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Of een architectonisch afstudeerplan slaagt, staat of valt met het doen van een gedegen vooronderzoek. De 
complexiteit van deze opgave behoeft een aantal onderzoeken om te komen tot de ontwerp uitgangspunten. Dit 
onderzoeksverslag zal worden ingedeeld in de diverse deelonderzoeken. Gestart wordt met het te realiseren 
programma om duidelijk te stellen wat er gaat gebeuren, Hierna volgt een stedenbouwkundige analyse van het 
gebied, waarin de sfeer van het gebied, het gebruik, en de geschiedenis in kaart wordt gebracht. Dan volgt de 
functieanalyse die meer duidelijk maakt over de architectuur van de gebouwen op het Binnengasthuisterrein. 

Eenmaal in de ontwerpfase komen vanzelfsprekend de meer architectonische en bouwkundige onderzoeken cq 
ontwerpstudies aan bod. De te kiezen constructiemethode, materialisatie, bouwtechnische eisen (bouwbesluit), 
onderzoek naar ontsluitingen etc. Deze studies zullen worden verwerkt in het “ontwerp” boek, wat te bestem-
pelen valt als een procesboek.

Björn Roubos

“Zonder geschiedenis bestaat er geen toekomst” 

Inleiding
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iden vasthouden. De oplossing: alleenstaande afgestudeerden moeten voor max. 2 jaar een woning kunnen 
bewonen (zgn. doorstroomwoningen) om te werken naar een stabielere inkomens/werk situatie. Hiervoor wil 
ik graag een aantal woningen in het programma opnemen.

6. De buurt wil graag de binnentuin, zoals die nu bestaat behouden, dan wel laten terugkeren bij nieuwbouw. Ik 
zou graag aan deze wens willen voldoen door het nieuwe buurtgroen op een actieve manier in het ontwerp te 
laten terugkomen. 
 

Het nieuwe gasTThuis, de plek waar jonge ambiteuze studenten als gasT in een nieuwe stad  Thuis komen. Een 
spannend gebouw waar studenten kunnen wonen, hun bestuurscapaciteiten kunnen ontwikkelen bij een van de 
studentenorganisaties en waar de ambitieuzen hun eigen bedrijfje kunnen opstarten. En als er dan nog energie 
over is, in discussie met andere studenten, politici of buurtbewoners in het debatcentrum met een biertje erbij.

3. Open debat centrum. Studenten staan erom bekend 
dat ze graag discussieeren. Het zal mooi zijn om een 
open debat centrum te realiseren waar buurtbewon-
ers, studenten en sprekers in discussie kunnen gaan. 
Het zou door een organisatie als Kriterion geëxploiteerd 
kunnen worden in combinatie met horeca, zodat een 
optimale ontmoeting kan plaatsvinden.

4. Er is krapte aan studentenwoningen, Woonstichting 
de Key is al mede-eigenaar van het Zusterhuis en doet 
al veel wat betreft studentenhuisvesting. Te denken valt 
aan zelfstandige studentenwoningen waarbij iedere 
student zijn eigen sanitaire faciliteiten heeft. 

5. De groep die het ook erg moeilijk heeft in Amsterdam 
zijn de net afgestudeerden. Door de campuscontracten 
moeten zij hun studentenwoning na hun afstuderen ver-
laten, maar hebben vaak te weining inschrijfduur voor 
een sociale huurwoning en weinig geld voor het kopen 
van een huis. Amsterdam wil deze groep hogeropgele-

Het programma dat ik wil projecteren in het nieuw te bouwen gebouw, wil ik als volgt beargumenteren:

1. De studentenorganisaties blijven in het kader van samenwerking (delen van vergaderruimten, kantine, 
repro etc,) ,bereikbaarheid en de ligging bij de UvA graag op deze plek. Nu worden zij verjaagd door de mogeli-
jke bibliotheek naar elders in de stad. Mooier zou zijn als deze studentenbelangenbehartigers samen in een 
gebouw blijven. Van elkaar leren en meer als een geluid naar de student toe zal hierdoor kunnen worden bevor-
derd. Niet in de laatste plaats een kostenbesparing op de huurprijs. 

2. De studentenbedrijfjes/ateliers als het ondergeschoven kindje wat betreft huisvesting. Vanuit de overheid 
wordt steeds vaker gesteld, dat studenten actiever en ondernemender moeten kunnen zijn. Het  opstarten van 
een studentenonderneming zou kunnen worden bevorderd door het al dan niet gedeelde werkruimten aanbie-
den speciaal voor studenten. Gedacht kan worden aan Amfi modestudenten die hun creaties ontwerpen en 
verkopen in een van de ruimtes, maar ook studenten met eigen ideeen moeten een ruimte kunnen krijgen. 

1. Voorlopig programma van eisen

studentenorganisaties als ASVA zijn onmisbaar voor 
het uitdragen van de mening van de Amsterdamse 
studenten. 
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Samengevat zou dit het totale programma moeten worden:

- Studentenorganisaties  Hierin alle 23 organisaties die momenteel  2000 m2 
    het crea2/stuc complex ‘bewonen’
    Gedeelde ruimten en eigen ruimten
    vast te stellen na onderzoek. Sommigen
    hebben genoeg aan 1 kamer. 
 
- Studentenbedrijfjes/ateliers Hierbij gaat het om zowel zelfstandige  1500 m2
    units, en units waarbij een aantal bedrijfjes
    voorzieningen delen. Het gaat hierbij om
    kleine en grotere units.  

- Open debat centrum  Een ruimte waar zowel buurtbewoners als  500 m2
    studenten kunnen deelnemen aan een
    discussie of gewoon een biertje komen 
    drinken. Het zal een uitnodigend karakter
    moeten krijgen om binnen te stappen.       

- Studentenwoningen  30 zelfstandige woonruimten   750 m2
    (studio appartementen) met
    eigen sanitaire voorzieningen
    vloeroppervlak 25 m2
    Of zelfstandig en groepswonen. 
    Onderzoek naar behoeften. 

- Doorstroomwoningen  woningen voor afgestudeerden   700 m2    
    voor maximaal 1 persoon en 
    voor de duur van max. 2 jaar.         
    De 20 woningen zullen ca. 30 tot       
    35 m2 groot worden. 

- Binnentuin   Deze moet bruikbaar zijn als buurtgroen ntb.
    en actief deeluitmaken van het gebouw.  

Totale vloeroppervlakte zonder verkeersruimten etc.     5450 m2

Het is moeilijk om te bepalen hoeveel ruimte er werkelijk nodig. Als in kaart gebracht is welke ruimten de studen-
tenorganisaties precies nodig hebben en er onderzoek is gedaan naar de regelgeving naar ruimte voor ver-
keersruimten, trappen, installaties etc. kan exacter worden bepaald hoeveel m2 er nodig is. Het zal in ieder geval 
meer aansluiten bij de wensen van de buurt  en beter passen bij de schaal van de omliggende bebouwing en de 
onbebouwde ruimte.

- Ontwerp   Dit zal moeten aansluiten bij de buurt, er moet gekeken worden naar schaal,   
        verhoudingen en materialisatie van de omgeving. Het nieuwe complex zal   
    een mate van subtitliteit moeten uitstralen met oog voor detail. De veelbespro  
    ken hovenstructuur zal moeten worden versterkt, de ontstane hoven moeten,   
    anders dan het ontwerp van de nieuwe bibiotheek, actief deeluitmaken van de   
    stedenbouwkundige omgeving. Er moeten ontsluitingen op uitkomen, of   
    een ander soort van activiteit.
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1.1 De sfeer van het programma

Nu we het programma in vierkante meters hebben, kunnen we het de sfeer omschrijven zoals die zal moeten 
zijn in de verschillende programmaonderdelen. 

Het programma kent 2 verschillende gebouwvormen: 

 - openbaar/publiek  Hieronder vallen de organisaties, bedrijfjes/ateliers en het debatcentrum.
 - prive   Hier vallen de studentenwoningen en doorstroomwoningen onder. 

De binnentuin zal deze twee gebouwvormen moeten gaan verbinden. En zal tevens de schakel vormen met de 
buurt die deze tuin ook gaan gebruiken als buurtgroen. De twee bovenstaande verschillen worden hieronder 
aangegeven door een kader. 

- Studentenorganisaties  Centrale receptie (delen met bedrijfjes)
    Kantoorruimte / vergaderruimte
    Kantine / keuken
    Opslag / repro
    Toiletten
    
    

- Studentenbedrijfjes/ateliers Centrale receptie (delen met organisaties)      
    Werkruimte / Atelier
    Gezamenlijke toiletgroep

- Open debat centrum  Debatcentrum annex cafe/barruimte
    Keuken / opslag
    Garderobe
    Toiletgroep
    
     

   

De sfeer van deze organisaties, is te typeren als activistisch. De meeste organi 
saties hebben tot doel om studenten te helpen of te stimuleren om zich breder  
te ontwikkelen. Het gaat om verschillende soorten organisaties, waarbij bijvoor-
beeld Studenten TV, veel meer in zichzelf is gekeerd. Het gaat om een select 
gezelschap. De  ASVA studentenunie en International Studenten Network (ISN) 
zijn veel meer naar buiten gericht. Het verschil in organisaties zal in het ontwerp 
naar buiten kunnen komen. Hier is een grote vergelijking met de studentenbe       
drijfjes te maken. 

Studentenbedrijfjes zijn er in veel pluimages. Er zijn formele en informele, 
eenmans bedrijfjes of groepjes. Ook het karakter kan veel verschillen. Het al 
eerder genoemde voorbeeld van de Amfi (mode) studenten is anders dan een 
bedrijfje in software. Je zou hier ook het vergelijk kunnen maken tussen naar 
binnen en naar buiten gekeerd. Het mooie is dat de naar buiten gekeerde 
bedrijfjes op de begane grond zouden kunnen worden gesitueerd en zo contact 
maken met de buitenwereld en de klanten. De andere bedrijfjes zouden op de 
verdieping kunnen worden ondergebracht.

Het debat centrum vormt een schakel tussen buurt en student. Het is het 
hart van een activistische en kiritische buurt, waarbij iedereen een mening 
heeft. Een informele sfeer is hetgene dat hen bindt en het centrum moet dit 
uitdragen. Laagdrempelig en niet alleen voor het debat, ook mensen die willen 
lunchen, koffiedrinken of gewoon luisteren naar de sprekers moeten worden 
aangezogen.
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- Studentenwoningen  Woon/slaapkamer
    Keukenblok 
    Doucheruimte / toilet 

    De studentenwoningen moeten ivm de huurprijs klein, maar compleet zijn.  
    De containerwoningen zoals die nu bestaan hebben een breedte van 2,5 m  
    tot 2,75, wat voor het inrichten en riant in kunnen wonen net te krap is. Ik  
    streef ernaar om wonen en slapen te scheiden door de sanitaire ruimte in  
    het midden te plaatsen. Het is belangrijk om studie (wat in de woonkamer  
    plaatsvindt) en rust (slapen) te scheiden. Je moet je studie af en toe kun 
    nen loslaten. Zeker ‘s nachts. 

- Doorstroomwoningen  Woon/slaapkamer
    Keukenblok
    Doucheruimte/toilet
    Balkon

    Na je studie begin je met je eerste baan, evenals je studie een nieuwe fase  
    in je leven. Het is dan belangrijk dat je kunt ontspannen in je eigen stek.   
    Helaas is het in Amsterdam een drama om een geschikte en betaalbare  
    woning te vinden als starter. Deze woningen zullen in een behoefte voor  
    zien. Het gaat om eenkamerwoningen met aparte woon en slaaphoek, liefst  
    gescheiden door sanitaire voorzieningen. Een balkon vind ik onmisbaar voor  
    een woning en wordt dan ook opgenomen in het programma.
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Om het Binnengasthuisterrein beter te kunnen begrijpen, is het nodig de 700 jarige bestaansgeschiedenis 
te bestuderen. Er is veel over dit oude kloostercomplex geschreven. Overigens stammen de meeste publicat-
ies uit de tijd van het Gasthuis wat na 1890 is ontstaan. Het Binnengasthuisterrein is in de jaren heel wat 
keren getransformeerd, en gek genoeg heeft het daardoor niet de kern van zijn karakter verloren. Het is een 
gek stukje Amsterdam gebleven, wat je een enclave binnen een stad zou kunnen noemen. En toch voel je je er 
direct thuis. 

