 

veranderingen en vergrotingen doorgevoerd. Na te zijn gebouwd als klooster is het complex in de 

16e eeuw overgedragen aan het Burgerweeshuis, waarvoor het tot 1960 werd gebruikt. In de jaren 

’70 van de 20e eeuw is het getransformeerd tot stadsmuseum, ten behoeve waarvan ingrijpende 

verbouwingen hebben plaatsgevonden. Op 27 oktober 1975 werd hier het Amsterdams Historisch 

Museum geopend door Koningin Juliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: het Amsterdam Museum, gezien vanuit westelijke richting (bron: Google Earth) 

 

Het inmiddels tot Amsterdam Museum hernoemde complex voldoet niet meer aan de huidige eisen 

die aan een eigentijds museum gesteld worden. Dit geeft aanleiding tot renovatie van het complex. 
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De renovatie richt zich op de thema’s museale presentatie, behoud van de collectie, duurzaamheid 

en integrale toegankelijkheid. In paragaaf 3.3 wordt hierop dieper ingegaan. 

 

Een aantal van de beoogde bouwkundige aanpassingen en de bij het museum behorende horeca 

passen niet in het geldende bestemmingsplan (zie paragraaf 1.4 en 3.4). Doordat het 

bestemmingsplan voor een aantal van deze afwijkingen niet voorziet in een binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid, kan medewerking aan het project alleen worden verleend met een 

buitenplanse afwijking.  

 

Afhankelijk van de afwijkingen moet daarvoor een reguliere procedure of een uitgebreide procedure 

worden gevolgd. De strijdigheden betreffen afwijkingen van bouwregels en van gebruiksregels, die 

alle kunnen worden vergund via de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden of zijn te scharen onder 

artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (de zogenaamde kruimellijst) zodat in principe 

de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Omdat er sprake is van een rijksmonument 

dient niettemin de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast te worden.  

Daarvoor dient het project niet in strijd met goede ruimtelijke ordening te zijn. Het voorliggende 

document vormt de ruimtelijke motivering om te onderbouwen dat het project niet strijdig is met de 

goede ruimtelijke ordening. 

1.2. Leeswijzer 

De voorliggende Ruimtelijke motivering bestaat uit 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan 

op de aanleiding en de doelstelling van het project, de ligging van het project, het geldende 

bestemmingsplan en de benodigde procedure. Hoofdstuk 2 beschrijft het voor het project relevante 

beleid (o.a. Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en horecabeleid). De historie van de locatie, de 

bestaande situatie en het voorgenomen project worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is 

vervolgens aangegeven wat de afwijkingen van het project ten opzichte van het geldende 

bestemmingsplan zijn en er is een ruimtelijke motivering voor de betreffende afwijkingen 

opgenomen. Daarna wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de verschillende omgevingsaspecten als 

verkeer en parkeren, luchtkwaliteit en archeologie. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de 

maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.  
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1.3. Ligging van het project 

Het Amsterdam Museum is gelegen in het hart van de historische binnenstad van Amsterdam. Het 

projectgebied bevindt zich tussen de Kalverstraat, Nieuwezijds Voorburgwal en de Sint Luciënsteeg. 

Het gebouwencomplex is gelegen in de middeleeuwse binnenstad en bevindt zich hemelsbreed op 

circa 250 meter afstand van de Dam. 

 

In de navolgende afbeelding is de ligging van het Amsterdam Museum in de binnenstad van 

Amsterdam weergegeven. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: ligging van het Amsterdam  

Museum (bron: Google Earth) 
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1.4. Vigerende bestemmingsplannen  

Ter plaatse van het Amsterdam Museum geldt het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’. Het 

bestemmingsplan is op 4 juni 2013 vastgesteld door de stadsdeelraad van Amsterdam Centrum en is 

sinds 25 februari 2015 onherroepelijk. Daarop wordt ingegaan in paragraaf 1.4.1. 

 

Vervolgens is een deel van het bestemmingsplan op 18 juli 2018 herzien door vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan geldt 

voor een groot deel van het binnenstad maar is niet relevant voor dit project omdat het 

bestemmingsplan betrekking heeft op het tegengaan van op toeristen gerichte detailhandel en 

dienstverlening. Daarnaast is op 8 juli 2021 het (paraplu)bestemmingsplan 'Kantoren met 

baliefunctie' vastgesteld, dat beperkingen stelt aan het vestigen of gebruiken van kantoren met 

baliefunctie. Het voorliggende project heeft geen betrekking op dergelijke voorzieningen. 

 

Ook geldt ter plaatse het paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders, daarop wordt 

ingegaan in paragraaf 1.4.2.  

 Bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’ 

Het museum is voor het grootste deel bestemd als ‘Gemengd - 2’, met uitzondering van het gebouw 

Kalverstraat 92 dat bestemd is als ‘Gemengd – 2.4’ en een klein bouwdeel aan de zuidzijde met de 

bestemming ‘Centrum – 1’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: uitsnede planverbeelding 

bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’,  

het gebouwencomplex is met een rode 

stippellijn weergegeven, de gebouwdelen  

waaraan ingrepen worden gepleegd met 

doorgetrokken rode lijn 
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Afbeelding: bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’, bestemming ‘Gemengd-2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’, bestemming  

‘Gemengd-2.4’ (Kalverstraat 92) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’, bestemming ‘Centrum-1’ 

(klein bouwdeel aan zuidzijde) 
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De hofjes zijn bestemd als ‘Groen’.  

Afbeelding: bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’, bestemming ‘Groen’ 
 

Afbeelding: bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’, bestemming ‘Verkeer – 1’ 

 

De openbare ruimte rondom de percelen heeft de bestemming ‘Verkeer – 1’. 

 

Tevens is het gehele projectgebied dubbelbestemd als ‘Waarde - Archeologie 2’ en als ‘Waarde - 

Cultuurhistorie’. Bij besluit nr. U99/583, d.d. 29 januari 1999 is de binnenstad aangewezen als 

Beschermd Stadsgezicht. Het aanwijzingsbesluit is onherroepelijk geworden op 24 januari 2003. De 

aanwijzing heeft ertoe geleid dat in het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’ regels zijn 

opgenomen ter bescherming en versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

 

Het gebouwencomplex voor zover gelegen binnen de bestemmingen ‘Gemengd – 2’ en ‘Gemengd – 

2.4’ is in verband met de aanwijzing als rijksmonument op de verbeelding van het bestemmingsplan 

aangeduid als ‘orde-1’. De betreffende bebouwing is zodoende beschermd. De hofjes met de 

bestemming ‘Groen’ en het kleine bouwdeel met de bestemming ‘Centrum – 1’ zijn niet als orde-1 

aangeduid.  
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In de navolgende subparagrafen wordt uiteengezet welke relevante regels voor het projectgebied 

van toepassing zijn met betrekking tot het gebruik en het bouwen. Ook wordt ingegaan op 

afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden. 

 Paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders 

Op 7 oktober 2021 is het paraplubestemmingsplan Grondwaterneutrale Kelders door de 

gemeenteraad vastgesteld. Het parapluplan is een vertaling van het Afwegingskader 

Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam in een juridisch planologisch kader. Het doel van het 

paraplubestemmingsplan is om te zorgen dat alle kelderbouwaanvragen in Amsterdam moeten 

voldoen aan de eis van grondwaterneutraliteit. Het doel van het Afwegingskader 

Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam is het voorkomen van negatieve effecten van (cumulatieve) 

aanleg van kelders op de stand en de stroom van het grondwater. 

Alleen een kelder die grondwaterneutraal kan worden aangelegd komt voor vergunningverlening in 

aanmerking. De (algemene) regels uit het Afwegingskader hebben primair betrekking op kelders met 

één verdieping, een oppervlakte van maximaal 300 m² en een diepte van maximaal 4 meter onder 

het grondoppervlak (maaiveld) gerekend aan de straatkant. Ten aanzien van de kelders die groter 

zijn dan 300 m² en/of dieper dan 4 meter wordt in het Afwegingskader bepaald dat medewerking 

alleen mogelijk is indien aan de hand van een geohydrologisch rapport wordt aangetoond dat de 

aanleg grondwaterneutraal zal plaatsvinden. Dit betekent dat de stand en stroming van het 

grondwater buiten het perceel waarop de kelder is geprojecteerd niet of nauwelijks veranderen, 

waar mogelijk zal verbeteren, en geen negatieve grondwatereffecten optreden. Tot negatieve 

effecten worden in ieder geval gerekend risico's op opbarsten van de deklaag, welvorming, 

grondwateroverlast en grondwateronderlast. 

Het Parapluplan heeft aan het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’ toegevoegd dat binnen de 

hier van toepassing zijnde gebiedsaanduiding 'overige zone 2' het verbod geldt om kelders te 

bouwen, dan wel bestaande kelders te vergroten. Daarin is voorts een binnenplanse afwijking 

opgenomen voor (uitbreiding van) kelders waarbij de eis van grondwaterneutraal bouwen conform 

het afwegingskader en het paraplubestemmingsplan is opgenomen. 

 Toegestaan gebruik  

Gronden met de bestemming ‘Gemengd - 2’ mogen onder meer worden gebruikt ten behoeve van 

kantoren (met of zonder baliefunctie), voorzieningen (o.a. onderwijs, gezondheidszorg, politie, 

brandweer, welzijnsvoorzieningen, recreatieve voorzieningen en culturele voorzieningen), galeries, 

detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening, bedrijven, bedrijfswoningen/dienstwoningen, 

inpandige fietsenstallingen en bestaande inpandige en ondergrondse parkeervoorzieningen. Voor 

sommige functies gelden daarbij aanvullende voorwaarden. Zo mag het bedrijfsvloeroppervlak van 

voorzieningen per vestiging niet meer dan 1.000 m2 bedragen, met uitzondering van grotere 

voorzieningen die aanwezig waren ten tijde van terinzagelegging van het bestemmingsplan. Deze 

mogen worden gehandhaafd maar niet worden vergroot. Voorts zijn detailhandel en 

consumentverzorgende dienstverlening alleen in de kelder, het souterrain en de eerste bouwlaag 

van de bebouwing toegestaan. Op toeristen gerichte detailhandel en/of dienstverlening (onder meer 

een toeristenwinkel) zijn als gevolg van het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit’ niet meer 

toegestaan.  
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In geval van 'Gemengd - 2.4' is naast de standaard toegelaten functies zoals genoemd in ‘Gemengd – 

2’ tevens horeca 4 in de eerste bouwlaag en de daaronder gelegen bijzondere bouwlaag 

(kelder/souterrain) toegestaan.  

Horeca 4 omvat horecabedrijven die tot hoofddoel hebben het voor consumptie ter plaatse 

verstrekken van in hoofdzaak ter plaatse bereide maaltijden en van in hoofdzaak ter plaatse bereide 

etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische, zwak- en niet-alcoholische 

dranken. Onder horeca 4 worden in elk geval begrepen restaurants, lunchrooms, koffiehuizen en 

ijssalons. 

 

Het kleine bouwdeel met de bestemming ‘Centrum – 1’ mag worden gebruikt voor onder meer 

wonen, kantoren (met of zonder baliefunctie), voorzieningen (o.a. onderwijs, gezondheidszorg, 

politie, brandweer, welzijnsvoorzieningen, recreatieve voorzieningen en culturele voorzieningen), 

galeries, detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening, bedrijven, 

bedrijfswoningen/dienstwoningen en bestaande inpandige en ondergrondse parkeervoorzieningen. 

Voor sommige functies gelden daarbij aanvullende voorwaarden. 

 

De hofjes zijn bestemd als ‘Groen’ mogen worden gebruikt als plantsoenen, parken, pleinen, 

straatmeubilair, speelplaatsen, bijbehorende fiets- en voetpaden, nutsvoorzieningen, water, 

voorzieningen ten behoeve van ondergrondse warmte- en koudeopslag.  

Het gebruik van de tot 'Groen' bestemde gronden ten behoeve van evenementen en daarbij 

behorende noodzakelijke bouwwerken, is, met inachtneming van andere gemeentelijke regelgeving, 

toegestaan. 

 

De gronden binnen de bestemming ‘Verkeer – 1’ mogen o.a. worden gebruikt voor rijwegen, 

ongebouwde parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, straatmeubilair, pleinen, 

speelvoorzieningen en groen. De bestemming is voorts gericht op behoud en herstel van de 

cultuurhistorische waarden van stoepen. 

Ongebouwde terrassen zijn toegestaan met inachtneming van andere gemeentelijke regelgeving, in 

dit geval het terrassenbeleid. Tenslotte zijn openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten 

behoeve van ondergrondse warmte- en koudeopslag toegestaan.  

 Toegestane bebouwing 

Het gebouwencomplex is bestemd als ‘Gemengd – 2’ en ‘Gemengd – 2.4’ en aangeduid als orde 1, 

met uitzondering van delen van de bestaande hofjes en het kleine bouwdeel met de bestemming 

‘Centrum – 1’. De bouwregels voor beide gemengde bestemmingen zijn gelijk. Voor de als orde 1 

aangeduide gronden geldt dat de maximum goot- en bouwhoogte gelijk is aan de bestaande goot- 

en bouwhoogte. Er gelden verder nog diverse bouwregels, waaronder: 

• de voorgevel mag aan de straatzijde uitsluitend op de bestemmingsgrens worden 

gesitueerd; 

• de diepte van gebouwen zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp 

van het bestemmingsplan mag met 2,5 meter ten opzichte van de achtergevel van de 

belending worden uitgebreid waarbij de goot- en bouwhoogte van de uitbreiding gelijk dient 
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te zijn aan de goot- en bouwhoogte van het gebouw zodat er sprake is van een verlenging 

van de bestaande kap; 

• de minimale bouwhoogte van de eerste bouwlaag bedraagt 3,50 meter, tot een diepte van 

minimaal 5 meter gemeten vanaf de voorgevel en de bouwhoogte van gebouwen bedraagt 

minimaal 9 meter; 

• het construeren van ondergrondse bouwlagen is niet toegestaan; 

• de bovenste bouwlaag dient vanaf de goot binnen een hellingshoek van ten hoogste 60 

graden, gemeten vanaf de zijgevels of van de voor- en achtergevel, te worden gebouwd;  

• dakterrassen zijn niet toegestaan; 

• het is niet toegestaan de gevel zodanig te construeren dat een gesloten plint in de eerste 

bouwlaag ontstaat, bergingen mogen daarom aan de straatzijde alleen in het souterrain 

worden gesitueerd; 

• loggia's zijn aan de straatzijde niet toegestaan; 

• het samenvoegen van gebouwen (het maken, toevoegen of vergroten van enige verbinding 

door middel van verwijdering van een of meer (delen van) muren tussen twee of meer 

gebouwen) is niet toegestaan; 

• in verband met de hoge archeologische verwachting dient vanwege de dubbelbestemming 

‘Waarde - archeologie 2’ voor bodemverstorende bouwwerkzaamheden groter dan 50 m² 

en dieper dan 0,50 meter onder maaiveld een archeologisch rapport te worden overlegd; 

• in verband met de ligging binnen beschermd stadsgezicht zijn door middel van de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie’ beschermende regels opgenomen om de met 

het beschermde stadsgezicht verbonden cultuurhistorische en architectonische waarden te 

behouden, te herstellen en te versterken: voor orde 1 geldt de bescherming conform de 

Monumentenwet 1988 (inmiddels Erfgoedwet) zodat er geen aanleiding is voor aanvullende 

bescherming via het bestemmingsplan. 

 

Ter plaatse van de bestemming ‘Centrum – 1’ geldt een maximum bouwhoogte van 8 meter. Het is 

niet toegestaan om bouwvolume ondergronds uit te breiden of te creëren. 

 

Ter plaatse van de bestemming ‘Groen’ mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouw zijnde, ten 

dienste van de bestemming worden gebouwd met een maximum bouwhoogte van 3,5 meter. 

