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Amsterdam, 23 juli 2008 
 
Geacht Bestuur. 
 
Van 10 tot 24 juli ligt ter inzage een bouwaanvraag voor een nieuwe bibliotheek van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) op het Binnengasthuisterrein ingediend door het College van Bestuur van de 
UvA. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is, gelet op haar statutaire 
doelstelling belanghebbende en maakt bij deze haar zienswijze kenbaar. 
 
De VVAB is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de strijd voor het behoud van het unieke 
karakter van het voormalige ziekenhuiscomplex waarvan de structuur herinnert aan het middeleeuwse 
klooster dat in dit gebied was gevestigd. Voor dit bouwplan wordt een negentiende-eeuws 
ziekenhuiscomplex weggevaagd, waar veel Amsterdammers dierbare herinneringen aan hebben en 
onderdeel vormt van onze geschiedenis. Bovendien is het zelfs voor ons land een zeldzaam 
gasthuiscomplex waarvan de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis na een inventarisatie van 
de jongere bouwkunst uit de periode 1850-1940 op de Rijksmonumentenlijst werden geplaatst, een 
beslissing waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan. Met de sloop van de twee 
Rijksmonumenten wordt het complex op onacceptabele wijze aangetast, “aangezien de 
ensemblewaarde van het totaal vermindert” (in de woorden van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten). Door verschillende ingrepen in de bebouwing is de 
gebiedsstructuur weliswaar aangetast, het behoud van twee Rijksmonumenten is daarom des te 
belangrijker. 
Bovendien is de voorgestelde massa te groot in relatie tot maat en schaal van de omringende 
bebouwing. Op 4 februari 2004 sprak de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op een 
beroep van de VVAB tegen het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. dat de bouwplannen voor 
de nieuwe bibliotheek in strijd zijn met de uitgangspunten van het beschermd stadsgezicht ter plaatse. 
Immers, "de historisch gegroeide structuur van het Binnengasthuisterrein (is) een wezenlijk onderdeel 
van het beschermd stadsgezicht ter plaatse. In dit verband is van belang dat (...) dat als uitgangspunt 
is neergelegd dat de hovenstructuur van het binnengebied moet worden teruggebracht, dan wel 
versterkt." 
Het ter visie liggende bouwplan is een voor het gebied buitengewoon groot programma: 
ondergronds 7.227 m2, inclusief parkeren, bovengronds 13.240 m2, in totaal 20.465 m2. De twee tot 
sloop veroordeelde Rijksmonumenten hebben een bruto vloeroppervlak van tezamen 6.470 m2. De 
nieuwe bibliotheek wordt, in vloeroppervlak gemeten, zelfs twee keer zo groot als het PC Hoofthuis 
aan het Singel, een UvA-gebouw dat zich in de binnenstad al veel te massaal manifesteert. De 
enorme toename van het vloeroppervlak leidt tot een onaanvaardbare bebouwingsdichtheid voor het 
gebied. En het was niet nodig geweest, als de UvA destijds het aanbod van de gemeente had 
aangenomen om het monumentale en representatieve gebouw ‘De Bazel’ in de Vijzelstraat te 
verbouwen tot bibliotheek: een zeer geschikte functie voor het gebouw waar nu het Stadsarchief een 
goed onderkomen heeft gevonden. Het is de vraag of de stad nu moet bloeden voor het wispelturige 
‘alles-of-niets’ huisvestingsbeleid van het College van Bestuur van de UvA, een beleid dat in slechts 
enkele decennia een spoor van vernieling heeft getrokken door de binnenstad en dat nu streeft naar 



schaalvergroting en clustering van de gehele universiteit op slechts enkele locaties – wat ons inziens 
noch in het belang van de universiteit noch van de stad is. 
Ook de keuze voor sloop/nieuwbouw in plaats van behoud/herstel is een kenmerk van het jarenlange 
beleid van de UvA dat ons inziens haaks staat op het stadsdeelbeleid in het beschermd stadsgezicht. 
Er is nimmer serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het programma, of een groot deel 
daarvan, onder te brengen in de bestaande bebouwing, al dan niet in samenhang met de ernaast 
gelegen Oudemanhuiscomplex. Ook de destijds door wethouder Stadig in de gemeenteraad beloofde 
overleg met de buurt, het wijkcentrum en de behoudsorganisaties heeft nooit plaatsgevonden. 
Daarmee is niet voldaan aan de eis van een integrale belangenafweging. 
 