2.1 Ruimtelijke beschrijving van het plangebied
Als we het hebben over het Binnengasthuisterrein kunnen we de grenzen vaststellen. Het gebied wordt omslo-
ten door de Kloveniersburgwal, Amstel, Oude Turfmarkt, Slijkstraat, Oudezijds Achterburgwal en de Grimburg-
wal. 

historische beschrijving
Het Binnengasthuisterrein lag oorspronkelijk aan de zuidelijke stadsrand van Amsterdam wat in fases binnen 
de stad is komen te liggen. De stadsgrens lag in 1369 nog over de Oudezijds Achterburgwal. Toen lag slechts 
een deel van het Binnengasthuisterrein binnen de stadsmuren. Toen echter in 1420 de Kloveniersburgwal 
gereed kwam, lag hiermee het hele terrein binnen de omwalling. 

kloosters
Vanaf de 14e eeuw werd het terrein bijna volledig in beslag genomen door het Oude en Nieuwe Nonnenkloost-
er. Op de kaart van Cornelis Antonisz uit 1544 (zie hieronder) is te zien dat de Oudezijds Achterburgwal met 
een bocht tussen de beide kloosters doorliep naar de Amstel. 

3. Wordingsgeschiedenis van het Binnengasthuisterrein
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Binnen de noord-zuidgerichte hoofdstructuur van Amstel en Burgwallen hadden de kloosters een grote schaal, 
die van een flink bouwblok. De route oost-west was enkel mogelijk door gebruik te maken van de stegen tussen 
de bouwblokken. De kloosters vormden een uitzondering op de overige bebouwing in Amsterdam. Het waren 
ommuurde, sterk naar binnen gekeerde complexen, niet toegankelijk voor publiek. Alleen de kloosterkerken 
waren openbaar. 

Ook de interne structuur van de kloosters week af van het weefsel in de rest van de stad. Bestond de rest van 
de stad uit woon- en pakhuizen, het kloostercomplex had onbebouwde gedeelten als binnenhoven, moestuinen 
en boomgaarden. Het waren onregelmatige, min of meer orthogonale clusters van onbebouwde ruimtes, om-
geven door gebouwen en hoge muren.

De ruimtelijke opbouw van de kloosters week af van die van de bouwblokken in de rest van de stad, maar 
voegde zich in blokniveau wel binnen de structuur van de Amstel en de Burgwallen. In 1490 werd grond 
gewonnen door aanplemping van de Amsteloever. In de gebogen vorm achter de bebouwing van de Nederland-
sche bank (het huidige Allard Pierson museum) is de loop van de oude Amsteloever nog goed te zien. 

Naast de kloosters was nog een andere, relatief grootschalige functie in het gebied gevestigd. De stadstim-
mertuin, werkplaats en opslag van bouwmaterialen, lag oorspronkelijk aan de Grimburgwal op de plaats waar 
nu het administratiegebouw van Van der Meij staat, en verhuisde rond het eind van de zetsiende eeuw naar 
een plaats bij het rondeel, dat in de vestingmuur bij de Amstel, ongeveer ter hoogte van de huidige Nieuwe 
Doelenstraat lag. 

Gasthuizen
Na de Alteratie van 1578 werden de kloosters onteigend. Vaak leidde dat tot een schaalverkleining  in de 
structuur van de stad, omdat de kloosterterreinen werden verkaveld en bebouwd met woningen. Dit is bijvoor-
beeld te zien in het gebied rond de Nieuwmarkt, waar over de terreinen van het Minderbroedersklooster en 
het Cellezusterklooster de Bloedstraat, Koestraat en Barndesteeg werden gerooid. 

Op het Binnengasthuisterrein gebeurde dat niet, omdat nieuwe grote programma’s er een plaats kregen. Het 
Oude Nonnenklooster werd betrokken door het Onze Lieve Vrouwegasthuis, het Nieuwe Nonnenklooster door 
het Sint Pietersgasthuis. De gasthuizen hadden vanaf de tijd van de Alteratie vooral de functie van ziekenhuis. 
na enige tijd gingen de beide gasthuizen in elkaar op.

Woningbouw
De regenten van het gasthuis lieten in de 17e eeuw op hun terrein een groot aantal huizen bouwen, die 
werden verhuurd om het gasthuis van inkomsten te voorzien. Aan de Kloveniersburgwal werden de zgn. num-
merhuizen gebouwd, een reeks van elf identieke panden, te onderscheiden aan de nummers op de gevel. Ook 
ten westen van de Oudemanhuispoort en de Oudezijds Achterburgwal werden huizen bijgebouwd. De grootste 
uitbreiding van het woningbestand vond plaats aan de Turfmarkt, waar negen grote huizen werden gebouwd 
naar ontwerp van Philips Vingboons. 

In 1633 werd op de plaats van de oude stadsmuur de Nieuwe Doelenstraat gerooid. Aan de nieuwe straat 
werden riante huizen gebouwd, die vooral door het uitzicht over de Amstel bijzonder aantrekkelijk waren. Zo 
ontstond in de loop van de 17e eeuw een rand van luxieuze woonhuizen rondom de gebouwen van het gast-
huis.

Verdichting
Maar ook op het terrein zelf werd in de 17e eeuw veel gebouwd: op de plaats waar het kerkhof van het Oude 
Nonnenklooster had gelegen, in het oude beloop van de Amstel, werd het Gasthuishof gebouwd. Ook ver-
schenen een apothekerswoning, een anatomiegebouw en een galerij die beide ziekenhuizen verbond over 
de Gasthuissloot. Steeds nieuwe functies kregen hun plaats op het terrein: in de loop van de tijd verdichtte 
de bebouwing zich door het toevoegen van kerken, een bakkerij, een brouwerij. Daartussen bevonden zich 
buitenprogramma’s als kruidentuinen en binnenhoven. In 1736 werd in de zichtlijn over de Grimburgwal een 
toegangspoort gebouwd, waar in 1754 door sloop van een aantal huisjes een voorplein bij werd gecreeërd. Zo 
kreeg het complex voor het eerst een echte ingang.
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In de 18e eeuw was het gasthuis een gigantisch, onoverzichtelijk complex van gebouwen en open plekken. In de 
Franse tijd verkocht het gasthuis veel grond aan particulieren en andere instellingen. Onder meer de randbe-
bouwing aan de Turfmarkt, die uiteindelijk in handen van De Nederlandsche Bank zou komen. Een deel van de 
verkochte grond moest in de 19e eeuw weer worden teruggekocht om het steeds verder uitdijende gasthuis 
voldoende plaats te geven. In 1839 werden vijf woningen bij de Oudemanhuispoort verbouwd tot ziekenzalen. In 
de eerste helft van de 19e eeuw werd het complex door geleidelijke verdichting van de bebouwing aangepast 
aan nieuwe eisen. Bij de verdichting werd niet uitgegaan van een stedenbouwkundig concept: nieuwe gebou-
wen werden toegevoegd in een aaneenschakeling van ad-hoc plannen. Door de verdichting verzandt de oor-
spronkelijke structuur van geschakelde, orthogonale bebouwing. De verhouding tussen de buitenruimte en de 
bebouwing gaat grotendeels verloren. Er blijven slechts enkele helder gedefinieerde open ruimtes over.

In 1860 werd een deel van de Oude Turfmarkt gedempt, zodat de kade in het verlengde van de kade langs het 
Rokin kwam te liggen. In 1847 en 1862 werden nieuwbouwplannen voor een nieuw grootschalig ziekenhuis 
getekend. Voor de uitvoering zouden ook de gebouwen aan de Turfmarkt moeten verdwijnen. Het kwam er niet 
van, en zes jaar later werd aan de Turfmarkt het gebouw van de Nederlandsche bank gebouwd, naar ontwerp 
van W.A. Froger. 

De 25 huisjes van het oude Gasthuishof werden in 1842 gesloopt. Er werd een nieuw pand gebouwd, dat 
achter de huizen aan de Turfmarkt lag en via de Gasthuispoort toegankelijk was. Het complex werd in 1882 
van een nieuwe voorgevel voorzien, waarbij vier van de negen Vingboonshuizen werden gesloopt. In 1864 verd-
wenen al drie Vingboonshuizen achter de gevel van de Nederlandsche Bank.

Schaalvergroting
In 1868-1870 werd het ziekenhuis opnieuw fors uitgebreid. Doordat de kade aan de Turfmarkt naar voren 
was gelegd en enkele huizen werden gesloopt kon de kraamkliniek met enige moeite in het complex worden 
ingepast. Het gebouw werd ontworpen door A.N. Godefroy. In de kroonlijst sluit het gebouw aan bij dat van de 
Nederlandsche bank, maar ten opzichte van de rooilijn ligt het iets naar achteren, mogelijk om redenen van 
perspectief en samenhang met het bankgebouw. Het was een zelfstandige kliniek.

Godefroy maakte enkele jaren later samen met B. de Greef een nieuw uitbreidingsplan voor het ziekenhuis, 
waarvan het Vrouwenverband, de chirurgische kliniek voor vrouwen, het belangrijkste gebouwde resultaat is. 
Het gebouw lag aan de Grimburgwal in het verlengde van de kraamkliniek en sloot aan in de verdiepingshoogte. 
Het Herenlogement dat in 1647 door Philips Vingboons was ontworpen, werd gesloopt om plaats te maken 
voor het nieuwe gebouw.

In 1875 verscheen het Wachtkamergebouw van A.N. Godefroy aan de Oudezijds Achterburgwal. Er tegenaan 
werd de oude gasthuispoort uit 1736 herbouwd. De poort was enkele jaren eerder wegens bouwvalligheid 
gesloopt. Het laatste grote gebouw dat door Godefroy aan het complex werd toegevoegd, in het in 1984 
gesloopte Anatomiegebouw, dat achter het Vrouwenverband stond. 

Rond het eind van de jaren 80 van de 19e eeuw werd de bouwgolf nog sterker. De meeste oude kloosterge-
bouwen verdwenen. Aan de Oudemanhuispoort, waar de universiteit zich in 1879 vestigde, kwam een nieuw 
Klinisch Ziekenhuis met twee vleugels en een paviljoenachtige opzet. Het door H. Leguyt ontworpen gebouw 
kreeg een ronde uitbouw waarin collegezalen lagen in de vorm van een amfitheater. 

Zusterhuis
Midden op het terrein verdwenen nog meer kloostergebouwen om plaats te maken voor de Tweede Chirur-
gische Kliniek (Vendelstraat 2, huidig Stuc!/Crea2 gebouw) , die in 1897 werd gebouwd naar ontwerp van 
F.W.M. Poggenbeek. Het gebouw bestond uit een korte en een lange vleugel, met in de afgeschuinde hoek de 
voorgevel met ingangspartij. Het zusterhuis, het huidige Binnengasthuisstraat 19, werd er door Poggenbeek 
tegenaan gezet. Het werd drie jaar later uitgebreid aan de Nieuwe Doelenstraat (huidig nr. 15). In 1913 vol-
gde nogmaals een uitbreiding, nu aan de Kloveniersburgwal. 

Aan de Kloveniersburgwal ontstond geleidelijk een geheel nieuwe gevelwand: ter plaatse van de nummerhuizen 
werd naast het zusterhuis en de apotheek een nieuw keukengebouw neergezet. Twee van de nummerhuzien 
zijn blijven staan, waarvan er een is verhoogd door H. Leguyt. 
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De laatste gebouwen van het ziekenhuis werden in 1913 door J.M van der Meij in Amsterdamse Schoolstijl 
gebouwd. Aan de Grimburgwal kwam het Administratiegebouw. Erachter werd de in 1991 gesloopte Kinderk-
liniek gebouwd dat in 1993 werd vervangen door het informatiecentrum van de UvA. 

Het gat in de noordelijke gevelwand van de Nieuwe Doelenstraat is ontstaan door de sloop van het 19e eeu-
wse hotel ‘des Pay-Bays. Het werd gesloopt om meer nieuwbouw voor het ziekenhuis mogelijk te maken, die 
nooit werd gerealiseerd. 

Nederlandsche Bank
Vanaf de jaren 50 werden nieuwe functies op het terrein geprojecteerd. Een van de plannen behelsde een 
grote uitbreiding van de Nederlandsche Bank en werd ontworpen door architect M.F. Duintjer, maar de bank 
verhuisde naar het Frederiksplein. In de jaren 80 vertrok het ziekenhuis. 

Oudemanhuispoort
Op de plaats van de huidige doorgang lag oorspronkelijk de kapel van het Oude Nonnenklooster. De doorgang 
werd aangelegd bij de bouw van het Oude Mannen en Vrouwenhuis in het begin van de 17e eeuw. De Oude-
manhuispoort maakt deel uit van een reeks straten, straatjes en stegen die de Kloveniersburgwal en de Oud-
ezijds Achterburgwal met elkaar verbinden. In 1754-1757 werd het complex geheel herbouwd naar ontwerp 
G. Maybaum. Hierbij werden aan de beide uiteinden van de doorgang twee monumentale poortjes geplaatst. 
In de doorgang werden 18 winkelkassen aangebracht. In 1876 werd het poortje aan de Kloveniersburgwal 
vervangen door een nieuwe poort, ontwerpen door B. Ziesenis.

Na de ontruiming van het Oude Mannen en Vrouwenhuis in 1837 werd het gebouw overgenomen door de 
Koninklijke Academie voor beeldende kunsten. Die nam ook het gebouw in de rooilijn van de Slijkstraat in. Nadat 
in 1879 de Universiteit van Amsterdam in het complex werd gevestigd, werd het steeds verder uitgebreid. 
Inmiddels bestaat vrijwel het gehele bouwblok uit Universiteitsgebouwen, waaronder diverse nieuwe gebouwen. 

