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1. Doelstellingen en opgave
Doelstellingen
Het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam heeft op 9 maart 2017 een prijsvraag
uitgeschreven voor de herontwikkeling van de Entree en het voorterrein van het AMC met als
doelstellingen:
- het selecteren van een schetsontwerp voor de herontwikkeling van het voorterrein en de
realisatie van een nieuwe entreepartij van het AMC met de bedoeling dit plan in het vervolg op
de prijsvraag uit te voeren,
- het bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om zoveel mogelijk innovatieve
voorstellen te verkrijgen,
- het brengen van helderheid in de ruimtelijke opzet en het gebruik van de omgeving aan de
noordoostelijke zijde van het AMC waarbij voet- en fietsverbindingen, natuur en activiteiten
een plaats hebben gevonden en aansluiten op de door het AMC te realiseren plannen voor het
voorterrein en de entree. Daarbij rekening houdend met op termijn te verwachten
ontwikkelingen rondom en met een (deels) gefaseerde realisatie,
- een concept dat de menselijke maat en behoefte aan sociale veiligheid borgt in een gebied
waarin diverse verkeersstromen en -typen, water, groen, (grote) huisvesting en mensen
samenkomen.
Kern van de opgave
De kern van de opgave ligt op het vlak van een warm welkom en veilige ontvangst, prettig verblijf
zowel binnen als buiten, vergroenen, aansluiten op de omgeving, wegnemen van grenzen en
obstakels, realiseren van een nieuwe entree en het verbeteren (beheersbaar en veilig maken) van
de verkeersafwikkeling inclusief parkeer- en terreinvoorzieningen. De entree is de schakel tussen
de openbare binnenruimte en het voorterrein en aanpalende omgeving. Gezamenlijk vormen
binnen- en buitenruimte de nieuwe toegang tot het AMC. De ambitie is om een veilige, gastvrije,
transparante en comfortabele ontvangst te realiseren die 24h/7d per week geopend is en
voldoende ruimtelijke kwaliteit biedt.
Gevraagd is om een voorstel voor de herontwikkeling van het voorterrein van het AMC aan de
noordoostelijke zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij,
waardoor een obstakelvrije verbinding wordt gecreëerd tussen de openbare binnenruimte en een
groener, parkachtiger, voorgebied met verblijfsruimte voor patiënten en bezoekers en voor
studenten en medewerkers van het AMC. Vanzelfsprekend gelden gebruik en toegankelijkheid
ook voor buurtbewoners en werkenden uit de omgeving.
De herontwikkeling van de entree en het voorterrein resulteert, binnen de ruimtelijke context en
aandachtspunten, in een goede hechting met de omgeving van het AMC (o.a. het stationsgebied
en het kantorengebied Amstel III) en een hoge verblijfskwaliteit.
Voor deze opgave zijn aandachtspunten geformuleerd met betrekking tot de functionaliteit, het
programma, de buitenruimte, het Plan Stationsplein en de binnenruimte.

2

2. Procedure
Openbare projectprijsvraag
De Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam
is een openbare projectprijsvraag in twee ronden. Het AMC heeft Architectuur Lokaal gevraagd
om ondersteuning bij het opstellen van het reglement, aan de hand van KOMPAS Light
Prijsvragen, en bij de uitvoering van de prijsvraag.
De prijsvraag is op 9 maart 2017 aangekondigd op TenderNed met kenmerk 131180 en verliep
geheel digitaal via de webpagina http://arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc/.
Op deze webpagina zijn het reglement, nota’s van inlichtingen eerste ronde, bijlagen en
nieuwsberichten gepubliceerd.
Procedure
De procedure betreft een Open Oproep op basis van visie. Dit is een openbare prijsvraag in twee
rondes. Deze opzet dient om enerzijds alle geïnteresseerden in staat te stellen deel te nemen aan
de prijsvraag en anderzijds om de deelnamekosten beperkt te houden door te voorkomen dat
onnodig veel deelnemers ontwerpinspanningen moeten verrichten. De deelnamevoorwaarden
zijn ook bewust zo bescheiden mogelijk gehouden.
