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INHOUD

1. WIJZIGINGEN t.o.v. 23-03-’22
Sint Luciënsteeg: glasstrook oud-nieuw bij trappenhuis gewijzigd

Nieuwezijds Voorburgwal: poorten en wadi vervallen
Gedempte Begijnesloot: glazen balustrade verder terugliggend geplaatst

Jongensgalerij: blindvensters toegevoegd

2. TOELICHTING INTERIEUR
Interieur concept

Stijlkamers in het ontwerp
Detaillering (herhaling presentatie 24-11-’21)

Toelichting bij dit document:
In dit stuk wordt antwoord gegeven op de opmerkingen en vragen in het CRK-advies van 23 maart 2022 met betrekking tot het 
exterieur. 
De vragen m.b.t. doorbraken zullen aan MenA worden toegelicht in een apart document. 
De vragen m.b.t. installaties en interieur zullen eveneens via andere documenten worden toegelicht.



WIJZIGINGEN 
EXTERIEUR



SINT LUCIËNSTEEG
AANSLUITING OUD-

NIEUW



SINT LUCIËNSTEEG

AANSLUITING OUD-NIEUW t.p.v. TRAPPENHUIS

Wijziging detaillering 20-04-’22:
Hoek bestaande daklijst wordt gehandhaafd tot en met de hoek en beëindigd tegen het nieuwe metselwerk. Het ingevoegde trappenhuis volume wordt 
teruggeschoven ter diepte van de natuursteen rand van de ‘tuinmuur’; de glasstrook vervalt



Foto’s onder: Aan de Nieuwezijds Voorburgwal komen ter plaatse van aansluitingen tussen 
bouwdelen sprongen in de gevel voor, die de daklijst volgt. Dit is een referentie voor de hier 
voorgestelde ontmoeting tussen oud en nieuw in de Sint Luciënsteeg.

SINT LUCIËNSTEEG

AANSLUITING OUD-NIEUW t.p.v. TRAPPENHUIS

de nieuwe kap boven het 
trappenhuis is ca. 40cm 
teruggeplaatst, 

het bestaande metselwerk 
blijft tot en met de hoek 
gehandhaafd. Ook de 
bestaande daklijst blijft 
tot en met de hoek 
gehandhaafd. De daklijst 
wordt tegen het vlak van 
het nieuwe metselwerk 
beëindigd.
oud en nieuw metselwerk 
ontmoet elkaar met een 
eenvoudige verticale voeg

nieuw metselwerk van het  
trappenhuis: kruisverband in 
een effen tint

nieuw metselwerk van het  
zalenhuis: kruisverband in 
een kleurverloop van donker 
(onder) naar licht (boven)

Wijziging detaillering 20-04-’22:
Hoek bestaande daklijst wordt gehandhaafd tot en met de hoek en beëindigd tegen het nieuwe 
metselwerk. Het ingevoegde trappenhuis volume wordt teruggeschoven ter diepte van de 
natuursteen rand van de ‘tuinmuur’; de glasstrook vervalt



bestaand metselwerk,
dikte ca. 550mm

oud en nieuw metselwerk ontmoet elkaar 
meteen eenvoudige verticale voeg

nieuw metselwerk: kruisverband van baksteen 
geproduceerd van uit het gebouw vrijkomend 
poriso; op het trappenhuis toe te passen in effen 
tint

bovenzijde natuursteen band op bestaande 
gevel aan de Sint Luciënsteeg (‘tuinmuur’); de 
voorzijde van het nieuwe metselwerk hierop aan 
te sluiten

SINT LUCIËNSTEEG

HORIZONTAAL DETAIL AANSLUITING OUD-NIEUW t.p.v. TRAPPENHUIS
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Opdrachtgever
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Omschrijving wijziging

Tekeningnummer

Wijz. Opgesteld

AutorisatieDatum

Status

Datum

Datum

Discipline

Verificatie

Omschrijving uitgifte OpgesteldDatum

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

1 : 100

BK5_2_01b

Verbouwing Amsterdam Museum

16775

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

TO

Gevels 1 t/m 4
Bestaand

30-11-2021 TO
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bouwdeel Z bouwdeel T bouwdeel Y bouwdeel L bouwdeel K bouwdeel I bouwdeel J