Stedenbouwkundige structuur 
Het Binnengasthuisterrein is een enclave in de stad. Het gebied is omgeven door water. Oorspronkelijk werd 
het binnengebied ook nog doorsneden door een tweetal sloten. In 1875 werden de Gasthuissloot en de 
kruisende sloot gedempt om een nieuwe ingang naast de lange gevel van het Vrouwenverband aan de Grim-
burgwal mogelijk te maken. De waterstructuur die het gebied lange tijd in zekere mate van ordening had ver-
leend, verdween. De gebouwen die aan de straten en de grachten rondom het Binnengasthuisterrein liggen, 
vormen de harde rand van het gebied. Ze hebben een verkaveling haaks op de Amstel, Nieuwe Doelenstraat en 
Kloveniersburgwal, De rand is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd, het binnenin gelegen terrein kent een 
minder geordende bebouwing. In vergelijking met de meeste andere kloostercomplexen, die werden verkaveld 
en openbaar werden, heeft het terrein altijd een vrij besloten karakter gehad. De hoek in de bebouwing achter 
Allard Pierson museum geeft nog altijd de plaats en richting aan van de kapel van het Nieuwe Nonnenklooster: 
de rondlopende bebouwing achter Oude Turfmarkt 139 (nu: Sint Bernhardusgesticht) geeft de oude Amstel-
loop aan. Dit zijn de enige nog herkenbare structuren van de kloosters. De sterke samenhang tussen de bebou-
wing en de open ruimtes, die het gebied oorspronkelijk had, is in de loop der eeuwen verdwenen. 

Paviljoenstructuur
Tussen 1860 en 1913 vond een nieuwe bouwgolf plaats op het Binnengasthuisterrein. Het overgrote deel van 
de overgebleven deel kloosterbebouwing verdween rond 1880. De geschakelde kloostergebouwen, her en der 
onderbroken door open ruimtes, hadden een sterk naar binnen gekeerd karakter. Deze structuur werd in ko-
rte tijd vervangen door een paviljoenstructuur. In de 19e eeuw werd de schaal van de gebouwen groter, maar 
de stedenbouwkundige orde in het gebied werd niet aan die nieuwe schaal aangepast. Zo ontstond een vrij 
willekeurig ogende verzameling gebouwen, dooraderd met onregelmatig gevormde ruimtes. In vergelijking met 
de oude kloostergebouwen hadden de meeste gebouwen op het binnenterrein een veel minder sterke relatie 
met de onbebouwde ruimte. 

Dat komt vooral omdat op een aantal plekken een duidelijke oriëntatie op de stedelijke ruimte ontbreekt: de 
gebouwen hebben geen duidelijke voor- of achtergevel. De plint van het overgrote deel van de gebouwen is over 
het algemeen zeer gesloten, omdat zich op de begane grond geen of nauwelijks publieksfuncties bevonden. 
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Er werd in de praktijk vooral gedacht in programma’s, niet zozeer in stedenbouwkundige eenheid. Er zijn in de 
loop van de 19e eeuw meerdere herstructureringsplannen gemaakt om de toenemende chaos in het gebied 
op te heffen, onder meer door kaalslag van het gehele gebied en de bouw van een nieuw grootschalig zieken-
huis. Een plan van architect Warnsinck uit 1847 stelde een ziekenhuis van 700 bedden voor, een plan van 
Godefroy van uit van meer dan 1000 bedden: het grootste ziekenhuis van Nederland. Geen van deze plannen 
is tot uitvoering gekomen, en er ontstond geen nieuwe ruimtelijke samenhang op het Binnengasthuisterrein. 

In 1981 werden nieuwe plannen voor het gebied gemaakt. Nieuwe woningbouw van Paul de Leij werd gecom-
bineerd met behoud en herstel van een aantal oudere gebouwen, waarin functies als de Theaterschool, Crea 
en de Mensa ondergebracht. Oorspronkelijk bestond het plan om de gevelwand in de Nieuwe Doelenstraat aan 
te helen, maar dat is niet gebeurd: een noord-zuid route over het terrein werd over de Binnengasthuisstraat 
gelegd. Een aantal nieuwe verbindingen, waaronder de Vendelstraat met de poort onder het Zusterhuis, moest 
het karakter van enclave binnen de stad opheffen. Dit leverde echter geen nieuwe stedenbouwkundige samen-
hang op. 

2.2 Bestaande situatie stedenbouwkundige structuur

Stedenbouwkundige structuur
De voorgaande beschrijvingen geven een al eeuwenoud onderscheid weer tussen de bebouwing aan de ran-
den van het Binnengasthuisterrein en de bebouwing op het Binnengasthuisterrein zelf. Dit onderscheid is nog 
steeds zeer herkenbaar. Met uitzondering van de Grimburgwal, en een deel van de Nieuwe Doelenstraat geven 
de randen een gevelbeeld weer van een traditioneel Amsterdams bouwblok, met een kleinschalige pandsgewi-
jze opbouw. Hier is een duidelijk onderscheid tussen openbare ruimte en prive ruimte, met als overgang soms 
een overgang soms een trap of stoep.  

De bouwhoogte van varieerd tussen de 15 en 20 meter en sluit zo aan bij de bouwhoogte van de bebouwing 
in de omgeving, evenals de gevelopbouw en de wijze waarop de panden worden ontsloten; elk pand heeft een 
eigen voordeur aan de straat. Hier vormen de panden aan de Grimburgwal een uitzondering: de bouwhoogte 
is ruim 26 meter en worden ontsloten vanaf het binnengebied. De open ruimte aan de grachtzijde is, in tegen-
stelling tot de andere walkanten in de binnenstad van Amsterdam, niet openbaar. 

De panden op het binnenterrein hebben een heel andere typologie die ook voor de binnenstad heel bijzonder 
is. Het is lastig om deze typologie in een woord te omschrijven, omdat het binnenterrein een grote variatie 
aan gebouwen kent. De meer paviljoens gewijze opbouw is een overblijfsel van het ziekenhuisconcept uit de 
19e eeuw, die wordt gekenmerkt door een losse bebouwingsstructuur met een min of meer amorf openbare 
ruimte patroon. De vorm en schaal van de paviljoenbebouwing wijkt af van die van de randen. Doorlopende 
rooilijnen zijn afwezig en het is niet altijd duidelijk waar zich de voor en achtergevel bevinden. De panden heb-
ben meerdere ingangen die zowel aan de openbare ruimte grenzen als aan ruimten die meer semi-openbaar 
kunnen worden genoemd. Een groot aantal panden in het gebied wordt alleen via deze ruimten ontsloten. 

De woningbouw langs de Binnengasthuisstraat vormt wat betreft architectuur en programma een afwijkend 
element op het Binnengasthuisterrein. Het heeft in de structuur van het binnenterrein de aanwezigheid van 
een straat en een plein geintroduceerd. 

Ook in de openbare ruimte is het onderscheid te maken tussen de openbare ruimte die het plangebied beg-
rensd en de openbare ruimte die binnen het gebied aanwezig is. De Kloveniersburgwal, Slijkstraat, Oudezijds 
Achterwal, Grimburgwal, Oude Turfmarkt en de Nieuwe Doelenstraat zijn straten, grachten en wallen die 
een onderdeel vormen van de openbare ruimte op een groter schaalniveau. Deze openbare ruimte heeft een 
formeel karakter waarin de verkeersfunctie primair. 

De vorm en functie van de openbare ruimte binnen het gebied is minder eenduidig te omschrijven. Het is een 
verzameling van verkeersruimten, verblijfsruimten en restruimten, door poorten met de openbare ruimte 
buiten het gebied verbonden.  Er is een beperkte ruimtelijke en functionele relatie met de openbare ruimte 
buiten het terrein. Het patroon is hierdoor enerzijds kleinschalig, omdat het buiten de randen niet aanwezig is, 
anderzijds is er nergens in de binnenstad een dergelijk patroon met een zodanige omvang aanwezig. 
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Niet alleen de bebouwingsstructuur, maar ook de structuur van de openbare ruimte van het Binnengasthuist-
terrein neemt een bijzondere positie in, in de binnenstad. Door het maken van een poort in de bebouwing aan 
de Kloveniersburgwal heeft de Vendelstraat een belangrijke betekenis gekregen voor het fietsverkeer vanuit 
de oostelijke binnenstad naar het centrum. De fietser vervolgt zijn of haar weg over het Turfdraagsterpad naar 
de Oude Turfmarkt of via Binnengasthuisstraat naar de Oudezijds Achterburgwal. De openbare ruimte op het 
Binnengasthuisterrein wordt hier dan ook vooral gebruikt voor doorgaand fietsverkeer. 

Veel van de onbebouwde ruimte op het Binnengasthuisterrein is semi-openbaar. Het is ruimte die vooral als 
restruimte is ontstaan tussen de verschillende gebouwen, zoals het terrein tussen het Atriumgebouw en 
de panden Kloveniersburgwal 80-112. Het hof aan de Oudemanhuispoort daarentegen, is bewust als semi-
openbaar hof ontworpen. Deze ruimten worden verschillend gebruikt. Soms bevindt zich een entree van een 
gebouw aan deze ruimte, soms is deze ingericht als speelplek. Achter de Oude Turfmarkt wordt op het binnen-
terrein geparkeerd. 

De vormgeving van de woningbouw is afgestemd op een klein plein, dat nooit volledig gerealiseerd is. Op het 
plein staat een vijftal grote bomen. Het is het enige groen op het Binnengasthuisterrein van formaat. Op de 
meer omsloten prive ruimten achter het Allard Pierson museum is een klein groen speelgebied aanwezig. Ook 
de binnenhoven van het voormalig Zusterhuis en het Oudemanhuispoort complex zijn “groen” ingericht. 

Zoals eerder vermeld geeft de structuur van bebouwing en openbare ruimte het Binnengasthuisterrein een bi-
jzondere positie binnen de ruimtelijke structuur van de binnenstad. De zichtlijnen op het Binnengasthuisterrein 
vanaf het Spui, het Muntplein, de Staalstraat en de Burgwallen eindigen nooit binnen het gebied, maar “stuiten” 
op de bebouwing aan de randen. Omgekeerd is er vanuit het gebied nooit zicht op de omgeving. De zichtlijnen 
eindigen op bebouwing die zich direct buiten het gebied bevind, waardoor de oriëntatiemogelijkheden beperkt 
zijn en het terrein een besloten karakter krijgt. Op het moment dat een van de toegangen naar het terrein 
worden gepasseerd, zoals de poorten aan de Kloveniersburgwal en de Oude Turfmarkt, is er een wijds zicht 
op de omgeving over Rokin, Amstel en Burgwallen, hetgeen het verschil tussen binnen-buiten en open-besloten 
nog groter maakt.

verkeer en parkeren 

Het Binnengasthuisterrein wordt momenteel door het Openbaar vervoer ontsloten via een halte op het Rokin 
waar een 6-tal tramlijnen stopt vanuit het zuiden en oosten van de stad, richting het Centraal station. Metros-
tation Waterlooplein van de oostlijn richting Bijlmer ligt eveneens op loopafstand. Binnen enkele jaren zal de 
bouw van het metrostation Rokin voltooid zijn als onderdeel van de Noord-zuid lijn. Dat station krijgt een entree 
aan de Grimburgwal. Op deze manier zal het Binnengasthuisterrein tzt. een zeer goede ov-ontsluiting krijgen. 

Alleen de straten aan de randen van het Binnengasthuisterrein, te weten Oude Turfmarkt, Grimburgwal, 
Oudezijds Achterburgwal, Slijkstraat, Kloveniersburgwal en Nieuwe Doelenstraat zijn toegankelijk voor gemo-
toriseerd verkeer. Al deze straten behoren tot het zgn. 30 km gebied. Het Binnengasthuisterrein zelf is niet 
toegankelijk voor auto’s. In de meeste straten is eenrichtingsverkeer ingesteld. In de verkeerscirculatie zal 
mogelijk verandering komen na de aanleg van NoordZuid lijn en de metrohalte Rokin. Het is op dit moment 
nog niet bekend op welke manier de afwikkeling van gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden. De bevoorrading 
van hotels, winkels, cafe’s en restaurants aan de Nieuwe Doelenstraat geeft op sommige tijden problemen in 
de doorstroming. Op het Binnengasthuisterrein bevind zich, naast de parkeerplaats van hotel “l Europe aan de 
nieuwe Doelenstraat, op het binnenterrein een aantal plekken waar geparkeerd wordt. 

