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AMBITIES  
AMSTERDAM MUSEUM

BETEKENIS VOOR  
DE TOEKOMST

In 2025 bestaat  
Amsterdam 750 jaar. 

Als cadeau voor de stad en alle Amsterdammers 
hopen we in dat jaar het nieuwe Amsterdam Museum 
te openen. Dat past in een mooie traditie. Vijftig jaar 
geleden, bij de viering van het 700-jarig jubileum, 
opende het museum zijn deuren in het voormalige 
Burgerweeshuis aan de Kalverstraat. Sindsdien 
maakten miljoenen mensen er kennis met de stads-
cultuur en de collectie van Amsterdam. Jong en 
oud ontdekten de vele verhalen over de stad en de 
Amsterdammers van toen en nu. Een investering in 
de renovatie van het Amsterdam Museum, op deze 
bijzondere locatie, is een investering in de toekomst 
van onze stad.

Sinds de opening in 1975 staat het  
museum bekend als een vooruitstrevend 
stadsmuseum waar activiteiten en 
tentoonstellingen worden georganiseerd 
voor en met Amsterdammers over de 
meest uiteenlopende onderwerpen.  
Altijd met de stad en haar bewoners in 
de hoofdrol. We combineren historische 
en hedendaagse (kunst)objecten en 
verhalen en vullen die aan met de  
creativiteit en de kritische blik van  
hedendaagse kunstenaars.

Dit maakt het museum tot een belang-
rijke publieke ontmoetingsplaats. Er is 
ruimte voor reflectie op het heden en 
de lange lijn van het verleden van onze 
superdiverse stad. Er is aandacht voor 
elkaars verhaal, herkomst en cultuur. 
Bezoekers en bewoners kunnen in het 
museum samen vooruitkijken naar de 
toekomst.

De locatie in het hart van de historische 
binnenstad en de rijke geschiedenis  
van het pand maken het voormalige 
Burgerweeshuis tot de ideale plek voor 
het stadsmuseum van de toekomst. Maar 
willen we ook de komende vijftig jaar 
deze relevante ontmoetingsplek blijven, 
dan is een renovatie noodzakelijk.

In de huidige omstandigheden kunnen 
we dat niet waarmaken. Het gebouw  
voldoet niet meer voor de bezoekers  
en evenmin voor de collectie en de pro-
grammering. In het gebouw is te weinig 
ruimte voor de collectie, de tentoon-
stellingen en activiteiten. Door de inde-
ling ontbreekt een logische routing. De 
techniek is zeer sterk verouderd. En het 
gebouw is slecht toegankelijk voor men-
sen met een fysieke beperking.

In 2017 startten de Gemeente Amsterdam, 
de eigenaar van het gebouwencomplex 
en het Amsterdam Museum een uitge-
breid onderzoek naar de mogelijkheden 
om dit historische monument te trans-
formeren tot een eigentijds stadsmuseum. 
Na de selectieprocedure volgens de  
regels van Europese aanbesteding 
selecteerden we hiervoor het gerenom-
meerde architectenbureau Neutelings 
Riedijk Architecten.

Het architectenbureau ontwikkelt op 
basis van het programma van eisen een 
ontwerp en renovatieplan om van het 
Amsterdam Museum – op deze locatie 
– een toegankelijk, toekomstbestendig  
en relevant museum te maken. Het 
ontwerp voor het nieuwe Amsterdam 
Museum is gebaseerd op uitvoerig on-
derzoek naar de ontstaansgeschiedenis  
van de complexe structuur van het 
monument, naar mogelijk hergebruik 
van materialen uit het verleden en naar 
inbedding in het middeleeuwse hart 
van de stad. Met inventieve, duurzame 
oplossingen verandert het gesloten  
monument in een open museum: met 
het gebouw zelf als topstuk van de 
collectie in het middelpunt met volop 
ruimte voor presentaties, educatie en 
programmering.

