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Programma

• Welkom door Emile Spek, directeur 
Huisvesting & Techniek 

• Toelichting op de oproep 

• Gelegenheid  tot stellen van vragen



Doel van vanmiddag

• Toelichten uitvraag 

• Gelegenheid tot stellen van vragen

• Alle vragen en antwoorden worden op 
Tenderned en de website van Architectuur 
Lokaal vermeld en in de Nota van Inlichtingen 
verwerkt



Aanleiding

Technische staat parkeerdek leidt tot sloop

Herbouw bestaand <- -> Vernieuwen

Vraagstuk Wat en Hoe



AMC

• Basis is de Wester-programmering;  uiteindelijk 
vertaald in een a-typisch ziekenhuisgebouw met 
bestanddelen met een meer/minder permanent 
karakter waarbij openbare ruimte tot 
permanente bestanddelen behoort (zie link 
Welstandsvisie AMC 2016);

• Ooit een stad in het groen en naar binnen gericht 
maar inmiddels is bebouwing opgerukt. 

• Voor alle doelgroepen (patiënten, medewerkers, 
studenten en bezoekers) buitenruimte benutten 
als verlengde van de publieke binnenruimte.



AMC ca. 1984



Wat?

• Eén entree ontsloten vanuit parkeerplaatsen en 
aangesloten op de poliklinieken en het ziekenhuis;

• Verblijfsomgeving binnen en buiten de entree met een 
separate aansluiting op de groene maaiveldomgeving; 

• Verbindingen tussen de ov-knoop Holendrecht, de nieuwe 
entree en het verder weg liggende APC;

• Aanzet voor de aansluitingen op de wijdere omgeving en 
functioneel ruimtelijke structuur voor het  tussenliggende 
groen en waterpartij;

• Parkeervoorziening met (minimaal) 300 parkeerplaatsen;
• Een efficiënte verkeerslogistiek waarbinnen (arriverend) 

ambulancevervoer geprioriteerd is en vrije baan heeft;
• De oplossing is energieneutraal en zonder gebruik van gas.



Missie
Hier kom je binnen: het AMC, een 21e-eeuws gasthuis. Een 
eminente medische instelling, die functioneert op 
(inter)nationaal, regionaal, stedelijk en buurtniveau.
Hier ben je: een instituut dat geworteld is aan de zuidoostrand 
van de stad en dat straks, met partner VUmc, één van de twee 
locaties van het UMCA vormt.

Het zijn de mensen, de professionals, ………..

…………. meer dan een gebouw of een parkeerplaats, het is een 
omgeving met harde en zachte, groene elementen die als geheel 
een gevoel van aangename verwondering veroorzaakt. De 
fysieke en mentale benaderbaarheid van het 21e-eeuwse 
gasthuis wordt maximaal. 



Prijsvraag

• Prijsvraag als middel om beste plan te krijgen

• Eén uitvraag in 2 rondes:

1. Visie op gebied via korte laagdrempelige  
uitvraag (anoniem)

2. Schetsontwerp voor plangebied (betaalde 
opdracht aan 3 à 5 ontwerpers, niet anoniem)

• Beoordeling door jury en voorbereiding door 
technische commissie



Prijsvraag eerste ronde

• Visie op studiegebied (incl. plangebied)

• Inleverdatum 26/04 12.00 uur 

• (nb. uiterste registratiedatum 24/04)



Studie- en plangebied

Plangebied
(binnen ringweg)

Studiegebied



Prijsvraag tweede ronde

• Schetsontwerp plangebied en verbinding met 
OV-knoop Holendrecht

• Schetsmatige uitwerking kenmerkende 
elementen buiten plangebied

• Inleverdatum 21/07 12.00 uur 

• Toelichting en beoordeling september 2017

• Bekendmaking winnaar begin oktober 2017



Na de prijsvraag

• Winnaar prijsvraag werk schetsplan uit tot DO 
voor het plangebied en VO voor OV-knoop 
Holendrecht en buitenterrein (separate 
opdracht)

• Borgende rol in Engineering & Build-traject

• Oplevering Entree en voorterrein eind 2019



Visie

• Creativiteit, integraliteit, innovatie, 
haalbaarheid en duurzaamheid

• Eerste ronde

• Aard en opzet van het visiegebied, qua 
zichtlijnen, sfeer/beleving en functionaliteit.

• Wijze waarop plangebied en omgeving op 
elkaar aansluiten vanuit het perspectief van 
de automobilist, de fietser, de voetganger en 
de ov-gebruiker;



Visie (2)

• Wijze waarop Entree en het bestaande 
complex zich verhouden vanuit 
architectonisch perspectief;

• Functionele betekenis van Entree voor het 
bestaande complex, interne ontsluiting en de 
omgeving.

NB. De volgorde van de beoordelingscriteria is 
willekeurig. Er wordt gewerkt met een integrale 
totaalbeoordeling.



Ruimtelijke context

• Aansluiting op interne verkeersgebied

• Enkele tekortkomingen

• Ontwikkelingen noordoostelijke zijde

• Health Campus

• Amstel III

• NS-plein



Aansluiting op straten/pleinen AMC



CZ CZ



0- en 01-niveau

0-niveau = publieke laag: 4 publieke ingangen

01-niveau = servicelaag: ingangen personeel, logistiek, ambulance,  spoedeisende 
hulp/huisartsenpost 





Context noordoostelijke zijde monoliet
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Context Health Campus
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NS-plein

• Overeenstemming tussen gemeente Amsterdam (en 
ander partijen) en AMC over temporiseren van NS-
plein tot na selectie ontwerpende partij (oktober 
2017)

• Projectmanager NS-plein (Peter Heida) wordt 
toegevoegd aan Technische commissie 

• Basis is bestaande plan, ruimte voor 
aanpassing/bijsturen mits kostenneutraal

• Bestaande busstation is een gegeven

• Update NS-plein op Tenderned, Arch. Lok ed..



NS-plein



Amstel III

• Transformatie van het gebied tussen Bijlmer 
en AMC; Branding in de maak

• Wonen, werken en ontspannen op Amstel III, 
zie link dashboard ZOcity



Vragen?



Tot slot

• Presentatie, vragen en antwoorden 
verschijnen op website en worden in nota van 
inlichtingen opgenomen

• Bezoekersplattegrond om in omgeving te 
kunnen rondlopen ligt hier bij de uitgang van 
de zaal (komt ook op website) 













Health Campus

• Academische zorg en 
onderzoek

• Onderwijs: faculteiten 
Geneeskunde en MI UvA 
en domein zorg HvA

• Start-ups en commerciële 
bedrijvigheid gerelateerd 
aan Health (AMC-terrein 
en Amstel III)

• Woonvoorzieningen voor 
studenten, onderzoekers 
ed.