 

Binnen als ‘Verkeer – 1’ bestemde gronden zijn geen gebouwen toegestaan, met uitzondering van 

kiosken en andere ondergeschikte delen van gebouwen (zoals balkons, erkers, luifels, etc.) die ten 

tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan voorkwamen. Deze kiosken 

en andere ondergeschikte delen van gebouwen mogen worden vernieuwd maar niet worden 

vergroot. Verder mogen stoepen niet worden vergroot. Bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen 

maximaal 3,5 meter hoog zijn.  
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 Binnenplanse afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 

In het bestemmingsplan zijn de volgende relevante afwijkingsbevoegdheden en 

wijzigingsbevoegdheden opgenomen: 

• in de bestemmingen ‘Gemengd - 2’, ‘Gemengd – 2.4’ en ‘Centrum – 1’ is een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen waardoor een uitbreiding van een voorziening met een 

groter vloeroppervlak dan 1.000 m2 kan worden toegestaan wanneer de uitbreiding het 

woon- en leefmilieu niet in onevenredige mate aantast en geen overmatige 

verkeersaantrekkende werking tot gevolg heeft (artikel 13.6.2 / 16.6.2 / 3.6.1); 

• in de bestemmingen ‘Gemengd - 2’ en ‘Gemengd – 2.4’ is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen waardoor een bestaande horecazaak kan wordt verplaatst naar een andere 

locatie, indien en nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. de horecazaak zich in de eerste bouwlaag bevindt; 

b. de functiemenging in de omgeving wordt verbeterd; 

c. het woon- en leefklimaat wordt verbeterd; 

d. de verplaatsing een bijdrage levert aan de renovatie van het desbetreffende bouwblok 

(artikel 13.7.6 / 16.7.5) 

• er is een afwijkingsbevoegdheid in de bestemming ‘Gemengd - 2’, ‘Gemengd – 2.4’ en 

‘Centrum – 1’ opgenomen voor de bouw van een kelder tot een maximum van twee 

bouwlagen, mits wordt voldaan aan de grondwaternorm van de gemeente Amsterdam en 

uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat de kelder geen verslechtering van de huidige 

grondwatersituatie tot gevolg heeft en niet leidt tot een vermindering of tenietdoening van 

het waterkerend vermogen van waterkeringen (artikel 13.4.2 / 16.4.2 / 3.4.2);  

• de maximale goot- en bouwhoogte van orde 1-bebouwing in de bestemming ‘Gemengd - 2’ 

en ‘Gemengd – 2.4’ kan door middel van de toepassing van een afwijkingsbevoegdheid voor 

wat betreft lagere gebouwdelen of onbebouwde gronden worden verruimd tot de 

goothoogte aan de straatzijde en voor wat betreft de bouwhoogte tot aan de 

oorspronkelijke kap indien de oorspronkelijke kap wordt hersteld (artikel 13.4.6 / 16.4.6); 

• de bouwhoogtes kunnen via de toepassing van een afwijkingsbevoegdheid met 4 meter 

worden overschreden voor o.a. liften, koelinstallaties, condensatoren en 5 meter voor 

schoorstenen en ventilatie-inrichtingen mits deze bouwdelen om aantoonbare redenen niet 

(geheel) inpandig kunnen worden gerealiseerd en er aan enkele aanvullende voorwaarden 

wordt voldaan (artikel 13.4.5 / 16.4.5/ 3.4.5); 

• samenvoegen kan worden toegestaan mits het te realiseren plan een bijdrage levert aan de 

transformatie van en een nieuw kwaliteitsimpuls voor het plangebied, het te realiseren plan 

geen onevenredige schade toebrengt aan de waarde van de stedenbouwkundige of 

bouwhistorische structuur en het bouwplan is geleegen buiten de kernzone van het UNESCO 

werelderfgoed gebied. 

• binnen de bestemming ‘Verkeer – 1’ kan worden afgeweken van de bouwregels voor het 

maken van stoepen, stoeptreden, pothuizen en toegangen tot souterrains en kelders en het 

vergroten van bordessen en buitentrappen (25.4.1). 

• minimale en maximale hoogte-, breedte-, diepte- en oppervlaktematen voor bebouwing 

kunnen via een algemene afwijkingsbevoegdheid tot 10% worden overschreden, mits er 
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geen extra bouwlaag wordt gerealiseerd en bestemmingsgrenzen niet worden overschreden 

(artikel 37.4); 

• bestemmingsgrenzen kunnen via een algemene afwijkingsbevoegdheid worden 

overschreden voor o.a. balkons, erkers, luifels, reclame en andere ondergeschikte 

bouwdelen mits aan de omschreven voorwaarden wordt voldaan (artikel 37.5).  

• Op basis van het Parapluplan ‘Grondwaterneutrale Kelders’ geldt de binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheid voor (uitbreiding van) kelders waarbij de eis van grondwaterneutraal 

bouwen conform het afwegingskader en het paraplubestemmingsplan is opgenomen. 

1.5. Procedure 

Het project past niet in het geldende bestemmingsplan (zie ook paragraaf 3.4). Gelet op het 

bepaalde in artikel 2.10 lid 2 van de Wabo, dient beoordeeld te worden of vergunningverlening 

onder toepassing van artikel 2.12 van de Wabo mogelijk is. Er wordt op meerdere onderdelen 

afgeweken van het geldende bestemmingsplan, waaraan medewerking kan worden verleend via de 

binnenplanse afwijkingsmogelijkheden of op grond van artikel 4 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht (de zogenaamde kruimellijst). Daarom is in principe de reguliere 

voorbereidingsprocedure van toepassing. Echter, omdat er sprake is van een rijksmonument dient 

de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast te worden.  
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2. Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het rijksbeleid en provinciaal beleid. Vervolgens wordt 

ingegaan op het cultuurbeleid, het horecabeleid en op het overige relevante beleid van de 

gemeente Amsterdam. 

2.1. Rijks- en provinciaal beleid 

 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgesteld op 11 september 2020 en ligt momenteel voor 

aan de eerste kamer. De NOVI richt zich op vier prioriteiten. Deze onderwerpen hebben onderling 

veel met elkaar te maken en ze hebben gevolgen voor hoe we onze fysieke leefomgeving inrichten. 

De Nationale Omgevingsvisie helpt bij het maken van de noodzakelijke keuzes.  

• Ruimte maken voor de klimaatverandering en energietransitie  

• De economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden  

• Onze steden en regio’s sterker en leefbaarder maken  

• Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen  

 

Toetsing van het project aan de Nationale Omgevingsvisie 

 

De Nationale Omgevingsvisie heeft geen invloed op de beoogde renovatie van het museum. 

 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. In het Barro worden een aantal projecten van Rijksbelang met name genoemd en exact 

ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen moeten 

voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is 

vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

 

Toetsing van het project aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

 

Geen van de in het Barro en de Rarro geregelde onderwerpen heeft invloed op de locatie waar de 

beoogde renovatie van het museum is voorzien. Deze zijn hier niet aan de orde. 

 Omgevingsvisie NH2050 

Op 19 november 2018 heeft Provinciale Staten de Omgevingsvisie NH2050 ‘Balans tussen 

economische groei en leefbaarheid’ vastgesteld. De Omgevingsvisie NH2050 wil zorgen voor balans 

tussen economische groei en leefbaarheid.  
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In de visie zijn 5 bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de 

leefomgeving: 

1. Dynamisch schiereiland. Hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, te 

midden van water, leidend. 

2. Metropool in ontwikkeling. Hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam 

steeds meer als één stad functioneert. 

3. Sterke kernen, sterke regio’s, gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de 

gehele regio waarin ze liggen vitaal houden. 

4. Nieuwe energie, benut de economische kansen van de energietransitie. 

5. Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, hierin staan het ontwikkelen van natuurwaarden en 

een economisch duurzame agrarische sector centraal. 

 

Ten aanzien van de metropool Amsterdam wordt geconstateerd dat deze zich snel ontwikkeld. De 

vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven houdt aan, evenals de ruimtevraag voor recreatie en 

andere functies. Tegelijkertijd wil de provincie de landschappen in de metropool sparen. De 

bebouwingsopgave moet dan ook zoveel mogelijk binnen de bestaande kernen plaatsvinden, met 

een voorkeur voor knooppunten van openbaar vervoer. Verdichting vraagt steeds meer inventiviteit 

en bestuurskracht. De bebouwde omgeving wordt steeds intensiever gebruikt, de plancapaciteit 

binnenstedelijk blijkt door een andere kijk op stad en stedelijkheid een stuk groter te zijn dan lang is 

gedacht. En zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw moeten worden ingezet op besparing van 

energie, een klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting en bij nieuwbouw ook op circulair bouwen. Dit 

alles moet samen gaan met de verdere verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij 

onderkent de provincie dat verdichting in de kernen leidt tot toenemende druk op het landschap. 

 

Wonen en werken worden binnenstedelijk geconcentreerd (transformeren, bundelen, verdichten). 

Hierbij dient oog te worden gehouden voor behoud en versterking van de leefbaarheid in bestaande 

en nieuwe gebieden. Ook dient er een vinger aan de pols te worden gehouden voor wat betreft de 

kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de vraag door er voor te zorgen dat regionale 

afspraken over stedelijke ontwikkelingen bij de vraag blijven aansluiten.  

 

Toetsing van het beoogde project aan de NH2050 

 

De renovatie van het museum is niet in strijd met de omgevingsvisie NH2050 “Balans tussen 

economische groei en leefbaarheid” en de ontwikkelprincipes die hierin zijn beschreven voor de 

ontwikkeling van de leefomgeving. 

 Omgevingsverordening NH2020 

Op donderdag 22 oktober 2020 hebben de Provinciale Staten de Omgevingsverordening NH2020 

vastgesteld. De Omgevingsverordening NH2020 geldt vanaf 17 november 2020 en vervangt alle 

bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving. 

 

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe 

Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze heeft alle bestaande verordeningen die betrekking 
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hebben op de leefomgeving vervangen, zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale 

Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening. 

 

Voor de onderhavige bestemmingsplanafwijking is uitsluitend artikel 6.3 (Nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen) van belang. Daarin is geregeld dat een ruimtelijk plan uitsluitend kan voorzien in 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling als de ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de 

regio gemaakte schriftelijke afspraken.  

 

Toetsing van het beoogde project aan de Omgevingsverordening 

 

Een nieuwe stedelijke ontwikkeling is in de Omgevingsverordening gedefinieerd als een ontwikkeling 

als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder i, van het Besluit ruimtelijke ordening. In het Bro is een 

stedelijke ontwikkeling gedefinieerd als ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen. De renovatie van het museum is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling, zie daarvoor 

ook paragraaf 5.10. 

 

Voorts is er een werkafspraak gemaakt binnen de Metropoolregio Amsterdam dat afstemming met 

buurtgemeentes alleen plaats hoeft te vinden indien de ontwikkeling van bovenlokaal belang is en 

de ontwikkeling een van deze gemeentes raakt. Bij de voorliggende ontwikkeling is hier geen sprake 

van. De renovatie van het museum raakt geen belangen van de aangrenzende gemeentes. 

 

Het project is in overeenstemming met de Omgevingsverordening. 

2.2. Gemeentelijk beleid 

 Omgevingsvisie Amsterdam 2050 'Een menselijke metropool’ 

Op 8 juli 2021 is de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vastgesteld in de gemeenteraad. Deze 

vervangt de Structuurvisie Amsterdam 2040 en is een wettelijk verplicht instrument van de nieuwe 

Omgevingswet. Hierop zijn twee uitzonderingen: de Hoofdgroenstructuur en het hoogbouwbeleid, 

die integraal opgenomen waren in de structuurvisie. Deze blijven van kracht tot vervangend beleid is 

vastgesteld. 

De visie is gebaseerd op 5 strategische keuzes.  

1. Meerkernige ontwikkeling: Amsterdam is uit balans met één centrum waar alles op gericht is. 

Een van de hoofddoelen van de visie is een stad en regio te worden met meer stedelijke kernen. 

Deze ingreep in de structuur van de stad is mogelijk door bedrijventerreinen te ontwikkelen tot 

bruisende stadsbuurten. 

2. Groeien binnen grenzen: Amsterdam streeft naar minimaal 150.000 woningen erbij voor 

250.000 nieuwe inwoners in 2050, plus 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Deze groei mag alleen 

plaatsvinden binnen de huidige stadsgrenzen. Op die manier wordt de kwaliteit van bestaande 

buurten versterkt, kunnen overal woningen en bedrijfsgebouwen worden verduurzaamd en 

blijven de kwetsbare landschappen open. Dit kan door bedrijventerreinen om te bouwen tot 

gebieden waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Daarnaast is er ruimte voor groei in de 



Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

15 

 

naoorlogse wijken van Nieuw-West, Zuidoost en Noord, waar op een slimme manier verdicht 

kan worden. Een goede woonkwaliteit, met leefbare straten en pleinen en veel plek voor 

ontmoeting, staat hierbij voorop. Hoogbouw (gebouwen hoger dan 70 meter) concentreert zich 

rond grotere stations als Bijlmer ArenA, Amstel, Zuid en Sloterdijk en langs het IJ. De stad wordt 

ingericht op hergebruik van materialen en grondstoffen en op een andere, meer 

zelfvoorzienende energieopwekking zoals stadsverwarming en zonne- en windenergie. 

3. Duurzaam en gezond bewegen: om ruimte te houden voor groen, spelen en verblijven en voor 

de fietser en voetganger, moet de auto een stap terug doen. Door verdichting wordt draagvlak 

gecreëerd voor OV in de hele stad en komen voorzieningen op loop- en fietsafstand. Buurten 

worden verbonden door een netwerk van veilige fietsroutes en openbaar vervoer.  

4. Rigoureus vergroening: Verdichting wordt gecombineerd met vergroening van de stad. Daarbij is 

meer en vooral beter groen het doel, door minder verharding en meer groen aan en op 

gebouwen. Een ander belangrijk doel is tegengaan van hittestress en vergroten van het 

waterbergend vermogen van de stad.  

5. Samen stadmaken: De omgevingsvisie combineert ruimtelijke inrichting met doelen op groen, 

wonen, werken, duurzaamheid, leefomgeving. Het stadsbestuur gaat sturen op hoofdlijnen. De 

principiële keuze daarbij is dat de regels zo worden dat naast de klassieke partijen als 

ontwikkelaars en woningcorporaties, Amsterdammers ook zelf aan de slag kunnen. 

 

De bestemmingsplanlocatie is aangewezen als ‘centrumgebied', zoals hieronder op een uitsnede van 

de Visiekaart Amsterdam 2050 is getoond. 

 
Afbeelding: uitsnede Visiekaart Amsterdam 2050 in de omgeving van het Amsterdam Museum 

 

Amsterdam is straks een meerkernige stad, opgebouwd uit buurten met een eigen karakter. Maar 

deze stedelijke kernen en buurten zijn dankzij een netwerk van doorgaande stadsstraten en 

stadslanen onderdeel van de stad als geheel. Als onderdeel van de meerkernige ontwikkeling wordt 

op verschillende plekken ingezet op versterking van de betekenis van die plek voor de hele stad. Er is 
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hier iets te vinden voor mensen uit de directe omgeving, mensen uit het gebied, de stad als geheel 

en soms ook daarbuiten. Het zijn plekken waar mensen willen zijn, elkaar ontmoeten, ondernemen. 

Waar werkgelegenheid zich deels concentreert. Het zijn winkel- en uitgaansgebieden, stadsparken 

en pleinen, waar je kunst en cultuur vindt, waar gesport wordt, en waar onderwijs, onderzoek en 

zorg te vinden zijn. Op veel van de plekken wordt ook gewoond en gewerkt. De vergroting van de 

betekenis van deze plekken draagt bij aan de ontwikkeling van alle stadsdelen in de stad tot 

eigenstandige gebieden. Daarmee werken we aan een evenwichtige ontwikkeling van de hele stad 

binnen de regio. 

 

De binnenstad en de aangrenzende buurten in West, Zuid en Oost vervullen binnen de stad en ver  

daarbuiten een unieke en onvervangbare rol als stadscentrum. Hier ligt een grote opgave om de 

balans te bewaren tussen de stedelijke, nationale en internationale centrumfunctie en de lokale 

betekenis voor bewoners en mensen die er werken. In het centrumgebied vind je stadsverzorgende 

bedrijvigheid, horeca, detailhandel en publiekstrekkende voorzieningen, waaronder grote 

cultuurinstellingen en overheidsgebouwen.  

Er wordt ingezet op het verminderen van de druk op het Amsterdamse centrum door het 

verplaatsen van toeristische functies zoals de Passenger Terminal Amsterdam. In de binnenstad 

wordt gewerkt aan het herstel van de balans tussen wonen, werken en bezoekerseconomie. Het 

toerisme moet kwalitatief hoogwaardiger worden en zich meer verspreiden over stad en regio. 

Daarom wil de gemeente het aantal toeristenattracties in het centrum de komende jaren langzaam 

verminderen, en in wijken buiten de ring A10 en de regio juist vergroten. Dat sluit goed aan op de 

strategische keuze voor een meerkernige stad. 

 

Toetsing van het beoogde project aan de Omgevingsvisie 

 

Het beleid om toeristische functies te spreiden betekent niet dat alle voorzieningen die toeristen 

trekken uit het stadscentrum worden verplaatst. Hier is maatwerk voor nodig. Uitgangspunt is dat 

voor elk stadsdeel gezocht wordt naar mogelijkheden om de eigen identiteit te versterken en voort 

te bouwen op de kwaliteiten die er al zijn.  

