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De ambitie
Sinds de opening in 1975 staat het 
Amsterdam 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. Historische en hedendaagse 
(kunst)objecten en verhalen worden 
gecombineerd en aangevuld met 
de creativiteit en de kritische blik 
van hedendaagse kunstenaars. 

Dit maakt het museum tot een 
belangrijke publieke ontmoetingsplaats 
in het centrum van de stad. 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. Het 
gebouw is immers ons belangrijkste 
collectiestuk. Maar wil het museum 
ook de komende vijftig jaar deze 
relevante ontmoetingsplek blijven, 
dan is een renovatie noodzakelijk. 

In de huidige situatie kan dat niet. Het 
gebouw voldoet niet meer voor de 
bezoekers en evenmin voor de collectie 
en de programmering. Door de indeling 
ontbreekt een logische routing. De 
techniek is zeer sterk verouderd. En 
het gebouw is slecht toegankelijk voor 
mensen met een fysieke beperking. 
In het gebouw is te weinig ruimte voor 
de collectie, de tentoonstellingen en 
onderwijs- en publieksactiviteiten. 
Bovendien voldoet het gebouw niet meer 
aan de huidige eisen van duurzaamheid 
en klimaatrechtvaardigheid.

In 2017 startte de Gemeente 
Amsterdam, de eigenaar van het 
gebouwencomplex samen met 
het Amsterdam Museum een 
uitgebreid onderzoek naar de 
mogelijkheden om dit historische 
monument te transformeren tot 
een eigentijds stadsmuseum. Na 
de selectieprocedure volgens de 
regels van Europese aanbesteding 
selecteerden we hiervoor het bureau 
Neutelings Riedijk Architecten. 

Het architectenbureau ontwikkelde 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 
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is gebaseerd op uitvoerig onderzoek 
naar de ontstaansgeschiedenis van de 
complexe structuur van het monument, 
naar de monumentale waarden van 
de verschillende onderdelen van de 
gebouwen, naar mogelijk hergebruik 
van materialen uit het verleden en naar 
inbedding in het middeleeuwse hart van 
de binnenstad. Met inventieve, duurzame 
oplossingen verandert het gesloten 
monument in een open museum: 
met aandacht voor de geschiedenis 
van het gebouw en de plek, en in het 
middelpunt het gebouw zelf als topstuk 
van de collectie met volop ruimte 
voor publiek, collectie, presentaties, 
educatie en programmering.

In deze brochure lichten we onze 
plannen toe. We nemen u mee door 
de geschiedenis. U leest hoe de 
verschillende bewoners, door de 
eeuwen heen, het gebouw aanpasten 
voor eigen gebruik. We laten u zien 
hoe het voorliggende ontwerp een 
nieuw eigentijds hoofdstuk toevoegt 
aan de biografie van dit eeuwenoude 
gebouw aan de Kalverstraat. 

Judikje Kiers  
Directeur Amsterdam Museum

Een investering in 
de renovatie van het 
Amsterdam Museum,  
op deze bijzondere 
locatie, is een 
investering in de 
toekomst van 
onze stad.”

“
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De collectie
Alles over Amsterdam: toen, nu en straks

Het Amsterdam Museum is een 
stadsmuseum 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 
onze semi-permanente presentatie 
Panorama Amsterdam aan Amstel 
51 (Hermitagegebouw), in Huis Willet 
Holthuysen op de Herengracht 605 
en op tijdelijke locaties in de stad. 
De rest beheren we in het Collectie-
centrum in Amsterdam-Noord. 

De collectie weerspiegelt de 
geschiedenis van Amsterdam en 
haar bewoners. De diversiteit van 
de collectie is groot: het gaat om 
schilderijen, beelden, kunstnijverheid, 
fotografie, meubels, gebruiksvoor-
werpen, graffiti, mode, maquettes, 
persoonlijke eigendommen, sieraden, 
munten en documenten, maar 
ook digitaal erfgoed als video’s en 
podcasts en immaterieel erfgoed. 
Bezoekers kunnen kennismaken 
met topstukken uit de zeventiende-
eeuwse schilderkunst en met de 
eerste elektrische deelauto van 
Amsterdam (de Witkar uit 1968) of 
het recent aangekochte werk van 
Raquel van Haver. Het verzamelen 

van objecten houdt nooit op. Wat de 
stad vandaag bezighoudt, is morgen 
weer anders en dus geschiedenis.