Graag lichten we onze plannen toe.  
We nemen u mee door de geschiedenis. 
U leest hoe de verschillende bewoners, 
door de eeuwen heen, het gebouw aan-
pasten voor eigen gebruik. We laten u 
zien hoe het voorliggende ontwerp een 
nieuw 21ste-eeuws hoofdstuk toevoegt 
aan de biografie van dit eeuwenoude 
gebouw aan de Kalverstraat.

Judikje Kiers
Directeur,  

Amsterdam Museum
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Het Amsterdam Museum is een stads-
museum en verzamelt van alles wat met 
de stad te maken heeft. Het museum 
beheert en presenteert de Collectie  
van Amsterdam die zo’n 100.000 (kunst)
objecten telt. Een deel tonen we aan  
ons publiek in het museum aan de Kal-
verstraat en op vaste en tijdelijke loca-
ties in de stad. De rest beheren we in het 
Collectie-centrum in Amsterdam-Noord.

VERZAMELING VAN DE STAD  
De collectie weerspiegelt de geschie-
denis van Amsterdam en haar bewoners. 
De diversiteit van de collectie is groot: 
het gaat om schilderijen, beelden, kunst-
nijverheid, fotografie, meubels, gebruiks-
voorwerpen, graffiti, mode, maquettes, 
persoonlijke eigendommen, sieraden, 
munten en documenten, maar ook  
digitaal erfgoed als video’s en podcasts. 
Bezoekers kunnen kennismaken met 
topstukken uit de zeventiende-eeuwse 
schilderkunst en met de eerste elektri-
sche deelauto van Amsterdam (de  
Witkar uit 1968) of de recent aange-
kochte fotoreeks Vrouwen van Nieuw-
West. Het verzamelen van objecten 
houdt nooit op. Wat de stad vandaag 
bezighoudt, is morgen weer anders en 
dus geschiedenis.

Er zijn ook blinde vlekken in de collectie. 
Van sommige gebeurtenissen en be-
woners in de stad weten we nog weinig 
of hebben we lange tijd één kant van 
het verhaal gepresenteerd. We blijven 
daarom op zoek naar niet eerder gepre-
senteerde feiten en verhalen die
een vollediger en veelzijdiger beeld 
geven. En we reflecteren op de collectie 
met programma’s als New Narratives en 
opdrachten aan hedendaagse makers. 
Ook werken we graag samen met be-
woners aan uitbreiding van de collectie, 
zoals in het genoemde project Vrouwen
van Nieuw-West, de digitale tentoon-
stelling Corona in de Stad en het
verzamelproject Collecting the City.

Het Amsterdam Museum is meer dan 
een verzameling voorwerpen voor 
bezoekers. Het is een plek voor onver-
wachte ontmoetingen en katalysator 
voor nieuwe ideeën. Hoe ziet de stad 
er in de toekomst uit? Wat leren we van 
vindingrijke oplossingen uit het verle-
den? Welke verhalen en perspectieven 
missen we? Met tentoonstellingen en 
publieksprogramma’s – online en in het 
museum – prikkelen we bezoekers om 
na te denken over dergelijke vragen en 
met elkaar in gesprek te gaan. 

Alles over  
Amsterdam:  
toen, nu en straks 

RUIMTE VOOR (INTER)ACTIE 
Veel Amsterdammers missen contact 
met buurt- en stadsgenoten, zo blijkt uit 
onderzoek. Of hebben het gevoel dat je 
als bewoner weinig meer te zoeken hebt 
in de binnenstad. Niets is minder waar. 
Het Amsterdam Museum is juist de plek 
waar zij zich (weer) thuis kunnen voelen. 

Voor alle bezoekers uit Nederland en 
daarbuiten is het museum een prachtig 
vertrekpunt om Amsterdam te verken-
nen en ontdekken. 