 

De locatie in het hart van de binnenstad en de rijke geschiedenis van het monument maken het de 

ideale plek voor het Amsterdam Museum. Het monument en de locatie vertellen immers de 

verhalen van Amsterdam. Dat is ook nu nog aan het gebouw af te lezen. Aan de historische structuur 

van huizen, aan de poorten en binnenplaatsen bijvoorbeeld, aan de gevels ontworpen door Jacob 

van Campen. Onderdelen die in het nieuwe ontwerp behouden blijven. 

Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad met zo’n 100.000 zeer uiteenlopende 

voorwerpen - reusachtig groot of minuscuul - uit alle periodes van de geschiedenis van de stad. 

Variërend van kunstnijverheid tot alledaagse gebruiksvoorwerpen. Daarin ligt een sterke verbinding 

met de locatie in het oudste deel van de stad.  

 

Het Amsterdam Museum wordt getransformeerd van een gesloten gebouwencomplex naar een 

opener gebouw. Door het monumentale gebouwencomplex te renoveren en de publieke functies 

(o.a. horeca) te versterken zal er sprake zijn van een algehele kwaliteitsverbetering van het 
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hoogstedelijke leefmilieu in het stadshart. Door de ingrepen wordt het monumentale 

gebouwencomplex herkenbaarder en toegankelijker voor het publiek.  

Het gebruik van een bestaand gebouw is bovendien duurzamer dan nieuwbouw. Ook is het behoud 

van het rijksmonument een essentieel onderdeel van de opdracht. De oude delen van het gebouw 

worden gerestaureerd en de renovatie benut de mogelijkheden om de gebouwen te verduurzamen.   

 Beleidsplan binnenstad 

De binnenstad is door de eeuwen heen het centrum geweest van economische activiteiten. Het feit 

dat er ongeveer evenveel mensen in de binnenstad wonen als er werken, is uniek en draagt bij aan 

de aantrekkelijkheid van Amsterdam. In 1993 is het beleid voor de binnenstad uiteengezet in het 

Beleidsplan Binnenstad. De belangrijkste hoofddoelstelling is toen geformuleerd als het versterken 

van de centrumpositie en het handhaven van de functiemenging. Deze hoofddoelstelling is nog 

steeds actueel. Andere hoofddoelstellingen zijn: 

• behoud van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld; 

• verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid; 

• verbeteren van de bereikbaarheid. 

 

Met de vaststelling van het Meerjarenperspectief Binnenstad in 1999 is een vijfde hoofddoelstelling 

toegevoegd, namelijk zorgen voor een adequaat activiteiten- en voorzieningenniveau voor 

bewoners.  

 

Het vinden van de juiste balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding en tussen de 

verschillende economische functies onderling is de voortdurende opdracht voor bestuurders, 

ondernemers en bewoners van de binnenstad. 

 
Toetsing van het project aan het Beleidsplan Binnenstad 

 

De beoogde renovatie van het museum draagt bij aan de hoofddoelstelling van het Beleidsplan 

Binnenstad: de centrumpositie van Amsterdam wordt ermee versterkt. Aan de overige 

doelstellingen doet de renovatie geen afbreuk. De renovatie is daarmee niet in strijd met het 

Beleidsplan Binnenstad.  

 Strategische Visie Amsterdamse Binnenstad 

Het college van B&W heeft eind 2001 de Strategische Visie voor de Amsterdamse binnenstad 

vastgesteld. De visie bevat een aantal richtinggevende keuzes die de wenselijkheid en 

onwenselijkheid aangeven van ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van de 

binnenstad en die zowel kansen als bedreigingen in zich bergen.  

 

Zo is de ontwikkeling benoemd dat de binnenstad exclusiever wordt. Het bestuur wenst hier in 

beginsel zo min mogelijk in te grijpen, tenzij deze ontwikkeling een afbreuk betekent van de 

kwaliteiten van de binnenstad. Ook speelt de ontwikkeling dat het binnenstad steeds drukker wordt. 

Het tegengaan van hinder en overlast kan in belangrijke mate gevonden worden in het vergroten 

van de verblijfsruimte en het verbeteren van de verblijfskwaliteit voor gebruikers. Het verbeteren 
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van de verblijfskwaliteit levert een aanzienlijke bijdrage in het verbeteren van de totale 

leefbaarheid. Het gemeentelijk beleid moet er verder op gericht zijn om de aantrekkingskracht die 

de binnenstad heeft op grote groepen bezoekers te behouden en tegelijkertijd de negatieve 

gevolgen daarvan te beheersen. Hierbij gaat het dan met name om verkeersoverlast, vervuiling, 

geluidsoverlast, en overlast als gevolg van personen die zich misdragen. 

 

Toetsing van het project aan de Strategische Visie Amsterdamse Binnenstad 

 

Het bouwplan heeft betrekking op de renovatie van een bestaande museum in de het oudste deel 

van de binnenstad, de middeleeuwse stad. Het stadshart kent een grote variatie aan functies op een 

betrekkelijk klein oppervlak. Bezoekers komen naar de binnenstad om te winkelen, 

horecagelegenheden te bezoeken en voor voorzieningen als musea en theaters.  

Renovatie van het museum heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteiten van de binnenstad. 

Zoals ook uit hoofdstuk 5 blijkt heeft het bouwplan op het gebied van omgevingsaspecten geen 

nadelige effecten tot gevolg. Andere overlast is, mede gelet op de doelgroep van het museum, niet 

te verwachten. De renovatie is daarmee in overeenstemming met de Strategische Visie 

Amsterdamse Binnenstad.  

 Cultuurbeleid 

De gemeente heeft het beleid voor kunst en cultuur vastgelegd in het Kunstenplan 2017-2020. Het 

Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) is verantwoordelijk voor het toekennen van subsidies. 

Ten aanzien van de huisvesting van het Amsterdam Museum is aangegeven dat - zoals aangekondigd 

in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 – een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 

huidige en mogelijk alternatieve huisvesting van het Amsterdam Museum. Uitgangspunt daarbij is 

dat de huisvesting moet aansluiten bij het inhoudelijke programma van het museum en geschikt 

moet zijn om alle publieksgroepen te ontvangen. De huidige indeling van het gebouw, de routing en 

de bereikbaarheid zijn niet optimaal en het gebouw is niet voor alle bezoekers fysiek goed 

toegankelijk. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam Museum. 

Onderdeel van de variantenstudie was een analyse van het huidige gebouw en een inventarisatie 

van de kansen en mogelijkheden die dit biedt.  

Het museum en de gemeente zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het huisvestingsonderzoek 

waarin de mogelijkheid voor aanpassing van de locatie aan de Kalverstraat is nagegaan. Hiervoor is 

in 2018 een schetsontwerp gepresenteerd naar aanleiding waarvan is ingestemd om dit uit te 

werken tot Voorlopig Ontwerp. 

 

In januari 2019 heeft de gemeenteraad het eerste strategisch huisvestingplan kunst en cultuur (SHP) 

vastgesteld. Hiermee is een basis gelegd om (verder) te investeren in: 

o de bestaande culturele infrastructuur; 

o nieuwe grootstedelijke culturele voorzieningen buiten het centrum; 

o nieuwe buurtgerichte culturele voorzieningen in lijn met de groei van de stad; 

o ruimte om nieuwe (grootstedelijke) voorzieningen te laten ontstaan. 

Eén van de concrete punten daaruit is dat het Amsterdam Museum wordt gerenoveerd. 
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Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 

vastgesteld. Daarbij is voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) bepaald welke 

instellingen op naam zijn aangewezen en voor welke functies instellingen een aanvraag kunnen 

indienen. Het Amsterdam Museum is op naam aangewezen in de Amsterdam Bis. 

In bijlage 8 bij de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 is een toelichting opgenomen over de 

instellingen die op naam worden aangewezen in de Amsterdam Bis. Daarin is beschreven dat het 

Amsterdam Museum het stadsmuseum van Amsterdam is en de Collectie Amsterdam beheert en 

presenteert. Het museum is gewijd aan het heden en het verleden van de stad en is uitgegroeid tot 

een netwerkmuseum met veel samenwerkingspartners in de stad. Het museum beheert ook het 

ingerichte grachtenpand Museum Willet-Holthuysen. 

Het Amsterdam Museum is specialist in het uitwerken van historische thema’s op laagdrempelige 

wijze. De collectie van het Amsterdam Museum wordt op veel plekken in de stad getoond en ook 

door middel van de website ontsloten. 

Met een verbouwing van de hoofdvestiging in het vooruitzicht en de plannen voor een dependance 

in Nieuw-West versterkt het museum zijn positie.  

Op het gebied van educatie/onderwijs heeft het Amsterdam Museum samen met Arcam, 

Stadsarchief en Monumenten en Archeologie de digitale onderwijstool Groeistad ontwikkeld die de 

geschiedenis van Amsterdam laat zien. Daarnaast is het museum trekker in het ontwikkelen van een 

leerlijn Erfgoed en identiteit. 

 

Als gekeken wordt naar het ´investeren in de hele stad´ dan valt daaronder in een stad als 

Amsterdam ook haar erfgoed. Dat is in de hele stad te vinden - ook in de wijken. Erfgoed gaat over 

verhalen, plekken, structuren en objecten. Het gaat om materieel erfgoed, zoals de vele 

monumenten die de stad rijk is. In de ambities voor de nieuwe Kunstenplanperiode speelt ook het 

immaterieel erfgoed een belangrijke rol - zoals tradities, verhalen en gebruiken. De kracht van 

immaterieel erfgoed is dat je je ermee kunt identificeren en dat het je zowel helpt je eigen positie te 

bepalen als de ander beter te begrijpen. Deze vorm van ‘levend erfgoed’, waar ook rituelen en 

ambachten onder vallen, spelen een belangrijke rol in de steeds sneller veranderende stad. Meer 

aandacht voor immaterieel erfgoed vraagt om een goed evenwicht tussen de grootstedelijke 

instellingen zoals het Amsterdam Museum en de meer lokaal georiënteerde initiatieven, zoals de 

vele buurtmusea. Het Amsterdam Museum speelt een cruciale rol in het behouden maar ook het 

duiden van erfgoed en richt zich hierbij op alle Amsterdammers. De meer lokaal georiënteerde 

initiatieven richten zich doorgaans op een specifieke locatie of een specifiek onderwerp. 

 

Toetsing van het beoogde bouwplan aan het cultuurbeleid 

 

Het Kunstenplan 2017-2020, het strategisch huisvestingplan kunst en cultuur en de Hoofdlijnen 

kunst en cultuur 2021-2024 gaan uit van renovatie van het Amsterdam Museum, zodat het 

bouwplan voldoet aan het cultuurbeleid.  

 Horecabeleid 

Het beleidskader bestaat uit de Uitvoeringsnotitie Horeca 2014 (28 januari 2014) met daarin 

verwerkt de notities Horeca in culturele instellingen en musea (13 januari 2010) en Additionele 

Horeca (20 juli 2010). 
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In het geval van het Amsterdam Museum is het huidige Museumcafé Mokum als zelfstandige 

vestiging van horeca categorie 4 toegelaten in het bestemmingsplan, doordat aan het 

desbetreffende gebouwdeel de bestemming ‘Gemengd 2.4’ is toegekend. Er is sprake van een fysiek 

afgescheiden horecacomponent.  

 

Ruimtes in een museum kunnen voor een scala aan functies worden gebruikt. Voor wat betreft het 

gebruik van ruimtes met de bestemming 'Gemengd 2.4’ (=restaurant) is het volgende van belang:  

• Ruimtes met deze bestemmingen mogen worden verhuurd ten behoeve van opleidingen of 

bijeenkomsten van zakelijke aard (zoals congressen, cursussen, workshops). Dit gebruik 

wordt gezien als een kantoorfunctie en valt daarmee onder de bestemmingscategorie 

Gemengd. Deze activiteiten zijn in de vernieuwde bestemmingsplannen zonder meer 

toegestaan. Overlast komt daarbij niet of nauwelijks voor. De activiteiten vinden bijna altijd 

overdag plaats en het schenken van drankjes in de pauze of na afloop is alleen mogelijk als 

onderdeel van de hoofdactiviteit (zelf te bereiden spijzen en dranken, ingehuurde catering, 

geen extra betaling).  

• Het verhuren van ruimte in een café of restaurant voor bijvoorbeeld een afscheidsborrel, 

verjaardag, jubileum, trouwreceptie, -diner of -feest wordt binnen de gebruikelijke 

voorwaarden van exploitatie toegestaan. Alle tafels in een restaurant reserveren maakt het 

restaurant voor een avond min of meer besloten. Een exploitant kan zelf beoordelen of het 

de goede naam van de zaak schaadt als dat te vaak voorkomt (te vaak nee verkopen kost 

ook klanten). Deze vorm van zalenverhuur wijkt niet wezenlijk af van de normale exploitatie 

als café of restaurant en heeft daarmee ook dezelfde kans op overlast.  

• Ruimtes met de bestemming 'Gemengd 2.4 (=restaurant) mogen niet structureel worden 

verhuurd ten behoeve van feesten voor grotere groepen, al dan niet besloten of tegen 

entreegeld. Bij deze vorm is in de regel spraken van (live) muziek, waarbij gedanst wordt tot 

een laat tijdstip. De kans op overlast van komend en vertrekkend publiek is hier het grootst, 

de sociale binding tussen de bezoekers is bij niet besloten feesten kleiner. Een dergelijke 

vorm van zalenverhuur lijkt op een discotheek (=horeca 2) en is niet toegestaan binnen 

ruimtes met de bestemming of aanduiding horeca 4.  

 

Toetsing van het beoogde bouwplan aan de Uitvoeringsnotitie Horeca 2014 

 

In de nieuwe situatie wordt deze zelfstandige exploitatie voorgezet, maar in andere gebouwdelen. 

Het bestaat uit een met elkaar verbonden café en restaurant met bijbehorende keuken en sanitair, 

waarvan het gezamenlijke oppervlak 245 m2 bvo is. Het horecaoppervlak neemt per saldo toe met 

41 m2 bvo ten opzichte van bestaand. 

Deze uitbreiding is niet in overeenstemming met de Uitvoeringsnotitie.  

 Nota Parkeernormen Auto 

De gemeente Amsterdam heeft op 8 juni 2017 de Nota Parkeernormen Auto vastgesteld. Daarin is 

voor voorzieningen als een museum aangegeven dat de parkeerbehoefte wordt bepaald aan de 

hand van de actuele kencijfers van het CROW (ASVV 2012). Deze kencijfers worden, samen met 

actuele gegevens over de verkeersgeneratie van specifieke functies, gebruikt om tot een 
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parkeernorm te komen. Als blijkt dat in Amsterdam bepaalde functies substantieel minder 

autoverkeer genereren dan landelijk, dan wordt dit verrekend met het kencijfer van de CROW om zo 

tot een actuele (lagere) parkeernorm te komen.  

Bij sloop/nieuwbouw en bij transformatie gelden de normen voor nieuwbouw, tenzij de situatie 

aanleiding geeft om af te wijken van de parkeernorm. Eén van de situaties die aanleiding kunnen 

geven tot afwijking is wanneer er sprake is van een functiewijziging bij een (rijks)monument waarbij 

het onwenselijk is om het monument aan te tasten om parkeren op eigen terrein mogelijk te maken.  

Bij renovatie gelden de bestaande normen en rechten. 

 

Toetsing van het beoogde project aan de Nota Parkeernormen Auto 

 

Het bouwplan betreft de renovatie van het Amsterdam Museum. Daarvoor gelden de bestaande 

normen en rechten en worden geen nieuwe parkeereisen gesteld. Bovendien neemt als gevolg van 

de aanpassingen het bruto vloeroppervlak van het gebouwencomplex af van 11.008 m² bvo naar 

10.702 m² bvo (afname 306 m2 bvo). 

 

Bij de renovatie worden geen parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd omdat de fysieke 

mogelijkheden daarvoor ontbreken als gevolg van de monumentale bebouwing. Het project voldoet 

daarmee aan de Nota Parkeernormen Auto.  

 Nota Parkeernormen Fiets en Scooter 

De Nota Parkeernormen Fiets en Scooter is op 30 januari 2018 vastgesteld door het college van 

B&W en op 14 maart 2018 door de gemeenteraad. In dit beleid worden onder meer minimale 

normen gegeven voor voldoende en goede fietsparkeerplaatsen op eigen terrein bij diverse niet-

woonfuncties en richtlijnen voor scooterparkeerplaatsen voor scooters bij niet-woonfuncties.  

 

Het projectgebied is gelegen in zone 1. Dit is een gebied met een hoog fietsgebruik.  