Er zijn ook hiaten in de collectie. Van 
sommige gebeurtenissen en bewoners 
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 
gepresenteerde 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 bewoners aan uitbreiding van 
de collectie, zoals in het project 
Vrouwen van Nieuw-West, de digitale 
tentoonstelling Corona in de Stad en 
het verzamelproject Collecting the City. 

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

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 verkennen en ontdekken.

Het monumentale 
groepsportret 
van Raquel van 
Haver (1989) toont 
een gezelschap 
belangrijke 
activisten, 
kunstenaars, 
studenten, historici 
en filosofen. Ze 
laat een aantal 
kopstukken zien 
die door de jaren 
heen hebben 
gestreden en nu 
nog steeds strijden 
tegen institutioneel 
racisme, onder wie 
ook mensen uit de 
politiek die rond 
dit onderwerp met 
elkaar in contact 
zijn gekomen.

Panorama Amsterdam, in de tijdelijke 
huisvesting van het Amsterdam Museum 
aan de Amstel, in het Hermitagegebouw.
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Het gebouw
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, bewoonden 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 eigentijds hoofdstuk toe aan de 
geschiedenis van het gebouw. 

Geschiedenis van een monument 
De geschiedenis gaat terug tot de late 
Middeleeuwen. In die tijd stond op 
deze plek het Sint Luciën Klooster, een 
zusterhuis gewijd aan de Heilige Lucia. 
De eerste vermelding dateert van 1414. In 
de decennia daarna breidde het klooster 
verder uit. Dat duurde tot 1578, het jaar 
waarin de katholieke stadsregering 
werd afgezet. Het protestantse 
stadsbestuur confisqueerde de 
kloosterbezittingen en verdeelde die 
onder liefdadigheidsinstellingen. 

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 in Amsterdam en de 
gemeente kocht het monumentale 
pand. Na een ingrijpende verbouwing 
opende Koningin Juliana het toenmalige 
Amsterdam Historisch Museum in 1975. 
Dat gebeurde ter gelegenheid van 
het 700-jarig bestaan van de stad. 

Door de eeuwen heen verbouwden 
de vele bewoners het complex 
veelvuldig, naar eigen inzicht en 
gebruik. Ze bouwden aan, ze braken 
muren door en sloopten hele delen. 
Dat bepaalt ook het karakter van dit 
monument. Na ruim 45 jaar gebruik 
als stadsmuseum is een volgende 
aanpassing 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. 
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Gericht verbouwen
De zichtbaarheid en daardoor 
vindbaarheid van het museum zijn verre 
van ideaal. De structuur van het gebouw 
maakt een logische routing onmogelijk 
en de indeling staat eigentijdse 
presentatiemogelijkheden in de weg. 
Door de vele niveauverschillen is het 
pand bovendien heel slecht toegankelijk 
voor mensen met een fysieke beperking. 
Hierdoor zijn sommige museale 
ruimtes – zoals de Regentenkamer en 
het eeuwen oude Gewelf – niet voor 
iedereen bereikbaar. Door ramen te 
openen en doeltreffend te renoveren 
transformeren we het gebouw tot een 
gastvrij, open, toegankelijk, duurzaam 
en toekomstbestendig museum.

1414-1578 het klooster 
Hier vestigden de zusters van St. Lucia 
zich in 1414. Het klooster breidde in de 
daaropvolgende decennia almaar uit 
tot het na de reformatie in 1578 van 
functie veranderde.

1579-1960 
Burgerweeshuis 
De regenten van 
het Burgerweeshuis 
kregen het klooster 
toegewezen. En 
konden zo het reeds 
bestaande weeshuis 
aan de Kalverstraat 
uitbreiden. Het 
Burgerweeshuis 
bleef er bijna 400 
jaar gevestigd tot de 
verhuizing in 1960.

Vanaf 1975 stadsmuseum
Na een grondige verbouwing werd hier in 1975, 
ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van 
de stad het Amsterdams Historisch Museum 
geopend. Een belangrijke ontmoetingsplek 
waar bezoekers en bewoners van Amsterdam 
elkaar leren kennen.
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Ons programma
Ontmoetingsplek voor bezoekers en bewoners

Sinds de opening in 1975 staat het 
museum internationaal 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.