bouwdeel E bouwdeel D bouwdeel C bouwdeel B bouwdeel T bouwdeel A

bouwdeel Sbouwdeel Abouwdeel Ubouwdeel V bouwdeel V bouwdeel R bouwdeel P

bouwdeel A

bouwdeel SG

bouwdeel S bouwdeel SG bouwdeel ECOMPOSITIE BESTAANDE TOESTAND

DE GEVEL AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

BOUWDEEL L 
MET ATTIEK

BOUWDEEL K: VIJF BEUKEN 
MET DEUR IN HET MIDDEN

BOUWDEEL I: VIJF BEUKEN 
MET DEUR IN HET MIDDEN

BOUWDEEL J: 
MET ATTIEK

BOUWDEEL K: 
ACHT BEUKEN MET DEUR IN HET MIDDEN

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL: BESTAANDE SITUATIE
De gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal vormt een bijna 100m lange straatwand. De gevel kent een ritme, waarin de lange, vlakke 
wand van bouwdeel K-I wordt geflankeerd door de beide bouwdelen met attieken en meer reliëf L en J. De Regentessenkamer is 
gelegen op de eerste verdieping (een tussenniveau) van het linker bouwdeel L. De lange wand kent een verdeling in een middendeel 
van 8 ramen en twee zijdelen, met deur in het midden, van 5 ramen. De (zeer) lage boogvensters zijn een overblijfsel van de toegang 
tot de vlonders en ‘gemakken’ aan het water. De twee linker openingen zijn nu niet in gebruik, de twee deuren aan de rechter (zuid) 
zijde zijn in gebruik als dienstentree respectievelijk vluchtdeur.
in de huidige situatie valt het ritme van deze lange gevel nauwelijks op doordat de ramen grotendeels geblindeerd zijn en de 
toegangen gesloten en donker.



WIJZIGINGEN REVISIE C 09-03-'22:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij
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indicatie lijn belendende 

bebouwing

indicatie lijn belendende bebouwing, exacte 

contouren belendingen nader op te geven 

door PMB

ALGEMEEN

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

SITUATIE

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

BESTAANDE TOESTAND

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

SLOOP

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

MATERIALISERING

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

sparing aan te helen met
gerecyclede bakstenen

B

B

B

B

WIJZIGINGEN REVISIE B 22-12-’21:

• Verkleining volumes zalen en trap bouwdeel Y aan de 
  Sint Luciënsteeg, wijziging volume trappenhuis Z
• Diverse (kleinere) wijzigingen in de gevelindeling
• Verlaging dakvlak X en OQ met 0,4m, wijzigen 
  geometrie en isolatielijn buitentrap
• Vervallen stopplaats lift OQ op dakniveau
• de toegang tot de techniekruimte in bouwdeel Z 
  verloopt niet meer vanuit de Jongensgalerij, maar 
  vanuit een te reconstrueren deur aan het 
  Boekhoudersplein; dit vereenvoudigt de gevel in  
  tweede lijn van de Jongensgalerij 

B

B

C

C

B

A zie omschrijving wijzigingen in legenda 08-07-2021

B zie omschrijving wijzigingen in legenda 22-12-2021

B

B

B

B

zie Y

nieuw metselwerk gevel bestaande uit gerecycled 
bakstenen en nieuwe bakstenen, zowel vertikale vlak als 
in het hellend gevelvlak.

zie Y

sparing aan te helen met
hergebruik bakstenen

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

nieuw raamkader

nieuw metselwerkgevel (hellend vlak)
bestaande uit gerecycled bakstenen en nieuwe bakstenen

nieuw betonnen raamkader

geen kader
rond toegangsdeuren

hardglazen
balustrade

nieuw betonnen raamkader
(wit beton)

hardglazen
balustrade

nieuw metselwerkgevel bestaande 
uit gerecycled bakstenen 

nieuw zitelement 
nieuw raamkader

materialisatie
zie: uitvouw IV

gevelopeningen verdekt in gevelvlak
door bekleding met metselwerk patroon
(strips) als gevelvlak

A

A

A

A

A

A

A

C

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022

 

 

D

zie Y

D
REVISIE D 20-04-'22

WIJZIGINGEN

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf

D D

C C

D

D

D

C

NIEUWE ‘POORTEN’ BENADRUKKEN DE TOEGANGEN EN DE SYMMETRIE IN DE HISTORISCHE GEVEL

DE GEVEL AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

BOUWDEEL L 
MET ATTIEK

BOUWDEEL K: VIJF BEUKEN 
MET DEUR IN HET MIDDEN

BOUWDEEL I: VIJF BEUKEN 
MET DEUR IN HET MIDDEN

BOUWDEEL J: 
MET ATTIEK

BOUWDEEL K: 
ACHT BEUKEN MET DEUR IN HET MIDDEN

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL: NIEUWE SITUATIE
in de nieuwe situatie is de gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal open naar de stad en herkenbaar als stadsmuseum, doordat:
• de vensters alle geopend worden
• de verlichting en plafonds van de ruimtes aan deze gevel allemaal dezelfde uitstraling voor een egaal open beeld naar de 