Met multifunctionele ruimtes voor 
educatie, debat en workshops en podia 
voor lezingen, voordrachten en optredens 
kan het nieuwe Amsterdam Museum deze 
interactie veel beter dan nu faciliteren 
en organiseren. We willen de betrokken-
heid van bezoekers en bewoners bij de 
stad verder vergroten, zodat iedereen 
zich een beetje mede-eigenaar van  
Amsterdam voelt – ook de prille bewoner 
en tijdelijke bezoeker.
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Van de stad, 
voor iedereen

Stanley Gontha, De vader van 
Nouri tijdens de steunbetuiging 
op 14 juli 2017, 60 cm hoog

Ring van Marten Adriaan 
Beels (1728-1789), burgemeester van 
Amsterdam, 1789, 3,4 cm hoog

Rembrandt van Rijn,  
Landschap met vierkante 
toren, 1660, 9 cm hoog

Geweerkogel uit draaiorgel 
“Het snotneusje”,  
1940 – 1945, 1,5 cm hoog

Nicolaas van der Waay,  
Amsterdamse weesmeisjes in een 
gang voor een stadsprofiel van  
Amsterdam, 1902 – 1920, 137 cm hoog

Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad met 
zo’n 100.000 zeer uiteenlopende voorwerpen - reusachtig groot 
of minuscuul - uit alle periodes van de geschiedenis van de stad. 
Variërend van kunstnijverheid tot alledaagse gebruiksvoorwerpen. 
Van foto’s tot kwetsbare middeleeuwse kunst. Al deze objecten 
verdienen een mooie presentatie in ons museum. Het nieuwe 
Amsterdam Museum zal daarom over meer en grotere tentoon-
stellingsruimten beschikken.

Aldert Mantje en Henk Schiffmacher,  
Het Amsterdamse Schuttersstuk, 2001, 200 cm hoog

Aldert Mantje en Henk Schiffmacher,  
Het Amsterdamse Schuttersstuk, 2001, 200 cm hoog

Johannes Lingelbach, De Dam met het  
Stadhuis in aanbouw, 1656, 122 cm hoog

Nicolaes Eliasz. Pickenoy, Maaltijd van schutters van Wijk IX onder kapitein 
Jacob Backer en luitenant Jacob Rogh, 1632, 198 cm hoog

Albert Jansz Vinckenbrinck,  
Goliath met speer en zwaard,   
1648 – 1650, 486 cm hoog
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VAN GESLOTEN 
MONUMENT

TOT OPEN 
MUSEUM

In 1414 werd voor het eerst melding 
gemaakt van een gebouw op deze 
locatie, het Sint Luciën Klooster. 

In de zeshonderd jaar die daarop volgden, be-
woonden vele mensen het gebouwencomplex: de 
zusters van het klooster en later de wezen van het 
Burgerweeshuis. Allemaal drukten ze hun eigen 
stempel op de behuizing. Het nieuwe Amsterdam 
Museum voegt een eigen 21ste-eeuws hoofdstuk 
toe aan de geschiedenis van het gebouw.

GESCHIEDENIS VAN HET MONUMENT
De geschiedenis gaat terug tot de late 
Middeleeuwen. In die tijd stond hier 
het Sint Luciën Klooster, een zusterhuis 
gewijd aan de Heilige Lucia. De eerste 
vermelding dateert van 1414. In de jaren 
daarna breidde het klooster steeds 
verder uit. Dat duurde tot 1578, het jaar 
waarin de katholieke stadsregering werd 
afgezet. Het protestantse stadsbestuur 
confisqueerde de kloosterbezittingen  
en verdeelde die onder liefdadigheids-
instellingen.

Het gebouwencomplex werd eigendom 
van het Burgerweeshuis. De wezen van 
Amsterdam namen er hun intrek. Bijna 
vier eeuwen lang bleef dat zo, tot 1960. 
In dat jaar nam het Burgerweeshuis een 
nieuw kindertehuis in gebruik aan het 
IJsbaanpad. De gemeente kocht het 
monumentale pand. Na een ingrijpende 
verbouwing opende Koningin Juliana 
het toenmalige Amsterdam Historisch 
Museum in 1975. Dat gebeurde ter gele-
genheid van het 700-jarig bestaan van 
de stad.