 
Afbeelding: zone-indeling, het projectgebied is met een rode cirkel weergegeven (bron: Nota Parkeren Fiets en Scooter) 
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Voor functies als een museum geldt in zone 1 een fietsparkeernorm van 1,4 fietsparkeerplaats per 

100 m² bvo. Voor functies als horeca geldt binnen zone 1 een parkeernorm van 20 

fietsparkeerplaatsen per 100 m² bvo (café en restaurant).  

Voor scooters bedraagt de norm 0,07 scooterparkeerplaatsen per 100 m² bvo museum en 1 

scooterparkeerplaats per 100 m² bvo café / restaurant. 

 
Toetsing van het beoogde project aan de Nota Parkeernormen Fiets en Scooter 

 

Het bouwplan betreft de renovatie van het Amsterdam Museum. Daarvoor gelden de bestaande 

normen en rechten en worden geen nieuwe fietsparkeereisen gesteld. Bovendien neemt als gevolg 

van de aanpassingen het bruto vloeroppervlak van het gebouwencomplex af van 11.008 m² bvo naar 

10.702 m² bvo (afname 306 m2 bvo). 

Het project voldoet dan ook aan de Nota Parkeernormen Fiets en Scooter. 

 Welstandsnota De schoonheid van Amsterdam 2016 

Voordat een vergunning voor een bouwwerk wordt verleend, wordt het uiterlijk van het bouwwerk 

op zichzelf en in relatie tot de omgeving beoordeeld; het moet letterlijk ‘wel staan’. De 

welstandsnota is het inhoudelijk kader voor die beoordeling. De gemeenteraad heeft de 

welstandsnota op 14 september 2016 vastgesteld. 

 

Doel van de welstandsnota is de inhoudelijke gronden van het welstandstoezicht helder onder 

woorden te brengen en inzichtelijk te maken wat de toetsingscriteria zijn waarop het bouwplan 

wordt beoordeeld.  

 

Voor de projectlocatie zijn onder meer de volgende criteria van toepassing: 

• een bouwinitiatief voegt zich naar de bestaande stedenbouwkundige structuur (met name 

parcellering) en (gebouw)typologie, waarbij hoek-ingangen bij stegen dienen te worden 

gehandhaafd; 

• het ophogen doet geen afbreuk aan de karakteristiek van zowel de compositie van de gevel 

als van de gevelwand waarin het pand zich bevindt; 

• bouwmassa en gevelopbouw harmoniëren met het karakter van de binnenstad;  

• gevels hebben een plint, een opbouw in verdieping(en) en een beëindiging; 

• er moet een harmonische verhouding zijn tussen open en gesloten geveldelen, dat wil 

zeggen geen geheel of gedeeltelijk gesloten, blinde of open gevels; grotendeels gesloten of 

blinde zijgevels zijn bij uitzondering mogelijk, afhankelijk van de architectuur van het 

gebouw en de hiërarchie in de stedenbouwkundige structuur; 

• toegevoegde elementen aan gevels zijn ondergeschikt aan het geheel; 

• een erker of balkon moet deel uitmaken van de gevelcompositie en het materiaal en de 

kleur moeten aansluiten bij de hoofdbebouwing; 

• aan de straatzijde worden geen loggia’s of setbacks (terugliggende bovenste bouwlaag) 

toegepast; in het dak zijn geen dakloggia’s toegepast; 

• de begane grondlaag of souterrain met bel-etage houdt rekening met de traditionele 

differentiatie in de gevel; 
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• behoud van het historisch daklandschap door extra aandacht voor kapvorm en ontwerp, 

met behoud van het silhouet en het ‘gesloten’ karakter.  

• de compositie, architectonische uitwerking en detaillering passen in het stadsbeeld en zijn 

zorgvuldig en gevarieerd met aandacht voor verfijning, hiërarchie en ornament; 

• technische voorzieningen (zoals installaties, noodtrappenhuizen of brievenbussen) zijn 

inpandig dan wel geïntegreerd in het ontwerp.  

 

Toetsing van het beoogde project aan de Welstandsnota 

 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft het plan meerdere malen besproken en onder 

voorwaarden akkoord bevonden. Daarmee kan worden geconcludeerd dat het project voldoet aan 

de Welstandsnota.  

 Duurzaamheid 

De op 11 maart 2015 door de gemeenteraad vastgestelde agenda duurzaamheid beschrijft 

doelstellingen die bij moeten dragen aan de versnelling van de verduurzaming van de stad. In het 

coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid (gemeenteraad, mei 2018) staat een stevige 

ambitie voor een duurzaam Amsterdam. Met de nieuw opgestelde beleidskaders, o.a. Routekaart 

Amsterdam Klimaatneutraal 2050 (2019), Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 Actieplan 

Schone Lucht (2019) en Strategie Klimaatadaptatie (2020), wordt er richting gegeven aan de ambitie. 

 

Op verschillende niveaus liggen er kansen voor duurzame ontwikkeling: op gebiedsniveau, op 

bouwblokniveau, op niveau van het gebouw én op het niveau van een enkel gebouwdeel. Alle 

opgestelde randvoorwaarden en ambities gelden voor nieuwbouw. Bij sommige transformaties zijn 

de nieuwbouweisen ook van toepassing. Onder transformatie verstaat de gemeente Amsterdam het 

wijzigen van het gebruik van een bestaande gebouwen. 

 

Toetsing van het beoogde project aan het duurzaamheidsbeleid 

 

De renovatie en verbouw van het Amsterdam Museum is geen nieuwbouw of transformatie. 

Niettemin zullen er in het project maatregelen worden getroffen om het pand te verduurzamen. 

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:  

- een duurzaam gebouw: energielabel A en gasloos, met een ambitieniveau BREEAM In-use 

excellent; alle historische gevels zullen worden geïsoleerd en voorzien van isolerende beglazing 

t.b.v. beperking van het energieverbruik; daarbij worden alle bestaande kozijnen en ramen 

gehandhaafd; installaties zullen vernieuwd en energiezuinig worden, waarbij energie zal worden 

opgewekt middels een warmte-koudeopslag in de bodem en zonnepanelen. 

- in nieuwe museale ruimte (de vijf nieuwe zalen) klimaatklasse ASHRAE A (internationale 

standaard); 

- gebruiksvrijheid voor het museum voor ten minste 50 jaar: diversiteit in ruimte afmetingen, 

efficiënte logistiek, flexibiliteit, integrale toegankelijkheid. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/agenda-duurzaamheid/?PagClsIdt=14068047#PagCls_14068047


Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

24 

 

Deze ambitie mag echter niet ten koste gaan van de monumentale uitstraling en detaillering van het 

gebouw. In paragraaf 5.9 is nader ingegaan op duurzaamheid. Geconcludeerd kan worden dat het 

project niet in strijd is met de Agenda Duurzaamheid.  

2.3. UNESCO Werelderfgoed en beschermd stadsgezicht 

Voor toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad liggen de beleidsuitgangspunten nadrukkelijk op 

het behoud van de cultuurhistorische waarden van de binnenstad.  

 Beschermd stadsgezicht 

Bij besluit nr. U99/583, d.d. 29 januari 1999 is de gehele Amsterdamse binnenstad aangewezen als 

beschermd stadsgezicht, dit met uitzondering van de Planciusbuurt en delen van de westelijke en 

oostelijke eilanden. Het aanwijzingsbesluit is onherroepelijk geworden op 24 januari 2003. De 

aanwijzing heeft ertoe geleid dat in het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’ regels zijn 

opgenomen ter bescherming en versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

 UNESCO Werelderfgoed 

De zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam is op 1 augustus 2010 geplaatst op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van het bewustzijn, 

het begrip en de waardering van de wereldgemeenschap voor dit 400 jaar oude waardevolle 

culturele, architectonische en stedenbouwkundige erfgoed. Tevens is dit een erkenning dat 

Amsterdam (gemeente en stadsdeel, maar ook eigenaren, ondernemers en bewoners) de 

grachtengordel op een goede manier in stand houdt en beschermt.  

 

De zeventiende-eeuwse grachtengordel vormt de zogenoemde kernzone (de 'property'), het gebied 

dat is geplaatst. De overige delen van de historische binnenstad binnen de Singelgracht vormen de 

bufferzone. De bufferzone is aangewezen als een extra beschermingsgebied om de kernzone. De 

kern- en bufferzone liggen beide in het beschermd stadsgezicht van de binnenstad van Amsterdam. 

De grenzen van de bufferzone komen overeen met de grenzen van het beschermde stadsgezicht. 

Het projectgebied ligt in de bufferzone van het UNESCO gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: Werelderfgoed grachtengordel Amsterdam, het 

projectgebied is met een rode cirkel aangegeven 
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Als het Werelderfgoed Comité (World Heritage Committee) besluit een erfgoed toe te voegen aan 

de Lijst van het Werelderfgoed, stelt het Comité, hiertoe geadviseerd door Niet Gouvernementele 

Organisaties (NGO's), een “Verklaring van Uitzonderlijke universele waarde” vast. “Uitzonderlijke 

universele waarde” houdt in, dat de culturele of natuurlijke betekenis van wat als het erfgoed wordt 

gezien zo uitzonderlijk is, dat deze het nationale belang overstijgt en van algemeen belang is voor 

huidige en toekomstige generaties van de gehele mensheid. De verklaring bestaat uit een korte 

samenvattende beschouwing (synthesis), een beschrijving van de criteria waaraan het erfgoed 

voldoet, een beschrijving van de manier waarop het erfgoed voldoet aan de voorwaarden 

(wegingsfactoren) van integriteit (integrity) en echtheid (authenticity) en tenslotte een beoordeling 

van het systeem waarmee het erfgoed wordt beheerd en beschermd. De huidige instrumenten 

hiervoor zijn de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht en de daarmee samenhangende 

beschermende bestemmingsplannen. Daarnaast is de methode van cultuurhistorische analyses van 

groot belang om randvoorwaarden aan initiatieven te kunnen stellen.  

 

De bestaande bebouwing in het projectgebied is aangewezen als orde 1. Het gehele 

gebouwencomplex is als rijksmonument aangewezen en zodoende beschermd.  

 

Conclusie beschermd stadsgezicht en UNESCO Werelderfgoed 

 

Ter bescherming en versterking van de cultuurhistorische waarden zijn in het geldende 

bestemmingsplan beschermende regels opgenomen. Het project voldoet grotendeels aan deze 

regels maar wijkt op enkele onderdelen af van de gebruik- en bouwregels. De renovatie van het 

museum met de bijbehorende publieksfuncties heeft geen negatieve gevolgen voor het beschermd 

stadsgezicht of het UNESCO Werelderfgoed. Dit is beoordeel en akkoord bevonden door de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(CRK).  
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3. Het project 

3.1. Historische ontwikkeling van de locatie 

In de voorbereiding van het renovatieplan is een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, 

waarin de historische ontwikkeling van de locatie uiteengezet is. Dit onderzoek is opgenomen als 

bijlage bij de vergunningaanvraag. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 

3.2. Beschrijving bestaande situatie 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de stedenbouwkundige en functionele structuur in de 

directe omgeving en vervolgens op de situatie van de projectlocatie zelf.  

 Stedenbouwkundige en functionele structuur omgeving projectlocatie 

Bebouwing in de omgeving projectlocatie 

 

De oudste structuur is de polder verkaveling, voortgezet in de lange kavels van de Kalverstraat en 

herkenbaar in de schuine lijnen tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal die er nu nog 

zijn.  

 

Op veel plaatsen in de omgeving is de hoofdvorm van bouwblok en perceel nog middeleeuws. In het 

algemeen zijn aan de burgwallen de percelen gemiddeld breder en dieper dan in de smalle 

dwarsstraten. Aan de stegen en dwarsstraten liggen de panden op smalle kavels met een 

perceelbreedte van circa 4 meter. Hier hebben veel panden een bouwhoogte van ca. 13 meter. 

Langs de gedempte burgwallen, vertoont de perceelsbreedte variatie. Hier komen relatief veel 

grootschalige 19e en 20e eeuwse invullingen voor waarbij meerdere percelen zijn samengevoegd. 

Binnen de eeuwenoude structuur is het onderscheid tussen grotere, diepe kavels en de kleine kavels 

nog altijd aanwezig en zichtbaar in de schaal van de bebouwing. 

 

De meeste gevelwanden in de omgeving bestaan voornamelijk uit smalle individuele panden met 

een verticale opbouw van de afzonderlijke gevels. Daarbij is de bebouwing in de loop der eeuwen 

steeds hoger geworden. Hoewel de bebouwing onderling varieert, vormen de panden samen toch 

een wand. In de dwarsstraten en stegen komen de laagste pandjes voor, bestaande uit drie 

bouwlagen met kap.  

 

De Sint Luciënsteeg is een straatje met daaraan huizen. Deze hebben een korte gevel aan de steeg 

met kap dwars op de steeg (en daarmee dwars op de kavels van de Kalverstraat) aan de straatzijde 

verbonden door één lange kap parallel aan de steeg. 

 

Typologische kenmerken (zoals ontsluiting, verdiepingshoogte, pandbreedte, kapvorm) vormen de 

uitgangspunten voor de architectonische vormgeving van de panden. Ondanks de eigen vormgeving 

van elk individueel pand ogen de gevelwanden als een geheel. De homogeniteit ontstaat door 
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gelijksoortige materialen, verhoudingen en verfijning in detaillering en ornamentiek. Zelfs grote 

gebouwen die deze principes volgen en in hun geleding aansluiten bij de schaal van de omgeving 

verstoren deze eenheid niet. Op deze manier bestaat een uitgewogen balans tussen de individuele 

identiteit van het pand en de gevelwand als geheel. 

 

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een document gevoegd met daarin systematisch een 

weergave van foto’s van de directe omgeving van het project. Kortheidshalve wordt daarnaar 

verwezen. 

 

Openbare ruimte in de omgeving projectlocatie 

 

De openbare ruimte in het plangebied bestaat uit het stelsel van burgwallen, straten en stegen. 

Beeld en sfeer van de openbare ruimte hangen nauw samen met het type stedenbouwkundige 

ruimte, de aangrenzende bebouwing en de functies. De grote verscheidenheid in maat en gebruik 

van de openbare ruimte, variërend van lange, licht gebogen stadsstraten en grachten tot smalle, 

besloten stegen en nauwe gangen is karakteristiek voor dit gebied. 

 

Het Wezenpleintje is een incident in de Sint Luciënsteeg, oorspronkelijk een open ruimte voor de 

kapel en het patershuis, vervolgens bebouwd met twee huizen, die in de 16e eeuw weer gesloopt 

zijn om de Meisjespoort te maken; de vorm van het plein met twee hoge wanden aan weerszijden is 

karakteristiek. 

 

De Nieuwezijds Voorburgwal heeft het karakter van een royale boulevard. Het was oorspronkelijk 

een deel van een natuurlijke waterloop, de Boerenwetering. Dit verklaart de onregelmatige breedte, 

met name in het zuidelijk deel van de straat. Ter hoogte van de projectlocatie bevindt de 

tegenovergelegen bebouwing zich op een afstand van 25 tot 30 meter. 

 

Omdat groene binnenterreinen ontbreken zijn de bomenrijen langs de (voormalige) burgwallen en 

boomgroepen op pleinen een waardevol onderdeel van het openbaar gebied. Ook een aantal kleine 

pleintjes/groenplekken en open plaatsen/privétuinen dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid van de aangrenzende smalle straten, bijvoorbeeld in de Bethaniënbuurt. Alleen op het 

Begijnhof en op het Binnengasthuisterrein zijn groene binnenhoven van enige omvang te vinden. 

 

Van de Nieuwezijds Voorburgwal maken veel vormen van verkeer gebruik: fietsers, voetgangers, 

trams, bussen, taxi’s en auto’s. Begin 2022 is de NZVBW opnieuw ingericht waardoor er meer ruimte 

is ontstaan voor langzaam verkeer. 
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 Bebouwing projectlocatie 

De nu bestaande bebouwing is voortgekomen uit een door de eeuwen heen permanente aanpassing 

en verbouwing op onderdelen van het complex. In de bij de aanvraag omgevingsvergunning 

bijgevoegde bouwhistorische verkenning is de bestaande bebouwing nader beschreven. 

Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. In deze Ruimtelijke motivering wordt volstaan met een 

korte beschrijving. 

 

 
 

Het gebouwencomplex is gesticht als klooster en vervolgens voor lange tijd gebruikt als 

Burgerweeshuis. Binnen het complex bevinden zich drie binnenplaatsen: de Meisjesplaats, de 

Jongensplaats en de Kinderplaats. In de jaren 70 is het Burgerweeshuis verbouwd tot het 

Amsterdams Historisch museum. De Nieuwezijds Voorburgwal heeft een eigen structuur met de 

lange gevel van het weeshuis met kappen in de langsrichting. Het bouwdeel bestaat grotendeels uit 

twee lagen (deels 3 lagen) met een kap waarvan de nokhoogte circa 14 meter is. Deze wordt 

beëindigd in de kopgevel van bouwdeel L met de hoge schoorsteen.  