Nieuwezijds Voorburgwal (waarbij de afwerking van de horeca ruimtes buiten het project vallen en op een later moment door de 
horeca exploitant worden aangebracht)

• de twee entrees worden in gebruik genomen, waartoe achter het gevelmetselwerk een volglazen schuifdeur het bestaande kozijn 
zal vervangen

• de verdiepte strook voor de gevel afgezet met palen en smeedwerk, blijft behouden inclusief de bestaande bestrating; alleen 
ter plaatse van de beide toegangen zal een natuurstenen verlengde dorpel het hoogteverschil tussenm trottoir en binnenruimte 
overbruggen

Wijziging 20-04-’22:
Poorten vervallen 

Wijziging 20-04-’22:
Wadi’s vervallen 



DE GEVEL AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

HUIDIGE SITUATIE

Wijziging 09-02-’22:
Voor de gevel geplaatst kader 
(veel) minder diep uitgevoerd

Wijziging 20-04-’22:
De bestaande ronde boogdeuren, ooit de toegang tot de 
‘gemakken’ en vlotten aan de gracht, zijn in de huidige 
situatie gesloten. Deze worden weer in gebruik genomen als 
toegangen, waarbij de gesloten deuren worden vervangen door 
een volglazen schuifdeur. De verdiepte strook tussen gevel 
en kavelgrens, blijft gehandhaafd, en alleen ter plaatse van de 
deuren overbrugd met een natuurstenen verlengde dorpel.

voormalige toegang 
tot het Amsterdams 
Historisch Museum: 
deze foto toont 
de situatie na 
oplevering, toen 
de entree van het 
stadsmuseum aan 
de Nieuwezijds 
Voorburgwal 
gelegen was.

tussen gevel en 
kavelgrens is 
een verdiepte 
strook, afgezet 
met paaltjes; 
de stoep loopt 
aanzienlijk af 
richting de gevel



MAQUETTESTUDIE

PROFILERING VAN DE NIEUWE KADERS EN POORTEN

de tijdelijke vloer wordt vervangen door een hardstenen 
dorpel, ter overbrugging van het hoogteverschil tussen 
trottoir en binnenruimte

de verdiepte strook, de palenrij en het smeedwerk 
daartussen, worden behouden inclusief de bestaande 
bestrating

in de bestaande toestand is een rechthoekig kozijn 
geplaatst in de getoogde gevelopening; dit kozijn zal in 
de nieuwe situatie worden vervangen door een volglazen 
schuifdeur, in een getoogd houten kader (niet zichtbaar in 
het exterieur)



DETAIL VAN DE TWEE TOEGANGEN

DE GEVEL AAN DE NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

het hoogteverschil tussen het vloerpeil binnen 
en het straatpeil (sterk aflopend naar de 
gevel toe) wordt overbrugd door een schuin 
vloerelement in gelijke materialisering als de 
bestaande dorpel (antraciet hardsteen)

reservering voor paneel met:
- intercom
- camera
- sleutelbuis voor brandweer
- overige voorzieningen

volglazen automatische schuifdeur, zonder 
profielen, aan de binnenzijde van de bestaande 
gevelopening

nevenindicator gemonteerd op kozijn,
alleen glazen deel zichtbaar, 
voet geïntegreerd in houtwerk



GEDEMPTE 
BEGIJNESLOOT
BALUSTRADE



ENTREE GEDEMPTE BEGIJNESLOOT

DETAILLERING DAKRANDEN EN BALUSTRADES

tussenbordes 
2e verdieping, 
schoonbeton

aan onderzijde 
ingeklemde helder 
glazen balustrade;
wijziging 20-04-’22: 
verder teruggeplaatst 
van voorzijde 
gevelmetselwerk

wijziging 20-04-’22: balustrade teruggeplaatst t.o.v. gevelvlak

metselwerk opgaande 
gevel volume grote 
zaal; aansluiting op 
schoonbeton wand en trap

geprefabriceerd 
dakrand element met 
metselwerk aan boven- en 
aanzichtzijde

geprefabriceerd gebroken 
wit stenen venster, 
terugliggend geplaatst in 
metselwerk