Door de eeuwen heen verbouwden  
de vele bewoners het complex veel-
vuldig, naar eigen inzicht en gebruik.  
Ze bouwden aan, ze braken muren  
door en sloopten sommige delen.  
Dat bepaalt ook het karakter van dit 
monument. Na 45 jaar gebruik als 
stadsmuseum is een volgende aanpas-
sing noodzakelijk. De renovatie van het 
museum is er op gericht het gebouw 
te optimaliseren voor museaal gebruik. 
Dat is nodig omdat het huidige gebouw 
niet meer voldoet aan de eisen die 
bezoekers en professionals stellen aan 
een stadsmuseum van deze tijd en de 
toekomst.

GERICHT VERBOUWEN
De zichtbaarheid en daardoor vind-
baarheid zijn verre van ideaal. De struc-
tuur van het gebouw belemmert een 
logische routing en de indeling staat 
goede presentatiemogelijkheden in de 
weg. Door de vele niveauverschillen is 
het pand bovendien slecht toegankelijk 
voor mensen met een fysieke beperking. 
Hierdoor zijn sommige museale ruimtes – 
zoals de Regentenkamer en het eeuwen 
oude Gewelf – niet voor iedereen be-
reikbaar. Daarom gaan we doeltreffend 
renoveren en het gebouw transformeren 
tot een gastvrij, open, toegankelijk en 
toekomstbestendig museum.

Het nieuwe Amsterdam Museum wordt 
een publieksvriendelijk museum met 
een helder museaal parcours en grote 
zalen voor de collectie, presentaties, 
voor educatie en tijdelijke tentoonstel-
lingen. Het heeft grote flexibele ruimtes
voor educatie en onderwijs, voor work-
shops, debat, lezingen en andere publieks-
programma’s. Het gebouw is zichtbaar 
en maakt duidelijk verbinding met de 
stad en haar bewoners. 

HET ONTWERP
Neutelings Riedijk Architecten werkt  
aan het ontwerp en het renovatieplan.  
Zij ontwierpen onder meer het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, 
het vernieuwde Naturalis in Leiden en 
het nieuwe Stadskantoor in Deventer.  
De architecten staan bekend om hun 
aandachtige en respectvolle omgang 
met de omgeving, de locatie, de ge-
schiedenis en de wensen van gebrui-
kers. Bovendien hebben zij ruime 
ervaring met musea. 
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Het gebouw als  
biografie van de stad

1414 – 1578 
HET KLOOSTER

Hier vestigden  
de zusters van St. 
Lucia zich in 1414.  
Het klooster breidde 
in de daaropvolgende 
decennia almaar uit 
tót de Reformatie  
in 1578.

St. Liseijen klooster (St. Luciën Klooster), Amsterdam anno 1545, Jacobus Stellingwerff 
(1667-1727), Collectie Stadsarchief Amsterdam

1579 – 1960
BURGERWEESHUIS

De regenten kregen 
het klooster toege-
wezen. En konden zo 
het reeds bestaande 
weeshuis aan de  
Klaverstraat uitbrei-
den. Het Burgerwees-
huis bleef er 400 
jaar gevestigd tot de 
verhuizing in 1960.

1975 – HEDEN
STADSMUSEUM

Na een grondige 
verbouwing werd 
hier in 1975, ter 
gelegenheid van de 
700ste verjaardag 
van de stad, het 
Amsterdams 
Historisch Museum 
geopend. Een 
belangrijke 
ontmoetingsplek 
waar bezoekers en 
bewoners Amsterdam 
en elkaar kunnen 
leren kennen.

De weeskinderen korfballen op een van de binnenplaatsen van het Burgerweeshuis (prentbriefkaart, 1906)

Waar vroeger de wezen speelden, is vandaag het terras van het museumcafé. Rechts achterin zijn de kastjes 
zichtbaar waarin de jongens hun gereedschap voor de timmerles bewaarden.
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Ontmoetingsplek 
voor bezoekers  
en bewoners

Sinds de opening in 1975 staat het museum 
internationaal bekend als een vooruitstrevend 
stadsmuseum waar activiteiten en tentoon-
stellingen worden georganiseerd voor en met 
Amsterdammers over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Altijd met de stad en haar bewo-
ners in de hoofdrol. 