Het Binnengasthuisterrein is onderdeel van het beschermd stadsgezicht ‘Amsterdam binnen de 
Singelgracht’. De gebouwen, die de dragers vormen van deze beschermde structuur, zijn beschermde 
Rijksmonumenten. Tevens is de procedure in gang gezet om de binnenstad aan te wijzen als Unesco-
Werelderfgoed. Het Binnengasthuisterrein ligt in de voorgenomen bufferzone van deze aanwijzing. 
Het Binnengasthuistterein is dus van locaal én van nationaal belang. Eén en ander betekent dat in de 
belangenafweging het belang van het behoud van de structuur en het karakter van het gebied en de 
gebouwen die de dragers vormen van die structuur bijzonder zwaar dient te wegen. Uit niets blijkt dat 
dit afdoende is gebeurd. Niet alleen is het bestemmingsplan op maat gemaakt voor het bouwplan van 
de UvA, ook de bedoelde afweging lijkt nergens gemaakt te worden, behalve dan in uw nota van 25 
maart die al werd geschreven vóórdat het bouwplan bekend werd en ter visie is gelegd. 
De VVAB gaat ervan uit dat de bouwvergunning niet wordt verleend vóórdat de 
monumentenvergunning voor de sloop van de Rijksmonumenten onherroepelijk is geworden. De 
VVAB is voornemens tegen deze sloopvergunning bezwaar aan te tekenen omdat de tot sloop 
veroordeelde Rijksmonumenten van groot architectuur- en cultuurhistorisch belang zijn. Een afweging 
tussen het belang van het beschermd stadsgezicht en de Rijksmonumenten en het belang van de 
UvA een nieuwe bibliotheek te bouwen dient in deze procedure tegen elkaar te worden afgewogen. 
De VVAB wil graag geïnformeerd worden over de monumentenvergunningsprocedure. Deze 
zienswijze heeft alleen betrekking op de gevolgen van de nieuwbouw voor het beschermd 
stadsgezicht in het algemeen en het Binnengasthuisterrein in het bijzonder. 
 
De VVAB maakt zich niet alleen zorgen over de twee tot sloop veroordeelde Rijksmonumenten, maar 
vreest ook de schade die de bouwactiviteiten aan de vele omringende monumenten zal brengen. Met 
de verzakking van de wevershuizen aan de Vijzelgracht nog vers in het geheugen, wijzen wij op het 
feit dat het bestaande vrachtverkeer op de gracht nu al ernstige schade heeft gegeven aan het Huis 
op de Drie Grachten. Dat is nog niets vergeleken met de risico’s voor de kwetsbare binnenstad van 
het zware verkeer dat de grootschalige plannen voor sloop en nieuwbouw op het 
Binnengasthuisterrein met zich mee zullen brengen. 
 
Het bouwplan dient te passen in het bestemmingsplan en te voldoen aan de eisen die de Raad van 
State in haar uitspraak van 2004 heeft gesteld. Dat is ons inziens niet het geval: 
 

1. De Raad van State heeft uitgesproken dat de hovenstructuur dient te worden ‘teruggebracht 
dan wel versterkt’. Het bouwplan doet geen van beiden, integendeel: het tast de 
hovenstructuur zelfs verder aan door een binnenhof op te offeren. De hovenstructuur ter 
plaatse van de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek wordt vervangen door een 
zogenaamde ‘lobvormige structuur’. Hiermee worden inhammen bedoeld die niet omsloten 
worden door het gebouw maar aan de buitenzijde daarvan liggen. Dat is een wezenlijk andere 
structuur dan de historische hovenstructuur. Bovendien wordt gesteld dat de gekozen 
bouwstructuur past in een andere karakteristiek van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied: de 
‘paviljoenstructuur’.  Ons inziens laat het bestemmingsplan en de eisen die de Raad van State 
stelt niet toe dat er gekozen wordt tussen de ‘hovenstructuur’ en de ‘paviljoenstructuur’. De 
hovenstructuur dient immers te worden teruggebracht dan wel versterkt. Dat begrip beschrijft 
beter de historische karakteristiek van het gebied dan de term ‘paviljoenstructuur’ dat doet, dat 
immers niet zoveel zegt en waarop de Raad van State terecht niet de nadruk heeft gelegd. 

2. Het maximum dat aan bovengrondse bruto vloeroppervlak volgens de voorschriften van het 
bestemmingsplan (artikel 4, lid 1, onder B) is toegestaan is 12.700 m2. Er is dus sprake van 
een overschrijding van 540 m2, overeenkomend met 4,25 %. Het overschrijden van het 
maximum bruto vloeroppervlak is in strijd met het bestemmingsplan en is bovendien niet 
voorzien van een deugdelijke onderbouwing. 

3. De onderbouwing voor het verlenen van vrijstelling voor het overschrijden van het 
bebouwingspercentage ontbreekt tevens. De VVAB meent overigens dat de 10 % 
overschrijding die wordt genoemd in art. 12 niet in redelijkheid kan zijn bedoeld voor 
afwijkingen die in absolute zin zo omvangrijk zijn. 