De bebouwing rond de Meisjesplaats bestaat grotendeels uit twee lagen met een kap met een 

nokhoogte van ruim 16 meter. Aan de Jongensplaats varieert de nokhoogte van bijna 9 meter tot 

deels 17 meter. Ook rond de Kinderplaats heeft de bebouwing hoogtes van en 17 meter. 

 

De hoofdentree bevindt zich in het voormalig Jongenshuis, in het midden van het gebouw. Vele 
ramen zijn geblindeerd en vele deuren in de gevels zijn permanent gesloten, waardoor weinig 
transparantie en een slechte toegankelijkheid van het publieke gebouw is ontstaan. Bestrating, 
tredes en hellingen voldoen niet aan actuele eisen voor integrale toegankelijkheid.  

 Gebruik projectlocatie 

Het monumentale gebouwencomplex is sinds 1975 in gebruik geweest als stadsmuseum: eerst het 

Amsterdams Historisch Museum en tegenwoordig het Amsterdam Museum. In het gebouw bevindt 

zich een museumwinkel van 44 m2 bvo en een museumcafé met een oppervlak van 204 m2 bvo. 
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Het Museumcafé Mokum is nu op de locatie van het voormalig koehuis gevestigd en een in de jaren 

’70 nieuw gebouwd volume. Het terras is gelegen op de Jongensplaats: de vroegere binnenplaats 

van de jongens van het Burgerweeshuis. Het museumcafé is geopend van vrijdag t/m zondag van 

11:00 tot 16:00. De naastgelegen Amsterdam Galerij wordt gebruikt voor exclusieve diners. ’s 

Avonds, als het museum is gesloten, is het museumcafé beschikbaar voor diverse evenementen. Het 

museumcafé kan incidenteel worden gehuurd voor bruiloften, (personeels)borrels, private dining, 

lunches, buffetten, meetings en feesten.  

3.3. Planbeschrijving 

Voor de renovatie van het gebouwencomplex is door Neutelings Riedijk Architecten een bouwplan 

opgesteld. Uitgangspunt van het bouwplan is om het stadsmuseum toekomstbestendig te maken en 

ook voor de komende tijd een relevant, toegankelijk en duurzaam gebouw te realiseren. Het huidige 

gebouw, tot stadsmuseum getransformeerd in de jaren ’70 van de vorige eeuw, voldoet niet meer 

aan actuele eisen van integrale toegankelijkheid, museumklimaat veiligheid en duurzaamheid. 

Daarnaast is er onvoldoende differentiatie in de beschikbare tentoonstellingsruimtes, waardoor op 

dit moment een belangrijk deel van de collectie niet getoond kan worden aan publiek. Ook kent het 

bestaande gebouw een ingewikkelde route, waardoor bezoekers onderdelen van de tentoonstelling 

missen en bezoekers die slecht ter been zijn slechts een beperkt circuit kunnen bezoeken. Het 

museum heeft, vanuit de educatieve functie, ook grote behoefte aan educatie-, multifunctionele en 

projectruimtes om in met bewoners en bezoekers van Amsterdam samen te werken. Deze ruimtes 

ontbreken in de huidige situatie. 

De voorgenomen verbouwing zal het museum de noodzakelijk verbetering brengen. Hiertoe worden 

gericht de noodzakelijke nieuwe onderdelen toegevoegd: grotere nieuwe museumzalen, een 

continu integraal toegankelijke museaal circuit, ruimtes op de begane grond voor diverse 

publieksfuncties én wordt het stadsmuseum beter herkenbaar en ‘doorwaadbaar’ voor publiek. De 

nieuwe onderdelen worden behoedzaam ingepast in de bestaande historische structuur, waarbij de 

kenmerken van het monumentaal complex het uitgangspunt vormen en zoveel mogelijk worden 

behouden en versterkt. 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het toekomstige gebruik en op de relevante bouwkundige 

aanpassingen.  

 Gebruik 

Het gebouw is en blijft in gebruik als stadsmuseum. Het Amsterdam Museum is een belangrijke 

culturele instelling in de stad, dat een programmering verzorgt die voor alle bewoners en bezoekers 

van de stad relevant is. Het vertelt natuurlijk het verhaal van de stad, vanuit divers perspectief, op 

toegankelijke wijze. Het zal in de nieuwe situatie bovendien een intensief onderwijsprogramma 

aanbieden, met als ambitie dat elk kind dat opgroeit in Amsterdam ten minste één keer in de 

basisschoolperiode het stadsmuseum bezoekt. Ook is het stadsmuseum hét beginpunt voor een 

bezoek aan Amsterdam, waar het verhaal van de stad wordt verteld en bezoekers zich kunnen 

oriënteren op de stad en het vervolg van hun bezoek. Tenslotte maakt het stadsmuseum 

programma’s en tentoonstellingen over thema’s die in de stad spelen, verzamelt actief de verhalen 
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die daarbij horen en plaatst deze in historische perspectief aan de hand van de grote en diverse 

collectie die het beheert. 

Voor deze zeer uiteenlopende collectie is in 2010 een zelfstandig depotgebouw in Amsterdam Noord 

gerealiseerd. Daar wordt de niet tentoongestelde collectie veilig opgeslagen en vinden alle 

onderzoeks- en restauratiewerkzaamheden plaats. In het gebouw aan de Kalverstraat zullen alle 

publieke activiteiten plaatsvinden. Hier worden de tentoonstellingen gemaakt en wordt het 

educatief en publiek programma georganiseerd, in het hart van de binnenstad.  

 
 
Afbeelding: Schematische weergave huidige toestand 

 

Het educatief programma zal in een eigen vleugel plaatsvinden: in de voormalige 

schoolmeesterswoning aan de Jongensplaats (U) komt ruimte om twee schoolklassen te ontvangen, 

waarvan één klas de tentoonstelling bezoekt terwijl de andere klas een workshop volgt. De 

basisschoolleerlingen zullen bij mooi weer ook van de Jongensplaats gebruik maken en hier leven 

brengen. 

Aan de Kinderplaats komt op de begane grond een ‘Projectruimte’ (D), waar het Amsterdam 

Museum in samenwerking met partners, kunstenaars en bewoners nieuwe programma’s maakt. Het 

Amsterdam Museum werkt in alle stadsdelen aan diverse projecten, die in deze ruimte in de 

binnenstad verder worden uitgewerkt. Het publiek kan hierbij betrokken worden en er kunnen 

kleinschalige tijdelijke tentoonstellingen worden georganiseerd. Deze Projectruimte krijgt een eigen 

toegang aan de Kinderplaats met een hellingbaan om het niveauverschil tussen de Kinderplaats en 

de Projectruimte integraal toegankelijk te overbruggen. Hierdoor wordt het mogelijk de Kinderplaats 

bij de programmering te betrekken. Aangrenzend aan de Projectruimte is een eenvoudige keuken, 

waarin gezamenlijk gekookt kan worden en die incidenteel voor externe catering kan worden 

ingezet. 

Meisjesplaats 
Jongens-

plaats 

Kinderplaats 

Jongensgalerij 

Hoofdentree 
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Aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de Meisjesplaats komt een cluster van educatieve en 

bijeenkomst ruimten. Het museum krijgt, op de begane grond aan de Meisjesplaats, een auditorium 

(C) voor 120 personen waar lezingen rondom de programmering in het museum worden 

georganiseerd evenals congressen, in combinatie met aangrenzende ruimtes. Op de eerste 

verdieping aan de Kinderplaats en de Nieuwezijds Voorburgwal liggen enkele vergader- en 

multifunctionele ruimtes die in samenhang met het auditorium kunnen worden gebruikt. 

Aan de Nieuwezijds Voorburgwal op de begane grond komt het museum café-restaurant: in de 

bestaande situatie ligt de, reeds zelfstandige, horecafunctie aan de Jongensplaats; deze wordt 

verplaatst naar de Nieuwezijds Voorburgwal. Het café-restaurant bestaat uit een kleine en een grote 

ruimte die apart van elkaar kunnen worden gebruikt en beide worden bediend vanuit de keuken, die 

aan de Kinderplaats ligt. 

De educatieve, bijeenkomst- en horecafuncties zijn bewust op de begane grond rondom de hoven 

en aan de Nieuwezijds Voorburgwal geplaatst om een open relatie met het publiek op straat te 

realiseren. In de huidige situatie oogt het museum gesloten. In de nieuwe situatie zullen ramen en 

deuren veel meer open zijn, zodat bezoekers de publieke functie herkennen en zich welkom voelen. 

 

De hoofdentree tot het museaal gedeelte ligt in het hart van het gebouw. Hier komt een ruime, 

multifunctionele entreehal, bereikbaar via de historische entreedeur naast de huidige entree, waar 

een vrij toegankelijke tentoonstelling gerealiseerd zal worden. Op de begane grond krijgt de 

entreehal omlopen, waar publiek vanuit de Gedempte Begijnensloot en vanuit de voormalige 

toegang tot het Kinderhuis, binnen kan gaan. De omlopen zijn vrij toegankelijk en bieden zicht in de 

entreehal. Bezoekers kunnen via een brede trap (of, voor mindervaliden, lift) de entreehal betreden. 

De entreehal ligt op het -1 niveau. In de normale situatie vinden bezoekers hier de nodige 

voorzieningen zoals informatiebalie, vestiaire, sanitair en de museumwinkel. In de bestaande 

situatie ligt de museumwinkel op de begane grond, deze wordt verplaatst naar het -1 niveau. Het 

museum kan de entreehal ook inzetten als multifunctionele ruimte. De toegangstrap wordt dan 

omgebouwd tot tribune en het museum kan er, bijvoorbeeld tijdens culturele evenementen in de 

stad, voor een groter publiek voorstellingen en andere evenementen organiseren; dit vindt buiten 

de openingstijden van het museum plaats. 

Vanuit de entreehal vinden bezoekers eenvoudig hun weg naar het begin van het museaal parcours. 

Van daar steken bezoekers via een ondergrondse verbinding de Meisjesplaats over naar de twee 

nieuwe zalen aan de Sint Luciënsteeg. Het parcours voert hen, als éénrichtingscircuit, vervolgens 

door verschillende nieuwe en oude zalen waarin de vaste en wisselende tentoonstellingen te zien 

zijn. Het gehele circuit is integraal toegankelijk. Ook historische interieurs, zoals de Regentenzaal en 

aangrenzende ruimtes, zijn deel van de route. Het grootste deel van het museaal circuit ligt op de 

eerste verdieping en bestaat uit een ronde om de Meisjesplaats door de oude zalen, vervolgens een 

bezoek aan de grootste nieuwe zaal in het hart van het gebouw. Dit is het hoogtepunt van het 

bezoek: in deze zaal is voldoende ruimte om de zeer grote objecten in de collectie weer tot hun 

recht te laten komen. Na deze ruimte kan publiek de route volgen naar het dakniveau, waar een 

uitzichtpunt te bezoeken is. Dit uitkijkpunt wordt met name ingezet voor het educatief programma. 

De route keert vervolgens terug naar de eerste verdieping om, via een serie oude zalen rond de 

Jongensplaats te besluiten in de twee nieuwe zalen achter de Jongensgalerij. In deze zalen zal met 

name wisselende programmering een goede plek vinden: ook deze zalen bieden de ruimte voor 

grote objecten. Via de tijdelijke tentoonstelling dalen bezoekers weer af naar het -1 niveau, waar het 
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parcours weer eindigt tenslotte in de entreehal, van waar bezoekers terugkeren naar de 

binnenplaatsen. 

 

Voor de operatie van het museum zijn diverse ruimtes nodig zoals een depot en transito-depot, 

technische ruimtes, ruimtes voor schoonmaak, opslag, logistiek en onderhoud. Een klein deel van 

het personeel zal ook een werkplek hebben in het gebouw. De kantoorfunctie is rondom de 

Kinderplaats georganiseerd, met een dienstingang aan de Nieuwezijds Voorburgwal; deze toegang is 

nu ook al voor dat doel in gebruik. Naast enkele vergader- en kantoorruimtes zijn er een kleine 

lunchruimte, sanitair en kleedruimtes voor ambulant personeel evenals een eenvoudige werkplaats. 

Deze ruimtes zijn niet toegankelijk voor publiek. 

 

Samenvattend gaat het plan uit van de volgende programma onderdelen: 

Museaal programma: 

• zalen 

• verkeersruimte 

• voorzieningen (sanitair, vestiaire, balie) 

Publiek programma: 

• educatie 

• projectruimte 

• multifunctionele ruimte 

• horeca 

• startpunt rondleidingen 

• verkeersruimte 

• voorzieningen 

Organisatie: 

• kantoren: 

• atelier 

• diverse opslag- en dienstruimten 

• verkeersruimte 

• voorzieningen 

Techniek: 

• technische ruimte 

Ongebruikte ruimte: 

• zolders zonder gebruik 

 

De bestaande museumwinkel ligt op de begane grond bij de huidige hoofdentree. In de nieuwe 

situatie zal de museumwinkel op het -1 niveau liggen, in de omloop van de entreehal.  

 

De reeds zelfstandige horeca van 204 m2 wordt iets groter en wordt verplaatst. Het bestaat uit een 

met elkaar verbonden café en restaurant met bijbehorende keuken en sanitair, waarvan het 

gezamenlijke oppervlak 245 m2 bvo is. Het horecaoppervlak neemt per saldo toe met 41 m2 bvo ten 

opzichte van bestaand. 
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Het museum kan bij verschillende entrees leveringen ontvangen. Alle logistiek die te maken heeft 

met museale collectie zal verlopen via de expeditie aan de Gedempte Begijnensloot. Het museum 

kan hier objecten ontvangen in de expeditieruimte en deze direct met de aangrenzende goederenlift 

naar het transitodepot op het -1 niveau brengen. De lift op deze locatie is de grootste in het 

gebouw. Voor incidentele transporten, zoals voor grote installatie onderdelen, zal ook deze route 

worden gebruikt. 

De horeca ontvangt leveringen via de eigen entree aan de Nieuwezijds Voorburgwal. 

De museumorganisatie ontvangt via de dienstentree leveringen en post. In de herinrichting van de 

Nieuwezijds Voorburgwal is hier rekening mee gehouden en is voorzien in een laden en lossen 

parkeerplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal. 

 

Bezoekers bereiken het museum lopend, per fiets, met het openbaar vervoer of per auto. Het 

museum heeft geen parkeergelegenheid. Bezoekers evenals personeel maken dus gebruik van de 

openbare voorzieningen. Voor schoolklassen en minder validen is in het plan voor de herinrichting 

van de Nieuwezijds Voorburgwal een parkeerplaats voor bussen en invalidentaxi’s opgenomen. 

 Bouwkundige aanpassingen 

Voor het inpassen van de noodzakelijke nieuwe programma onderdelen voor de museumfunctie, 

het realiseren van een integraal toegankelijke museumroute, het bieden van ruimte aan educatie en 

publieksprogrammering en het verduurzamen van het gebouw zijn bouwkundige, constructieve en 

installatietechnische aanpassingen nodig, waarin het plan voorziet. De planologisch relevante 

aanpassingen zijn: 

1. Vergroten en verdiepen kelders: vergroten van het ondergronds volume; 

2. Wijzigingen in bouwhoogtes en vernieuwen en vergroten van het bovengronds volume; 

3. Realiseren van een uitzichtpunt; 

4. Verplaatsen en vergroten van de horecafunctie. 

 

Als gevolg van de aanpassingen zal het bruto vloeroppervlak van het gebouwencomplex wijzigen van 

11.008 m² bvo naar 10.702 m² bvo. De museumzalen hebben grotere netto gebruikshoogtes. 

Daarom neemt het oppervlak in het gebouw af. Het BVO neemt af met 306 m2. Het 

gebouwgebonden buitenoppervlak neemt toe door de realisatie van een uitzichtpunt, het bebouwd 

terreinoppervlak neemt toe met 36 m2 door de beide uitbreidingen ter plaatse van de entrees 

(Gedempte Begijnensloot en pleintje voor het Boekhoudershuis).   