Langs en over het Binnengasthuisterrein loopt een aantal fietsroutes. Na het realiseren van de poort aan de 
Kloveniersburgwal is de route Spui-Langbrugsteeg-Grimburgwal-Vendelstraat-Staalstraat een veel gebruikte 
en daardoor belangrijke oost-west verbinding. Deze route is opgenomen in de hoofdstructuur voor de fietser, 
evenals de noord-zuid route Kloveniersburgwal-Halve Maansteeg-Thorbeckeplein-Reguliersgracht. Als “slu-
iproute” wordt, ipv. de Langbrugsteeg-Grimburgwal ook wel het Turfdraagsterpad gebruikt. Het gebruik van dit 
pad door fietsers levert regelmatig conflicten op tussen voetgangers en fietsers. Een minder belangrijke route 
is de noord-zuid route Oudezijds Voor- of Achterburgwal-Binnengasthuisstraat-Nieuwe Doelenstraat-Muntplein- 
Vijzelstraat. 
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3.1 Smaak van een gebied?
Als we het hebben over de smaak van een gebied hebben we het niet specifiek over de stoeptegels, de archi-
tectuur van de gebouwen of het aanwezige groen.Het speelt mee met veel meer factoren die een gebied een 
eigen smaak of ook wel sfeer geven.  Nog meer van belang voor het bepalen van de smaak van een gebied zijn 
de gebruikers en bezoekers van een gebied.

De Dam heeft met zijn toeristen  een ander publiek dan station Bijlmer ArenA waar kantoormensen vaak het 
beeld bepalen. Een MBO school geeft een andere sfeer dan een Universiteit.  

Om te bepalen wie de gebruikers en bezoekers zijn van het Binnengasthuisterrein gaan we bekijken wat de 
functies zijn. 

3.2 Functies in het binnengebied

Het SIC (Studenteninformatie centrum)

Je kunt bij het Service & Informatiecentrum terecht voor informatie over:
	 In-	en	uitschrijven;	
	 Studeren,	financiën	en	beurzen	(o.a.	studiefinanciering);	
	 Studieplanning	en	vertraging	(o.a.	vaardigheden	en	handicap);	
	 Studeren	en	gezondheid	(o.a.	psychologische	problemen);	
	 Studiekeuze,	stage	en	na	je	afstuderen;	
	 Studeren	in	het	buitenland.

(Bron: website van het sic: http://www.student.uva.nl/a-z/serviceeninformatiecentrum.cfm)

In dit gebouw komen (toekomstige) UvA studenten vanuit heel Nederland als eerste kennismaking met stu-
deren in Amsterdam. Zij zullen hier tijdens hun studie regelmatig komen. Ook internationale studenten vanuit 
de hele wereld komen zich hier inschrijven.

In het gebouw is tevens de ASVA studentenbalie gevestigd. Deze balie is het aanspreekpunt van deze studen-
tenbelangenbehartiger. Studenten kunnen er terecht voor kamerbemiddeling, rechtsvragen, het huren van 
een bakfiets, of een fiets kopen tijdens de wekelijkse fietsverkoop. Verder kunnen studenten hier lid worden van 
ASVA . 

Het Crea gebouw

CREA is het culturele studentencentrum van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Je kunt als stu-
dent nergens in de stad goedkoper en beter terecht voor b.v. danslessen, een filmcursus of een muziekwork-
shop, voor het gebruik van studio’s voor je eigen project, voor een avond studententoneel, voor lezingen over 
uiteenlopende onderwerpen en zomercursussen om die lange zomers aangenaam door te komen.

3. Stedenbouwkundige analyse

het studenteninformatiecentrum (SIC)
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•	 CREA	organiseert	cursussen	en	workshops	op	het	gebied	van	muziek,	theater,	dans,	beeldend,	film,	
digitale media, fotografie en literatuur. 
•	 CREA	produceert	jaarlijks	tientallen	voorstellingen,	concerten,	manifestaties	en	tentoonstellingen.	
•	 CREA	organiseert	wekelijks	Studium	Generale	programma’s	(lezingen)	over	wetenschap,	kunst	en	
samenleving. 
•	 CREA	beheert	het	studentencentrum	van	de	UvA	en	werkt	samen	met	en	ondersteunt	diverse	student-
enverenigingen en -organisaties. 
•	 CREA	verhuurt	studio’s	voor	theater,	muziek	en	dans.	
Bron:  www.crea.uva.nl

Naast de cursussen en voorstellingen is er in het Crea gebouw, het Crea cafe gevestigd. Hier komt een bonte 
verzameling van studenten met een meer artistieke inslag. De meesten van hen volgen een cursus of bezoeken 
een activiteit in het gebouw. Andere mensen zijn ook welkom voor een koffie of een biertje. 

Stuc! / Crea2 

In 1997 werd de oude Theaterschool aan de Vendelstraat 2 in gebruik genomen door een aantal studenten-
organisaties van divers pluimage, sindsdien gekoppeld in het StudentenCentrum. Samen met Crea bewonen zij 
dit pand nu al 12 jaar intensief. Het aantal bewoners en activiteiten van het StudentenCentrum is in die tijd flink 
gegroeid. 

Op dit moment biedt het StuC aan zo’n 24 organisaties een plek en gelegenheid om de vereniging of organi-
satie bloeiende te houden. Het StudentenCentrum is voornamelijk bedoeld voor studentenverenigingen die een 
link met de UvA hebben in de breedste zin van het woord. Echter, studentenorganisaties hebben ten allen tijde 
prioriteit. Studentenorganisaties kenmerken zich door een dienstenaanbod dat indirect aansluit bij de faciliteit-
en die de UvA aan studenten wil bieden. In het StudentenCentrum zijn bijvoorbeeld de ASVA Studentenunie, de 
Centrale Studenten Raad (CSR), de Commissie Intree en het International Student Network (ISN) gehuisvest. 
Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheidsverenigingen en in geval van nood kunnen ook studie- sport- en 
culturele verenigingen in het StudentenCentrum terecht. Het StudentenCentrum biedt de studentenorganisat-
ies kantoorruimte, een auditorium, vergaderzalen en een informatie/portiersbalie. De studentenverenigingen 
en organisaties zijn al een tijd lang, geclusterd op één locatie en daarvoor zijn heel wat voordelen aan te wijzen. 
Bron: http://www.stuc.uva.nl 

De gebruikers van dit gebouw zijn zeer divers. De meesten kenmerken zich door een links activistisch en 
progressief profiel. Met name de ASVA en de CSR kennen een flink aantal actieve studenten met behoorlijke 
bestuurs en lobby capaciteiten. 

Stuc!/Crea 2
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Oudemanhuispoort

In de Oudemanhuispoort bevinden zich onder andere de faculteiten rechten en sociale wetenschappen, en de 
afdeling wijsbegeerte. Het is een van de balangrijkste locaties van de UvA in de stad. 
In het openbare deel van de Oudemanhuispoort is een dagelijkse boekenmarkt. Deze markt is ontstaan in 
1879 toen een destijds op de Botermarkt (nu Rembrandtplein) gevestigde boekenmarkt werd opgedoekt en 
de betrokken boekhandelaren een plaats in de Oudemanhuispoort konden krijgen. Zij namen hun intrek in de 
vijftien zogenaamde winkelkasten.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudemanhuispoort

De universiteit en de boekenstalletjes zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, duizenden studenten en 
medewerkers hebben herinneringen aan het snuffelen tussen de boeken. Als de winkelkasten in de avond, de 
nacht en het weekend onbemand zijn, maken zij met hun enorme gesloten luiken, die overdag omhoog gescho-
ven kunnen worden, een ietwat onwerkelijke indruk. De door de week zo gezellige Poort krijgt dan een bijna 
Kafkaesk beklemmende uitstraling.

Atriumgebouw
In het atriumgebouw bevind zich de Mensa van de UvA. Hier kunnen studenten terecht voor een warme 
maaltijd. 

Wooncomplex Binnengasthuisplein

In 1987 is aan de Binnengasthuisstraat en aan het plein een woongebouw neergezet. Dit gebouw heeft geen 
publieke functies en draagt dan ook niet veel bij aan de levendigheid van het gebied. 

boekenmarkt in de Oudemanhuispoort

de Mensa in het Atriumgebouw
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3.3 Functies in de buitenrand

Horeca

De buitenrand (met name Nieuwe Doelenstraat) kent een groot aantal horecafuncties. Deze worden intensief 
bezocht door met name studenten. Er is onder meer een vestiging van de Coffee Company en het populaire 
cafe de Jaren met een terras aan de Amstel. Ook de Grimburgwal herbergt een aantal horecagelegenheden.

Hotels

In de Nieuwe Doelenstraat zijn een aantal hotels gevestigd, waar l’Europe de bekendste is. Dit hotel bepaald het 
straatbeeld door de aanwezigheid van een rode loper, een portier en doorlopend voorrijdende taxi’s. 

Allard Pierson museum

Aan de Oude Turfmarkt ligt het Allard Pierson museum. Dit archeologische museum is onderdeel van de Uni-
versiteit van Amsterdam die ernaast ligt. 

Universiteit

Aan alle randen van het Binnengasthuisterrein bevinden zich gebouwen van de UvA. Dit maakt de UvA tot 
grootgrondbezitter van het Binnengasthuisgebied. 

Woningen

Zowel boven de cafe’s en winkels bevinden zich woningen. Ook het Zusterhuis aan de Kloveniersburgwal huis-
vest woningen. Daarnaast bevinden zich aan de Grimburgwal en Oude Turfmarkt ook grachtenpanden.  

Twee gedeelten twee sferen
Het Binnengasthuisterrein bestaat uit twee gedeelten met twee verschillende sferen. Het binnengebied kent 
vooral een ontmoetings en verblijfsruimte. De buitenrand wordt begrensd door straten die vooral een verkeers-
functie kennen. 

3.4 Gebruikers van het binnengebied
Veel van de gebouwen in het binnengebied zijn openbaar, en hebben zodoende een beperkte openingstijd. Dit 
betekent dat er overdag en ’s avonds een ander publiek / sfeer aanwezig is. 

Hoofdgebruikers Binnengebied overdag:
 - Studenten
 - Medewerkers UvA
 - Medewerkers Studentenorganisaties
 - Bezoekers Studentenorganisaties

Hoofdgebruikers Binnengebied avond: 
 - Cursisten Crea cursussen
 - Bezoekers debatten, optredens, cafe van Crea
 - Eters in de Mensa van de UvA 
 - Bewoners van de woningen

Het binnenterrein vervult een ontmoetingsfunctie. Veel studenten zoeken elkaar na en tussen de colleges hier 
op. Van hieruit waaieren ze dan uit naar de rest van de stad. Ook is de plek geliefd als lunchplek en zeker in de 
zomer is het er dan ook levendig. Daarnaast gaat er veel fietsverkeer door het gebied. 
We kunnen zeggen dat de student dus de grootste gebruiker is van het binnengebied van het Binnengasthuis-
terrein. Deze studenten zijn vaak vol overgave in een studie gestapt. Jonge mensen die met een frisse blik de 
maatschappij inkijken. Misschien wel iets willen veranderen. De combinatie met de studentenorgansiaties en 
het creatieve centrum, Crea, geeft de plek een beetje een anarchistisch tintje. 
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3.5 Gebruikers in de buitenrand
De buitenrand vervult met name een verkeersfunctie en kent een min of meer vluchtige gebruikersgroep.

Hoofdgebruikers Buitenrand overdag:
 - Studenten van de UvA
 - Gasten van hotels
 - Bezoekers horeca
 - Fietsers van en naar Centrum
 - Laad en Losverkeer (horeca, hotels)

Hoofdgebruikers Buitenrand avond: 
 - Uitgaanspubliek van en naar Binnenstad
 - Bezoekers horeca 
 - Hotelgasten
 - Bewoners van de woningen

3.6 De sfeer van de architectuur
Alle gebouwen (met uitzondering van de aanbouw van het Sic en het woonblok op het binnenplein) zijn van een 
donkere baksteen en zijn traditioneel gebouwd. Hierdoor zijn de gebouwen relatief gesloten en is het raamop-
pervlak klein. De entree’s zijn niet uitbundig aanwezig. 
De buitenrand wordt gekenmerkt door smalle straten en hoge bebouwing. Met name de Nieuwe Doelenstraat 
krijgt hierdoor weinig zon. Het geeft door de drukte op straat geen somber gevoel. Door de aanwezigheid van 
hotels, horeca, winkels en mensen voelt het als een warme deken. De stad vouwt zich om je heen. 