Deelname
Deelname aan deze prijsvraag stond open voor architecten die zijn ingeschreven in het
Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar register in het buitenland. Het stond de
deelnemers vrij om samenwerking te zoeken met professionals uit andere (ruimtelijke)
vakgebieden wanneer zij dachten dat hun inzending daardoor beter zou worden.
Verloop van de prijsvraag
De eerste ronde had het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers werden
gevraagd om een beknopte visie op de opgave. 113 geïnteresseerden registreerden zich voor
deelname aan de prijsvraag tot de sluiting van de registratietermijn op 24 april 2017. De
mogelijkheid tot het stellen van vragen sloot op 31 maart. Op 4 april, 6 april en 8 mei 2017 zijn
nota’s van inlichtingen gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.
Bij de sluiting van de inzendtermijn op 26 april waren 60 inzendingen ontvangen. Uit deze
inzendingen selecteerde de jury vijf visies. De inzenders hiervan zijn op 24 mei uitgenodigd voor
deelname aan de (niet-openbare) tweede ronde van de prijsvraag. Aan hen is gevraagd hun visie
uit te werken tot een structuurontwerp met begroting.
Aan het begin van de tweede ronde, op 1 juni, vond opnieuw een informatiebijeenkomst plaats in
het AMC. Het verslag is, met aanvullende informatie, op 2 juni aan de deelnemers verstrekt. De
vragenronde sloot op 8 juni. Hierbij werd aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om aan te
geven of zij een vraag individueel beantwoord wilden zien; dit ter beoordeling aan de uitschrijver,
die het vrij stond om vraag plus antwoord aan iedereen verstrekken. Nota’s van inlichtingen zijn
verstrekt op 13, 14 en 20 juni. De inzendingen voor de tweede ronde werden op 21 juli ingediend.
De uitschrijver heeft besloten om deze inzendingen, met uitzondering van de projectramingen, te
exposeren in het AMC om medewerkers, patiënten, bezoekers en anderen in de gelegenheid te
stellen kennis te nemen van de plannen en daarop een reactie te geven. Het AMC heeft in de
communicatie over de tentoonstelling duidelijk gemaakt dat deze tentoonstelling geen deel
uitmaakt van een democratisch proces en dat de jury een eigen verantwoordelijkheid heeft;
hierover zijn intern geen misverstanden geweest.
De tentoonstelling werd gehouden in het hoofdgebouw van het AMC, aanvankelijk van 14 tot en
met 25 augustus, dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur. Vanwege de grote belangstelling werd de
tentoonstelling verlengd tot en met 5 september; de openingstijden werden verruimd van 07.00
tot 20.00 uur. De tentoonstelling werd zeer gewaardeerd en druk bezocht door naar schatting
ruim 3000 personen. Er werden 497 schriftelijke reacties op de plannen ontvangen.
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Op 7 september heeft de technische commissie de plannen getoetst; op 19 september heeft de
jury de plannen beoordeeld.

Vervolg
Het AMC is voornemens om aan de winnende deelnemer een (vervolg)opdracht te verstrekken
door middel van het sluiten van een overeenkomst. De vervolgopdracht zal in beginsel bestaan uit
het uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp voor de onderdelen landschap
en parkeren en een definitief ontwerp voor het gebouw.
Indien de onderhandelingen met het winnende team niet tot het gewenste resultaat leiden,
behoudt de uitschrijver zich het recht voor om in het voorkomend geval de onderhandelingen
voort te zetten met de runner up en eventueel de derde prijswinnaar.
De uitschrijver stelt een tegemoetkoming in de kosten ter beschikking aan de niet-winnende
deelnemers uit de tweede ronde van € 10.330 excl. de door te uitschrijver te vergoeden btw, mits
zij een geldige inzending hebben gedaan.
Bijlagen
Bijlage 1 bevat een overzicht van het verloop van de prijsvraag.
Bijlage 2 bevat een overzicht van de 60 deelnemers aan en de besluitvorming over de eerste
ronde van de prijsvraag.
Bijlage 3 bevat een samenvatting van de reacties van bezoekers van de tentoonstelling op de vijf
inzendingen die voor de tweede ronde van de prijsvraag werden ingediend.