 

Ad 1: Vergroten en verdiepen kelders: vergroten van het ondergronds volume 

 

De bestaande kelders hebben een oppervlak van 1.961 m2 bvo en deze worden uitgebreid naar 

2.572 m2 bvo: een toename van 611 m2 bvo. De extra ruimte wordt ingezet om de nieuwe zalen 

gelijkvloers met de entreehal te realiseren. Ook worden zo ondergronds verbindingen gelegd tussen 

de verschillende onderdelen van het parcours, waardoor het maaiveld en alle poorten open kunnen 

blijven en toegankelijk voor publiek. 
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Ad 2: Wijzigingen in bouwhoogtes en vergroten van het bovengronds volume 

 

Op drie plaatsen worden nieuwe volumes toegevoegd aan het gebouw. Hiertoe worden bestaande, 

voornamelijk in de jaren ’70 gerealiseerde, bouwdelen verwijderd. De gevels van het bouwdeel op 

de hoek van de Sint Luciensteeg/Nieuwezijds Voorburgwal blijven behouden. De dakvorm van de 

nieuwe bouwdelen is anders dan die van de oude bouwdelen. De bouwhoogte van de nieuwe 

kappen zal nergens de bouwhoogte van de bestaande kappen elders in het gebouwencomplex 

overschrijden. Met de nieuwe volumetrie zal het volume bovengronds iets toenemen. Hieronder 

worden de verschillende inpassingen toegelicht: 

 
Nieuw bouwdeel aan de Sint Luciënsteeg 

Op de plaats waar nu techniekruimtes zijn gelegen, komen twee nieuwe museumzalen boven elkaar 

en een trappenhuis met lift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwe volumes volgen de bestaande rooilijnen. Het vloerniveau op -1, dat gelijkvloers moet 

zijn met de entreehal, vereist dat de bestaande kelders worden verwijderd teneinde nieuwe, 

diepere kelders te realiseren voor een integraal toegankelijke aansluiting tussen entreehal en 

museaal parcours. 

 

Het trappenhuis komt in de plaats van het voormalig ‘rookhuis’, met een hoge gesloten opgaande 

gevel aan het Wezenpleintje. Het bestaande volume heeft geen kap. Het nieuwe trappenhuis volgt 

de bestaande goothoogte van het rookhuis en de aangrenzende gevel met daarin de Meisjespoort. 

Het trappenhuis krijgt echter een kap, die boven de bestaande bouwhoogtes uit zal komen en 

daarbij de nokhoogte van het aangrenzend bouwdeel aan de Meisjesplaats volgt.  

Het volume met de nieuwe zalen komt op de plaats waar nu een hoog en een laag bouwdeel staan.  

Het nieuwe ‘zalenhuis’ zal een schuine kap krijgen, die de goot- en nokhoogtes van het hoge 

bouwdeel overneemt; ter plaatse van het huidige lagere deel resulteert dit in een grotere 

bouwhoogte. Dit is noodzakelijk om de museumzaal op het +1 niveau voldoende bruikbaar te 

maken. Een randvoorwaarde voor deze zaal is gelijkvloerse aansluiting op het aangrenzende 



Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

35 

 

vloerniveau in de oude bouwdelen rond de Meisjesplaats, teneinde een integraal toegankelijke 

museumroute te realiseren.  

 
Nieuw bouwdeel achter de Jongensgalerij 

Op de plaats waar nu het museumcafé is, in een bouwdeel dat in de jaren ’70 nieuw is gebouwd, zal 

een nieuw volume komen voor twee, boven elkaar gelegen, museumzalen en een stijgpunt met 

trappenhuis en lift.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe volumes vallen binnen de bestaande rooilijnen.  
De museumzaal op het -1 niveau en het aangrenzend stijgpunt moeten aansluiten op het 

vloerniveau van de entreehal teneinde een integraal toegankelijk parcours te realiseren. De 

museumzaal op het +1 niveau sluit om dezelfde reden aan op het aangrenzende vloerniveau van het 

oude bouwdeel aan de Jongensplaats: de zalen boven de Jongensgalerij. 

De nieuwe volumes krijgen een schuine kap, in vormgeving verwant aan de nieuwe volumes aan de 

Sint Luciënsteeg. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van het stadsmuseum als publiek gebouw. De 

schuine kap houdt dezelfde nokhoogte aan als de kap van het huidige restaurant, maar heeft de 

noklijn op een andere positie en een hogere gootlijn. Voor een deel resulteert dit in een hogere 

gebouwhoogte dan in de huidige toestand. Om het uitzicht en de lichttoetreding aan de achterzijde 

van de woningen aan de Sint Luciensteeg te optimaliseren is het dakvolume in drie delen geknipt.  
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Inpassing in het middengedeelte 

In het hart van het gebouwencomplex worden de nieuwe entreehal en de nieuwe grote zaal, boven 

de entreehal gelegen, ingepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor deze zalen wordt een nieuw volume in de bestaande bouwdelen ter plaatse van de huidige 

museumgalerij ingepast. De bestaande keldervloer wordt hier behouden. De wanden en nieuwe 

vloer op het +1 niveau zijn nieuwe constructie onderdelen die binnen het bestaande volume 

behoudens het dakvlak van de nieuwe zaal op +1. De museumzaal op het +1 niveau moet aansluiten 

op het bestaande vloerniveau in het voormalig Jongenshuis aan de Jongensplaats, teneinde hier 

integraal toegankelijk op aan te sluiten en een gelijkvloers museaal parcours te realiseren. De vrije 

hoogte van de grote zaal, die voortkomt uit de benodigde netto maat en maatverhouding voor een 

bruikbare museumzaal voor de grote en zeer grote objecten in de collectie, bepaalt de hoogte van 

het plafond van deze zaal en het daarboven gelegen dakvlak. Dit dakvlak komt hoger dan het dak 

van de huidige museumgalerij en vervangt de helft van de bestaande kappen. Dit is noodzakelijk om 

een bruikbare museumzaal te realiseren. 

Aan de noordzijde van dit bouwvolume wordt een aanvullend volume gerealiseerd. Dit bevat een 

vluchttrap: een noodzakelijke tweede vluchtweg vanaf het dakniveau. Op maaiveld wordt een laag 

bouwvolume toegevoegd, dat hier vóór de jaren ’70 verbouwing ook heeft gestaan en bezoekers 

begeleidt naar de hoofdentree.  
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Nieuw bouwdeel achter de schoolmeesterswoning 

Op de plek waar nu een kleine achterplaats met overkapping is, achter de voormalige 

schoolmeesterswoning (nu ‘het kleine weeshuis’), zal een nieuw (vlucht)trappenhuis worden 

gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit voorziet in één van de vluchtroutes voor publiek vanaf het -1 niveau en vanaf het +1 niveau naar 

de begane grond. Voor dit trappenhuis wordt zowel het ondergronds volume uitgebreid met een 

nieuw kelderdeel, aansluitend op het bestaande -1 niveau, als het bovengronds volume met het 

bouwdeel voor het trappenhuis. Hier zal de bouwhoogte dus ook worden vergroot ten opzichte van 

de bestaande situatie. 

 

Ad 3: Realiseren van een uitzichtpunt 

 

Op een klein deel van het nieuwe dakvlak boven de grote zaal in het middengedeelte is, aan de 

zuidzijde, een uitzichtpunt voorzien.  

 

 
 
  



Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

38 

 

Om dit, vanuit de museumroute, te ontsluiten wordt een buitentrap ingepast ter plaatse van de 

huidige museumgalerij, tussen het +1 en het dakniveau. Bezoekers lopen op maaiveld onder deze 

trap door via een nieuwe ‘poort’ die toegang geeft tot de publieke galerijen rond de Stadshal. De 

buitentrap is een uitbreiding van het volume. Hier worden de bestaande bouwhoogtes overschreden 

en wordt het volume vergroot. 

 

Ad 4: Verplaatsen en vergroten van de horeca 

 

In de nieuwe situatie wordt deze zelfstandige exploitatie voorgezet, maar in andere gebouwdelen. 

Het bestaat uit een met elkaar verbonden café-restaurant met bijbehorende keuken en sanitair 

(=Horeca 4), waarvan het gezamenlijke oppervlak 245 m2 bvo is. Het horecaoppervlak neemt per 

saldo toe met 41 m2 bvo ten opzichte van bestaand. 

 

Horeca 4 

Horecabedrijven die tot hoofddoel hebben het voor consumptie ter plaatse verstrekken van in 

hoofdzaak ter plaatse bereide maaltijden en van in hoofdzaak ter plaatse bereide etenswaren, met 

als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische, zwak- en nietalcoholische dranken. Onder deze 

vorm van horeca vallen in elk geval restaurants, lunchrooms, koffiehuizen, ijssalons. 
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4. Afwijkingen van het bestemmingsplan en motivering 

4.1. Afwijkingen bestemmingsplan 

Het project zoals beschreven in paragraaf 3.2 voldoet niet volledig aan het geldende 
bestemmingsplan. Het gaat daarbij om de afwijkingen die in de navolgende subparagrafen zijn 
beschreven. 

 Het vergroten en verdiepen van kelders 

De bebouwing in het geldende bestemmingsplan bestemd tot ‘Gemengd – 2’, ‘Gemengd – 2.4’ en 

‘Centrum – 1’. Binnen de bestemmingen ‘Gemengd – 2’ en ‘Gemengd – 2.4’ worden bestaande 

kelders dieper gemaakt en binnen de bestemmingen ‘Gemengd – 2’ en ‘Centrum – 1’ worden twee 

kelderdelen in oppervlak uitgebreid. Bij toetsing aan de gebruiksregels is geen sprake van 

strijdigheid.  

Binnen de bestemming ‘Groen’ is het gebruik voor museum niet toegestaan en is het in oppervlak en 

diepte vergroten van de daarin al bestaande kelder evenmin toegestaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: locaties wijzigingen ondergrondse 

bebouwing 

 

Artikel 3 van het Parapluplan ‘Grondwaterneutrale kelders’ bepaalt echter dat alle in het 

bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’ geldende bouwregels ten aanzien van het bouwen van 

kelders zijn komen te vervallen. Aanvragen omgevingsvergunning voor kelders worden uitsluitend 

nog getoetst aan het Parapluplan.  

Artikel 5.2 van het Parapluplan regelt dat binnen de hier van toepassing zijnde gebiedsaanduiding 

'overige zone 2' het verbod geldt om kelders te bouwen, dan wel bestaande kelders te vergroten. 

Het college van B en W is bevoegd om binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone 2' via 

binnenplanse afwijking een omgevingsvergunning te verlenen om een kelder te bouwen of te 

vergroten mits de kelder grondwaterneutraal kan worden gebouwd. Dat wil zeggen dat het 
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toegestaan kan worden een kelder te bouwen / vergroten waarbij de stand en stroming van het 

grondwater buiten het perceel waarop de kelder is geprojecteerd niet of nauwelijks veranderen, 

waar mogelijk zal verbeteren, en geen negatieve grondwatereffecten optreden. Tot negatieve 

effecten worden in ieder geval gerekend risico's op opbarsten van de deklaag, welvorming, 

grondwateroverlast en grondwateronderlast. 

 

Binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan is daarom mogelijk voor wat betreft de gronden 

met de bestemmingen ‘Gemengd – 2’, ‘Gemengd – 2.4’ en ‘Centrum – 1’, mist de aanvaardbaarheid 

aan de hand van geohydrologisch onderzoek is aangetoond. Binnen de bestemming ‘Groen’ kan dat 

niet en kan dit deel van het bouwplan dus niet met een binnenplanse afwijking worden vergund. 

 Samenvoegen van gebouwen 

Naast het slopen van de bouwmuren uit de jaren ‘70 langs de passage aan de Gedempte 

Begijnensloot, worden op kelder- en begane grond niveau een aantal nieuwe doorbraken 

gerealiseerd, een aantal bestaande doorbraken verplaatst en sommige bestaande verbindingen 

dichtgezet. Het bestemmingsplan staat het realiseren van nieuwe of intensiveren van bestaande 

doorbraken tussen gebouwen niet toe. Doel van het beleid is het waarborgen van de historisch 

parcelleringsstructuur. Het bestemmingsplan kent alleen een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid 

voor samenvoegen indien door de transformatie sprake is van een kwaliteitsimpuls voor het 

plangebied en het plan geen onevenredige schade toe brengt aan de waarde van de 

stedenbouwkundige of bouwhistorische structuur. Het plan voldoet hier niet aan, omdat de 

samenvoeging geen kwaliteitsimpuls voor het plangebied met zich meebrengt. Om die reden kan 

vergunningverlening alleen plaatsvinden me toepassing van een buitenplanse afwijking. 

 Uitbreiding bebouwd oppervlak (bovengronds) 

Gebouwen mogen worden opgericht binnen de bestemmingen ‘Gemengd – 2’, ‘Gemengd – 2.4’ en 

‘Centrum – 1’. Op onderstaande afbeelding wordt weergegeven op welke locaties het bestaande 

bebouwde oppervlak wordt uitgebreid. Dat betreft uitbreidingen binnen de bestemmingen ‘Groen’, 

‘Verkeer – 1’ en ‘Centrum – 1’. 
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Afbeelding: locaties uitbreiding bebouwd oppervlak 

bovengronds (blauw = bestemming ‘Centrum-1’, groen 

= bestemming ‘Groen’, grijs = bestemming ‘Verkeer-1’) 

 

De uitbreiding van het museum binnen de bestemming ‘Groen’ en ‘Verkeer – 1’ is op grond van het 

bestemmingsplan niet toegestaan, binnen ‘Centrum – 1’ wel. 

 

De uitbreiding binnen de bestemming ‘Groen’ heeft een oppervlak van 33 m2 en een bouwhoogte 

van 3,4 meter. De uitbreiding binnen de bestemming ‘Verkeer – 1’ heeft een oppervlak van 18 m2 en 

een bouwhoogte van 11,1 meter. 

 

Voor het bebouwen en als museum gebruiken van de gronden met de bestemmingen ‘Groen’ en 

‘Verkeer – 1’ voorziet het bestemmingsplan niet in een afwijkingsbevoegdheid. Dit deel van het 

bouwplan kan dus niet met een binnenplanse afwijking worden vergund. 

 Wijzigingen in bouwhoogtes  

In artikel 13.2.5 en 16.2.5 van de bestemmingen ‘Gemengd – 2’ en ‘Gemengd – 2.4’ zijn regels 

opgenomen ten aanzien van de toegelaten maximale goot- en bouwhoogte van gebouwen orde 1. 

De goot- en bouwhoogte van gebouwen die op de verbeelding zijn aangeduid als 'specifieke 

bouwaanduiding - orde 1' bedraagt ten hoogste de ten tijde van de terinzagelegging van het 

ontwerp van het plan bestaande goot- en bouwhoogte. 

Binnen de bestemming ‘Centrum – 1’ geldt een maximum bouwhoogte van 8 meter. 
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Op de volgende afbeelding wordt weergegeven op welke locaties de bestaande bouwhoogte wijzigt. 

 

 

De nieuwe goot- en bouwhoogtes en de overschrijdingen van de maxima zijn ter plaatse van de 

weergegeven vlakken als volgt: 

 

 maximum 

goothoogte 

maximum 

bouwhoogte 

nieuwe  

goothoogte 

nieuwe 

bouwhoogte  

overschrij-

ding gooth.  

overschrij-

ding bouwh.  

Y1 5,7 m 9,1 m 11,3 14,0 m 5,6 4,9 

Y2 12,9 m 16,6 m 12,4 m 14,0 m geen geen 

Z1  9,6 m 12,7 m 9,6 m 11,5 m geen geen 

Z2 9,6 m 12,7 m 10,3 m 12,1 m 0,7 m geen 

X n.v.t. 12,5 m n.v.t. 14,6 m / 

15,0m 

n.v.t. 2,1 m /  

2,5 m 

OQ1 11,4 m 15,7 m 15,7 m 16,2 m n.v.t. 0,5 m 

OQ2 11,7 m 14,5 m n.v.t. 11,4 m n.v.t. geen 

Y 

Z 
A 

X 

OQ 



Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

43 

 

Binnen de bestemmingen ‘Gemengd – 2’ en ‘Gemengd – 2.4’  zijn voor gebouwen die zijn 

aangemerkt als orde 1 geen afwijkingsbevoegdheden opgenomen om de maximum goot- en 

bouwhoogte te kunnen overschrijden. 

 

Binnen de bestemming ‘Centrum – 1’ kan van de maximum bouwhoogte worden afgeweken voor 

het overschrijden van de bouwhoogte voor onder meer liften en trappenhuizen tot ten hoogste 4 

meter. Gezien de overschrijding met 5,6 meter biedt de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 

onvoldoende mogelijkheid om de overschrijding te vergunnen. 

 Realiseren van een uitzichtpunt 

Op een klein deel van het nieuwe dakvlak boven de grote zaal in het middengedeelte is, aan de 

zuidzijde, een uitzichtpunt voorzien. Hieronder is de positie van het uitzichtpunt en de 

trapontsluiting weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: locaties uitzichtpunt en ontsluiting 

 

Het uitzichtpunt leidt tot een vergroting van de bouwhoogte en is daardoor in afwijking van het 

bestemmingsplan. Daarop is in paragraaf 4.1.3 (uitbreiding aangeduid als C) al ingegaan. 

