
Aan de Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen 
 
 
Betr. procedurenummer 09/763 ONBEK G169 
dd. 25 februari 2009 

                Amsterdam, 23 maart 2009 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Hierbij tekent de Bond Heemschut beroep aan tegen de door het stadsdeel Centrum aan de 
Universiteit van Amsterdam verleende vergunning als bedoeld in artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988 (monumentenvergunning) dd. 12 januari 2009, ten behoeve van 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. 
 
Het besluit is genomen op de dag dat de bezwaartermijn afliep. Omdat de Bond Heemschut 
op die dag haar zienswijze op het stadhuis indiende is het onwaarschijnlijk dat het dagelijks 
bestuur deze serieus heeft kunnen bestuderen. Uit een zinsnede in de bedoelde beschikking 
blijkt voorts dat het dagelijks bestuur de bezwaren van monumentenorganisaties als de Bond 
Heemschut bagatelliseert: ‘diegenen die het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed 
voorstaan, dit belang ook voorop stellen en daarmee argumenten die pleiten voor een andere 
keuze bijna bij voorbaat ondeugdelijk achten [...]. Het dagelijks bestuur ontkent niet het 
belang van het behoud van de rijksmonumenten, maar is van mening dat uiteindelijk andere 
in het geding zijnde belangen zwaarder wegen, zoals uitvoerig gemotiveerd in de notitie van 
25 maart 2008 en herbevestigd met het besluit van 16 december 2008’.  
 
De panden, de ‘Tweede Chirurgische Kliniek’ het ‘Zusterhuis’, beide ontworpen door 
architect F.W.M. Poggenbeek (1860-1922), zijn in het kader van het Monumenten Selectie 
Project, een inventarisatie van monumentale panden uit de periode 1850-1940, voorgedragen 
en ingeschreven in het register van rijksmonumenten. De panden die als gevolg van deze 
selectie tot rijksmonument zijn aangewezen vertegenwoordigen het beste wat er in Nederland 
in deze periode is gebouwd. Dat het dagelijks bestuur de UvA toestemming wil verlenen juist 
deze panden te slopen cq. ernstig aan te tasten is daarom onbegrijpelijk.  
 
Uit de argumentatie in de notitie “Binnengasthuisterrein. Een nieuwe bibliotheek voor de 
Universiteit van Amsterdam” dd. 16 december 2008 blijkt voorts 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. Dit blijkt zeer duidelijk uit de argumenten, zoals
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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; de monumentenbelangen zijn in het kader van dit 
voornemen ondergeschikt gemaakt aan de wens van de universiteit om nieuwbouw te 
realiseren.  
 
Het Binnengasthuisterrein heeft ondanks ingrepen uit het verleden, waarvoor de UvA 
eveneens voor een groot deel verantwoordelijk is geweest, tot op heden haar bijzondere 
karakter behouden. De unieke wisselwerking tussen de historische structuur en waardevolle 
architectuur is kenmerkend voor het gebied. Dit is dan ook de reden dat de minister van OCW 
zich in buitengewoon kritische bewoordingen heeft uitgelaten over het ontwerpbesluit op de 
plannen van de universiteit. Voor de historische en monumentale waarden verwijzen wij U 
naar de zienswijze, door ons bij het stadsdeel ingediend op 12 januari, waarvan een kopie 
wordt bijgevoegd.  
 
Samengevat: het Dagelijks Bestuur houdt in haar belangenafweging onvoldoende rekening 
met de monumentale waarden van het te slopen en gedeeltelijk te transformeren 
gebouwencomplex vanuit een eenzijdige invalshoek, er op gericht om de universiteit van 
Amsterdam zoveel mogelijk te faciliteren in haar wens om de onderhavige rijksmonumenten 
te vervangen door een nieuwe universiteitsbibliotheek. De Bond Heemschut bestrijdt dan ook 
dat het stadsdeel een zorgvuldige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van de 
monumenten en die van de UvA.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Bond Heemschut 
 
 
Drs. D. Mulder 
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