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3. Beoordeling eerste ronde
Toetsing van de inzendingen
Op verzoek van het AMC is Architectuur Lokaal, voorafgaand aan de bijeenkomst van de
technische commissie, nagegaan of de inzendingen correct en tijdig ingediend waren en of zij
voldeden aan de overige gestelde voorwaarden.
De inzenders van inzendingen met kleine gebreken zijn in de gelegenheid gesteld deze conform
reglement te herstellen. Dit herstel is in alle gevallen goed verlopen. Eén inzender verzocht om
een deel van de tekst te vervangen door een tekst die ruim na sluitingstijd is gedateerd; aan de
technische commissie is geadviseerd om dit verzoek niet te honoreren.
Een verslag van de toetsing op de voorwaarden is aan de technische commissie ter beschikking
gesteld.
De technische commissie bestond uit:
 ing. Wouter Jan de Pagter (voorzitter, tevens secretaris prijsvraag)
 ir. Peter Heida, projectmanager NS-plein, gemeente Amsterdam
 ir. Ben Kuipers, landschapsarchitect Atelier Rijksbouwmeester
 ir. Charles van Marrelo, architect Atelier Rijksbouwmeester
 ir. Onno Valk, Welstandscommissie AMC
Ondersteuning werd verleend door drs. Cilly Jansen m.m.v. drs. Vincent Kompier (Architectuur
Lokaal, zonder stemrecht).
De technische commissie kwam op 9 mei 2017 bijeen in het AMC. De commissie heeft ingestemd
met het verslag van de toetsing op de voorwaarden, zoals dit door Architectuur Lokaal was
verricht en adviseerde de uitschrijver op grond hiervan om, gehoord de jury, alle 60 inzendingen
toe te laten tot de beoordeling.
Vervolgens heeft de commissie gebruik gemaakt van de reglementaire mogelijkheid om advies uit
te brengen over de wijze waarop de inzendingen reageerden op de opgave. De commissieleden
hebben alle inzendingen voorafgaand aan de toetsing als print ontvangen. Zij hebben individueel
geïnventariseerd hoe de inzenders hebben gereageerd op de zes aandachtspunten die de
uitschrijver voor de opgave had geformuleerd ten aanzien van (1) functionaliteit, (2) programma,
(3) buitenruimte, (4) stationsplein, (5) binnenruimte en (6) gebruikers.
De commissie heeft haar algemene indrukken gegeven en de inzendingen vervolgens stuk voor
stuk gezamenlijk besproken. De resultaten van de inventarisatie zijn aan de jury verstrekt.
Beoordeling
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit:
 prof. dr. M.J. (Maas Jan) Heineman, Raad van Bestuur AMC (voorzitter)
 ir. F.L.H. (Floris) Alkemade, Rijksbouwmeester
 ir. A.G. (Ton) Schaap, Senior stedenbouwkundige Amsterdam
 drs. E. (Emile) Spek, Directeur Directoraat Huisvesting & Techniek (HV&T) AMC
 mr. G.J. (Bart) Pijpers, Cliëntenraad AMC
Secretaris van de prijsvraag was ing. Wouter Jan de Pagter; ondersteuning werd verleend door
drs. Cilly Jansen en drs. Vincent Kompier, Architectuur Lokaal; allen zonder stemrecht.
Beoordelingscriteria en systematiek beoordeling
De jury beoordeelde de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij
geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria, die generiek zijn gehanteerd:
 Creativiteit: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling wordt gegeven
aan de opgave;
 Integraliteit: de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op geslaagde wijze
geïntegreerd worden;
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 Innovatie: de mate waarin vernieuwende oplossingen worden aangedragen;
 Haalbaarheid: de mate waarin het voorgestelde realistisch is;
 Duurzaamheid: de mate waarin realistische voorstellen worden gedaan voor materiaal-en
energiegebruik en/of hergebruik.
De volgorde van de beoordelingscriteria was willekeurig en er werd gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.

V.l.n.r. Cilly Jansen, Ton Schaap, Bart Pijpers, Wouter Jan de Pagter, Emile Spek, Maas Jan Heineman, Floris Alkemade

Verloop van de beoordeling
De jury kwam op 24 mei 2017 bijeen in het AMC. Geen van de juryleden was bekend met de
identiteit van de deelnemers, en geen van de deelnemers heeft contact gezocht met de juryleden
of met Architectuur Lokaal, anders dan overeengekomen in het reglement.
