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Dit verslag is vooral een weergave van de gestelde vragen en de antwoorden daarop.  

De getoonde presentatie is als bijlage toegevoegd. 

 

Welkom door Taeke Kuipers, directeur Hortus Botanicus. 

Vanavond worden de omwonenden geïnformeerd over de beide verbouwplannen van twee buurkavels aan het 

Hortusplantsoen: de academie voor Beeldende vorming, en de Overtuin van de Hortus. Toevalligerwijs lopen 

beide plannen gelijktijdig in voorbereiding en (geplande) uitvoering. 

Ook aanwezig als gast zijn vanavond Joris Rolf, gebiedscoördinator, en Wicher Gielstra, stedenbouwkundige, 

beide van de gemeente Amsterdam 

 

Academie voor Beeldende vorming: 

 

Inleiding door Erik Duiker, hoofd huisvesting van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Erik Duiker vertelt kort over de Academie voor Beeldende Vorming, en over de behoefte aan modernisering 

en uitbreiding van het pand. 

 

Toelichting op het plan, door Cor Bouwstra, architect. 

Het plan is ontwikkeld door de samenwerkende architecten Verlaan & Bouwstra architecten en Marx & 

Steketee architecten (zie de bijlage). 

 

Overtuin: 

 

Toelichting op het plan door Emile Revier, architect. 

De Overtuin fungeert als werkplaats, winterstalling en kraamkamer voor de Hortus (zie de bijlage). 
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Vragenronde. 

 

Voor de leesbaarheid zijn in dit verslag de vragen voor de Academie en voor de Overtuin gesplitst in twee 

secties. 

 

1. Academie voor Beeldende Vorming 

 

vraag:  Hoe is het project gefinancierd? 

antwoord: Met eigen middelen van de AHK. 

 

vraag:  Zijn er ook plannen voor een entree naar de ‘Plantage aan de Amstel’, vanaf de hoek 

Weesperstraat? 

antwoord: Dit maakt geen deel uit van de opdracht aan de architecten. Wel is er bijzondere aandacht voor 

de hoek Hortusplantsoen – Weesperstraat, in overleg met de gemeente. Joris Rolf merkt op de het plan niet 

botst met het Plantage project. 

 

vraag:  De gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog maken ook deel uit van de geschiedenis van de 

plek. Zijn hier plannen / ideeën voor? 

antwoord: Behalve het handhaven van de bestaande plaquettes, zijn hiervoor geen nieuwe plannen. 

 

opmerking: Cor Bouwstra merkt op dat het bebouwde grondoppervlak in het plan niet wordt vergroot; er is 

sprake van ophogingen om aan de gevraagde extra ruimte te komen. 

 

opmerking: Erik Duiker merkt op dat de verbouwing zich ook richt op een zo groot mogelijke 

duurzaamheid; het proces en het resultaat zullen getoetst worden volgens BREEAM, de ambitie is om hierin 

drie ‘sterren’ te behalen. 

 

vraag:  Hoe gaan de nieuwe gevel delen er uitzien? 

antwoord: De worden, om het gewicht te beperken, opgebouwd als lichte constructies, met een bekleding 

van geperforeerde metaalplaat. De perforatie maakt een bijzondere relatie tussen binnen en buiten, en levert ’s 

avonds (als een lampion) een ander beeld op dan overdag. Het publiek verwijst nog naar het hek bij de 

hermitage (lasergesneden in florale motieven). 

 

vraag:  Hoe gaat het glas, onder ander van de shed-daken, gewassen worden? Dit is een kostbare zaak. 

antwoord: Men is zich hiervan bewust, dit zal verder bepaald worden in de uitwerking. 

 

vraag:  Is een milieu Effect Rapportage gemaakt? dit zal waarschijnlijk nodig zijn. 

antwoord: Wicher Gielstra antwoordt dat dit niet nodig is. Het ontwerp wordt op diverse 

stedenbouwkundige aspecten getoetst. 

 

vraag:  Hoeveel licht zal het gebouw ’s avonds uitstralen? In het verleden zijn protesten geweest tegen 

plannen van de Hortus, vanwege lichthinder. 

antwoord: Niet meer dan het huidige niveau, met uitzondering van het geplande bouwdeel op de hoek met 

de Weesperstraat 

 

vraag:  In het kader van verduurzaming: waarom komen er geen zonnepanelen op de shed-daken? En 

groene platte daken? Ook lijkt er weinig milieuwinst te halen zijn bij het handhaven van de niet-geïsoleerde 

buitenmuren en de cv-verwarming. 
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antwoord: Het idee voor zonnepanelen wordt financieel berekend. De buitenmuren worden niet geïsoleerd 

omdat dit een grote ingreep in het monument zou betekenen, wel worden de ramen aan de binnenzijden 

voorzien van voorzetbeglazing. 

 

vraag:  Wat kan gezegd worden over de overlast tijdens de bouw? 

antwoord: U wordt hierover ruim voor aanvang van de bouw geïnformeerd. Er komt een tweede 

informatieronde zodra de aannemer genoeg gegevens heeft.  

 

vraag:  Zijn de vergunningen al aangevraagd? 

antwoord: Nee, dat gaat in december gebeuren. Door de monumentale status van het gebouw is een 

zogenaamd Projectbesluit vereist: een afwijking van het bestemmingsplan. De plannen worden aangekondigd 

en ter visie gelegd. 

 

vraag:  Blijft de houten dakbeëindiging aan de oostzijde intact? 

antwoord: Ja, deze blijft zoals deze nu is. 