Om het uitzichtpunt te ontsluiten wordt een buitentrap gerealiseerd binnen de bestemming 

‘Verkeer- 1’. Daarop is in paragraaf 4.1.2 al ingegaan.  

 Verplaatsen en vergroten van de horeca 

De huidige horecavoorziening (restaurant, horeca van categorie 4) bevindt zich binnen de 

bestemming ‘Gemengd – 2.4’ aan de Jongensplaats. In de nieuwe situatie wordt de horeca 

verplaatst naar de Nieuwezijds Voorburgwal waar de bebouwing bestemd is als ‘Gemengd – 2’. 

Binnen deze bestemming is horeca van categorie 4 niet toegestaan.  

 

In de bestemmingen ‘Gemengd – 2’ is geen afwijkingsbevoegdheid opgenomen om de horeca te 

kunnen realiseren. Er is binnen ‘Gemengd – 2’ wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 

13.7.6) waardoor een bestaande horecazaak kan wordt verplaatst naar een andere locatie, indien en  
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nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. de horecazaak zich in de eerste bouwlaag bevindt; 

b. de functiemenging in de omgeving wordt verbeterd; 

c. het woon- en leefklimaat wordt verbeterd; 

d. de verplaatsing een bijdrage levert aan de renovatie van het desbetreffende bouwblok  

 Installaties op het dak bij NZVBW 

De huidige koelinstallaties, in de lengterichting tussen de kappen aan de NZVWB, worden vervangen 

door vergelijkbare nieuwe installatiecomponenten. Deze installaties zijn vanuit de omgeving niet 

zichtbaar. 

 Conclusie 

Het project is op een aantal onderdelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan ten aanzien 

van het gebruik en bouwen. Deze onderdelen kunnen in de meeste gevallen niet door toepassing 

van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden vergund zodat buitenplanse afwijking 

noodzakelijk is. De afwijkingen vallen onder de kruimelregeling (2.12 lid 1 onder a, onder 2 Wabo). 

De reguliere procedure kan evenwel niet worden gevolgd, vanwege de status van Rijksmonument 

van een deel van het complex, die met zich meebrengt dat de uitgebreide procedure, afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is. 

4.2. Ruimtelijke motivering 

Het project heeft betrekking op renovatie en bouwkundige aanpassingen van het bestaande 

gebouwencomplex, alsmede wijziging van de horecafaciliteit. Het zeer hoge monumentale karakter 

van de bebouwing en de cultuurhistorische betekenis van het gebouwencomplex worden 

gerespecteerd en gehandhaafd. Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als de Commissie 

Monumenten en Archeologie hebben een positief advies op hoofdlijnen uitgebracht, met 

aanbevelingen voor de uitwerking. Het project heeft, gelet op de hierna opgenomen ruimtelijke 

afwegingen, geen nadelige gevolgen voor het beschermd stadsgezicht en het UNESCO 

Werelderfgoed. Er is vanuit het beschermd stadsgezicht en het UNESCO Werelderfgoed daarom 

geen belemmering om het beoogde plan te realiseren.  

 

In de navolgende subparagrafen wordt een ruimtelijke motivering gegeven voor de afwijkingen zoals 

genoemd in paragraaf 4.1.  
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 Binnenplanse afwijking:  Overschrijden van de maximale bouwhoogte door de liftuitloop bij 

de Gedempte Begijnesloot 

De lift voldoet aan binnenplanse criteria en de aantastingen van het daklandschap en van de 

ruimtelijke kwaliteit is niet onevenredig. 

 Binnenplanse afwijking: installaties op het dak bij NZVBW 

De realisatie van de installaties is vergunbaar tot ten hoogste 4 meter, onder voorwaarde dat: 

• deze installaties zo klein als technisch mogelijk dienen te zijn; 

• deze installaties zoveel mogelijk uit het zicht vanaf de openbare ruimte dienen te worden 

geplaatst; 

• het daklandschap niet onevenredig wordt aangetast. 

Er is ruimtelijk geen bezwaar tegen het plaatsen van de installaties op het dak van de betreffende 

gebouwgedeelten. Er is veel inspanning gedaan om de meeste installaties inpandig op te lossen. De 

overige installaties op het dak is zo klein mogelijk en zo terughoudend mogelijk geplaatste en 

vormgegeven. De zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte is beperkt. De aantasting van het 

daklandschap en van de ruimtelijke kwaliteit is niet onevenredig. 

 Binnenplanse afwijking:  het vergroten en verdiepen van kelders 

Het Parapluplan ‘Grondwaterneutrale kelders’ bepaalt dat het bouwen of vergroten van kelders 

uitsluitend toegestaan indien de stand en stroming van het grondwater buiten het perceel waarop 

de kelder is geprojecteerd niet of nauwelijks veranderen, waar mogelijk zal verbeteren, en geen 

negatieve grondwatereffecten optreden.  

Uit het uitgevoerde en met Waternet afgestemde onderzoek blijkt dat aan deze voorwaarden is 

voldaan en dat er geen belemmering is om de vergroting en verdieping van de kelders te realiseren.  

 Buitenplanse afwijking:  samenvoegen van gebouwen 

De historische parcelleringsstructuur is van groot cultuurhistorisch en ruimtelijk belang. Door het 

realiseren en intensiveren van de doorbraken wordt de parcelleringsstructuur en daarmee de 

vervaging van de stedenbouwkundige structuur van het bouwblok verder aangetast. 

De nieuwe en verplaatste doorbraken zijn echter van onontbeerlijk om een obstakelvrije en logisch 

route door het museum met alle gebouwdelen te realiseren. Door de renovatie en modernisering 

van het Amsterdam Museum wordt een belangrijk cultureel goed in de binnenstad behouden. 

Gezien deze belangen is de aantasting van de stedenbouwkundige en bouwhistorische structuur 

aanvaardbaar. 

 Buitenplanse afwijking: uitbreiding bebouwd oppervlak (bovengronds) 

De uitbreiding binnen de bestemming ‘Groen’ heeft een oppervlak van 33 m2 en de uitbreiding 

binnen de bestemming ‘Verkeer – 1’ 18 m2. 

Beide uitbreidingen bevinden zicht binnen het kadastrale perceel van het Amsterdam Museum.  
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Uitbreiding op gronden met bestemming ‘Groen’ 

 
 

De gronden waarop deze uitbreiding betrekking heeft betreft bestrate verkeersruimte binnen het 

complex van het museum zelf.  

 

Op navolgende afbeeldingen is weergegeven hoe de voorheen bestaande en de huidige bestaande 

situatie is. Op de positie van het volume ‘Groen’ heeft tot de verbouwing in de jaren ’70 

bouwvolume gestaan. Dit heeft door de eeuwen heen verschillende bouwhoogtes gekend. Het nu 

teruggeplaatste volume blijft onder de historische bouwhoogtes. De historische entree (rechts) 

wordt de nieuwe hoofdentree. De uitbreiding is vormgegeven als tussenlid en maakt de historische 

structuur weer afleesbaar. Het nieuwe bouwvolume vormt om deze redenen geen onevenredige 

aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 
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 Uitbreiding op gronden met bestemming ‘Verkeer – 1’ 

 

Op onderstaande afbeeldingen is weergegeven hoe de bestaande situatie is. De oude passage wordt 

iets vergroot en de kopgeven met de bestaande entree een stuk richting steeg opgeschoven. Dat 

geeft kansen om de entree aan deze zijde nieuw voor te geven. De nieuwe bebouwing leidt tot een 

nieuwe toegang tot het museum. De deur aan de rechterzijde behoort toe aan het museum.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het verleden was op deze positie het bebouwd oppervlak groter. Door de eeuwen heen heeft 
altijd bebouwing gestaan op de overkluisde Begijnensloot. Na de demping (1866) kwam op deze plek 
een bescheiden toegang. In de grote verbouwing van de jaren ’70 is deze bebouwing evenals de 
overkluizing gesloopt en is de bestaande bebouwingsgrens gerealiseerd. Het nieuwe volume valt 
binnen de historische bebouwingsgrens. Zie ook navolgende afbeelding, 
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In het nieuwe gevelontwerp is de entreegevel met ca. 4 meter opgeschoven en weer op de 
historische positie geplaatst en is, als belangrijke toegang in de historische as, herkenbaar. Het 
bovenliggende venster verbindt de museale route met de stad. De ruimtelijke kwaliteit en de 
kwaliteit van het stadsgezicht wordt door deze uitbreiding niet onevenredig aangetast. 
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 Buitenplanse afwijking: wijzigingen in bouwhoogtes  

Op onderstaande afbeelding wordt nog eens weergegeven op welke locaties de bestaande 

bouwhoogte wordt vergroot. 

 

 
Afbeelding: locaties vergroting goot- en bouwhoogte 

 

Bouwhoogte ter plaatse van vlak A en Y / zalen Sint Luciënsteeg 

    

Ten behoeve van noodzakelijke programma onderdelen worden het nieuwbouwvolume uit de jaren 

‘70 op de hoek van de Sint Luciënsteeg (techniekruimte) en een ouder bouwdeel vervangen door 

een nieuw geleed volume. Hiermee komt een klein deel van de nieuwe kap buiten de contour van de 

huidige bebouwing, maar het is passend omdat hierin de nok- en gootlijnen van de bestaande gevel 

aan het Wezenplein enerzijds en de lange vleugel aan de Nieuwezijds Voorburgwal anderzijds zijn 

voortgezet.  

De twee bestaande volumes op deze hoek worden gesloopt en binnen de contouren worden twee 

nieuw volumes opgetrokken. Het volume bij de meisjespoort betreft het trappenhuis voor de 

nieuwe routing, in het andere bevinden zich nieuwe museumzalen. De bestaande zijmuur met de 

gevelstenen blijft behouden, het nieuwe volume van de zalen ligt terug ten opzichte van de 
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gevelrooilijn, beide volumes worden niet hoger uitgevoerd dan de bouwhoogte van de omliggende 

bebouwing.  

Als verbindingselement met de bestaande bebouwing aan de Nieuwezijds Voorburgwal wordt een 

lager volume ingepast dat voorzien is van een groot raam dat als eyecatcher maar ook als 

verbindend element van binnen en buiten bedoeld is. 

De volumes liggen op een prominente positie op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de 

Sint Luciensteeg. Het zichtbaar maken van het Amsterdam Museum aan deze kant van het complex 

is begrijpelijk en passend. Het nieuwe volume op de hoek sluit goed aan bij de straatwand, de 

aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van het stadsgezicht is niet onevenredig. 

 

Bouwhoogte ter plaatse van vlak Z / zalen Jongensgalerij 

   

Een deel van de nieuwe kap overschrijdt de bouwhoogte van het huidige nieuwbouwvolume; het 

volume komt nergens hoger dan de naastgelegen historische Jongensgalerij en is niet zichtbaar 

vanuit de Jongensplaats.  

Op deze hoek bevinden zich twee met elkaar verbonden gebouwen met telkens een zadelkap, 

waarbij het gebouw aan de noordelijk kant (Sint Luciensteeg) een stuk lager is dan het deel langs de 

jongensgalerij. In de jaren 70 zijn veel delen van deze gebouwen afgebroken of vervangen, waarbij 

afgeweken is van de historische kavelstructuur.  De huidige bebouwing wordt gesloopt en er 

ontstaat een nieuw volume die een trappenhuis t.b.v. de museumroute en nieuwe 

tentoonstellingszalen herbergt. Het nieuwe volume blijft binnen de bestaande rooilijnen en worden 

niet hoger dan de bestaande omliggende bebouwing. Ten opzichte van de bestaande bebouwing 

neemt de hoogte van het volume aan de Sint Luciensteeg wel toe. Daarom is op kapniveau gekozen 

om het volume in drie ‘delen op te knippen’, om meer luchtigheid te creëren. Door deze toepassing 

is de aantasting van het woon- en leefklimaat voor omwonende niet onevenredig. De 

bezonningsstudie toont aan dat de kwaliteit van de licht- en luchttoetreding voldoende blijft. Door 

de blinde gevels wordt geen inkijk in de tegenoverliggende bebouwing gegenereerd. Afwegend aan 

alle overige belangen is deze ingreep aanvaardbaar en vormt geen onevenredig aantasting van de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 

 

  



Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

51 

 

Bouwhoogte ter plaatse van vlak X / zalen Gedempte Begijnensloot 

     

De nieuwe goot- en bouwhoogtes van het met C aangeduide vlak is niet zichtbaar van 

buiten noch vanaf de binnenplaatsen  en blijft overal beneden de bestaande noklijnen van de ter 

weerzijden bestaande nokken.  

De in de jaren 70 aangebrachte passage wordt verwijderd. In plaats daarvan worden in de buik van 

het gezamenlijke volume (de twee gebouwen parallel aan de oorspronkelijke begijnensloot) twee 

grote zalen ingevoegd.  De bovenste zaal steek tussen de twee kappen boven de gootlijn uit, 

waardoor een plat dak gedeelte tussen ontstaat. Dit platte dak wordt uitgevoerd als ‘groen dak’. 

Ondanks dat de historische stedenbouwkundige structuur door dit planonderdeel aangetast wordt, 

herkent R&D de noodzaak voor hoge zalen voor de grote objecten. Het is niet mogelijk om deze 

zalen elders binnen het complex te realiseren, zonder geringer schade aan monumentale waarden 

en stedenbouwkundige structuur toe te bergen. Daarom is de gekozen oplossing overtuigend en 

gezien alle belangenafwegingen ruimtelijk aanvaardbaar. Mede omdat de bestaande kappen en 

daarmee de oude gebouwenstructuur voor een deel zichtbaar behouden blijven. 

 

Bouwhoogte ter plaatse van vlak OQ / Schoolmeesterswoning 

 

Ter plaatse van ‘vlak OQ’ wordt een stijgpunt gerealiseerd. Dit bestaat uit een laag deel, achter de 

voormalige ‘schoolmeesterswoning’, met daarin de noodzakelijke vluchttrap die de museale functies 

van -1 en +1 verbindt met de begane grond. Dit volume blijft onder de nokhoogte van de 

‘schoolmeesterswoning’ (bouwdeel U), en is niet zichtbaar vanaf de Jongensplaats.  

Een hoger volume omvat een grote personen- en goederenlift met achterliggende logistieke functie 

(op b.g. de expeditieruimte, op -1 en +1 ruimte voor tijdelijke opslag van collectie en andere zaken 

die verband houden met de operatie van het museum. Het hoogste niveau dat deze lift ontsluit is 

het +2 niveau, onder het dakniveau, ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van de daar 

gelegen techniekruimte. De uitloop van de liftschacht bepaalt het hoogste punt van het volume van 

vlak OQ, dat beneden de huidige nokhoogtes van de twee bestaande kappen op deze locatie blijft. 

Het verloop van het volume langs de Gedempte Begijnensloot van voor de verbouwing in de jaren 

‘70 wordt weer opgepakt. Er wordt aan het uiteinde van de Begijnensloot volume toegevoegd voor 

de museumroute en het ontsluiten van de uitkijkplatvorm die aansluit aan het nieuwe groene dak 

van de grote zalen. Verder bevindt zich hier een lift voor bezoekers en voor transport van 

museumobjecten. De uitbreiding, met daarbij de liftuitloop, wordt niet hoger uitgevoerd dan de 

omringende bebouwing en is daardoor niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte en hofjes van het 

Amsterdam Museum. 
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Het uitkijkpunt geeft de bezoeker zich op het historische dakenlandschap van de Amsterdamse 

binnenstad en maakt deel uit van tentoonstelling. 

Gezien deze specifieke functie binnen het museum is de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit 

aanvaardbaar. 

 Buitenplanse afwijking: verplaatsen en vergroten van de horeca 

De huidige horecavoorziening aan de Jongensplaats wordt verplaatst naar de Nieuwezijds 

Voorburgwal. In de nieuwe situatie wordt de bestaande zelfstandige exploitatie voorgezet. De 

Nieuwezijds Voorburgwal is een levendige straat. Op korte afstand van de verplaatste horeca 

bevinden zich geen woningen. De meest nabije woningen bevinden zich op meer dan 30 meter 

afstand, waardoor ruimschoots wordt voldaan aan de richtafstand die de VNG hanteert voor horeca 

ten opzichte van woningen (10 meter in een rustige woonwijk, 0 meter in gemengd gebied. Gezien 

de integratie in een museum mag ervan worden uitgegaan dat sprake zal zijn van hoogwaardige 

horeca die geen overlast veroorzaakt.  