JONGENSGALERIJ
UITWERKING GEVEL
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DE JONGENSGALERIJ - GEVEL OF BOUWMUUR IN DE TWEEDE LIJN

ONTWIKKELING DOOR DE EEUWEN HEEN

Het lijkt erop dat Nicolaas van der Waay de situatie met drie grote 
vensters heeft geschilderd (datering niet zeker)

ONTWIKKELING VAN DE GEVEL IN DE TWEEDE LIJN VAN 
DE JONGENSGALERIJ
Door de eeuwen heen heeft de gevel in de tweede lijn van de 
Jongensgalerij steeds ‘meebewogen’ met de achterlioggende 
indeling. De functie van het bouwdeel is steeds gewijzigd: 
van ‘koestal’ tot woningen en later de ‘timmerschool’ met 
conversatiezaal. De deur- en raamopeningen naar de galerij 
werden aangepast aan het wisselend gebruik, zoals te zien 
is aan de wisselende gevelindeling op historische beelden; 
hiervan links een reconstructie.
Opvallend is dat de achterliggende gevel de sterke ritmiek 
van de gevel aan de binnenplaats door Pieter de Keyser niet 
volgt. De bestrating door de eeuewn heen is eenvoudig. In 
de verbouwing tot stadsmuseum van de jaren ‘70 is hierin 
verandering gebracht: een nieuwe metselwerk gevel, met 
daarin getoogde ramen naar het mrestaurant, sluiten aan op 
het ritme. De vloerafwerking is gewijzigd in een natuursteen 
tegelvloer met een patroon met het ‘vierkant tussen steeds drie 
kolommen als basis.



WIJZIGINGEN REVISIE C 09-03-'22:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij

P = 0

≈ 8790 +P

P = 0

≈ 17090 +P

≈ 11090 +P

P = 0

vleugel schuin
doorsneden, trap ligt

achter projectie: treden
indicatief aangegeven

P = 0

≈17090 +P

6710 +P1

1485 +P0

1850 -P0

14610 +P

11160 +P

15010 +P

16210 +P

≈ 8590 +P

≈ 12790 +P

P = 0

≈ 12990 +P

TEKENING NR:

2233-OV-331
2233-754

DATUM: 09-03-2022 SCHAAL: 1:100

FORMAT: DIN A0 ORIENTATIE: Landscape

ONDERWERP:

AANZICHT I-IV
NIEUWE SITUATIE

PROJECTNR: 2233 FASE: Omg. vergunning

PROJECT:

AMSTERDAM MUSEUM

ARCHITECT:

OPDRACHTGEVER: 

GEMEENTE AMSTERDAM       AMSTERDAM MUSEUM

Weesperstraat 432                   Nieuwezijds Voorburgwal 359

1018 DM Amsterdam               1012 RM Amsterdam

WIJZIGING:

INDEX: OMSCHRIJVING: DATUM:

LEGENDA:

0 1 2 3 4 5 m

 

P = 0

deur en kozijn te 
restaureren naar 
oorspronkelijke 
uitstraling

≈ 15820 +P

P = 0

≈ 15820 +P

≈ 16390 +P

≈ 11040 +P ≈ 11040 +P

P = 0

≈ 16390 +P

P = 0

≈ 16060 +P

≈ 11040 +P

P = 0

deur en kozijn te 
restaureren naar 
oorspronkelijke 
uitstraling

≈ 16060 +P

P = 0

≈ 16340 +P

≈ 11040 +P

≈ 13240 +P

P = 0

≈ 16340 +P

P = 0

≈ 13240 +P

P = 0

12410 +P

13990 +P

10985 +P

6900 +P

P = 0 P = 0

11000 +P

12410 +P

13990 +P13990 +P

5790 +P

7030 +P

13990 +P

≈ 16340 +P

11000 +P

13990 +P

7030 +P

6260 +P

≈ 16460 +P

≈ 14330 +P

≈ 16460 +P

≈ 9550 +P

≈ 11250 +P

≈ 13990 +P

P = 0

aansluiting brandweer, sleutelkluis,
toegangscontrole & intercom op te

nemen op de gevel

≈ 16460 +P

P = 0

≈ 14330 +P

≈ 16460 +P

≈ 9550 +P

≈ 11250 +P

≈ 13990 +P

P = 0

UITVOUW I - NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

UITVOUW II - MEISJESPLAATS

I
I

II

IIIIV

IV

V

V

VI

VI

1

2

3

4 5

6

P = 0

positie schoorsteen 
indicatief
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spantbalk plaatselijk te amoveren
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opgave constructeur

plateau-heffer
geïntegreerd in
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aftimmering hoog in nok:
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bouwdeel A naar S; in het TO zo onopvallend
mogelijk te integreren, alle leidingwerk uit zicht
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BOUWDEEL A BOUWDEEL E