3.7 Conclusie sfeer
De hoofdgebruikers van het Binnengasthuisterrein zijn studenten/jonge mensen.  Zij drukken een belangrijke 
stempel op het gebied en dragen daardoor voor een groot deel bij aan de sfeer. Het gaat om mensen die ener-
zijds kiezen voor een studie in Amsterdam, gebruik maken van de diensten of actief zijn binnen de studentenor-
ganisaties en/of deelnemen aan cursussen bij Crea. Het publiek is van alle windstreken en maakt hiermee een 
duidelijke stedelijke indruk. Veel mensen hebben ook nadrukkelijk gekozen voor het leven in de grote stad.
Deze sfeer is te verwoorden met:  

Betrokken – Activistisch – Eigenwijs – Progressief – Werelds - Stedelijk

kleine entree’s sieren het Binnengasthuisterrein
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3.8 Straatbeelden

Binnengasthuisstraat
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Straatbeelden

Vendelstraat
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Straatbeelden

Turfdraagsterpad

Binnengasthuisplein
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Straatbeelden

Nieuwe Doelenstraat
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Straatbeelden

Brugje vanuit de Staalstraat in de Kloveniersburgwal

3.9 Straatprofielen

Binnengasthuisstraat thv. nr. 122            Vendelstraat thv. nr. 2 

Nieuwe Doelenstraat thv. nr. 24   



-  o n d e r z o e k  -  H e t  n i e u w e  g a s T T h u i s  - 

28

3.10 hoe wordt de openbare ruimte gebruikt
Als we kijken hoe de openbare ruimte gebruikt wordt bij het Binnengasthuisterrein valt het volgende op: 
Namelijk de diversiteit ervan. De randen kennen gesloten gevelwanden. Deze wanden geven meteen de harde 
grens aan tussen openbaar en prive. Direct vanuit de deur sta je in de publieke ruimte. De aanwezigheid van 
enorme hoeveelheden fietsen geven aan dat het hier gaat om een drukke centrumlocatie. 

Bij de Kloveniersburgwal en de Nieuwe Doelenstraat is sprake van een brede en een smalle stoep. De brede 
stoep wordt gebruikt als verblijfsruimte. Een aantal horeca gelegenheden heeft hier ook een terras gesitueerd 
en eist zodoende een stuk publieke ruimte op. 

Het binnengebied is rustiger, maar hier overheerst geparkeerde fietsen het straatbeeld en daarmee wordt 
de openbare ruimte geclaimd en tegelijk geruineerd door de gebruikers. Hiermee wordt de verblijfsruimte 
ingeperkt. Er zou in een nieuw plan zeker naar het fietsparkeerprobleem gekeken moeten worden.  

Anderzijds kent het Binnengasthuisterrein een aantal groene plekken. Voor de ingang van de Oudemanhu-
ispoort bevindt zich een speeltuin die ongewild dienst doet als lunchplek voor de docenten en studenten van de 
UvA. De plek ligt altijd in de zon en maakt dit tot een aanlokkelijke plek.

harde lijnen prive/publieke ruimten
Anders dan in woonwijken aan de rand van de stad of in dorpen kent deze binnenstedelijke locatie harde ran-
den tussen openbaar en prive. Er zijn geen voortuinen, dus is de voordeur de harde grens als begin en eindpunt  
tussen druk stadsleven  en rustig thuisleven. Bij dit type stadsvorming / gesloten gevelwanden weegt de relatie 
architectuur/stedenbouw daardoor zwaarder.

De plinten van de gebouwen bepalen de sfeer van de publieke ruimte. Is deze uitnodigend, dan wordt deze als 
aangenamer ervaren dan wanneer men er niet naar binnen kan. Ook de architectuur zelf speelt mee met de 
ervaring van de publieke ruimte. Een strakke gevelwand van staal, glas en beton komt killer over, dan wanneer 
een gemetselde gevel die een bepaalde mate van partiëring kent in een straat staat. Bij het Binnengasthuister-
rein is het laatste het geval. Dit geldt zowel voor de buitenranden als voor het binnengebied. Met uitzondering 
van het blok woningen aan de Binnengasthuisstraat. Deze gevel oogt strakker, maar kent door de aanwezig-
heid van houten kozijnen wel een warme uitstraling. 

De openbare ruimte wordt over het algemeen gebruikt als verkeersruimte, maar de binnenruimte kent ook een 
functie als ontmoetings en verblijfsfunctie. De aanwezigheid van de openbare gebouwen dragen hier voor een 
groot deel aan bij.  
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4. FunctieanalyseAnalyse gevel

locatie:
Bloedstraat / Gordijnensteeg  Amsterdam-Centrum

schaal:
Het wallengebied kenmerkt zich door historisch gegroeide bebouwing met 
smalle panden die als een gesloten wand het straatbeeld vormen. De nieu-
wbouw laat zien hierbij te willen aansluiten, door het gebouw als op zichzelf 
staande panden te laten lijken. De verspringen in de gevels en bouwhoogte 
laten dit zien. 

architectuur:
Er is duidelijk te zien dat men moeite heeft gedaan om de historische 
context van de omgeving te doorgronden. Toch is een heel eigentijds beeld 
ontstaan door gebruik te maken van zowel traditionele als moderne ma-
terialen. De raamverdeling past binnen de omgeving. De plinten zijn hoger 
dan de bovenliggende verdiepingen en zijn veel opener. De hoekoplossing 
met de Gordijnensteeg bestaat uit een vrijwel blinde witgestucte muur wat 
ik eigenlijk niet begrijp waarom dit zo is gedaan. 

detail:
Details in gevels zijn de weggewerkte hemelwaterafvoeren. De grote 
benedenramen kennen een eigentijdse roedeverdeling, ontstaan door 
grote lamellen op de plint van de begane grond. De bovenramen hebben 
een ondiepe negge en de kozijnen bevinden zich achter een stalen kader 
waaraan ook de doorvalbeveiliging is gemonteerd. Bij sommige ramen is 
aan dit kader een extra glasplaat gemonteerd als verwijzing naar het oud-
erwetse schuifraam principe De gevels kennen een verticale gemetselde 
gevelsteen. De bovenlijst bestaat uit een ander materiaal als afsluiting van 
het bouwwerk. 

materialisatie:
Bij dit complex is gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen, met 
hierin stalen kaders en een verticaal gemetselde steen. De zijhoekgevel 
bestaat uit een gestucte gevel. De onderplint bestaat uit een gemetselde 
‘voet’ met een betonnen bovenrand, hierop zijn kunststof lamellen gemon-
teerd welke binnen een staalconstructie vallen die zichtbaar eindigt bij de 
eerste verdieping. De bovenlijst is als wisselend volume gemaakt van een 
beplating. 
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4.1 Gevelanalyse

   

Analyse gevel

locatie:
Binnengasthuisstraat  Amsterdam-Centrum

schaal:
De schaal van dit gebouw is groter dan de panden in de naastgelegen 
Nieuwe Doelenstraat. Anders dan die straat is dit compex in een keer 
gebouwd. De bouwhoogte wijkt niet af van de rest op een accent in het 
midden na, die een bouwlaag extra bevat. 

architectuur:
Men heeft hier bewust afgeweken van het al bestaande, waarbij de 
bouwhoogte zorgt dat het niet als vervelend wordt beschouwd. De lang-
gerekte ramen zorgen voor een horizontaal gerekt gevelbeeld dat per 
twee woningen wordt doorbroken door een verticale glazen pui die tot 
bijna bovenaan loopt en onderaan wordt begrensd of door een trap of 
een toegang tot portiek. De plint bestaat uit een betonnen borstwering, 
hierboven zit stucwerk dat geel is in de straat en wit op het plein. Vanaf de 
straat is niet zichtbaar dat op de 3e bouwlaag een 4e terugliggende laag 
met daktuinen ligt. 

detail:
Kenmerkend is de betonnen plint waaraan de trappen een geheel zijn. 
Hierin zijn de brievenbussen verwerkt.  Per twee woningen volgt een 
doorbreking met een glazen pui. De raamverdeling maakt het dat de grote 
kozijnen niet als onvriendelijk worden bestempelt. De keuze voor hout 
benadrukt dit. De toevoeging van de bekende Amsterdamse hijsbalk zorgt 
voor een herkenbare noot in het ontwerp. Het gebouw kent een lage dako-
pstand die met een simpele daktrim is afgewerkt.
 
materialisatie:
Het geheel bestaat uit gestucte gevels (wit of geel geverfd) , houten  
kozijnen, puien bestaande uit glazen bouwstenen en een betonnen plint. Op 
de hoeken op het plein zijn ronde balkons aangebracht met stalen balkon 
hekken. 
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Analyse gevel

locatie:
Nieuwe Doelenstraat 22  Amsterdam-Centrum

schaal:
De nieuwe Doelenstraat is van oorsprong bebouwd door op zichzelf 
staande panden. Hierdoor is een gesloten gevelwand ontstaan met 
verschillende hoogte en breedtes. Toch is er een eenheid ontstaan, met 
panden die qua schaal op elkaar aanhaken. De meeste panden kennen 
een verhoogde plint waarin momenteel horeca gehuisvest is. 

architectuur:
Het pand oogt sober, maar kent toch een bepaalde mate van statigheid. 
Er is gebruik gemaakt van beton ipv. hardsteen voor de plint en de entree. 
Er is duidelijk geprobeerd om de begane grond een uitsraling mee te 
geven. Het grote raam kent een prachtige detaillering door de betonnen 
roedeverdeling vanuit de gevel. De begane grond kent ook een grotere 
verdiepingshoogte dan de bovenliggende verdiepingen. De ramen boven 
de entree zone zijn groter dan de overige ramen. Het pand is afgewerkt 
met een verhoogde gemetselde daklijst en soort topgevel boven de entree 
/ verkeersruimte. 

detail:
De entree is anders dan bij omliggende panden ruim gedimensioneerd. 
Een betonnen trap en betonnen lijst met brede diepliggende deuren accen-
turen de uitnodigende entree. Kenmerkend is de topgevel met gevelsteen 
linksbovenaan. De rondingen boven de ramen bestaan uit iets terugliggend 
metselwerk. en eindigen in een betonaccent.

materialisatie:
Het geheel is opgetrokken uit baksteen met accenten in beton. De kozijnen 
van bovenliggende verdiepingen zijn jammerlijk vervangen door een kunst-
stof variant. 
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Analyse gevel

locatie:
Nieuwe Doelenstraat 15 / Kloveniersburgwal 122  Amsterdam-Centrum

schaal:
Tot de bouw van het Zusterhuis en de achterliggende 2e Chirurgische 
Kliniek in 1897 stonden hier op zichzelf staande panden. Het idee was 
toen al om aansluiting te vinden bij de omliggende bebouwing. Ook al is dit 
een complex dat in 1897 en 1913 in een keer zijn gebouwd is dit gelukt. 
Men ervaart de menselijke maat van de Binnenstad. 

architectuur:
Dit is typische architectuur van rond 1900, die je ook ziet in de Frederik 
Hendrikbuurt en rond de Marnixstraat. Gevels van metselwerk met kleine 
ramen met een kruisverdeling. Schuine daken en schuinopgaande gevels 
in de top. Een goot op houten klossen en veel detail. 

detail:
Dit complex kent zeer veel detail in het metselwerk. Sierwerk onder de 
goten en boven de kozijnen. Verspringingen in de gevel geeft een mate van 
scheiding aan tussen de verschillende geveldelen. De dakkapellen ken-
nen een zinken schuin dakje met eigen goten op beugels en een al even 
gedetailleerde raamverdeling. De schuine daken vanaf de straat worden 
afgewisseld door doorgemetselde gevels. De onderdoorgang naar het bin-
nenterrein is sober vormgegeven met betonnen accenten. De achtergevel  
kent ronde accenten, die de rechtlijnigheid doorbreekt. 

Opmerkelijk is ook het ontbreken van een echte plint, alle verdiepingen zijn 
even belangrijk in rangorde.  Daarnaast is de gevel vrij gesloten en is niet 
heel duidelijk waar de ingang(en) zich bevind(en)

materialisatie:
Het complex bestaat voornamelijk uit metselwerk, houten kozijnen. De 
accenten bestaan voornamelijk uit betonnen klossen en kolommen. De 
goten zijn uitgevoerd in hout, de daken afwisselend met rode dakpannen 
en zinken afwerking op de dakkapellen. 
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Analyse gevel

locatie:
Vendelstraat 2  Amsterdam-Centrum

schaal:
Dit complex is gebouwd als ziekenhuis en is daarmee in schaal ook een 
stuk groter dan de meeste gebouwen in de Binnenstad. Het bevindt zich 
echter om een terrein waar meer grote gebouwen te vinden zijn. Door 
de hoeken in het gebouw kun je het niet in een keer overzien, waardoor 
de grootte wat verdoezelt wordt. Hierdoor voel je je als bezoeker niet 
vervreemd van het gebouw. 

architectuur:
Dit gebouw uit 1897 kent een typische architectuur van rond 1900, met 
veel metselwerk gevels. De ramen zijn smal en hoog en kent een kruisver-
deling. Het kent zowel een plat dak als hoge zolders. Deze zolders zijn in 
gebruik als verblijsfruimten. Het gebouw kent een hovenstructuur waar 
de ontsluitingen op zijn gesitueerd. Er is niet een duidelijke hoofdentree. 
Het complex kent een brede goot aan het plein met op de kap een klok. De 
voorzijde is duidelijk belangrijker dan de achterzijde die veel minder rijkelijk 
is gedetailleerd.

detail:
Een van de kenmerkenste details is de top met daarin een klok en het 
torentje op de hoek van de gevel aan het plein, Opvallend zijn de gesloten 
deuren met kleine hoge raampjes. De achterzijde heeft een doorlopend 
balkon op stalen dragens aan de gevel. De gevels aan de achterzijde ter 
hoogte van het platte dak, kent een aantal trapgevel accenten. Boven 
de ramen bevinden zich ronde accenten in het metselwerk en betonnen 
lekdorpels onder de ramen. 

materialisatie:
Alle gevels bestaan van onder tot boven uit metselwerk, houten goten en 
gootlijsten, en een pannendak. Enkele details zijn uitgevoerd in beton. 
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4.2 Wat maakt binnenstedelijk wonen bijzonder

   

sfeer bij foto:
Als we de foto bekijken zien we dat de straat onderdeel uitmaakt van het 
leven van de bewoners en bezoekers. Het heeft niet enkel een verkeers-
functie, maar vooral een verblijfsfunctie. Er zijn uitstallingen, terrasjes, 
mensen ontmoeten elkaar en men heeft plezier. Er zijn mensen aan het 
werk, er wonen mensen. 

schaal:
Vraag een willekeurig persoon waar hij/zij liever is: een jaren 80 wijk met 
woonerven of de Jordaan. De meerderheid zal zeker voor het laatste 
kiezen, maar hoe zit dat dan.Wat maakt het dat we ons zo graag in een 
binnenstad bevinden? Zijn het de winkels en de terrasjes? Ook wel ,maar 
zeker niet alleen. Wat maakt het wonen in een stad bijzonder? 