Transformatie
tot stadsmuseum
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HET
NIEUWE

AMSTERDAM
MUSEUM

Het nieuwe Amsterdam Museum  
is een ruim, toegankelijk en open  
stadsmuseum.  
 
Het staat zichtbaar in verbinding met de stad en 
haar bewoners. In het museum kunnen bezoekers 
Amsterdam en de Amsterdammers leren kennen 
en ontmoeten.

OPEN, GASTVRIJ 
EN TOEGANKELIJK
Het nieuwe Amsterdam Museum opent 
naar de stad. Voorheen gesloten deuren 
gaan open. De galerij rond de Stadshal 
en alle binnenpleinen zijn vrij toegankelijk 
voor iedereen. Bovendien is het museum 
eindelijk goed toegankelijk voor mensen 
die minder goed ter been zijn. 

VERBETERING 
BESTAANDE RUIMTES
De binnenpleinen vormen rustige  
verblijfplekken vol groen voor bezoekers 
en buurtbewoners. Bezoekers ervaren 
de historische waarde en architectoni-
sche kwaliteiten van het monument.  
Historische ruimtes en interieurs,  
zoals het middeleeuwse Gewelf en de 
Regentenkamer, krijgen een prominente 
en logische plek in het museumbezoek. 

NIEUWE RUIMTES
In de nieuwe centrale Stadshal begint 
het museumbezoek. Er komen nieuwe 
tentoonstellingszalen, ruim opgezet  
en met goede klimaatinstallaties. In de 
oude en nieuwe zalen komt de rijke 
collectie optimaal tot haar recht. En er 
is volop ruimte voor tijdelijke presen-
taties. Bovendien krijgen kunstenaars 
de mogelijkheid om als artist in residence
nieuwe collectie ‘in situ’ te creëren.  
Op het dak van de Stadshal komt een 
uitzichtpunt met zicht op de stad.

LOGISCHE ROUTE 
Iedereen weet straks gemakkelijk de  
weg te vinden naar en in het nieuwe 
Amsterdam Museum. De Stadshal is er 
voor iedereen, met of zonder kaartje, en 
vormt de introductie tot het museaal 
parcours. Het museumbezoek verloopt 
volgens een eenduidige, logische en 
onafgebroken route langs historische 
ruimtes en nieuwe museumzalen. 

EDUCATIE  
& RESTAURANT
De publieksprogramma’s hebben een 
eigen plek in de workshopruimten en  
het auditorium. Schoolgroepen kunnen 
terecht in een aparte educatievleugel. 
Het museumrestaurant bevindt zich aan 
de Nieuwezijds Voorburgwal en draagt 
met een bescheiden terras bij aan ver-
levendiging van de heringerichte straat.
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De kern van het ontwerp bestaat uit 
het maken van een herkenbare entree, 
het creëren van een logische museale 
route en het toevoegen van nieuwe 
museumzalen. Het nieuwe Amsterdam 
Museum is daardoor een efficiënter, 
ruimer, flexibeler en duurzamer 
gebouw. Het ontwerp vergroot de her-
kenbaarheid en maakt van het nieuwe 
Amsterdam Museum een belangrijke 
culturele plek tussen Dam en Spui.

EFFICIËNTER
Het gebouw wordt efficiënter. Het 
publiekstoegankelijke deel groeit van 41 
naar 57 procent. Dat gebeurt deels door 
clustering van ruimtes, deels door een 
ander gebruik van bestaande ruimtes.

2020

Efficiënter,
flexibeler,
duurzamer

2025

RUIMER
Het museale gedeelte neemt toe: van 
2.400m2 tot 2.900 m2. Daarvan is 
1.200m2 beschikbaar voor grote en 
extra grote zalen. De wandoppervlakte 
wordt vergroot met 75% zodat er meer 
en meer grote werken kunnen hangen.

FLEXIBELER
Het nieuwe museum beschikt over een 
grote diversiteit aan multifunctionele 
ruimtes. Door de uitstekende logistiek 
en facilitaire mogelijkheden neemt de 
kwaliteit van de ruimtes toe.