De jury nam kennis van het rapport van de technische commissie en besprak haar algemene
indrukken. Zij beoordeelde de (anonieme) inzendingen in vijf rondes, met als resultaat de selectie
van vijf visies voor uitwerking in de tweede ronde. Vervolgens formuleerde de jury algemene en
individuele aanbevelingen voor de uitwerking. Hierna is de anonimiteit opgeheven en zijn de
namen van de inzenders bekend gemaakt.
Rapport technische commissie
De jury onderschreef het advies van de technische commissie aan de uitschrijver om alle 60
inzendingen te beoordelen. Daarbij merkte zij op dat een aantal inzenders de grenzen wel erg
scherp heeft opgezocht met betrekking tot de eis om geen ontwerp(schetsen) in te dienen. Zij
constateerde dat het altijd lastig blijft om hierin een lijn te trekken, op grond waarvan
inzendingen al dan niet worden uitgesloten. De jury besloot daarom, bij inzendingen waar
hierover vragen kunnen worden opgeworpen, de onderdelen van een inzending die naar een
ontwerp neigen niet te beoordelen en zich te concentreren op de conceptuele aspecten van deze
inzending.
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Algemene indrukken
De jury was aangenaam getroffen door het aantal inzendingen en de variatie aan ideeën; er was
echt iets te kiezen. Het was interessant om te zien dat uit het geheel aan inzendingen een beeld
ontstond van hoe men tegen het bestaande gebouw aankijkt. De perceptie bleek ambivalent, en
van deze ambivalentie zou de jury zo mogelijk graag iets terug willen zien in de te maken selectie.
In deze context viel op dat de inzendingen een enorme hoeveelheid gebogen lijnen en hellingen
lieten zien - wellicht in reactie op het grootschalige en robuuste karakter van het AMC. Enkele
inzenders zetten zich daartegen af en wilden juist meer betekenis geven aan de bestaande
structuur door deze te vervolmaken. Het voorplein zou als een ontbrekende kwadrant kunnen
worden opgevat, maar het toevoegen van extra programma is ongewenst. In de toekomst is de
opgave van het AMC om steeds meer te doen op steeds minder vierkante meters, om allianties
aan te gaan en om zorgfuncties uit te plaatsen. Volbouwen van het gebied was eveneens
onwenselijk: in de opgave is gevraagd om het gebouw te respecteren. Inzendingen met als
uitgangspunt het ‘tonen wat er is’ hebben de opgave goed begrepen. Het AMC wil zichtbaar zijn
en zich niet verstoppen, maar wel het gebied ‘ont-rommelen’; de sloop van de garage was de
aanleiding voor de prijsvraag.
De voorgestelde stedenbouwkundige oplossingen liepen uiteen, maar de opgave is te klein om er
een hele stad van te maken. Conceptueel leken veel inzendingen op elkaar met daarbij enkele out
of the box ideeën. Niet alle inzenders raakten alle aspecten van de opgave, wat in de eerste ronde
van de prijsvraag ook niet hoefde te worden verwacht. De variatie in vier of vijf typen oplossingen
die konden worden onderscheiden, zouden een rol kunnen spelen bij de uiteindelijk te maken
selectie.
Tenslotte viel op dat iedereen gelooft in het groene karakter van het gebied. Dat zou prettig
kunnen zijn, mits rekening wordt gehouden met onder meer de mobiliteit van de bezoekers (denk
aan rollators).
Eerste ronde
In de eerste ronde van de beoordeling stelde de jury de 22 inzendingen aan de orde, die door
geen van de leden individueel als sterk waren beoordeeld. Deze inzendingen vielen vervolgens af
omdat zij geen overtuigend antwoord gaven op de opgave, op zichzelf dan wel in verhouding tot
de andere inzendingen.
Tweede ronde
In de tweede ronde behandelde de jury vijftien inzendingen die door tenminste één van de
juryleden als sterk was benoemd. Vijf daarvan werden voorgedragen voor gezamenlijke
bespreking; één daarvan werd aangehouden:
50 De Rode (Groene) Draad De keuze voor de ontsluiting met nadruk op de zijde van de
Meibergdreef en naar de psychiatrie is op zichzelf een interessante keuze; deze is ook in
andere inzendingen voorgesteld. Het beeld roept vragen op over de schaal van de visie.
