
In 2008 benaderde De Appel denieuwegeneratie, om 
mee te denken over mogelijk nieuwe locaties voor het
kunstcentrum. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Prins 
Hendrikkade 142, de voormalige kapiteinssocieteit
Zeeman’s Hoop, meditatiecentrum De Kosmos en het 
Nationale Popinstituut. 

Het gebouw leek gebouwd voor de De Appel. Bijna 1 op 
1 vielen de ruimtelijke eisen binnen de bestaande
structuur van en dubbel voorhuis, een voormalige 
binnenplaats en een achterhuis. De museale ruimtes op
de begane grond, met de oude popzaal, uitkijkend over 
het IJ, als ruimte voor evenementen. In het
souterrain was plek voor een zelfstandig cafe-restaurant 
met eigen entree. Bibliotheek en archief werden op
de bovenliggende ruimtes geplaatst met de kantoren en 
studentenruimtes in de zolder.
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Met deze minimale ingrepen is de monumentale 
Zeeman’s Hoop verworden tot een gebouw voor
hedendaagse kunst. Mede door de sterk gefocusde, 
chirurgische transformatie, is de verbouwing binnen een 
korte bouwperiode en een strak budget gehouden. Deze 
attitude van eenvoud en bescheidenheid - van realisme - 
is een voorbeeld voor de nieuwe context waarin cultuur 
zich begeeft. Het is het bewijs dat er geen iconische, 
nieuwe gebouwen nodig zijn om culturele instanties 
te laten fl oreren; dat er een enorme waarde ligt het 
hergebruik van identiteit in gebouwen.



Dit beperkte de ontwerpopgave van het gebouw 
tot 2 basale, functionele ingrepen. De eerste 
ingreep was het 17e eeuwse gebouw geschikt 
maken voor hedendaags museaal gebruik. De 
Appel heeft geen vaste collectie, het medium van 
de kunsten is over de volledige breedte en is sterk 
publiek gericht met permanent veranderende 
tentoonstellingen. De eisen voor de plek van 
interactie van de kunst met het publiek is dan
ook maximale fl exibiliteit. Dit botste met het 
monument, wat door de jaren heen slecht 
onderhouden was en van binnen uitgeleefd.

De fl exibiliteit is toch geboden door een tweede 
nieuwe schil te bouwen in de museale ruimtes. Dit 
levert niet alleen wanden op waar zonder schroom 
in geboord en getimmerd kon worden, maar 
beschermt meteen de originele muren van het 
monument. De wanden zijn leesbaar gehouden en 
zo niet alleen eenvoudig weer te verwijderen bij 
een nieuwe huurder, maar zo laat het meteen het 
verhaal zien van het gebouw als een baboesjka. In 
de vorige lagen liggen de verhalen over kapiteins, 
hippies en rockers. De Appel voegt slechts een 
toekomstige archaeologisch laag toe aan de al 
aanwezige.

De tweede ingreep was een verbetering van de 
circulatie, een meer gewelddadige operatie. Een 
bonte verzameling kleine trappen en gangen is 
vervangen met 1 helder gebaar. Deze nieuwe 
ruggengraat met een trap en lift, is een complexe, 
driedimensionale sculptuur geworden, die 
aansluit op alle verdiepingen, met onregelmatige 
hoogten. Volledig ontworpen in driedimensionale 
computerprogramma’s, is de stalen trap 
uiteindelijk het gebouw in gehesen in een tour de 
force van millimeters.
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De afwerkingen zijn door het gebouw heen basaal 
gehouden, maar ter plaatse van de trap is een
verbijzondering. De trap is afgewerkt met Corian, 
een materiaal met massieve uitstraling en een 
zachte touch. De sculpturale vorm buikt ter 
plaatse van de foyers uit tot een spreekstoel en een 
leestafel/bar.

Dankzij de nieuwe ruggengraat van het gebouw 
kon de oude, grote trap vervallen. Hierdoor 
ontstond een leegte in de voormalige binnenplaats 
naast de foyer en kreeg De Appel zo bovenop de 
gewenste museale ruimtes een extra dubbelhoge 
tentoonstellingsplek kado. Door de centrale 
ligging van de foyer is dit het het hart van het 
gebouw geworden, bij rondlopen door het gebouw 
komt de bezoeker altijd weer terug bij deze
ruimte.
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De receptiebalie en geintegreerde book shop is een 
Chinese puzzle, die bestaat uit 196 CNC gefreesde 
onderdelen, uit 24 platen, die samen één element 
vormen. Het geheel is in 2 dagen gefreesd en in 1 
dag in elkaar gezet op locatie, volledig met houten 
verbindingen zonder bevestigingsmiddelen.

Op 2 plekken is binnen de witte binnenschil 
met vast interieur een verbijzondering gemaakt. 
De ontvangst met receptie en book shop 
en de bibliotheek. Hier is met eenvoudige 
plaatmaterialen in zwart en grijs een accent gezet 
binnen de verder eenvoudige ruimtes. 

De bibliotheek heeft eenvoudig kasten gekregen 
van gekleurd mdf. De kasten hebben opklapbare 
leesplankjes, die met vilt aan de bovenzijde 
vast zitten. Hier kunnen de bijzondere stukken 
tentoongesteld worden en krijgt de bibliotheek 
ook tentoonstellingswaarde.
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