BOUWDEEL X

BOUWDEEL E BOUWDEEL D BOUWDEEL C BOUWDEEL B BOUWDEEL T BOUWDEEL S

BOUWDEEL V BOUWDEEL U BOUWDEEL OQ

BOUWDEEL U

BOUWDEEL A BOUWDEEL S&Z BOUWDEEL S&Z

indicatie lijn belendende 

bebouwing

indicatie lijn belendende bebouwing, exacte 

contouren belendingen nader op te geven 

door PMB

ALGEMEEN

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

SITUATIE

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

BESTAANDE TOESTAND

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

SLOOP

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

MATERIALISERING

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

sparing aan te helen met
gerecyclede bakstenen

B

B

B

B

WIJZIGINGEN REVISIE B 22-12-’21:

• Verkleining volumes zalen en trap bouwdeel Y aan de 
  Sint Luciënsteeg, wijziging volume trappenhuis Z
• Diverse (kleinere) wijzigingen in de gevelindeling
• Verlaging dakvlak X en OQ met 0,4m, wijzigen 
  geometrie en isolatielijn buitentrap
• Vervallen stopplaats lift OQ op dakniveau
• de toegang tot de techniekruimte in bouwdeel Z 
  verloopt niet meer vanuit de Jongensgalerij, maar 
  vanuit een te reconstrueren deur aan het 
  Boekhoudersplein; dit vereenvoudigt de gevel in  
  tweede lijn van de Jongensgalerij 

B

B

C

C

B

A zie omschrijving wijzigingen in legenda 08-07-2021

B zie omschrijving wijzigingen in legenda 22-12-2021

B

B

B

B

zie Y

nieuw metselwerk gevel bestaande uit gerecycled 
bakstenen en nieuwe bakstenen, zowel vertikale vlak als 
in het hellend gevelvlak.

zie Y

sparing aan te helen met
hergebruik bakstenen

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

nieuw raamkader

nieuw metselwerkgevel (hellend vlak)
bestaande uit gerecycled bakstenen en nieuwe bakstenen

nieuw betonnen raamkader

geen kader
rond toegangsdeuren

hardglazen
balustrade

nieuw betonnen raamkader
(wit beton)

hardglazen
balustrade

nieuw metselwerkgevel bestaande 
uit gerecycled bakstenen 

nieuw zitelement 
nieuw raamkader

materialisatie
zie: uitvouw IV

gevelopeningen verdekt in gevelvlak
door bekleding met metselwerk patroon
(strips) als gevelvlak

A

A

A

A

A

A

A

C

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022
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REVISIE D 20-04-'22

WIJZIGINGEN

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf

D D

C C

D

D

D

C

WIJZIGINGEN REVISIE C 09-03-'22:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij
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indicatie lijn belendende 

bebouwing

indicatie lijn belendende bebouwing, exacte 

contouren belendingen nader op te geven 

door PMB

ALGEMEEN

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

SITUATIE

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

BESTAANDE TOESTAND

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

SLOOP

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

MATERIALISERING

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

sparing aan te helen met
gerecyclede bakstenen

B

B

B

B

WIJZIGINGEN REVISIE B 22-12-’21:

• Verkleining volumes zalen en trap bouwdeel Y aan de 
  Sint Luciënsteeg, wijziging volume trappenhuis Z
• Diverse (kleinere) wijzigingen in de gevelindeling
• Verlaging dakvlak X en OQ met 0,4m, wijzigen 
  geometrie en isolatielijn buitentrap
• Vervallen stopplaats lift OQ op dakniveau
• de toegang tot de techniekruimte in bouwdeel Z 
  verloopt niet meer vanuit de Jongensgalerij, maar 
  vanuit een te reconstrueren deur aan het 
  Boekhoudersplein; dit vereenvoudigt de gevel in  
  tweede lijn van de Jongensgalerij 

B

B

C

C

B

A zie omschrijving wijzigingen in legenda 08-07-2021

B zie omschrijving wijzigingen in legenda 22-12-2021

B

B

B

B

zie Y

nieuw metselwerk gevel bestaande uit gerecycled 
bakstenen en nieuwe bakstenen, zowel vertikale vlak als 
in het hellend gevelvlak.

