
Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Centrum
sector Bouwen en Wonen
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: BWT 03-08-0224
Zienswijze monumentenvergunning Binnengasthuisterrein
(Nieuwe Doelenstraat 15 / Binnengasthuisstraat 19 / Vendelstraat 2 en 8)

Amsterdam, 11 januari 2009

Geacht Bestuur,

Hierbij maakt de Bond Heemschut haar zienszijze kenbaar tegen de ontwerpbeschikking op de
aanvraag om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 (monumentenvergunning) voor
het transformeren van het gebouwgedeelte Nieuwe Doelenstraat 15 / Vendelstraat 8 en op het na sloop
van het gebouwgedeelte Binnengasthuisstraat 19 / Vendelstraat 2 vrijgekomen terrein oprichten van
één gebouw. In de ontwerpbeschikking wordt het voornemen kenbaar gemaakt de Universiteit van
Amsterdam vergunnning te verlenen voor sloop van het Rijksmonument Tweede Chirurgische
Kliniek’ en gedeeltelijke sloop en aantasting van het resterende gedeelte van het Rijksmonument
‘Zusterhuis’, beide ontworpen door architect F.W.M. Poggenbeek (1860-1922), ten gunste van een
nieuw bibliotheekcomplex.

Voor de onderbouwing van het besluit van het Dagelijks Bestuur, om voor het nieuwbouwplan van de
UvA vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 
(monumentenvergunning), verwijst het Dagelijks Bestuur naar de Notitie ‘Binnengasthuisterrein, een
nieuwe bibliotheek voor de Universiteit van Amsterdam’ van 25 maart 2008, waarin zij de
belangenafweging uitgebreid toelicht. In hoofdstuk 5 van deze notitie vat het Dagelijks Bestuur de
overwegingen samen, die ten grondslag hebben gelegen aan het concept-besluit op de
monumentenvergunning.

Uit de argumentatie in het document blijkt echter dat het Dagelijks Bestuur vanaf het vroegste begin
niet anders heeft gewild dan haar medewerking aan de plannen van de Universiteit van Amsterdam te
verlenen. Hierdoor kan de objectiviteit van het Dagelijks Bestuur in deze kwestie in twijfel worden
getrokken. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de argumenten, zoals samengevat in hoofdstuk 5 van
bedoelde notitie, die noch afzonderlijk, noch in hun totaliteit van doorslaggevend gewicht zijn om
sloop danwel aantasting van de rijksmonumenten Tweede Klinikum en Zusterhuis te rechtvaardigen.
Desondanks komt het Dagelijks Bestuur tot een tegenovergestelde conclusie.

Allereerst is daar het argument dat ‘de universiteitsbibliotheek niet is onder te brengen in de bestaande 
bebouwing en dat alternatieve locaties in de Binnenstad niet voorhanden zijn, althans niet zonder de
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kern van het Alfacluster aan te tasten’. Dit argument is op zijn minst twijfelachtig te noemen, want
bijvoorbeeld de gewenste parkeergarage kan ook buiten de begrenzingen van de huidige bebouwing
worden aangelegd en ook voor andere onderdelen van het plan zijn andere (ondergrondse) oplossingen
denkbaar. Belangrijk is voorts te weten dat de UvA in het verleden geschikte alternatieve locaties heeft
afgewezen, enerzijds vanwege hogere kosten, maar vooral ook omdat de UvA de voorkeur gaf aan de
lokatie BG-terrein.

De wens van het Dagelijks Bestuur om de UvA te faciliteren met haar vestiging in de binnenstad is
daarom legitiem, maar mag niet leiden tot volledige sloop van een rijksmonument en ernstige
aantasting van een ander rijksmonument en aantasting van het beschermde stadsgezicht. De negatieve
adviezen van de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM) mogen dan ook niet terzijde worden geschoven als zijnde irrelevant. Dat het
DB deze mening is toegedaan blijkt wel uit de zinsnede, dat deze organen ‘zoals verwacht negatief
adviseren; van deze organen die zijn ingesteld ter bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed, mag
immers niet worden verwacht, dat deze instemmen met het (grotendeels) slopen van beschermde
monumenten’.

In het verlengde daarvan is ook een ander argument van het Dagelijks Bestuur vergezocht en op zijn
minst curieus te noemen: de beoogde nieuwbouw doet, zoals in de notitie wordt beweerd, inderdaad
geen afbreuk aan de voorgenomen voordracht van de 17e-eeuwse grachtengordel van Amsterdam voor
de UNESCO-lijst van het Werelderfgoed. Echter, had het DB de keuze gemaakt om niet slechts de
17e-eeuwse grachtengordel voor te dragen maar de gehele Binnenstad, dan was de situatie anders
geweest. De beoogde nieuwbouw was in dat geval wel te karakteriseren als een grove ingreep in de
historische bouwstubstantie en stedenbouwkundige structuur die de aanwijzing van de Binnenstad van
Amsterdam op de UNESCO-lijst van het Werelderfgoed negatief had kunnen beïnvloeden. Daar is
door de zelfopgelegde beperking van het DB nu geen sprake meer van.