In het nieuwe Amsterdam Museum 
presenteren we de stad door 
middel van een levendig en 
meerstemmig programma van 
tentoonstellingen, evenementen 
en educatieve programma’s. 

Een centrale plek wordt ingenomen 
door een semi-permanente 
tentoonstelling over de 750 
jarige geschiedenis van de stad: 
hoogtepunten en nieuwe vondsten 
vertellen de historische en hedendaagse 
verhalen die de stad maken tot wat ze 
is, in al haar gedaantes. Daar horen ook 
thema’s en onderwerpen bij die (nog) 
niet tot de traditionele canon behoren. 

 

We organiseren onderwijsprogramma’s, 
rondleidingen, lezingen en talkshows. 
Bij dit alles werken we samen met een 
diverse groep makers en partners, 
om zo een meerstemmig geluid te 
laten horen. Ook zijn er ruimtes waarin 
Amsterdammers kunnen samenkomen 
met hun netwerk om hun verhalen te 
delen over onderwerpen die hen aan 
het hart gaan. Er kunnen gezamenlijk 
maaltijden bereid en gegeten worden. 
Tijdelijke tentoonstellingen over het 
leven in de diverse buurten van de 
stad laten de geschiedenis, heden en 
toekomstdromen zien van de diverse 
netwerken die de stad rijk is. Zo gaan we 
het gesprek aan over wie we zijn, waren 
en worden in een mooie, robuuste 
en diverse stad die voor stevige 
uitdagingen staat in dit millennium. 
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Het nieuwe 
Amsterdam Museum
Ontmoetingsplek voor bezoekers en bewoners

Het nieuwe Amsterdam Museum wordt 
een publieksvriendelijk museum met 
een helder museaal parcours en een 
afwisseling van grote en kleine zalen 
voor de collectie, presentaties en 
tijdelijke tentoonstellingen. Het heeft 
grote flexibele ruimtes voor educatie 
en onderwijs, voor work- shops, debat, 
lezingen en andere publieksprogramma’s. 
Met zijn vrije toegankelijkheid op de 
begane grond, en de vele vensters 
die zich openen naar de straat en de 
binnenplaatsen, maakt het duidelijk 
verbinding met de stad en haar bewoners. 

Neutelings Riedijk Architecten 
werkte 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 geschiedenis en de wensen 
van gebruikers. Bovendien hebben 
zij ruime ervaring met musea. 

De kern van het ontwerp voor het 
nieuwe Amsterdam Museum bestaat 
uit het maken van een herkenbare 
entree, het creëren van een logische 
museale route en het toevoegen van 
nieuwe museumzalen. Het museum 
wordt daardoor een efficiënter, ruimer, 
flexibeler en duurzamer gebouw. Het 
ontwerp vergroot de herkenbaarheid 
en maakt van het nieuwe Amsterdam 
Museum een belangrijke culturele 
plek tussen Dam en Spui. 

Ingangen museum

Vrij toegankelijke hoven

Stadshal

Nieuwe Zalen

Educatieruimten

Museumrestaurant 

Uitkijkpunt

Artist in Residence
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Open, gastvrij 
en toegankelijk
Het nieuwe Amsterdam Museum 
opent naar de stad. Voorheen gesloten 
deuren gaan open. De galerijen rond de 
Stadshal en alle binnenpleinen zijn gratis 
toegankelijk voor iedereen. Bovendien 
is het museum ook toegankelijk voor 
mensen die minder goed ter been zijn. 

Iedereen weet straks gemakkelijk 
de weg te vinden naar en in het 
nieuwe Amsterdam Museum. De 
publieksvriendelijke entree, de Stadshal, 
faciliteert een gastvrije toegang. Hier 
komen alle entreefaciliteiten, zoals 
garderobe, sanitair, winkel, infobalie 
en kassa. We tonen daar ook de 
stad met beelden en kunstwerken. 

Deze multifunctionele ruimte met 
de opvallende trap wordt ook 
gebruikt voor publieksprogramma’s. 
De sterk verbeterde museumroute 
begint en eindigt in de Stadshal. 

Het museumrestaurant bevindt zich aan 
de Nieuwezijds Voorburgwal en draagt 
daarmee bij aan de verlevendiging van 
de heringerichte straat. Het ontwerp 
voorziet bovendien 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.

