
Wees zuinig op panden Weesperzijde 99 en 9A 
 
Graag willen wij namens Heemschut een pleidooi houden voor bescherming en 
respectvolle restauratie  van de panden Weesperzijde 99 en 99A. 
De panden nr. 99 en 99A vormen een belangrijke schakel in het 
architectonische lint van de Weesperzijde, dat het nog steeds verdient 
Rijksbeschermd stadgezicht te worden. 
Het fabrieksgebouw uit 1880 heeft een rijke vormgeving. Baksteenarchitectuur 
in afwisselende kleuren, gedecoreerde blokbebouwing, sluitstenen, een 
bijzondere gevelsteen en een karakteristieke trapgevel bij de directeurswoning 
op 99A maken het tot een beschermwaardig geheel. 
In het interieur vallen met name het houten trappenhuis en de 
muurschilderingen op.  
Dit alles wordt bedreigd als de panden worden verbouwd tot jeugdhostel met 
liefst 1400 bedden. 
De bewoners maken om begrijpelijke redenen bezwaar tegen de vestiging van 
een jeugdhotel van deze omvang in een woongebied. 
Dat de portefeuilehouder deze grootscheepse verbouwing mogelijk wil maken 
met verwijzing naar het bestemmingsplan dat dit mogelijk zou maken verbaast 
ons in hoge mate. 
De extra verdieping  en de aanleg van een dakterras zal  het karakter van de 
voorgevel flink zal aantasten. 
De verwijzing naar het bestemmingsplan verbaast ons omdat het college bij de 
behandeling van het advies aan de Rijksdienst over een beschermd 
stadsgezicht de indruk wekte de Weesperzijde te willen behandelen alsof het 
een beschermd stadgezicht was. Daartoe zou het conserverende 
bestemmingsplan toereikend zijn. Wij constateren nu, dat juist dat 
bestemmingsplan zo wordt opgerekt, dat grondige verbouwing mogelijk wordt. 
We willen hier ook wijzen op het advies van de Welstandscommissie terzake. 
In zijn  advies wijst de Commisse er terecht op, dat aanleg van een dakterras op 
het voorste dakvlak bij soortgelijke initiatieven steeds in strijd werd geacht met 
het beleid van het stadsdeel. 
Verder is de commissie ook zeer kritisch over de voorgestelde aanpak van de 
kap van de voorgevel. Uitgangspunt bij orde 2 panden is handhaving en herstel 
van oorspronkelijke elementen. De dakkapellen keren weliswaar terug maar 
net als de Welstandscommissie wijzen wij het toevoegen van een stalen 
luifelconstructie, waarop een- mogelijk forse-reclame-uiting is gedacht af. Zo’n 
stalen constructie is wezensvreemd in een voorgevel als deze. De geplande 
verglaasde kap is zonder meer in strijd met de hier bedoelde restauratieve 
aanpak.   



Wij vertrouwen erop, dat het stadsdeel bij de aanvraag om een 
omgevingsvergunning goed naar deze bezwaren zal kijken. 
Blij zijn wij tenslotte met de uitkomst van de cultuurhistorische verkenning 
Weespertrekvaart. Alle genoemde gebouwen verdienen ons inziens 
bescherming. 
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