Om die vraag te weten te komen moeten we bedenken wat voor ons 
stedelijkheid is. Want is een flatgebouw van 20 verdiepingen per defintie 
stedelijker dan een straat met panden van 5 lagen?  Wat we als stedelijk 
ervaren, zijn vaak centra van steden en oude stadswijken. Dit heeft niet 
zozeer met de architectuur te maken, maar met de belevenis van de open-
bare ruimte. 

stedelijkheid vs openbare ruimte:
Openbare is de ruimte die we met z’n allen gebruiken, de straten, pleinen, 
parken van de stad. Het grote verschil tussen binnensteden, oude wijken 
en nieuwbouwwijken is de verhouding prive / openbaar. In het Centrum 
is meer  dan 70 % van de buitenruimte als openbaar bestempeld, na de 
Tweede Wereldoorlog is langzamerhand een nieuw beeld van stedenbouw 
ontstaan.  In deze nieuwe manier van denken werd functiemenging niet 
langer als ideaal gezien. Er ontstonden wijken met honderden woningen 
van hetzelfde type, en in plaats van de stoep direct na de voordeur kwa-
men er voortuinen. Na deze voortuinen vaak een stoep en tussen de ri-
jbaan en de stoep nog een groenstrook. Alles werd dus strikt gescheiden. 
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De hoeveelheid openbare ruimte bepaald hoe stedelijk deze gebruikt 
kan worden en wordt ervaren. In een jaren 80 wijk zie je bijna niemand 
op straat. De wijk bestaat vaak uit een monotone functie (enkel wonen), 
winkelen gebeurt in een wijkwinkelcentrum en werken in een kantoren/
bedrijven gebied aan de rand van de stad of bij infrastructuur.  

Als voorbeeld neem ik even Almere,  deze stad wordt vaak als doods ervar-
en.  Toch heeft almere inmiddels  bijna 200.000 inwoners. Toch is dit niet 
te zien als je er rondloopt in de vele wijken die de stad rijk is. Dit heeft te 
maken met de strikte functiescheiding en het ontbreken van functies in de 
plinten van woonblokken. 

Anno 2009 zijn we aangekomen bij een nieuw denkbeeld. Vaak wordt 
gezegd dat we weer moeten leren om steden te bouwen. De VINEX-wijken 
hebben niet aan dit wensbeeld voldaan. We zijn steeds zuiniger op onze 
groene open ruimtes en daarom wordt massaal ingezet op binnenstedelijk 
herstructureren. Woningen uit met name de jaren 60  en 70 worden 
gesloopt om plaats te maken voor gemengde blokken met winkels en 
voorzieningen. Er komt een kwalitatieve openbare ruimte waar de gebou-
wen actief deel van uitmaken. Binnensteden werken aan een come-back 
als het gaat om woonlocaties. Leegstaande ruimten boven winkels worden 
omgebouwd tot woningen.

Conclusie
De stedelijkheid wordt bepaald door het gebruik van de openbare ruimte. 
Gebouwen moeten een relatie aangaan met deze ruimte. Dat betekent dat 
gewaardeerd wordt dat de plinten van gebouwen toegankelijk zijn voor het 
publiek. Daarnaast is het wonen in een Binnenstad door de schaal van de 
gebouwen. Deze hebben een menselijke maat en zijn daardoor te overzien. 

De Binnenstad is als een warme deken, je voelt je erdoor aangetrokken 
en ervaart de levendigheid. Je kunt overal lopend naartoe, en het leggen 
van contacten lijkt ineens veel makkelijker te gaan. Dit alles komt door de 
relatie tussen gebouwen en de openbare ruimte en de multifunctionaliteit 
in programma. 
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4.3 Binnenstedelijke nieuwbouw

   

Binnenstedelijke vernieuwingslocatie

locatie:
Prinseneiland 

schaal:
De Westelijke Eilanden kenmerken zich door hun besloten karakter in 
de binnenstad. Je waant je in een dorpse sfeer met stadse fratsen. Er 
staan veel pakhuizen, en kleine werkplaatsen. Op veel plekken is sinds de 
jaren 70 gesaneerd, waardoor open gaten ontstonden in gevelwanden en 
straten. Deze zijn in de loop der tijd opgevuld. 

architectuur:
De nieuwbouw pandjes op de foto’s kenmerken zich door een eigenwi-
jsheid. Er is bewust gekozen om een groot contrast te vormen met de aan-
liggende panden. Echter ze hebben wel dezelfde schaal als het gaat om 
hoogte en breedte. Veel panden kennen wonen en werken gecombineerd 
in een pand. Het zijn vaak creatieve bedrijfjes of werkateliers. Er is veel ge-
bruik gemaakt van natuurlijke materialen, als hout. Er is vaak niet duidelijk 
sprake van een deling in de gevel.

detail:
De woningen kennen een eenvoud wat betreft gevelbekleding, waarin zich 
op de een of andere manier een groot element bevindt. Meestal is dit een 
groot raam, dat op eigenzinnige manier wordt vormgegeven.

materialisatie:
Bijna alle panden die gebouwd zijn bestaan voornamelijk uit houten, danwe 
kunststof gevels. Soms is metselwerk toegepast.
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locatie:
Prinseneiland 

schaal:
De Westelijke Eilanden kenmerken zich door hun besloten karakter in 
de binnenstad. Je waant je in een dorpse sfeer met stadse fratsen. Er 
staan veel pakhuizen, en kleine werkplaatsen. Op veel plekken is sinds de 
jaren 70 gesaneerd, waardoor open gaten ontstonden in gevelwanden en 
straten. Deze zijn in de loop der tijd opgevuld. 

architectuur:
Deze gevel kenmerkt zich door zijn robuustheid. Er is gebruik gemaakt van 
beton en staal. De balkons zijn van ruw hout gemaakt. Je ziet de connectie 
met schepen en de pakhuizen die in de omgeving aanwezig zijn. De plint 
doet denken aan scheepsramen. De schaal van het gebouw is groter dan 
de panden in de zijstraten en ongeveer hetzelfde als de pakhuizen. 

detail:
De balkons liggen in het vlak van de buitenste gevels, ter plaatse van de 
balkons valt de gevel een stuk naar achteren. 

materialisatie:
De gevels zijn puur uit metselwerk, de betonnen constructie dient voor de 
overstekken en de balkonconstructie, welke van hout is. 

Binnenstedelijke vernieuwingslocatie
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locatie:
Tussen Amstel en Amstelstraat 

schaal:
Het straatje is smal met relatief smalle pandjes. Dit nieuwbouwproject 
wijkt af van deze schaal doordat een heel nieuw blok is gebouwd met een 
strakke gevel en een gevelhoogte.

architectuur:
De architectuur valt op door het gebruik van een donkere metselsteen en 
de doorgaande horizontale lijnen van hout. Deze doorgaande lijn vindt en-
kel plaats op de begane grond. Op de verdiepingen wordt deze onderbro-
ken door opgaand metselwerk. Hierdoor wordt toch enigzins het karakter 
van lossen gevels bewerkstelligd. 

detail:
Het gebouw bestaat uit een raamwerk van metselwerk en hout, waartus-
sen de gevelopeningen zijn gemaakt. Dit is op alle verdiepingen hetzelfde 
gedaan. De kap kent grote vdakkapellen van zink.

materialisatie:
Metselwerk, hout, kunststof kozijnen, zinken dakkapellen.

Binnenstedelijke vernieuwingslocatie
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4.4 Functies in het gebied per verdieping

begane grond

1e verdieping
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2e verdieping

3e verdieping



-  o n d e r z o e k  -  H e t  n i e u w e  g a s T T h u i s  - 

46

Inleiding
Sinds 2001 heeft de UvA plannen voor de panden in dit plangebied. Het programma dat de UvA wil realiseren 
op deze plek is een 21000 m2 grote bibliotheek. Het plan heeft in de jaren daarop zoveel protest veroorzaakt 
binnen de buurt, werkgroepen, de politiek, architectuur critici en monumentencommissie dat de plannen keer 
op keer zijn tegengehouden. In 2001 hebben beide laat negentiende eeuwse bouwwerken bovendien een rijks-
monumentenstatus gekregen, welke inmiddels er weer is afgehaald. Echter, de protesten blijven, het volgende 
stuit de buurtbewoners tegen de borst; de massaliteit van het complex, het volbouwen van de binnentuin, het 
verliezen van deze historische gevels en het gebrek aan functiemenging. 

Doelstelling van het project
Om eens een heel andere kijk op deze plek te geven wil ik een gebouw neerzetten dat recht doet aan deze 
plaats in de stad. Een bibliotheek kan prima in een van de leegkomende UvA gebouwen of leegstaande kantoor 
kolossen in het centrum. Wat het Binnengasthuisterrein nodig heeft is functiemenging die op deze binnen     
stedelijke locatie thuishoort. Sinds 1997 huisvest de Tweede Chirurgische Kliniek een scale aan studentenor-
ganisaties die graag in de binnenstad blijven, omdat hier een internationaal publiek van studenten komt. Deze 
organisaties kunnen prima mengen met studentenbedrijfjes, die momenteel in Amsterdam nauwelijks plaats 
krijgen. Uit vooronderzoeken is gebleken dat studenten het liefste in de binnenstad wonen, welke uitstekend 
geschikt is om dergelijke kleine woningen te bouwen, is men eenmaal afgestudeerd dient opnieuw het probleem 
van woningnood aan. Daarom wil ik ook een aantal starters studio’s opnemen in het programma. 

De doelstelling komt kortgezegd neer op het benutten van de kansen van Amsterdam als populaire studenten-
stad. Veel studenten willen hier graag wonen en zich ontwikkelen, maar worden tegengewerkt door gebrek 
aan huisvesting. Daarnaast wordt ingezet op actieve studenten, door het creeëren van bedrijfsruimten kun-
nen ondernemende studenten zich ontwikkelen. Een debatcentrum met bijbehorende lunch/cafe gelegenheid 
draagt bij tot maximale ontmoeting en betrokkenheid bij buurt en stad. 

Plangebied
Het plangebied omvat thans de percelen: vendelstraat 2, Nieuwe Doelenstraat 15, Binnengasthuisstraat 19 en 
Kloveniersburgwal 114 t/m 166. Het gaat om de gebouwen; Tweede Chirurgische Kliniek (bouwjaar 1897) en 
het eraan vastliggende Zusterhuis (gebouwd in 1897 en 1913). Alle percelen maken deel uit van het Binnen-
gasthuisterrein. 

De percelen hebben een bruto oppervlak ca. 4900 m2, waarvan:  ca. 2600 m2 bebouwd
         ca. 2300 m2 onbebouwd

5. Definitief programma van eisen
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Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Deze randvoorwaarden komen rechtstreeks voort uit het geldende bestemmingsplan.
 

Bebouwing mag uitsluitend in de gevelrooilijn worden opgericht•	
Uitgangspunt is het bewaren, herstellen en verbeteren van de huidige stedenbouwkundige structuur van het •	
terrein. 