Nieuwezijds Voorburgwal met nieuwe ingang en restaurant, Beeld: VERO Visuals
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Ingang Sint Luciënsteeg, Beeld: VERO Visuals

Meisjesbinnenplaats met ingang Stadshal en start 
van museumroute, Beeld: VERO Visuals
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Nieuwe ruimtes 
& verbetering 
bestaande ruimtes

Het museumbezoek verloopt 
volgens een eenduidige, logische en 
onafgebroken route langs historische 
ruimtes en nieuwe museumzalen. 

In de nieuwe centrale Stadshal begint 
het museumbezoek. Er komen nieuwe 
tentoonstellingszalen, ruim opgezet 
en met goede klimaatinstallaties, twee 
zalen aan de Jongensplaats en twee 
zalen aan de Sint Luciënsteeg. En op de 
eerste verdieping, boven de Stadshal, 
ligt de nieuwe grote museumzaal. Deze 
zaal biedt voldoende ruimte voor de 
grootste werken uit de collectie die we 
nu op deze locatie niet kunnen tonen. 

In al deze oude en nieuwe zalen 
komt de rijke collectie optimaal tot 
haar recht. En er is volop ruimte voor 
tijdelijke presentaties. Bovendien 
krijgen kunstenaars in een ruimte aan 
de Kinderplaats de mogelijkheid om 
als artist in residence nieuwe collectie 
‘in situ’ te creëren. In dit ‘gastenverblijf’ 
zal een kunstenaar, schrijver, filosoof, 

ontwerper (etc.) een half jaar lang 
werken en reflecteren op heden en 
verleden van Amsterdam. Het resultaat 
van dit creatieve proces is te bezichtigen 
in het museum. Ook is het atelier op 
geregelde tijden open voor het publiek.

De binnenpleinen vormen rustige 
verblijfplekken voor bezoekers en 
buurtbewoners. Bezoekers ervaren de 

De nieuwe grote zaal met 
daaronder de Stadshal en  
Gewelf, Beeld: Absent Matter
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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.

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.

Grote zaal boven de Stadshal en het Gewelf, Beeld: Neutelings Riedijk Architecten

historische waarde en architectonische 
kwaliteiten van het monument. 
Historische ruimtes en interieurs, 
zoals het middeleeuwse Gewelf en de 
Regentenkamer, krijgen een prominente 
en logische plek in het museumbezoek.
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Een duurzaam 
museum

Het gebouw wordt straks duurzamer 
door bewust zorgvuldig 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 wordt het 
gebouw veel beter geïsoleerd, met 
respect voor de monumentale waarde 
van de gevels. Bovendien gaat het 
gebouw van het gas af en wordt het 
door de toepassing van moderne 
technieken veel energie-efficiënter. 

We onderzoeken hoe we de 
buitenruimtes kunnen vergroenen om 
ze klaar te maken voor het verwerken 
van meer regenwater. Boven de stadshal 
en grote zaal komt een groen dak van 
naar alle waarschijnlijkheid mos-sedum.

De aankomende verbouwing zal 
zoveel mogelijk gebruik maken van 
bestaand bouwmateriaal: circulair 
bouwen. Hiervoor zijn verschillende 
materiaalstromen te onderscheiden: 
behoud van materialen die uit de 
demontage-fase van het bestaande 
gebouw komen en kunnen worden 

hergebruikt binnen het project. Dit zal 
vooral om hout en poriso gaan, een licht 
type baksteen dat we gaan vermalen. 
We mengen het met een minimale 
hoeveelheid nieuwe klei en maken er 
nieuwe bakstenen van. Voor andere 
materialen die beschikbaar zullen 
komen, zoals metselwerk en dakpannen, 
is het streven om een bestemming 
te vinden binnen het project.