zie Y

sparing aan te helen met
hergebruik bakstenen

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

bestaand metselwerk 
handhaven en aanhelen

nieuw raamkader

nieuw metselwerkgevel (hellend vlak)
bestaande uit gerecycled bakstenen en nieuwe bakstenen

nieuw betonnen raamkader

geen kader
rond toegangsdeuren

hardglazen
balustrade

nieuw betonnen raamkader
(wit beton)

hardglazen
balustrade

nieuw metselwerkgevel bestaande 
uit gerecycled bakstenen 

nieuw zitelement 
nieuw raamkader

materialisatie
zie: uitvouw IV

gevelopeningen verdekt in gevelvlak
door bekleding met metselwerk patroon
(strips) als gevelvlak

A

A

A

A

A

A

A

C

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022
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REVISIE D 20-04-'22

WIJZIGINGEN

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf
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D

D

D

C

DE JONGENSGALERIJ - GEVEL OF BOUWMUUR IN DE TWEEDE LIJN

ENKEL VENSTER EN VIER BANKEN IN BLINDVENSTERS

Wijziging 20-04-’22:
In het ritme van de jaren ‘70 tegelvloer worden terugliggende blindvensters toegevoegd. 
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het advies van CRK-1 om meer ‘plastiek’ toe te voegen

DE NIEUWE GEVEL IN DE TWEEDE LIJN VAN DE 
JONGENSGALERIJ
Door de eeuwen heen heeft de gevel in de tweede lijn van de 
Jongensgalerij steeds ‘meebewogen’ met de achterliggende 
indeling. In het nieuwe Amsterdam Museum komt achter 
deze gevelwand een zaal te liggen, met het vloerniveau op 
kelderniveau. De museale route loopt op dat niveau terug naar 
de Stadshal. De wand wordt vernieuwd, en zal in metselwerk 
worden uitgevoerd, waarbij de steenkeuze (nu bruin-paars) 
aansluit bij het metselwerk van de Jongensgalerij (oranje). Ook 
de lagenmaat zal aansluiten bij de historische gevel, zodat 
het bouwdeel meer als geheel beleefd kan worden. Vanuit de 
Jongensplaats zijn vijf beuken van de Jongensgalerij zichtbaar. 
Alle vijf worden ingevuld, met één venster naar de zaal en vier 
banken in blindvensters. Dit brengt de sterke ritmiek van de 
historische gevel, herhaald in het jaren ‘70 vloerpatroon, ook in 
de gevel in de tweede lijn. 
Vanaf de banken kunnen 
bezoekers naar de
binnenplaats kijken.  



GEVEL IN DE TWEEDE LIJN VAN DE JONGENSGALERIJ: BANKEN IN BLINDVENSTERS

JONGENSGALERIJ
Wijziging 20-04-’22:
In het ritme van de jaren ‘70 tegelvloer worden terugliggende blindvensters toegevoegd. 
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het advies van CRK-1 om meer ‘plastiek’ toe te voegen

Venster met terugliggend gebroken wit steenachtig 
kader, zicht naar achterliggende museumzaal



GEVEL IN DE TWEEDE LIJN VAN DE JONGENSGALERIJ: BANKEN IN BLINDVENSTERS

JONGENSGALERIJ

nieuw gevelmetselwerk:
kleur gelijk aan baksteen 
in historische gevel 
Jongensgalerij, lagenmaat 
gelijk aan 17e eeuwse gevels 
rondom de Meisjesplaats

blindvenster, 1 kop 
terugliggend, in ritme 
vloerpatroon

zitbank: gebroken wit 
steenachtig element, 
in gelijke uitvoering als 
degevelkadesr; in hout 
ingelegde zitting en 
rugleuning voor meer 
zitcomfort



Wijziging 20-04-’22:
In het ritme van de jaren ‘70 tegelvloer worden 
terugliggende blindvensters toegevoegd. 
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het advies 
van CRK-1 om meer ‘plastiek’ toe te voegen

Wijziging 20-04-’22:
Nuanvering materialisering: zitting 
in hout, voor een hoger comfort en 
zachtere uitstraling



TOELICHTING 
INTERIEUR
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beschrijving Bouwdeel C 

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

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

Meisjesplaats anno 1900
(Afbeelding: GA)

Middenhuis en
meisjeseetzaal anno 1936
(Afbeelding: GA)