 
1; randen  (ver)nieuwbouw moet bijdragen aan het herstel van de historische randbebouwing.
2; paviljoenbebouwing (ver)nieuwbouw moet in harmonie zijn met de omgeving; parcellering, geleding en   
   aansluiting bij de maat van de omliggende bebouwing. 
3; hoven  (ver)nieuwbouw moet bijdragen aan een ring van hoven met hof/atrium 

De bebouwingsvlek van het plangebied mag max 80 % worden bebouwd. •	
Bij (ver)nieuwbouw binnen de contourlijn dient een hof of atrium gecreeërd te worden. Dit hof dient minimaal •	
20 % van de totale kaveloppervlakte te zijn.

geleding en parcellering
Het bouwvolume bij (ver)nieuwbouw dient geleed te worden in drie delen. Zo moet aan de Vendelstraat en de •	
Binnengasthuisstraat zoveel mogelijk de historische karakteristiek van de zelfstandige paviljoens te worden 
uitgedrukt. Langs de Nieuwe Doelenstraat moet de bebouwing als een architectonisch zelfstandig bouwwerk 
worden vormgegeven. 
Langs de Nieuwe Doelenstraat dient het beeld van een aaneengesloten gevelwand hersteld te worden. De  •	
(ver)nieuwbouw dient aan te sluiten bij de historische parcellering van de bebouwing aan die straat (15 a 20 
meter). 
Ook aan de Binnengasthuisstraat en de Vendelstraat dient de nieuwbouw op de parcellering van de •	
bestaande bebouwing te worden afgestemd. Het gebouw moet eveneens aansluiten op de resterende be-
bouwing van de Kloveniersburgwal. Het moet in materiaalgebruik en gevelstructuur uitdrukkelijk aansluiten 
op de omringende historische bebouwing. 

ontsluiting
De doorgangen naar het Binnengasthuisterrein moeten zich manifesteren als entrees naar een binnenge-•	
bied.
In de Kloveniersburgwal dient een (onder)doorgang van minimaal 5 meter breed te worden gerealiseerd, •	
zodat de de veelgebruikte langzaam-verkeersroute Spuistraat-Staalstraat kan worden gehandhaafd. 
Wat betreft de (ver)nieuwbouw ligt de hoofdtoegang aan de Vendelstraat, waaraan ook de andere gebou-•	
wen hun ingang hebben. Zo kan hier een ontmoetingsplaats voor de Universiteitsgemeenschap ontstaan. 
Aan de Nieuwe Doelenstraat dienen in de begane grondlaag (semi) publieke functies te worden gerealiseerd, •	
zodat de gevel open en levendig is. 
De zijde van het gebouw die zich naar de woningbouw richt moet rustig zijn en mag dan ook geen publieksin-•	
gang hebben.

hoven/atria
In het binnengebied dient de groene hovenstructuur te worden versterkt, een verbinding met de andere •	
hoven in de ring is wenselijk.

bouwhoogte (ver)nieuwbouw
Goot- en bouwhoogte zijn zo gekozen dat, vanuit de straten in de directe omgeving de nieuwbouw niet boven •	
de bestaande bebouwing zichtbaar is. Dit betekent een maximale bouwhoogte van 22 meter,

overige stedenbouwkundige randvoorwaarden
Het stratenplan blijft geheel gehandhaafd. De rooilijnen blijven ongewijzigd, waardoor de straatwand de sc-•	
heiding vormt tussen openbaar en prive. 
De verblijfsfuncie krijgt een meerwaarde, als de voorgevels van de gebouwen, vooral op de begane grond •	
toegankelijk en transparant zijn.
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Architectonische randvoorwaarden
Deze randvoorwaarden komen rechtstreeks voort uit het geldende bestemmingsplan.

materialisatie en gevelindeling
De afmetingen en ritmiek, evenals de gevelbeëindiging, detaillering, materiaalkeuze en kleur van de bebou-•	
wing moeten zodanig op de omgeving worden afgestemd, dat de karakteristiek van het stadsbeeld niet in 
onevenredige mate wordt aangetast en aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan. 

minimale bouwhoogtes
De maximale bouwhoogte bedraagt 22 meter•	

maximale goot-en bouwhoogte
De maximale goothoogte bedraagt 18 meter•	

dakbeëindiging
De bovenste bouwlaag van een gebouw dient vanaf de maximale goothoogte binnen een hellingshoek van •	
ten hoogste 60 graden, gemeten vanaf de zijgevels of vanaf de voor- en achtergevel, te worden gebouwd. 
Bij nieuwbouw dient de afstand tussen goot- en bouwhoogte minimaal 2 meter te bedragen, dan wel dient •	
het gebouw plat te worden afgedekt. 

verdiepingshoogte
De begane grond verdieping dient een minimale maat te hebben van 3,50 meter gemeten vanaf de begane •	
grondvloer.

gevelindeling
De gevel dient een duidelijke driedeling te bevatten, bestaande uit een plint, een gevelvlak en een gevelbeëin-•	
diging. 

dakterrassen
Dakterassen zijn niet toegestaan. •	

overige architectonische randvoorwaarden
Franse balkons mogen maximaal 0,20 meter uitsteken ter hoogte van de rooilijn. •	

aanvullende voorwaarden
Om enigzins het architectonisch ontwerp af te kaderen wil ik het volgende bereiken:

 - De gevel aan de Nieuwe Doelenstraat meer actief maken door de plint open te breken.
 - De hovenstructuur en doorgangen respecteren en versterken. 
 - Flexibel in te delen plattegronden, en overdimensionering van de plint aan de Vendelstraat.
 - Een evenwicht zoeken in bestaande bouw en nieuwbouw met respect voor omliggende bebouwing.

Doelgroepen
De doelgroep voor het nieuwe gebouw bestaat voor het grootste deel uit studenten. Ofwel diegenen die er 
wonen, ofwel zij die werken bij de organisaties of bedrijfjes. De andere doelgroep zijn pas afgestudeerden die in 
de statersstudio’s wonen. Het debatcentrum en bijbehorende horeca zal een breder publiek trekken dat onder 
meer bestaat uit buurtbewoners, studenten en andere belangstellenden.  
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Programma
Het hoofdprogramma is op te splitsen in vier delen: (netto vloeroppervlak)

A. 3500 m2 werk/kantoorruimte tbv. studentenorganisaties en bedrijfjes
B. 40 studentenwoningen
C. 40 (doorstroom) startersstudio’s
D. 500 m2 open debatcentrum / podium / horeca

Benodigde ruimte(n)

A. studentenorganisaties en bedrijfjes
De sfeer van deze organisaties, is te typeren als betrokken. De meeste organisaties hebben tot doel om 
studenten te helpen of te stimuleren om zich breder te ontwikkelen. Het gaat om verschillende soorten 
organisaties, waarbij bijvoorbeeld Studenten TV, veel meer in zichzelf is gekeerd. Het gaat om een select 
gezelschap. De ASVA studentenunie en International Studenten Network (ISN) zijn veel meer naar buiten 
gericht. Het verschil in organisaties zal in het ontwerp naar buiten kunnen komen. Hier is een grote vergeli-
jking met de studentenbedrijfjes te maken. Er zijn formele en informele, eenmans bedrijfjes of groepjes. In 
het complex zijn meerdere typen vestiging mogelijk. Bedrijfjes en organisaties zullen niet gescheiden, maar 
bijelkaar worden gesitueerd. 

01.Centrale receptie - Alle bedrijfjes en organisaties kunnen gebruik maken van een receptie.
   - Deze is gelegen op de begane grond met open gezicht naar buiten toe.
   - Heeft een balie van minimaal 3 meter breed met achterliggend open kantoor  
     ruimte met 2 computerwerkplekken. 
   - Voor de receptie is minimaal 50 m2 gereserveerd. 
   - Bij deze receptie zijn ook de brievenbussen voor de organisaties en bedrijfjes. 
   - Er zijn maximaal 2 mensen tegelijkertijd aanwezig. 
   
02.Werkruimten - Voor de organisaties en bedrijfjes worden verschillende groten en typen werk cq.  
     kantoorrruimten gemaakt. 
   * 8   ruimten van elk 25 m2 =   200 m2
   * 30 ruimten van elk 50 m2 = 1500 m2
   * 10 ruimten van elk 100 m2 = 1000 m2
       ------------------------------- +
   totaal aan werkruimten      2700 m2
   - Echter, een meer gevarieerder aanbod van ruimten wordt als ideaal gezien. 
   - De ‘open’ bedrijfjes/organisaties worden gesitueerd in de plint, de meer gesloten 
     op de verdiepingen. 
   - De plinten hebben werkruimten in wisselende grootte. 
   - De werkruimten aan de Nieuwe Doelenstraat beschikken over een klein keuken 
   blok met  spoelbak en eigen toilet. 
   - De overige werkruimten kennen een meer ‘samenwerkverband’ gevoel en delen  
   toiletten, keuken, repro met andere organisaties en bedrijfjes. 
   - De werkruimten van 25 m2 zijn ingericht als enkele werkkamers met ruimte voor  
     een aantal computerwerkplekken.
   - De werkruimten gesitueerd aan de straatkant hebben kenmerkende open gevels  
     met veel daglicht. Deze hebben een dubbele ontsluiting, zowel aan de straatkant  
   als via binnentuin of intern in het gebouw.       
   - Alle werkruimten hebben een minimale verdiepingshoogte van 3,00 meter, de be 
     gane grond minimaal 3,50 meter, echter de dubbele werkruimten aan de Nieuwe  
     Doelenstraat hebben mogelijk een lagere verdiepingshoogte tpv. de entresol.   
   - Gestucte wanden en nader te bepalen vloerafwerking. Plafonds met installaties in  
     het zicht. Mechanische ventilatie.    
   - De wand-en vloerafwerking zijn nader te bepalen. 
   - Alle werkruimten hebben deels ‘open’ wanden naar de verkeersruimten. Je ziet  
   wat erachter gebeurt. 
   - Alle werkruimten worden verwarmd middels collectieve verwarming. Ventilatie  
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   gebeurt natuurlijk middels ventilatieroosters en ramen en tevens middels een mecha  
   nisch ventilatiesysteem. 

03.Vergaderzaal - Voor het houden van een Algemene Ledenvergadering of grotere vergadering is   
       een grotere vergaderruimte nodig. 
   - De capaciteit is voorzien op maximaal 50 personen. 
   - De afmeting zal minimaal 80 m2 bedragen, met een verdiepingshoogte van tenminste  
     3,00 meter en een vrije hoogte van min. 2,60 meter. 
   - De ruimte biedt ruimte aan een beamerscherm, beamer, flip over, en ruimte voor   
     diverse tafelopstellingen. 
   - Wand en vloerafwerking dienen de akoestiek ten goede te komen. 
   - Installaties in het zicht laten. Hieronder vallen oa. ventilatie en sprinklers. 
   - De zaal beschikt over daglichttoetreding en kan als nodig verduisterd worden. 
   
04.Lunchruimte(s) - Grote open ruimte met lange tafels aansluitend op de gemeenschappelijke keukens. 
   - De lunchruimtes zijn identiek, behalve is er een van die tevens dienst doet als borrel  
     ruimte tbv. de pandborrel of andere borrels. Deze ruimte is ruimer bemeten en heeft   
     een buitenruimte. 
   - De verdiepingshoogte is minimaal 3,00 meter, de vloer en wand afwerking nader te   
     bepalen. 
   - Afmeting lunchruimte (klein) minimaal 30 m2 en groot minimaal 60 m2 exclusief buit  
     enruimte. 

05.Keuken(s)   - De afmeting bedraagt minimaal 25 m2.
   - Deze keuken is bedoeld voor gezamenlijk gebruik en heeft een aanrechtblad van mini  
     maal 3 meter.
   - Er is een kooktoestel aanwezig met 4 pitten, en ruimte voor een magnetron, staande   
     koelkast, vaatwasser, en dubbele spoelbak.
   - Er is per verdieping een gezamenlijke keuken.

06.Opslag  - Per verdieping is een opslagruimte voor algemeen gebruik en voor schoonmaak
     spullen. 
   - De ruimte beschikt over een uitstort gootsteen en koudwateraansluiting. 
   - Elke opslagruimte is ongeveer 10 m2 en heeft een plafondhoogte van minimaal 3,00   
     meter. 
   - De vloerafwerking bestaat uit een tegelvloer, de wanden hebben wandtegels tot ca.   
     1, 50 meter hoogte, erboven glad stucwerk. 

07.Reproruimte - De reproruimte maakt een centrale plaats uit.
   - Er zijn opstelplaatsen voor diverse kleuren / zwartwit kopieermachines en printers,   
     scanners etc. Daarnaast is er ruimte voor een opmaaktafel  en zijn er 2 computer  
     werk plekken. 
   - Er is ruimte voor kasten, met papier en andere kantoorartikelen. 
   - De oppervlakte is minimaal 30 m2. 
    
08.Toiletten  - Op basis van de bezettingsgraad wordt uitgegaan van max. 100 aanwezigen    
       tegelijkertijd. Dit betekent dat er minimaal 1 toilet aanwezig dient te tijn per 125 m2   
   gebruikersoppervlak. Een toiletgroep dient op elke verdieping aanwezig te zijn.    
   De werkruimten aan de Nieuwe Doelenstraat hebben een eigen toilet per unit.    
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   - De toiletruimten worden mechanisch geventileerd. 
   - Elke toiletgroep heeft een voorportaal met wastafels. 
   - De plafonds zijn afgewerkt met systeemplafonds. Wanden zijn voorzien van   
     tegelwerk, anderzijds stucwerk.