Wanneer materiaal niet uit het project 
of een ander project kan worden 
gewonnen, wordt nieuw materiaal 
gebruikt. Hierbij is belangrijk dat de 
grondstoffen voor dit materiaal circulair 
zijn en ten minste milieuvriendelijk én 
dat het materiaal aan het eind van zijn 
levensduur opnieuw wordt gebruikt 
in volgende projecten. Zo zal er in de 
renovatie veel minder beton maar 
meer duurzaam hout worden gebruikt. 
Hierdoor wordt het gebouw straks ook 
lichter en kunnen ingrepen eenvoudiger 
ongedaan worden gemaakt.
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Steen
Porisosteen zou deels voor nieuwe binnenwanden in de kelders 
kunnen worden ingezet, in dat geval moeten de stenen in hun geheel 
vrijkomen en worden schoongemaakt. Dit geldt voor een kleine 
hoeveelheid poriso. De overige stenen kunnen (buiten de bouwplaats) 
worden verwerkt tot granulaat en toeslagmateriaal voor (natuur) 
beton, om verder te verwerken in bijvoorbeeld gevelelementen of 
om als toeslag (met kleur) in in situ beton te worden verwerkt.

Hout
Na sortering is duidelijk wat de hoeveelheden zijn, zodat de toepassing bepaald 
kan worden. Timmerhout kan weer als timmerhout worden ingezet. Er is ook 
veel eiken parket, dat zich heel goed leent om te verzagen in kleine afmetingen 
en te verwerken tot houten (akoestische) plafond- en wandpanelen. Het 
ontwerp moet voorbereid zijn op verschillende afmetingen en afwerkingen. 
Door afwerkingen te behouden en tonen blijft zichtbaar dat het hout 
hergebruikt is; bij verzagen ziet het meeste hout er weer als nieuw uit.
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Educatie

Voor educatie, workshops en publieks- 
programma’s is veel plaats in het 
nieuwe museum: het auditorium, de 
diverse workshopruimten, het educatie 
lab en de projectruimte annex het 
verhalenhuis. Schoolgroepen kunnen 
terecht in de aparte educatievleugel 
op de Jongensbinnenplaats. 

In de projectruimte en het verhalenhuis 
komen Amsterdammers straks samen 
met hun netwerk om hun verhalen te 
delen over onderwerpen die hen aan 
het hart gaan. Er kunnen gezamenlijk 
maaltijden bereid en gegeten worden. 
Tijdelijke tentoonstellingen over het 
leven in de diverse buurten van de 
stad laten de geschiedenis, heden 
en toekomstdromen zien van de 
diverse netwerken die de stad rijk is. 
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Contact
Tijdens de renovatie van het museumgebouw in het Burgweeshuis 
aan de Kalverstraat blijft het Amsterdam Museum gewoon 
open voor publiek, maar dan op verschillende andere locaties. 
Zoals bijvoorbeeld de semi-permanente tentoonstelling 
‘Panorama Amsterdam’ aan Amstel 51 (Hermitagegebouw) 
en Huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht 605.

Omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden informeren 
we regelmatig over de renovatie. We doen dat bijvoorbeeld via onze 
nieuwsbrief en de fysieke bijeenkomsten die we ook komende jaren 
blijven organiseren. Abonneren is eenvoudig. Stuurt u een mail naar 
info@amsterdammuseum.nl, dan zetten wij u op de mailinglijst. 

Wilt u als bedrijf, fonds of particulier onze renovatie 
steunen? Neem dan contact op met Marije Fokkema (hoofd 
development) via m.fokkema@amsterdammuseum.nl voor 
meer informatie, mogelijkheden en tegenprestaties.

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

Informatie over de plannen voor de renovatie zijn te vinden 
op de website www.hetnieuweamsterdammuseum.nl. 

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via:

T +31 (0) 20 5231822 
M info@amsterdammuseum.nl 
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Colofon
Brochure renovatie

De renovatie en verbouwing 
van het Amsterdam Museum 
is een gezamenlijk project van 
de Gemeente Amsterdam en 
het Amsterdam Museum.

Namens beide opdrachtgevers:
Judikje Kiers (directeur Amsterdam 
Museum en Max van Engen 
(Ambtelijke opdrachtgever 
realisatie cultuurgebouwen, 
Gemeente Amsterdam)

Postadres
Herengracht 603 
1017 CE Amsterdam

Voorwoord
Judikje Kiers

Architectonische tekeningen
Neutelings Riedijk Architecten

Ontwerp brochure
Amsterdam Museum

Overige beelden
Amsterdam Museum 
Stadsarchief Amsterdam 
Henk Rougoor 
Patrick Kenawy 

Amsterdam, september 2022Beeld: VERO Visuals

23