De inzending wordt aangehouden.
35 Kintsugi Eén van de plannen die een ‘heuveloplossing’ voorstelt. De jury vindt dat het
craquelé-idee voor de tuin het robuuste gebouw eerder groter maakt dan dat het wordt
ingebed. Het entreegebouw als een kleine keet tegen het gebouw overtuigt niet.
27 Esculaap Het concept behelst een parkeertrommel; dat kan een interessant uitgangspunt
zijn. Echter de visie als geheel overstijgt dit ene het gebaar niet en de parkeertrommel
verschaft het gebied geen identiteit. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid.
10 First things first Deze inzending presenteert zich als een parkeerterrein, wat de vraag
oproept of dit de verbeteringen zal brengen waarop wordt gehoopt.
43 AMC PARK - Een natuurlijke, verbindende verblijfsomgeving als aanvulling op ‘de
stedelijke monoliet’ Een van de vele inzendingen met heuvel en paviljoen. De visie kent
een sterke aanzet die niet vastgehouden wordt. Er is aan veel - ook praktische - zaken
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gedacht, maar over het geheel genomen is de inzending onvoldoende onderscheidend en
er is aarzeling over de financiële haalbaarheid. De jury waardeert de gekozen beelden.
Derde ronde
In de derde ronde behandelde de jury 24 inzendingen die door twee tot vijf juryleden als sterk
waren gekarakteriseerd; elf inzendingen werden aangehouden:
Vier en vijf sterk
6 Naar buiten!! De inzending wordt getypeerd als een ‘contrasterende ontkenning’ van het
bestaande gebouw. Er zijn veel plannen ingediend in deze categorie, die het allemaal
anders gaan doen. Uit deze visie, die in aansprekende tekst is verwoord, spreekt elan,
maar in tweede instantie zijn er bij alle juryleden ook bedenkingen: je gaat een soort hol
in en komt niet meer boven de grond. De visie staat of valt met de ruimte die daar zal
ontstaan. Het oortje vereist een perfecte doorwerking en kan, nog afgezien van het
onderhoud, een kostbare oplossing zijn. De inzending wordt aangehouden.
28 Met Open Armen Een nuchtere visie die praktisch is aangepakt en zorgvuldig en precies
uitgewerkt. Er ontstaat een helder beeld van een hal met twee ingangen in de entree. De
routes zijn wat onbeholpen maar zeker niet slecht. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid
van het tweelaagse parkeren. Het is voorstelbaar dat de uitwerking in een goed plan kan
resulteren. Op de sfeerimpressies reageert de jury wisselend. De inzending wordt
aangehouden.
21 concetto spaziale De jury vindt dat de inzender ver is gegaan in het inzenden van
ontwerpschetsen. Zij besluit in de beoordeling vooral te letten op de diagrammen en zich
niet te laten leiden door de beelden. De visie stelt enkele kleine werelden voor tussen
het AMC en station Holendrecht, waaronder een entreeheuvel, een groen ovaal bij het
station met busstation en acht haltes. Het geheel in samenhang met de context wordt
wisselend ontvangen. Het is niet helder hoe de vreemde vorm moet worden geduid ten
opzichte van de structuur van het AMC, maar de vanzelfsprekendheid waarmee je naar
het gebouw word geleid heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten. De verkeersstromen vormen
een aandachtspunt. De inzending wordt aangehouden.
12 woonkamer in het park De inzending geeft een stelselmatig en precies antwoord op de
vraag. De meeste mensen komen hier niet voor hun plezier en het park zou kunnen
bijdragen aan een prettig verblijfsklimaat. Er is discussie over de functionalistische
benadering: het park mag mooi zijn, maar niet het functionele belemmeren. De sfeer van
de referenties roept een zekere sympathie op. De inzending wordt aangehouden.
45 Park van verbinding Uit de inzending spreekt een aangename helderheid. De vormentaal
van het toegevoegde bouwvolume, dat nadrukkelijk anders wordt dan het bestaande
gebouw, lijkt de indruk te wekken dat het bestaande gebouw moet worden gecorrigeerd.