Wanneer beweerd wordt dat het Zusterhuis in de Nieuwe Doelenstraat ‘in de huidige staat blijft
behouden’ is bovendien sprake van misleiding, immers, een gedeelte van het complex, met een breedte
van vijf venstertraveeën, zal gesloopt worden, zoals blijkt uit de ter inzage liggende tekeningen. Door
deze sloop zal de Nieuwe Doelenstraat nog verder aangetast worden. Tevens wordt de achtergevel van
het Zusterhuis aangetast door het uitbreken van de huidige vensteropeningen en is sprake van
volledige sloop van de historische trappenhuizen. Het Zusterhuis blijft dus NIET in de huidige staat
behouden.

In de Notitie wordt de waarde van de 19de- en vroeg-20e-eeuwse bebouwing van het Binnengasthuis,
door de RACM, namens de Minister van OCW, in het negatieve advies dd. 11 september 2008 helder
en eenduidig geformuleerd, miskend, en wordt de schaalvergroting in het gebied die met deze
bebouwing is opgetreden ter verdediging van het op handen zijnde nieuwbouwplan opgevoerd.
Daarbij wordt kennelijk over het hoofd gezien dat daarbij de oorspronkelijke structuur, bepaald door
hoven, omringd door kloostergebouwen en gasthuispaviljoens, toentertijd gerespecteerd en voortgezet
is. Met het nieuwbouwplan van de architecten Cruz en Ortiz gaat de laatste nog aanwezige open
binnenhof verloren, de inhammen in het nieuwe gebouw vormen op geen enkele wijze een
compensatie voor het verlies van de binnenhof ter plaatse. De nieuwe bibliotheek vormt, mede door
zijn schaal, een wezensvreemd element dat de samenhang binnen het gebied ernstig verstoort.
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Dit wordt tevens opgemerkt door de eigen adviesorganen, waaronder het gemeentelijke Bureau
Monumenten en Archeologie, en door de Minister van OCW, vertegenwoordigd door de RACM,
welke constateren dat het bouwplan van de UvA tot een zeer aanzienlijke verarming van de historische
gelaagdheid en afleesbaarheid van het gebied zal leiden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het
Dagelijks Bestuur en de Universiteit van Amsterdam het tegenovergestelde blijven beweren.

De investeringen van de UvA in het gebied zijn, ook wanneer zij besluit de bibliotheek elders te
huisvesten, geen weggegooid geld. Er is immers een centrale voorziening voor de Bijzondere
Collecties gerealiseerd. Bovendien zullen de op het terrein aanwezige studieruimtes en de mensa, druk
bezochte onderdelen van het complex, ook in de toekomst blijven functioneren, met of zonder
bibliotheek. Hiermee zal dit gebied blijven bijdragen aan de in de notitie genoemde kwaliteitsimpulsen
aan de binnenstad. Bovendien had de UvA er na aanwijzing van Tweede Klinikum en Zusterhuis tot
rijksmonument beter aan gedaan zich te herbezinnen op haar plannen voor het Alfacluster in het
algemeen en het BG-terrein in het bijzonder.

Een kanttekening is hier nog op zijn plaats: weliswaar heeft de UvA het complex van Bijzondere
Collecties gerestaureerd, maar zonder ophef is dat niet gegaan. Ik hoef hier maar te wijzen op de
controversiële doorbraak van een 17de-eeuws tongewelf. Van het voormalige Sint Bernardusgesticht 
is de beeldbepalende gevel aan het Rokin weliswaar blijven staan, maar is deze door een harde 
‘gevelreiniging’ en door het aanbrengen van de tijdelijke opvangconstructie ernstig beschadigd. 
Tevens is een aantal andere belangwekkende gebouwen, zoals de Kinderkliniek, door
toedoen van de UvA verdwenen.

Herbestemming van de bestaande rijksmonumenten is verre te verkiezen boven sloop, zelfs wanneer
bouwkundige ingrepen noodzakelijk zullen zijn, die gepaard gaan met beperkt verlies van historische
en monumentale waarden. Herbestemming van Tweede Klinikum en Zusterhuis kunnen ook een
meerwaarde voor het gebied betekenen en daarmee ook in meerdere opzichten kunnen bijdragen aan
bedoelde kernkwaliteiten van de binnenstad. Een eventueel vertrek van de universiteitsbibliotheek van
de UvA naar een lokatie buiten het centrum hoeft geen ramp te betekenen, immers, in het verleden zijn
ook andere grote instellingen uit de binnenstad vertrokken. Andere voorzieningen keerden hiervoor
terug.

Om deze redenen is het onwenselijk de lijn voort te zetten, die eerder is ingezet met het besluit van de
gemeenteraad van 19 september 2001, waarbij werd ingestemd met de uitgangspunten voor de
ontwikkeling van het Binnengasthuisterrein, ‘waarmee niet alleen recht wordt gedaan aan de wens
van de UvA om een adequaat universiteitscomplex te realiseren, maar ook een kans biedt om nieuwe
ruimtelijke en functionele kwaliteiten aan dit deel van de binnenstad toe te voegen’. De plannen van de
universiteit brengen ernstige schade toe aan de historische structuur van het gebied en zullen leiden tot
sloop en aantasting van twee rijksmonumenten, zonder dat op overtuigende wijze is aangetoond dat
nieuwbouw van de universiteitsbibliotheek op deze locatie de enige optie is.
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De Bond Heemschut sluit zich aan bij het negatieve advies van de RACM en verzoekt u derhalve de
door de Universiteit van Amsterdam gevraagde monumentenvergunning niet te verlenen.

Hoogachtend,
namens de Bond Heemschut,

D. Mulder
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