09.Installatieruimten - Elke verdieping heeft een groepenkast, waterafsluiter en centrale leiding  
     schachten voor elektra, riolering, water, gas, mechanische ventilatie, telefoon etc. 
   - Voor deze ruimten is 10 m2 per verdieping gereserveerd. 

10.Stookruimte - Deze herbergt de gemeenschappelijke CV-installatie. 
   - Valt onder de normering NEN-6082
   - Voor deze ruimte is 20 m2 gereserveerd. 
   - Als mogelijk combineren met installatieruimte. 

11.Verkeersruimten - De verkeersruimten zullen naast de functie om van ruimte naar ruimte te gaan  
     ook deels een verblijfsfunctie krijgen. Dit gebeurt door een verbreding of open   
     verbinding ter plaatse van de lunchruimten en reproruimte. 
   - De verkeersruimten hebben (zoveel als mogelijk) daglichttoetreding.
   - De aanliggende werkruimten kennen deels ‘open’ wanden en hebben zodoende
     invloed op de ruimtewerking in de verkeersruimten. Daarnaast worden ontmoet 
     ingsplekken gerealiseerd met buitenruimten aansluitend.  (denk aan een patio   
     idee)

trappen en liften - Elke ruimte op de verdiepingen zijn minimaal toegankelijk dmv. 2 trappen en een  
     lift. Er zijn altijd 2 vluchtroutes.Volgens bouwbesluit.
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B. studentenwoningen
De studentenwoningen moeten ivm de huurprijs klein, maar compleet zijn. De containerwoningen zoals die nu 
bestaan hebben een breedte van 2,5 m tot 2,75, wat voor het inrichten en riant in kunnen wonen net te krap 
is. Er komen daarom studentenwoningen met een breedte van tenminste 3 meter. Elke woning wordt 25 m2  
met slaap/woonvertrek en beschikt over een eigen keuken en douche/toilet.     

01.Entree - De entree dient als tochtportaal te worden vormgegeven en biedt een verkeersfunctie naar   
  het hoofdvertrek. 

02.Woon/ - Dit vertrek is ten minste 16 m2 met mogelijkheden voor bank, tafel, tv etc. 
slaapvertrek - Er is een kabelaansluiting aanwezig en een lichtpunt aan het plafond.
  - De keuken is geintegreerd in het woongedeelte en bestaat uit een aanrechtblok van ten 
    minste 1,60 m met 1 gootsteenbak. Er zijn opstellingsmogelijkheden voor een koelkast van 60  
    cm en een gaskookplaat met 4 pitten. Er is een mechanische afzuiging aanwezig. 
  - Elke woning beschikt over een intercom. Er is een lichtpunt aan het plafond.
  - De verdiepingshoogte is minimaal 2,60 meter. 

04.Badkamer - De badkamer heeft een oppervlakte van minimaal 4 m2 en beschikt over een douche, toilet en  
    een wastafel met warm en koud water. 
  - Er is een mechanische afzuiging aanwezig. 

Verwarming - De gehele woning is voorzien van collectieve centrale verwarming met thermostaat    
      knoppen aan de radiatoren. 

Warm water - Elke woning beschikt over een elektrische boiler, welke is gesitueerd in de badkamer. 

Brievenbus - Deze is gesitueerd bij de centrale ingang. 

C. starterswoningen
Het nieuwe complex telt 40 starterswoningen bedoelt voor afgestudeerden. Na je studie begin je met je eerste 
baan, evenals je studie een nieuwe fase in je leven. Het is dan belangrijk dat je kunt ontspannen in je eigen 
stek. Helaas is het in Amsterdam erg moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden als starter. 
Deze woningen van 35 m2 zullen in een behoefte voorzien. Het gaat om 2-kamerwoningen met aparte woon 
en slaapkamer gescheiden door het blok sanitaire voorzieningen. Elke woning heeft of een balkon of een Frans 
balkon. 

01.Entree - De entree is gesitueerd aan de zijde van het woongedeelte

02.Woon- - Het woongedeelte is ten minste 16 m2 met mogelijkheden voor bank, tafel, boekenkast, tv etc. 
kamer  - Er is een kabelaansluiting aanwezig en een lichtpunt aan het plafond.
  - De keuken is geintegreerd in het woongedeelte en bestaat uit een aanrechtblok van ten 
    minste 1,80 m met 1 gootsteenbak. Er zijn opstellingsmogelijkheden voor een koelkast van 60  
    cm en een gaskookplaat met 4 pitten. Er is een mechanische afzuiging aanwezig. 
  - Elke woning beschikt over een intercom. 
  - De verdiepingshoogte is minimaal 2,60 meter.

03.Slaap- - Het slaapgedeelte is ten minste 7 m2 met ruimte voor een 2 persoonsbed, nachtkastje en   
kamer      kledingkast. 
  - Er is een lichtpunt aan het plafond.

04.Badkamer - De badkamer heeft een oppervlakte van minimaal 4 m2 en beschikt over een douche, toilet en  
    een wastafel met warm en koud water. 
  - Er is een mechanische afzuiging aanwezig.
  - Er is een wasmachineaansluiting, kraan en afvoer aanwezig.  

Buitenruimte - Elke studio beschikt over ofwel een balkon, danwel een Frans balkon. 
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Meterkast - Deze herbergt een electrameter, watermeter en gasmeter. 

Verwarming - De gehele woning is voorzien van een eigen combiketel gesitueerd boven het aanrecht. 

Warm water - De CV-combiketel voorziet in de warmwaterbehoefte. 

Brievenbus - Deze is gesitueerd bij de centrale ingang. 

D. open debatcentrum met horeca
Het debat centrum vormt een schakel tussen buurt en student. Het is het hart van een activistische en 
kritische buurt, waarbij iedereen een mening heeft. Een informele sfeer is hetgene dat hen bindt en het 
centrum moet dit uitdragen. Laagdrempelig en niet alleen voor het debat, ook mensen die willen lunchen, 
koffiedrinken of gewoon luisteren naar de sprekers moeten worden aangezogen. Het centrum krijgt een 
eigen horecavoorziening. 

01.Debatzaal/ - Deze ruimte maakt onderdeel uit van het horecagedeelte en is niet te typeren als enkel  
cafe    debatruimte. De ruimte zal flexibel indeelbaar zijn en voor meerdere bijeenkomsten bruik- 
    baar moeten zijn. De ruimte meet ongeveer 250 m2 en is voorzien van daglichttoetreding  
    vanaf in ieder geval de straatzijde. 
  - De verdiepingshoogte is minimaal 3,50 meter.
  - De capaciteit is maximaal 100 personen, waarbij een deel aan tafels kan zitten en een  
    deel op enkel stoelen. Dit is vrij indeelbaar. 
  - De ruimte wordt mechanisch geventileerd. 

02.Podium - Het podium heeft een wisselende functie. Sprekers van de debatten kunnen in tafelge  
   sprek plaatsnemen of achter een spreekdesk. Het podium dient ook geschikt te zijn voor  
   optredens van toneel of muziekoptredens.
  - Het podium is bereikbaar vanuit de kleedruimte.
  - De minimale vrije hoogte bedraagt 3 meter, de afmeting minimaal 8 x 6 meter. 
  - Het podium is 70 cm hoog. 

03.Bar  - De bar heeft een lengte van minimaal 6 meter en beschikt over een tap en spoelbak. 
  - Er is een achterkast aanwezig. 

04.Keuken - De keuken wordt gebruikt voor het bereiden van lunch en kleine hapjes. De keuken dient  
    ruimte te bieden aan een aanrecht van min. 2,50 m, voorzien van een dubbele wasbak  
    Er dient plaatsingsruimte te zijn voor 2 kooktoestellen, magnetron, een staande koelkast,  
    vaatwasser, frituur en diepvriezer. Er dient voldoende afzetruimte aanwezig te zijn.   
          Uitgangspunt is dat met ca. 3 personen tegelijk een lunch etc. kan worden bereid. Tevens  
    is er een koeling van min. 2 m2. In de directe omgeving een sanitaire voorziening, 

05.Personeels - Deze is bereikbaar vanuit de keuken en heeft opbergmogelijkheid voor de spullen van het
ruimte    personeel. Daarnaast is er een tafel met stoelen aanwezig. Ongeveer 15-20 m2.  

06.Kleedruimte- Deze ruimte is voor de sprekers om zich voor te bereiden en heeft een minimale afmet 
    ing van 25 m2.
   - Er is een wastafel met warm en koud water, een tafel en riante stoelen aanwezig. De   
     ruimte is geschikt voor max 6 personen.
07.Toiletruimte- De toiletruimte heeft een voorportaal met een heren en damestoiletgroep. Er zijn 3   
    damestoiletten met 2 wastafels. Er is 1 herentoilet en 2 urinoirs met 2 wastafels.
   - Voor de toiletruimtes inclusief voorportaal is minimaal 20 m2 gereserveerd.
  - Er is een apart toilet met wastafel voor mindervaliden. 
  - De toiletruimte heeft minimaal 2,30 meter vrije hoogte.   
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08. Kantoor- - De kantoorruimte is minimaal 30 m2 en biedt ruimte aan een vergadertafel met 6    
ruimte    plaatsen, en 3 computerwerkplekken. 

09.Opslag- - Deze ruimte is bedoeld als opslag van tafels, stoelen, apparatuur etc. en heeft een afmet 
ruimte     ing van minimaal 30 m2. Deze ruimte is ook bedoeld als stookruimte, waar 2 cv combiketels   
    hangen.

Geluidswering - Bij het ontwerp van de debatzaal dient rekening te worden gehouden met de geluidsbelast  
    ing van omliggende ruimten. De zaal dient geluidwerend te worden gemaakt. 

E. collectieve ruimten

  - In het gebouw bevinden zich collectieve ruimten bij de entree’s en toegangen tot onder andere 
    woningen. Deze dienen te voldoen aan tenminste de minimale eisen betreffende toegankelijk-
    heid volgend de normeringen in het Bouwbesluit. 
  - De afwerking en aanzicht is nader te bepalen in het ontwerp. Uitgangspunt is openheid en   
    laagdrempeligheid.   
  
Slotnoot
Alle ruimte(n) zullen voldoen aan het Bouwbesluit wat betreft veiligheid, toegankelijkheid en gezondheid.    
  

BRUTO VLOEROPPERVLAK (incl. reserveringen constructie en verkeersruimten)

- werk/kantoorruimte     4500 m2
- studentenwoningen     1200 m2
- startersstudio’s     1800 m2
- open debatcentrum / podium / horeca  700 m2 
                ---------------------------- +
       8200 m2
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Buitenruimte(n)

- Binnentuin   Uitgangspunt is het handhaven van de huidige grootte van de binnentuin.
    De nieuwe tuin moet actief deeluitmaken van het nieuwe complex, dat wil 
    zeggen dat een aantal ruimten hierop uitkomen of hier hun entree hebben.  
    Het accent ligt op ontmoeting, daarnaast dient een connectie te worden  
    gemaakt met het ontstane plein aan de Binnengasthuisstraat en moet de  
    ‘groene’ ketting compleet worden gemaakt met het groen nabij de Oude 
    manhuispoort.   

 
- ‘Pleintje’    Deze inham is ontstaan eind jaren 80, toen de Binnengasthuisstraat werd  
Binnengasthuisstraat  aangelegd om de nieuwe woningbouw te ontsluiten. Hiervoor stond hier  
    hotel Le Pays Bas, welke door de sloop een blinde muur heeft veroorzaakt . 
    Echter heeft deze toevalligheid een eigen kwaliteit gekregen. De ontstane  
    verbreding maakt namelijk deel uit van een samenhang van smalle en   
    brede straten.

    De Nieuwe Doelenstraat heeft een verbreding bij het Muntplein en bij de  
                knik bij de Brug met de Kloveniersburgwal. De open en bredere ruimte   
    op de hoek met de Binnengasthuisstraat kan ook bijdragen als    
    een rustpunt in de Nieuwe Doelenstraat. 

    Het is ook de verbindende schakel alvorens het Binnengasthuisplein te   
    betreden. Ook dan is sprake van breed-smal-breed. 

    De nieuwbouw kan de blinde muur aanhelen, waardoor een kwalitatief   
    goede openbare ruimte gemaakt kan worden met toegang naar de binnen 
    tuin enerzijds en toegang tot het Binnengasthuisplein anderzijds. 

- Overige openbare   Het huidige Binnengasthuisterrein kent een eenheid in de openbare ruimte
  ruimte   welke moet worden gehandhaafd, echter is het fietsenprobleem groot. 
    De hoeveelheid stallingen zijn ontoereikend. Het meeontwerpen in een   
    oplossing van dit probleem wordt als positief ervaren.
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5.1 Relatieschema PvE
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5.2 Relatieschema stedenbouwkundige context