4. De bouwhoogte overschrijdt de maximaal toegestane bouwhoogte van 22 meter, met een 
correctie van het NAP van 1.40 meter, weliswaar formeel niet, maar is toch in strijd met het 
bestemmingsplan, vanwege de bepaling dat “goot- en bouwhoogten zo gekozen (moeten) zijn 
dat in de straten in de directe omgeving (Rokin, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat) de 
nieuwbouw vanaf de straat niet boven de bestaande bebouwing zichtbaar is.” Echter, in de 
Nieuwe Doelenstraat wordt een deel van het Zusterhuis gesloopt. Daardoor is de nieuwbouw 
zichtbaar vanaf de Nieuwe Doelenstraat, vooral door de ‘hoge rug’ die de nieuwbouw aan 
deze zijde heeft. Daarbij komt dat o.a. vanuit de Staalstraat en vanaf de overzijde van de 
Kloveniersburgwal de nieuwbouw zeker vanaf de straat boven de bestaande bebouwing 
uitsteekt en op storende wijze zichtbaar zal zijn. Vooral het aangezicht vanuit de Staalstraat 
zal dramatisch en wel in negatieve zin veranderen. Ook RACM heeft gesteld dat “het 
aantasten van de historische randbebouwing (de schil) behorend tot het karakter van het 
Binnengasthuisterrein en de zichtbaarheid vanaf de straat van de nieuwbouw, een inbreuk 
(betekent) op het beschermd stadsgezicht en strijdig is met het bestemmingsplan.” 

5. De nieuwbouw aan de Nieuwe Doelenstraat moet als een architectonisch zelfstandig 
bouwwerk worden vormgegeven en dient in de parcellering, het materiaalgebruik en de 
gevelstructuur aansluiten bij de omringende historische bebouwing. In het bouwplan is 
daarvan geen sprake. Het is een voortzetting van de gevelstructuur van de bebouwing aan de 
Binnengasthuisstraat en de Vendelstraat. Dat is ons inziens niet te rijmen met wat in de 
beschrijving in hoofdlijnen is bepaald. De toegang tot de parkeergarage met het naastliggende 
gesloten deel, in totaal 12 meter, lijkt teveel op een gesloten plint. 

6. Er wordt onder de nieuwbouw een ondergrondse parkeergarage voor auto’s aangelegd, die 
door Hotel l’Europe gebruikt zal worden, een horecabedrijf aan de overzijde van de Nieuwe 
Doelenstraat. Echter, een commerciële parkeergarage valt niet onder de noemer ‘universitaire 
doeleinden’. Bovendien wordt niet voldaan aan de criteria in art. 9, lid 3, omdat onduidelijk en 
zelfs twijfelachtig is of de verkeersbewegingen wel inpasbaar zijn op het naar het gebied 
leidende wegennet en of er geen onaanvaardbare milieuconsequenties zijn. De 
parkeergarage betekent ons inziens een toename van de autoverkeersdruk waardoor het 
leefmilieu zal verslechteren. 

7. Tenslotte staat de voorgenomen sloop van de Rijksmonumenten uiteraard in schril contrast 
met de in het bestemmingsplan opgenomen waarderingskaart van het gebied, waarop immers 
is aangetekend welke mate van wettelijke bescherming de gebouwen genieten. 

 
In uw nota van 25 maart stelt u: “De Amsterdamse binnenstad is een van de mooiste, grootste en best 
bewaarde historische binnensteden ter wereld. Een kwaliteit die wordt benadrukt en gegarandeerd 
door de aanwijzing van de binnenstad tot beschermd stadsgezicht.” In deze nota maakt u een 
afweging tussen het belang van het behoud van deze kwaliteit en andere belangen. Echter, de kern 
van het beschermingsregiem voor de binnenstad is dat de vrijheid van de overheid om deze 
belangenafweging te maken in belangrijke mate wordt beperkt. Anders gesteld: Aan het beschermd 
stadgezicht en de monumentenbescherming dient een belangrijk zwaarder gewicht te worden 
toegekend, dan bijvoorbeeld aan de clusteringwens van de UvA om een bibliotheek op het 
Binnengasthuisterrein te realiseren van een omvang die de genoemde kwaliteiten de das omdoet. 
In het negatieve advies van de RACM op de beginselaanvraag stelt de Rijksdienst terecht het 
volgende: “Van het begin af aan lijkt het programma te groot geweest om nieuwbouw op deze plek te 
realiseren die recht doet aan zowel de bestaande monumentale bebouwing als aan handhaving c.q. 
versterking van de karakteristieke hovenstructuur. De inspanningen die voor het ontwerp zijn verricht 
rechtvaardigen naar mijn mening dan ook niet het doen verdwijnen van een gebouw van 
sociaalcultuurhistorisch en architectuurhistorisch nationaal belang.” 
De VVAB sluit zich als vanzelfsprekend aan bij dit RACM-advies en verzoekt u geen medewerking te 
verlenen aan het huidige sloop- en bouwvoornemen van het College van Bestuur op het 
Binnengasthuisterrein. 
 
Hoogachtend, 
Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, 

    
Els Agtsteribbe    Walther Schoonenberg 
voorzitter    secretaris 