 

vraag:  Moeilijk zichtbaar in de presentatie is hoe het nieuwe shed-dak aansluit op het oude dak. 

antwoord: Aan de oostzijde zal het sheddak wat verder terug liggen, zodat deze niet op de uiterste rand van 

het oude dak zal aansluiten. 

 

 

2. Overtuin van de Hortus 

 

vraag:  Hoe is het project gefinancierd? 

antwoord: Met eigen middelen van de Hortus, aangevuld met een bijdrage van de gemeente. De totale 

kosten bedragen ongeveer acht ton. De uitwerking en uitvoering vindt plaats in een zgn. bouwteam-

constructie, om slim en efficiënt te kunnen bouwen. 

 

vraag:  Hoeveel licht zal het gebouw ’s avonds uitstralen? In het verleden zijn protesten geweest tegen 

plannen van de Hortus, vanwege lichthinder. 

antwoord: Er komt geen nachtverlichting in de kassen. Er komt niet meer licht in dan in de huidige boog-

kassen. De kassen zijn bedoeld om zonlicht te vangen. 

 

vraag:  In het verleden is geprotesteerd tegen de schaduwwerking van projecten van de Hortus.  

antwoord: Het nieuwe gebouw is met opzet zo compact mogelijk ontworpen. De omliggende grond is ook 

voor de Hortus belangrijk om te kunnen gebruiken. Ook staat het gebouw aan de noordgrens van het kavel, en 

zal daardoor weinig schaduw rondom en op het kavel geven. Vanaf het Hortusplantsoen geeft het nieuwe hek 

vrij zicht op de binnentuin. Daarnaast wil de Hortus graag zorgen voor een groener en aantrekkelijk 

binnenterrein, ook in overleg met de academie.  

 

vraag:  Wat wordt de hoogte van het nieuwe gebouw? 

antwoord: Volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn de maximale hoogten 8 meter voor de 

goot, en 11 meter voor de nok. Het ontwerp heeft een goothoogte van 7 meter en een nokhoogte van ongeveer 

8 meter. 

 

vraag:  In de toelichting wordt een beeld getoond van de palmenkas van de Hortus, een ontwerp van een 

leerling van Schinkel. Het ontwerp van de nieuwbouw lijkt hier weinig mee te maken te hebben. 
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antwoord: De verwantschap zit in materiaalgebruik: baksteen, glas en staal. Het budget is beperkt. Er wordt 

niet historiserend gebouwd, maar in een eigentijdse vormgeving. Het gebouw vangt wel het gevoel van de 

plek, en volgt zeker niet de moderne vormgeving van de drieklimaten-kas van de Hortus (arch. Zwarts en 

Jansma 1993); de nieuwbouw heeft een meer afgesloten karakter. 

 

vraag:  Wat is de afstand tussen het nieuwe gebouw en Hortusplantsoen nr 6? 

antwoord: Aan de trottoirzijde plm. 18 meter, meer naar achteren is dit 7 a 8 meter. 

 

vraag:  Wordt het terrein ook nieuw ingericht? 

antwoord: Ja, de ruimte rondom moet open van karakter zijn. Ook zijn we bewust van de ramen in de 

zijgevel van nr. 6. Er wordt nog naar gekeken naar de inrichting, bijvoorbeeld met groen, ook in overleg met 

de bewoners. 

 

vraag:  Wat kan gezegd worden over de overlast tijdens de bouw? 

antwoord: Het bouwen wordt nu technisch uitgedacht, ook in verband met de logistiek in de smalle straat. 

Ook wordt gedacht aan de aanvoer van materialen over het water. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, 

u wordt hierover op de hoogte gehouden.  

 

vraag:  Is het niet mooier om niet meer op het terrein te parkeren? 

antwoord: Jawel, maar dit blijft een noodzaak voor de bedrijfsvoering van de Hortus; hiervoor blijven drie 

parkeerplaatsen nodig. 

 

vraag:  Het binnenterrein is inbraakgevoelig. Ook het plaatsen van containers langs de huizen / het 

terrein geeft onveiligheid. 

antwoord: Dat heeft de aandacht, het nieuwe hek wordt ook inbraakwerend. Ook tijdens de bouw krijgt de 

veiligheid de nodige aandacht. 

 

vraag:  Zijn de vergunningen al aangevraagd? 

antwoord: Nee, dat gaat in december gebeuren. 

 

vraag:  Wat gaat er gebeuren met het gemeente-groen dat nu langs de schutting groeit? 

antwoord: Dit is nog in beraad. Het idee is dat dit verdwijnt, en het gebouw direct langs het trottoir staat. 

Het groen is van de gemeente, die zal ernaar kijken zodra het plan goedgekeurd is. 

 

vraag:  Gaat er geheid worden? Er staan kwetsbare bomen. 

antwoord: De Hortus is zuinig op de bomen. Er zal gefundeerd worden met lichte technieken. 

 

vraag:  Wordt het mooie huisje in het midden van het terrein gesloopt? 

antwoord: Ja, dit is een relatief jong ketelhuisje en heeft geen historische waarde. 
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Afsluitende mededelingen: 

 

 Op de website van de academie (http://www.ahk.nl/beeldende-vorming/actueel/renovatie/nieuws/) 

staat informatie over het project. 

 Op zaterdag 1 december is de eerstvolgende open dag van de Academie voor Beeldende Vorming, 

belangstellenden zijn welkom om de school te bekijken. 

 Eventuele vragen zijn te stellen via de e-mail adressen die zijn verstrekt: 

o Overtuin:  overtuin@dehortus.nl  

o Academie:  bvo-renovatie@ahk.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verslag: Verlaan & Bouwstra architecten, B. Bekooy, 28 november 2012 
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