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Verslag informatiebijeenkomst 23 maart 2017, 13.00 - 14.00 uur
Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Op donderdag 23 maart heeft het AMC een informatiebijeenkomst georganiseerd voor
geïnteresseerden in deelname aan de prijsvraag. Deze bijeenkomst vond plaats in Collegezaal 1, AMC,
Meibergdreef Amsterdam. Dit verslag is 24 maart 2017 op de webpagina van de prijsvraag
gepubliceerd.
Emile Spek, directeur directoraat Huisvesting en Techniek AMC, verwelkomt de aanwezigen. Hij is blij
met de grote opkomst. Hij licht toe dat het gebouw geschikt gemaakt moet worden voor de
toekomst. Voor deze opgave is bewust gekozen voor het optimaal benutten van ontwerpkracht.
Eduard de Klerk, projectmanager AMC, vraagt aandacht voor de missie, die in het reglement is
geformuleerd. Deze geeft de sfeer weer van wat verwacht wordt en wat bij het AMC past.
Onno Valk, welstandscommissie AMC. Zijn toelichting vindt plaats in de vorm van een presentatie.
Deze presentatie is als pdf gepubliceerd op de website: Bijlage 7 Presentatie informatiebijeenkomst
23 maart 2017.
In de presentatie is vermeld dat aanvullende stukken (dit verslag, bijlagen, nota van inlichtingen etc.)
worden gepubliceerd op TenderNed. Dit is niet het geval. Alle informatie wordt gepubliceerd op de
webpagina van de prijsvraag http://arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc/
In de presentatie worden voor de tweede ronde globale data genoemd; de planning wordt nog nader
bepaald.
Vragen
Moeten wij iets doen met de foyer, waar nu receptie en trefpunt is?
Nee. De grens van het plan ligt op de buitengevel. Nog bezien wordt of en hoe voor de 2 e ronde
informatie wordt meegegeven in het pve over aansluiting. Voor de visie is het van belang dat alles
wordt gerelateerd aan de interne ontsluitingsstructuur.
De hoofdentree is erg laag, bij de atria voel je pas de structuur van het gebouw. Is situatie zoals die is
bewust zo gemaakt?
Ja. De oost-west structuur is een open structuur met brede gangen; noord-zuid is telkens afgesloten
met trappen en liften.
Is het de bedoeling dat alle entrees tot één wezenlijke entree moeten worden samengevoegd? Op
welke niveaus?
Op dit moment zijn er vier 4 entrees op 0 niveau:
(1 en 2) de hoofdentree en de entree van de vlakbij gelegen poliklinieken liggen vlak bij elkaar, die
willen we graag combineren tot één hoofdingang;
(3 en 4) de entree via parkeergarage P2 en de faculteitsentree blijven zoals ze zijn.
Het is juist praktisch als je vanaf alle hoeken het gebouw in kunt.
Met drie entrees in de toekomst is het gebouw prima te ontsluiten.
1 entree, geldt dat voor beide niveaus?
Het gaat om het 0 niveau. Niemand mag op het -1 niveau het gebouw binnenkomen, zeker niet
onbegeleid.
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Zijn de beelden en de digitale plattegrond beschikbaar voor ons allemaal?
Ja, ze worden op de website van de prijsvraag gepubliceerd. Er zijn meer vragen gesteld over
beschikbaarstelling van de documenten. Er is bij de prijsvraag echter niet gevraagd om ontwerpen.
Het AMC wil eerst een visie zien. U bent met veel mensen gekomen. Het AMC wil de markt niet
belasten met teveel ontwerpwerk.
Wilt u toelichten hoe de raming van het bouwbudget tot stand is gekomen?
Neen.
Er gebeurt momenteel vrij veel bij het AMC wat verbouwingen betreft, dat gaat van het verbouwen
van afdelingen tot tegeltjes. Is er een integrale visie over de huisvesting en vormgeving?
In het AMC wordt constant gebouwd. Onderzoek en ontwikkelingen vernieuwen zich snel en vragen
om een bijna continue aanpassingsstroom. Dit is mogelijk door de drager en inbouwconstructie.
De welstandsvisie bevat richtlijnen voor een denkkader. De welstandvisie is opgenomen als een link
in het Reglement van de prijsvraag, inhoudsopgave, pag. 3.
Is er een masterplan voor het AMC?
Neen.
Op de tekeningen van het Stationsplein zag ik de droogloop niet staan. Wie heeft dit ontworpen?
De gemeente Amsterdam. De droogloop staat er inderdaad niet in. Deze wordt wel ontzettend
gewaardeerd. Wij stellen ongelooflijk veel belang in die verbinding, die dagelijks door duizenden
mensen wordt gebruikt.
Maar waarom staat de droogloop niet in het plan?
We hechten veel waarde aan zoiets, maar misschien zijn er heel andere oplossingen mogelijk. We
geven aan dat die verbinding ontzettend belangrijk is, maar laten het verder vrij.
Het architectenhonorarium voor de uiteindelijke opdracht is ongeveer een ton. Ten opzichte van het
uitvoeringsbudget is dat net iets meer dan 1%. Dat lijkt mij aan de lage kant. Hoe bent u op dit
bedrag gekomen?
Er kan niet op deze manier met percentages gerekend worden omdat het een Engineer en Build
traject wordt. De vervolgopdracht zal een vrij beperkte opdracht zijn; verdere uitwerking is aan de te
contracteren aannemer. In de nota van inlichtingen zal nadere informatie worden opgenomen.
Eduard de Klerk bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst af. De locatie kan
op eigen gelegenheid worden bezocht. Aan de aanwezigen wordt een plattegrond uitgereikt. Deze
plattegrond is gepubliceerd op de website als Bijlage 3 Plattegrond AMC.
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