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

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

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

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS

AANWEZIGE HISTORISCHE INTERIEURS EN ONDERDELEN

19041414 1936 1975 2025

INTERIEUR
Het interieur van het gebouw is door de eeuwen heen aangepast aan de functionele noodzaak van het moment. Van het interieur 
is veel minder bekend dan van het exterieur. Naast enkele prenten en afbeeldingen zijn de fotoseries van 1904 en 1936 de 
belangrijkste bron, waarbij zeker niet alle interieurs zijn vastgelegd.
De interieurs van het Burgerweeshuis zijn te onderscheiden in de ruimtes voor wezen op de begane grond, met een vaak functie-
specifiek maar wat uitgebreider interieur, de ruimtes voor volwassenen op de begane grond met een uitgesproken interieur en de 
slaapzalen op de verdieping met een zeer sober interieur. De meest opvallende ruimtes op de begane grond (Regentenkamer en 
nevenvertrekken, Middelhuis en Regentessenkamer, zijn in de jaren ‘70 verbouwing als ‘stijlkamer’ gerenoveerd en gerestaureerd.

Bovenstaande fotoserie laat goed zien hoe één ruimte is getransformeerd in de loop der tijd: de Meisjes eetzaal heeft in 1904 een 
interieur zoals veel van de ruimtes op de begane grond. Deze ruimte is begin 20e eeuw nog gerenoveerd en voorzien van een nieuwe 
tegelvloer, kastenwanden en een nieuwe lichtere kleur. In de jaren ‘70 verbouwing is de ruimte getransformeerd tot museumzaal.

In de jaren ‘70 verbouwing zijn alle interieurs, op de ‘stijlkamers’ na, verwijderd. Zoals op de rechterfoto te zien is, zijn de nieuwe 
ruimtes uitgevoerd met en grote eenvormigheid: gelijke gevel- en plafonddetaillering, met plavuizen (roodbruin natuursteen) op de 
begane grond en eiken strokenparket op de verdiepingen. Installaties zijn weggewerkt. in wanden en plafonds.



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

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS
pleisterwerk 
op de wanden

kastenwanden en lambrizering  
getimmerd: massief, bewerkt 
hout, blank

planken vloer, legrichting 
parallel aan de gevel, blank

houten lijstwerk rond de 
vensters



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

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



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

INTERIEUR VAN HET BURGERWEESHUIS
pleisterwerk 
op de wanden

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

planken vloer, legrichting 
parallel aan de gevel, blank

houten lijstwerk 
rond de vensters

lantaarn op 
de wand



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

houten balklaag geschilderd, 
daartussen pleisterwerk

installaties zijn weggewerkt, een 
minimum aan installatiecomponenten 
is in zicht

op begane grond natuursteen 
vloeren met rondom betegelde 
plinten

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

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

EENVORMIGHEID IN DE NIEUWE BINNENRUIMTES TOT OP DETAILNIVEAU - VOORBEELD: MUSEUMZAAL (BOUWDEEL C)



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

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM

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

1975 2020 2020

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

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

toevoeging van lexaan 
achterzetramen en 
lichtwering (screens)

een grote hoeveelheid 
techniek is toegevoegd, wat 
de ruimte verstoort



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

INTERIEUR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM - BESTAANDE SITUATIE

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

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

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

een grote hoeveelheid 
techniek is toegevoegd, wat 
de ruimte verstoort

museumspots in later 
toegevoegde spanningsrails 
onder balklaag uit



HUIS HUISHUISHUISHUIS

MATERIALISERINGMATERIALISERING

BEGANE GROND: STRUCTUUR VAN HUIZEN IN 26 BOUWDELENBEGANE GROND: STRUCTUUR VAN HUIZEN IN 26 BOUWDELEN

PLAATS PLAATS



PLAATS

MATERIALISERINGMATERIALISERING

BEGANE GROND: STRUCTUUR VAN HUIZEN, INDIVIDUELE MATERIALISERINGBEGANE GROND: STRUCTUUR VAN HUIZEN, INDIVIDUELE MATERIALISERING

STRUCTUUR VAN HUIZEN RONDOM DE HOVEN
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beschrijving Bouwdeel C 

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

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

Meisjesplaats anno 1900
(Afbeelding: GA)

Middenhuis en
meisjeseetzaal anno 1936
(Afbeelding: GA)

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



MATERIALISERINGMATERIALISERING

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

OUDE ZALEN
NIEUWE 
ZOLDER

NIEUWE 
ZALEN

OUDE 
ZOLDER

-1

0

+1



MATERIALISERINGMATERIALISERING

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

GROTE RUIMTES OP DE VERDIEPING

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



MATERIALISERINGMATERIALISERING

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

DE STADSHAL
ALS VIERDE ‘PLAATS’