DUURZAMER
Het gebouw wordt duurzamer door 
bewust gebruik en hergebruik van 
materialen, door de installatie van 
energiezuinige installaties en duurzame 
technische ingrepen daar waar mogelijk. 
Zo wordt een warmte-koude opslag 
in de bodem gerealiseerd en op de 
daken van de nieuwe bouwdelen komen 
zonnepanelen, waarmee de energie 
voor de klimatisering van het gebouw 
wordt opgewekt. Het groen in de hoven 
en rondom het uitzichtpunt kunnen ter 
plaatse bijdragen aan warmteregulatie, 
waterhuishouding, biodiversiteit en 
luchtkwaliteit.
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Visual: Neutelings Riedijk Architecten

  

2

1 1

1

1   VERBINDING
Het nieuwe museum is goed zichtbaar, 
vindbaar en toegankelijk voor iedereen. 
Het opent zich naar de stad met vrije 
toegang tot de drie groene binnenplaat-
sen. Een bezoek aan de museumgalerij 
en de nieuwe Stadshal is gratis. Er is veel 
interactie tussen binnen en buiten. Door 
het openen van de deuren en ramen van 
de historische gevels komen de gebou-
wen en de hoven weer tot leven. 

2   STADSHAL
De publieksvriendelijke entree, de 
Stadshal, faciliteert een gastvrije toe-
gang. Hier komen alle entreefaciliteiten, 
zoals garderobe, sanitair, winkel, horeca, 
infobalie en kassa. Deze multifunctionele 
ruimte met de opvallende trap en infor-
matiebalie s ook geschikt voor publieks-
programma’s. De sterk verbeterde 
museumroute begint en eindigt in de 
Stadshal. 

3   EDUCATIERUIMTEN
Voor educatie, workshops en een veel-
zijdig publieksprogramma is veel plaats: 
het auditorium, de diverse workshop-
ruimten, het educatielab en de project-
ruimte annex verhalenhuis.  

4   MUSEUMRESTAURANT
Aan de Nieuwezijds Voorburgwal, die  
de komende jaren een nieuwe groenere
inrichting krijgt, komt het nieuwe  
museumrestaurant. Het heeft intieme 
terrassen aan de straatkant en op de 
Meisjesbinnenplaats die voor iedereen 
toegankelijk zijn.

4
3 4

3

Ruim, open  
en toegankelijk
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Visual: Neutelings Riedijk Architecten

1

2

2

Monumentaal, 
groots en veelzijdig

1   GROTE NIEUWE MUSEUMZAAL
Op de eerste verdieping boven 
de Stadshal ligt de nieuwe grote 
museumzaal. De zaal biedt voldoende 
ruimte voor de grootste werken uit 
de collectie die we nu op deze locatie 
niet kunnen tonen.

2   STADSHAL 
Naast entreegebied is de multi-
functionele Stadshal ook geschikt 
voor een divers publieksprogramma 
zoals lezingen, debatten, openingen en 
optredens. De sterk verbeterde, logische 
museumroute begint en eindigt in het 
entreegebied van de Stadshal.

3   EDUCATIERUIMTEN 
Voor educatie, workshops en publieks-
programma’s is veel plaats in het nieuwe 
museum: het Auditorium, de diverse 
workshopruimten, het educatielab en de 
projectruimte annex verhalenhuis.

4   UITKIJKPUNT 
Het ontwerp voorziet in een uitzichtpunt 
op het dak van de grote museumzaal 
met uitzicht op de historische panden in 
de omgeving en de horizon in de verte. 
Hier staat de bezoeker oog in oog met 
het onderwerp waar alles om draait, 
Amsterdam.3

4
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Het nieuwe Amsterdam 
Museum in vogelvlucht

Visual: Neutelings Riedijk Architecten

1 1

1

1

1

4

2

5

3

3

1   TOEGANG EN HOVEN
Drie vrij toegankelijke groene hoven 
staan in verbinding met de straten, 
stegen en het groen in de omgeving. 
Bezoekers en passanten kunnen via 
de verschillende toegangen naar de 
binnenplaatsen.

