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Visie op de Opgave

De negentiende eeuwse monumentale dubbel-
school aan het Hortusplantsoen te Amsterdam is 
herbestemd voor de Reinwardt Academie voor 
museologie (ruim 4000 m2). 

Het project is ontwikkeld in voortdurende samen-
spraak en afstemming met studentencommissie, 
docenten- en medewerkersteam. Tevens zijn 
omwonenden regelmatig geïnformeerd. 

Het maken van een inspirerend, open, elementair 
en doelmatig gebouw waarin ruimte is voor de 
creativiteit, uitwisseling en performance van de 
gebruikers. 
1. Door toevoeging van een helder en open hart 
in de vorm van een transparant e Core als plaats 
van ontmoeting en ruimtelijke ontsluiting van het 
ensemble.
2. Door in techniek zoveel mogelijk uit te gaan 
van de principes van het negentiende eeuwse 
monument werken we vanuit de DuMo benadering: 
Duurzame Monumentenzorg.

Het bestaande gebouw is gebouwd als twee 
bakstenen schoolgebouwen met hoge statige 
ruimten. Het heeft daardoor een geornamenteerde 
verschijningsvorm aan de voorgevel gecombineerd 
met een heldere functionele structuur van gangen 

met klaslokalen met uitzonderlijk grote hoogte.  De 
grote ramen zijn van oorsprong  functioneel voor 
toetreding van voldoende daglicht en verse lucht 
in de lokalen. Door de vele jaren van gebruik  zijn 
bovendien veel materialen voorzien van een patina 
en hebben ze vele gebruikssporen. De materialen 
tonen hun eigenschappen.  De hernieuwde functie 
vraagt een soortgelijke uitstraling: een omgeving 
waar kunstenaars in spe kunnen werken en 
fabriceren en zo een relatie kunnen aangaan met 
de materialen die ze bewerken. Onze insteek 
is dan ook om het oorspronkelijke historische 
gebouwweefsel geheel in tact te laten tenzij het te 
problematisch is voor de gebruiker of de directe 
exploitatie. De indeling die we projecteren op het 
bestaande gebouw gecombineerd met een nieuwe 
ontsluiting  zal ook een grote doelmatigheid moeten 
vertonen zodat de karakteristiek van de academie 
voor beeldende vorming in verhouding tot de 
oorspronkelijke structuur ook weerklank vindt in de 
nieuwe opzet.

Het project is voor de  ontwerpfase, mede voor het 
samenwerkingsproces BREEAM gecertificeerd als 
‘very good’ op 25 september 2014.











Reinwardt Academie in het Hortusgebouw 

voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hortusplantsoen 1-3, 1018 TZ  Amsterdam
Opdrachtgever: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Dienst Huisvesting en facilitair beheer.

Programma: 
Reinwardt Academie, Hbo-opleiding voor museologie. Studieomgeving voor ca  650 studenten (800 studieplaatsen) 
met leslokalen, een collegeruimte, werkgroepruimten, individuele studieplekken, een centrale ontmoetingsruimte 
en faciliteiten gecombineerd met stafruimten. Een vleugel van het gebouw is tevens in gebruik door de Dienst 
Huisvesting en facilitair beheer en de Dienst ICT.

Ontwerp/architect: 
Marx & Steketee architecten bv, Eindhoven samen met Verlaan & Bouwstra restauratiearchitecten, Vianen
Projectarchitect: Annette Marx 
Projectmedewerkers: Beerd Gieteling, Maarten van Eerden, Mart Vermeulen, Rob van den Broek 
Restauratiearchitect: Cor Bouwstra, Verlaan & Bouwstra restauratiearchitecten, Vianen
Projectmedewerker: Bart Bekooy
Projectmanagement: Rienks Bouwmanagement, Amersfoort
Advies Constructie: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam
Advies Installaties en klimaat: Eric Bouten, ABT, Bouwfysica en installaties,Velp
Aannemer: BAM Utiliteitsbouw met Schakel & Schrale, Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte: ca 5.400 m2 
Netto vloeroppervlakte: ca 4.500 m2

Datum voorlopig ontwerp: 10 juli 2012
Datum definitief ontwerp: 17 maart 2013 
Datum aanvang bouw: 15 januari 2014
Datum oplevering: 28 augustus 2015 (in gebruikname/opening)

Bouwsom exclusief installaties: € 3.355.000,- euro excl btw
Installaties: € 1.599.000,- euro excl btw
Bouwsom inclusief installaties:  € 5.038.000,- euro excl btw 