 

Het bestaande oppervlak is 204 m2 bvo en het nieuwe 245 m2 bvo. Ruim de helft van de extra 41 m2 

bestaat uit vergroting van de keuken van 41 m2 naar 64 m2. Het publieksdeel neemt toe met 18 m2 

bvo.  

 

Uitbreiding van Horeca 4 is niet in overeenstemming met het horecabeleid Uitvoeringsnotitie 

Horeca 2014.  

 

De grootschalige renovatie gaat gepaard met herschikking van functies binnen het museum. Daarbij 

is ervoor gekozen de zelfstandige horeca 4 die nu is bestemd alwaar deze is gevestigd, terug te laten 

komen aan de Nieuwezijds Voorburgwal, waarbij het vloeroppervlak toeneemt met 41 m2 ten 

opzichte van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bij de Jongensgalerij, waar de horeca in de 

oude situatie is gevestigd. Als gevolg van de monumentale waarde van het gebouwencomplex en de 

nieuwe ordening van functies binnen de museumroute, is de keuze om de horeca in het gebouwdeel 

aan de Nieuwezijds Voorburgwal te plaatsen niet onlogisch. Het vestigen van de horeca in de plint 

aan de Nieuwezijds Voorburgwal is een positieve ontwikkeling voor het plangebied, aangezien de nu 

nogal gesloten gevel zich naar de straat opener presenteert en levendigheid langs de straat zal 

creëren. In verband met de herinrichting en opwaardering van de openbare ruimte aan de 

Nieuwezijds Voorburgwal (zuidelijk deel) heeft het situeren van de horeca daar een positief effect op 

de kwaliteit van de stedelijke omgeving.  

Het is niet te verwachten dat het verplaatsen of vergroten van de horeca een onaanvaardbaar effect 

op de woon- en leefomgeving zal hebben. Het gebouwdeel aan de Nieuwezijds Voorburgwal waar 

de keuze op is gevallen is een bestaande, op zichzelf staande ruimte, die net iets groter is dan de 

horeca aan de Jongensgalerij. Om geen onevenredige afbreuk te doen aan de (monumentale) 

structuur is het redelijk om van het bestemmingsplan af te wijken voor de nieuwe plek, ingepast in 

de bestaande structuur, waarbij dus sprake is van een beperkte toename van het vloeroppervlak.  

Gezien deze specifieke situatie en in afweging van alle belangen binnen dit project zijn er voldoende 

redenen om voor het verplaatsen en vergroten van de zelfstandige horeca af te wijken van het 

normaliter restrictieve beleid ten aanzien van horeca-uitbreiding. 
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Om te waarborgen dat het gebouwdeel waar de horeca nu gehuisvest is (bij de Jongensgalerij) in de 

toekomst niet evengoed als zelfstandig horeca gebruikt kan worden, zal voor dit deel met de 

bestemming ‘Gemengd 2.4’ een privaatrechtelijk overeenkomst gesloten worden. 

 Conclusie 

Het bouwplan is op een aantal onderdelen in strijd met het bestemmingsplan. Gelet op het 

voorgaande kan worden geconcludeerd dat door het uitvoeren van de renovatie een positieve 

bijdrage aan het gebied wordt geleverd. Het bouwplan voldoet aan de kaders en richtlijnen zoals 

gesteld in de relevante gemeentelijke beleidsnota’s (zie hoofdstuk 2), er is rekening gehouden met 

een goede ruimtelijke inpassing, de omgevingsaspecten van de ontwikkeling zijn positief beoordeeld 

en er is sprake van zowel een positief welstandsadvies van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit (d.d. 4 mei 2022) als een positief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (d.d. 

2 juni 2022). 

 

Een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kan worden verleend door toepassing 

te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo).  
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5. Omgevingsaspecten 

5.1. Verkeer en vervoer 

Bezoekers van het museum komen hoofzakelijk met de fiets, lopend of met openbaar vervoer. 

Tijdens het verblijf verkent men de stad lopend, met de taxi en/of het openbaar vervoer. Het 

personeel komt per fiets, lopend of met het openbaar vervoer en een enkeling zal met de auto 

afgezet worden.  

 

In de navolgende subparagrafen zal nader in worden gegaan op verkeer en parkeren.  

 Openbaar vervoer 

Het Amsterdam Museum ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station via Damrak, 

Dam en Kalverstraat. 

De tramlijnen 2, 11 en 12 (halte Spui), 4, 14 en 24 (halte Rokin) liggen nabij en de metrohalte Rokin 

eveneens. 

 Verkeer 

Met de auto is het museum van buiten de stad bereikbaar door vanaf de Ringweg (A10) richting 

S100, afslag centrum te volgen. Op de Nieuwezijds Voorburgwal is een stopplaats voor bussen. 

 

Als gevolg van de aanpassingen zal het bruto vloeroppervlak van het gebouwencomplex wijzigen van 

11.008 m² bvo naar 10.702 m² bvo. Dit resulteert dit in een afname met 306 m2 bvo. De 

verkeersgeneratie zal dan ook niet toenemen als gevolg van de renovatie.  

 Parkeren auto 

De dichtstbijzijnde ondergrondse parkeergarage is 'De Kolk' aan de Nieuwezijds Kolk. Men kan ook 

gebruik maken van de parkeergarage bij de Bijenkorf. 

 

Als gevolg van de aanpassingen zal het bruto vloeroppervlak van het gebouwencomplex wijzigen van 

11.008 m² bvo naar 10.702 m² bvo. Dit resulteert dit in een afname met 306 m2 bvo. De 

parkeerbehoefte zal dan ook niet toenemen als gevolg van de renovatie.  

 

Personeel van het museum en horeca komt naar verwachting met de fiets, lopend of met het 

openbaar vervoer. Vanwege de hoge parkeertarieven in de omgeving en het niet hebben van 

parkeerplaatsen op eigen terrein is de kans zeer klein dat personeel met de auto komt. Conform het 

beleid en ten behoeve van het beperken van de parkeerdruk in de openbare ruimte zal de 

projectlocatie worden uitgesloten van de mogelijkheid van een vergunning voor parkeren op straat. 
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 Parkeren fiets en scooter 

Als gevolg van de aanpassingen zal het bruto vloeroppervlak van het gebouwencomplex wijzigen van 

11.008 m² bvo naar 10.702 m² bvo. Dit resulteert dit in een afname met 306 m2 bvo. De 

fietsparkeerdruk zal dan ook niet toenemen als gevolg van de renovatie.  

5.2. Luchtkwaliteit 

Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), beter bekend als de 

Wet luchtkwaliteit, het kader. Daarin is bepaald dat in ruimtelijke plannen moet worden voldaan aan 

grenswaarden voor onder meer stikstofdioxide en fijn stof. In het “Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen” is bepaald dat indien een plan/project kan worden beschouwd als “niet in betekenende 

mate” er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden.  

 

In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen" is voor een aantal specifieke projecten een 

berekening gemaakt bij welk bouwprogramma er nog sprake is van “niet in betekenende mate”. Dit 

is als het project betrekking heeft op maximaal 1.500 woningen of 100.000 m² kantoren (bij één 

ontsluitingsweg) of een combinatie van beide. Uit paragraaf 5.1 blijkt dat als gevolg van het project 

geen sprake is van een wijziging in het aantal verkeersbewegingen. Daarbij geldt nog dat er op basis 

van het geldende bestemmingsplan meer verkeersbewegingen kunnen plaatsvinden dan als gevolg 

van het project, omdat voorzieningen met een grotere verkeersgeneratie mogelijk zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat het project als ‘niet in betekenende mate’ kan worden aangemerkt 

en derhalve geen nadelige gevolgen voor luchtkwaliteit heeft.  

5.3. Geluid 

 Geluid ter plaatse van het projectgebied 

Op grond van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek verplicht voor nieuwe geluidgevoelige 

bestemmingen die worden gerealiseerd binnen de geluidzone van wegen die op grond van artikel 74 

van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd. Het bouwplan voorziet niet in de realisatie van nieuwe 

geluidgevoelige bestemmingen. Akoestisch onderzoek op basis van de Wet geluidhinder is daarom 

niet aan de orde.  
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 Geluid naar de omgeving 

Als gevolg van de renovatie zal er sprake zijn van bedrijfsmatige activiteiten, waaronder technische 

installaties, horeca activiteiten met achtergrondmuziek, gebruik van buitenruimtes en laden en 

lossen.  

5.4. Externe veiligheid 

Voor ruimtelijke projecten in de nabijheid van opslag of langs routes van gevaarlijke stoffen moet 

onderzoek worden gedaan naar individueel en/of groepsrisico. 

 

In de directe nabijheid van het projectgebied zijn geen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden 

geproduceerd of opgeslagen. Het project ligt ook niet in de nabijheid van een route van gevaarlijke 

stoffen. Bovendien leidt het renovatieplan niet tot wijziging van de personendichtheid. Onderzoek 

naar externe veiligheid is daarom niet aan de orde. Er zijn geen belemmeringen op het gebied van 

externe veiligheid.  

5.5. Bodem 

PM voorafgaand aan start bouw 

5.6. Water 

Het projectgebied is momenteel nagenoeg geheel verhard/bebouwd. Het beoogde project leidt niet 

tot een uitbreiding van het verharde oppervlak en de locatie ligt evenmin in de nabijheid van een 

waterkering. Omdat het project betrekking heeft op een uitbreiding van het ondergrondse 

bouwvolume (kelders) is geohydrologisch onderzoek nodig.  

 

Gelet op het onderzoek en de toe te passen maatregelen is er geen belemmering ten aanzien van 

het grondwater te verwachten.  
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5.7. Archeologie 

De Archeologische Quickscan Amsterdam Museum (MenA QS 20-072, Amsterdam 2019) heeft 

uitgewezen dat er aanleiding is inventariserend veldonderzoek uit te voeren voor de beoogde 

nieuwe bodemverstoringen vanwege de ontgraving van kelderruimtes tot circa NAP -2 m.  

 

Als start van het archeologisch traject dient volgens landelijke regelgeving een Programma van Eisen 

(PvE) te worden opgesteld waarin de uitgangspunten van het veldonderzoek worden gespecificeerd. 

Op basis van dit PvE, dat voorafgaande aan de bodemingreep beschikbaar dient te zijn, wordt een 

praktisch werkplan en kostenraming uitgewerkt.  

 

Het PvE is beschikbaar en bijgevoegd als bijlage. Er is op 29 september 2020 een Programma van 

Eisen opgesteld door Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam. 

Hierover wordt een voorschrift aan de vergunning wordt verbonden, zie art. 29 van het 

bestemmingsplan. In het PvE is omschreven dat het uitgangspunt van het onderzoek voor het 

plangebied een veldonderzoek is conform KNA 4.1 protocol Opgraven Landbodems. De planning en 

de technische aanpak van het veldwerk worden door de archeologische directievoerder vastgesteld 

op basis van sluitende werkafspraken met de civieltechnische uitvoerders. De diepte van de 

archeologische werkput valt samen met de maximale diepte van de civieltechnische ontgraving. 

5.8. Flora en fauna 

Voor de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten is de Wet natuurbescherming 

van toepassing. In en rondom de binnenstad van Amsterdam zijn geen natuurgebieden aanwezig 

maar bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe bouwwerken en/of andere activiteiten 

zal wel rekening moeten worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen 

planten- en diersoorten op grond van de wet. Indien uit gegevens dan wel onderzoek blijkt dat er 

sprake is van (een) beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of 

vernieling van voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de 

betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden na ontheffing c.q. vrijstelling 

op grond van de Wet natuurbescherming. Er is een onderzoek Flora en Fauna gedaan waarna het 

Ecologisch Werkprotocol is opgesteld (d.d. 10-05-2022). 

 

5.9. Duurzaamheid 

Het huidige gebouw voldoet niet aan de moderne duurzaamheidseisen. Bij de renovatie en verbouw 

zullen er maatregelen worden getroffen om het pand te verduurzamen, zoals het renoveren van de 

gebouwschil en daarmee verhogen van de thermische weerstand. Hierdoor nemen 

transmissieverliezen af en is minder energie nodig voor de klimatisering van de binnenruimtes. Voor 

energie opwekking wordt een warmte-koudeopslag in de bodem gerealiseerd. De klimaatinstallaties 

worden vernieuwd, waarbij gebruikgemaakt wordt van energiezuiniger componenten. Ook worden 

energiezuigige armaturen en waterbesparende sanitaire toestellen toegepast. De bouwmaterialen 

die bij de sloopwerkzaamheden vrijkomen worden waar mogelijk hergebruikt binnen of buiten het 

project. Hergebruik van tenminste: porisosteen, natuursteen vloeren, eiken parketvloeren, eiken 
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trappen, constructief hout, historisch metselwerk en deuren voor technische ruimtes is deel van het 

ontwerp. Waar nieuw materiaal nodig is, wordt gekozen voor de duurzaamste mogelijkheid.  

 

De te treffen duurzaamheidsmaatregelen leiden ze verhoging van het leefklimaat voor de omgeving 

en tot verlaging van de belasting van het milieu in het algemeen, passend bij gemeentelijk beleid 

met betrekking tot klimaatverandering. Bij duurzaamheid en specifiek bouwen geldt als 

uitgangspunt dat bouwmaterialen, voorzieningen en installaties energiebesparend en 

milieuvriendelijk zijn. Er zal gestreefd worden naar een vermindering van de productie van afval en 

CO2 en een besparing van energie en watergebruik.  

5.10. Behoefte / Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangepast. Teneinde een zorgvuldig 

ruimtegebruik te stimuleren dient op grond van artikel 3.1.6 Bro bij het mogelijk maken van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling gemotiveerd te worden dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling 

voorziet in een behoefte. Er dient dus te worden aangetoond dat er een behoefte bestaat aan de 

nieuwe invulling van het projectgebied. 

 

Het project heeft betrekking op de renovatie van een bestaand museum waarbij het bruto 

vloeroppervlak enigszins afneemt en op de verplaatsing van een bestaand, zelfstandig functionerend 

restaurant. De toename van het horecaoppervlak is dermate gering dat geen sprake is van een 

stedelijke ontwikkeling waarvoor een behoefteonderzoek nodig is. 

Geconcludeerd kan worden dat het toestaan van museum voldoet aan de Ladder voor duurzame 

verstedelijking.  

5.11. M.e.r.-beoordeling 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 

vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een plan of 

besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke eisen ten 

aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. 

 

In de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die 

m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die m.e.r.-

beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten). Bepalend daarbij is of een project 

moet worden beschouwd als een “stedelijk ontwikkelingsproject”. 

 

Dit bouwplan voorziet niet in een stedelijke ontwikkeling, zoals bedoeld in bijlage D van het Besluit 

m.e.r. Het plan leidt tot enige verkleining van het totale bruto vloeroppervlak en de toename van 

het horecaoppervlak is zeer gering. Het project blijft ver onder de drempel van 200.000 m² 

bedrijfsvloeroppervlakte. Er worden geen nadelige gevolgen voor het milieu verwacht, zodat een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat.  

 

In het kader van deze vergunningaanvraag zijn alle relevante milieueffecten onderzocht. De 

renovatie naar een museum leidt niet tot een toename aan nieuwe emissies of een nieuwe 
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verkeersaantrekkende werking. Het ruimtebeslag is vergelijkbaar met de bestaande situatie (kleine 

afname). Er zijn geen gevoelige natuurgebieden in de nabijheid van de projectlocatie die beïnvloed 

zouden kunnen worden door de herontwikkeling.  

 

Er is gezien het voorgaande geen aanleiding een aanmeldnotie of m.e.r. op te stellen.  

 
Conclusie 

 

De conclusie is dat de beoogde herontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

of de omgeving zal hebben en dat daarom geen m.e.r. of m.e.r. beoordeling hoeft te worden 

gemaakt.  

 

  



Ruimtelijke motivering Amsterdam Museum   

 

 

60 

 

6. Uitvoerbaarheid 

6.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voor het project is een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd. 

Het ontwerp van het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan zal, samen met de Ruimtelijke motivering en de bijlagen, overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen gedurende een periode van 6 weken ter inzage liggen, van [datum] tot en met 

[datum]. Binnen deze termijn zijn wel/geen zienswijzen ingediend.  

6.2. Economische uitvoerbaarheid 

Het project is geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. Bovendien 

is de gemeente Amsterdam zelf eigenaar van de gronden en opstallen en financiert ze de renovatie. 

Voor eventuele planschade als gevolg van het beoogde renovatieplan zijn in de begroting voldoende 

middelen beschikbaar. Voorts is er een er een planschadeverhaalsovereenkomst en een 

privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het museum. Hierdoor is de 

economische uitvoerbaarheid gewaarborgd. 

 