2   STADSHAL
Gelegen onder het groene uitzichtpunt 
ligt de centrale Stadshal met het ruime 
entreegebied.

3   NIEUWE ZALEN
Er komen nieuwe grote zalen voor de 
collectie, voor tentoonstellingen en 
presentaties van hedendaagse makers: 
twee nieuwe museale zalen aan de 
Jongensplaats en twee zalen in een 
zalenhuis aan de Sint Luciënsteeg. En 
de zaal boven de Stadshal waar ook de 
grote colletiestukken een plek krijgen.

4   MUSEUMRESTAURANT 
Aan de Nieuwezijds Voorburgwal, die de 
komende jaren opnieuw wordt ingericht, 
komt het nieuwe museumrestaurant. Het 
heeft mooie terrassen aan de straatkant 
en op de Meisjesbinnenplaats en is voor 
iedereen toegankelijk.

5   EDUCATIERUIMTEN 
Voor educatie, workshops en een veel-
zijdig publieksprogramma is veel plaats: 
het auditorium, de diverse workshop-
ruimten, de educatieruimte aan de  
Jongensbinnenplaats, het educatielab 
en de projectruimte annex verhalenhuis.

1

4

5
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GLOBALE
PLANNING

& VERVOLG-
STAPPEN

Naar verwachting wordt het 
nieuwe Amsterdam Museum 
geopend op 27 oktober 
2025, de 750ste verjaardag 
van Amsterdam.

Tijdens de renovatie van het 
gebouw aan de Kalverstraat blijft 
het Amsterdam Museum open voor 
publiek, maar dan op verschillende 
locaties.In de Amsterdam Museum-
Vleugel in de Hermitage Amsterdam 
opent eind 2021 een nieuwe ten-
toonstelling over Amsterdam en de 
Amsterdammers. Ook op andere 
plekken in de stad blijven we de 
komende jaren actief. 

Actuele informatie over onze 
programmering en tentoonstellingen 
vindt u op de website  
www.amsterdammuseum.nl.

Omwonenden, belangstellenden 
en belanghebbenden zullen we 
regelmatig informeren over de 
vorderingen. We doen dat bijvoor-
beeld via onze nieuwsbrief en de 
fysieke bijeenkomsten die we 
komende jaren organiseren. 

Abonneren is eenvoudig. Stuurt 
u een mail met uw gegevens naar 
info@amsterdammuseum.nl, dan 
zetten wij u op de mailinglijst.

START DEFINITIEF ONTWERP
DECEMBER 2019

START TECHNISCH ONTWERP
NOVEMBER 2020

START FASE 1: 
VOORBEREIDING BOUW + SANERING

MAART 2022

START FASE 3: 
INRICHTEN + VERHUIZEN

DECEMBER 2024

HEROPENING
27 OKTOBER 2025

750 JAAR AMSTERDAM

AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

DECEMBER 2020

START AANBESTEDING
NOVEMBER 2021

START FASE 2: 
BOUW

SEPTEMBER 2022

START PROEFDRAAIEN
JULI 2025
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COLOFON

HEEFT U VRAGEN DAN 
KUNT U CONTACT MET ONS 
OPNEMEN VIA:

+31 (0) 20 5231822
renovatie2025@ 
amsterdammuseum.nl 

VOORWOORD
Judikje Kiers

EINDREDACTIE
Bert van der Kruk

DESIGN BROCHURE
Multitude

ARCHITECTONISCHE  
TEKENINGEN
Neutelings Riedijk Architecten 

OVERIGE BEELDEN
Amsterdam Museum,  
Stadsarchief Amsterdam 

VOOR PERSVRAGEN KUNT U 
CONTACT OPNEMEN MET:
Janine Fluyt 
woordvoerder  
Amsterdam Museum

06 - 200 07 234
j.fluyt@amsterdammuseum.nl

Amsterdam, januari 2021

Brochure renovatie  
2020-2025 
Gemeente Amsterdam  
Amsterdam Museum 

Postadres
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM Amsterdam
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