MUSEAAL CIRCUIT

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

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



MATERIALISERINGMATERIALISERING

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

HOF

VERBINDING TUSSEN STAD EN ZALEN

-1

0

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



TRAPPENHUIS ALS OVERGANG: MATERIALISERING EEN GRADIËNT

MATERIALISERING

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

PLAFOND ZALEN:
HOUTEN STROKENPLAFOND 
IN ALLE MUSEALE RUIMTES

STEENACHTIGE WANDEN:
HOUTEN STROKENPLAFOND 
IN ALLE MUSEALE RUIMTES

+1

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



OUDE ZALEN
NIEUWE 
ZOLDER

OUDE 
ZOLDER

PLAATS

PLAATS

HUIS HUISHUISHUISHUIS

BoH

STRUCTUUR VAN HUIZEN RONDOM DE HOVEN

MUSEAAL CIRCUIT-1

0

+1

0

MATERIALISERINGMATERIALISERING

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

CONTINUÏTEIT MUSEAAL CIRCUIT:
PALET IN HOUT EN STEEN

HOUTEN ZOLDERS

ONDERGRONDSE 
GEWELVEN

SLAAPZALEN OP +1

-1

+1

+2



DE OMLOPEN RONDOM DE STADSHAL

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

doorgang naar de omloop 
aan de zijde van de 
Jongensplaats

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

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

bestaande ramen voorzien 
van ‘achterzetraam’ in 
geprofileerd houten kader



DE STADSHAL

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

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

trap afwerking biopolymeer 
terrazzo, massief houten 
leuningen in de wand

gelamineerd houten 
liggers in twee richtingen: 
hoofddraagconstructie 

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

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



DETAILLERING 
INTERIEUR

Details ramen en deuren
Details circulair materiaalgebruik: plafonds en vloeren



DETAILLERING OUDE EN NIEUWE ZALEN

INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEID EN TECHNIEK IN DE OUDE ZALEN

retourlucht via roosters in 
de plint, kanalen achter de 
voorzetwand

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

blank houten nieuw kader 
rondom raam, met profilering

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

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

inblazen van lucht via 
roosters geïntegreerd in 
houten wandbekleding

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



MUSEALE DOORGANG

OUDE ZALEN

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

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

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



MUSEALE DOORGANG

NIEUWE ZALEN

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

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

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



DETAILLERING DOORGANGEN

OUDE ZALEN

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

plint en vloerrand massief 
hout, 150mm

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



DETAILLERING DOORGANGEN

NIEUWE ZALEN

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

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

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



CIRCULAIR MATERIAAL: MAATVOERING (PLAFONDS)

DETAILLERING OUDE ZALEN
integratie van spanningsrails 
parallel aan de balklaag

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

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



CIRCULAIR MATERIAAL: MAATVOERING (VLOEREN)

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

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

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



OUDE ZALEN ROND DE MEISJESPLAATS

ZAAL BOVEN DE REGENTENKAMER (BOUWDEEL B)

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

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

houten geprofileerde kaders 
markeren de museale route

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



NIEUWE ZALEN OP DE EERSTE VERDIEPING

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

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

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

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



DE OMLOPEN RONDOM DE GROTE ZAAL OP DE EERSTE VERDIEPING

NIEUWE HOOFDENTREE VIA VOORMALIGE VOORDEUR KINDERHUIS; ZICHT NAAR BINNENRUIMTE

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

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

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



HISTORISCHE 
INTERIEURS IN DE 
MUSEALE ROUTE



DE HISTORISCHE INTERIEURS IN DE MUSEALE ROUTE

OVERGANG VAN TRAPPENHUIS NAAR REGENTENKAMER VIA DE VAN SPEYCK KAMER

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

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

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

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



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

BOUWDEEL: B NIVEAU: B.G.

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

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

zicht naar de Regenten-kamer via de historische deur

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



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

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



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

BOUWDEEL: B NIVEAU: B.G.

REGENTENKAMER

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

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

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

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

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

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

Kleur voor wandschilderwerk 
te bepalen aan de hand van 
kleuronderzoek



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

FOTO REGENTENKAMER  Amsterdam Museum, 2012

REGENTENKAMER (JULI ‘12)



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

BOUWDEEL: B NIVEAU: B.G.

KASKANTOOR
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NIVEAU: B.G. ONDERWERP:  REGENTENKAMER



VAN SPEYCK KAMER - REGENTENKAMER - KASKANTOOR

RELATIE MET DE MEISJESPLAATS

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

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

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