Deze vorm roept vragen op, met name naar aanleiding van het volume in het schema. De
wijze waarop water wordt ingezet om verbindingen te leggen is effectief. De inzending
wordt aangehouden.
Drie sterk
29 AMC GARDENS Een sterke visie waarin de structuur van het AMC wordt afgemaakt door
een logische laatste stap te zetten en de daktuin niet als heuvel is vermomd. In de
typologie ‘hortus conclusus’ is dit een van de betere inzendingen en de referenties zijn
niet slecht. De jury is nieuwsgiering naar de uitwerking en houdt de inzending aan.
7 Alles wordt beter Een originele benadering waarin twee filosofieën worden gemengd;
het bestaande gebouw wordt niet ontkend, maar krijgt een andere betekenis. Het idee
van het doortrekken van het dak lijkt te zijn gebaseerd op de logica van het gebouw. Er is
waardering voor de verbindingen die worden voorgesteld naar andere delen van het
complex. De schema’s overtuigen niet en er zijn vragen over de betaalbaarheid op de
kortere termijn.
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23 De Serre Qua schaal een sprekende visie die bij enkele juryleden enthousiasme oproept.
Het gebaar is sterk en het voorstel voor een kasconstructie van staal en glas kan een
prachtig nieuw plein opleveren. De paddenstoelvloeren in de parkeerruimten zijn wat
gedateerd. Een hal aan de buitenkant die een buitenplein kan worden met de deuren
open is een interessant concept, maar veel hangt af van de vraag of er deuren inzitten.
Niet duidelijk echter is hoe je de kas binnenkomt; men loopt op een enorme glazen wand
af. Voor architecten kan glas transparant zijn, maar in werkelijkheid voelt dat vaak hard
en koud aan. De inzending wordt aangehouden.
19 Well.connected Het radiaal ordenen van het parkeerterrein is geen oplossing die goed
kan worden uitgevoerd. De radialen suggereren een gelijkwaardigheid die er niet is en de
groene omgeving blijft beperkt tot een aantal bomen. Het schema is moeilijk te rijmen
met de referenties. Het is niet wenselijk dat het gebouw altijd via het parkeerterrein
moet worden bereikt.
25 Het einde van de monoliet De jury twijfelt over de grote woorden die worden gebruikt in
deze visie. Alles wordt met alles in verband gebracht maar dat resulteert niet in een
voorstel dat op deze locatie passend is. Zo overtuigen de monumentale trappartijen aan
de singeltjes van het AMC niet. De dakvorm is ook in andere inzendingen aangetroffen.
11 ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC De inzending is goed doordacht. Uit deze visie
komt een groot natuur- en stedenbouwperspectief naar voren dat aanspreekt. Het
doosje dat als entreegebouw wordt voorgesteld tempert het enthousiasme van de jury.
De inzending wordt aangehouden.
Twee sterk
41 HAiMC De visie heeft een logische helderheid en sluit keurig aan op de systematiek van
het bestaande complex. De analyse is voldoende maar wat simpel. Het nieuwe
entreegebouw is tamelijk klein in de context van het gebouw. De sfeer die wordt
opgeroepen is niet heel uitgesproken en spreekt niet alle juryleden aan.
4 Zichtbaar AMC De jury waardeert de eenvoud van de ingreep binnen de keuze om de
structuur van het AMC door te zetten. De schema’s roepen twijfels op, evenals het
gemak waarmee wordt omgesprongen met de waterpartij, die tweemaal doodloopt. Er is
niet gevraagd om nieuwe bebouwing en het plan bevat een noodzakelijke voorwaarde
waaraan niet kan worden voldaan; de Rode Luifel blijft tot 2020.
22 iAMC Een goed uitgewerkte analyse in de context van de omgeving. Over de sfeer die
wordt opgeroepen lopen de meningen uiteen. Het beeld van het entreepaviljoen en van
de parkeeroplossing spreken niet aan.
2 DE KRUIDENHOF De inzending roept verwarring op. De omsloten tuin biedt weliswaar
ruimte maar uit de tegengestelde referenties ontstaat geen beeld van wat de inzenders
voor ogen hebben.
9 Entreepark[ing] AMC De visie is voldoende maar niet overtuigend. Uit de inzending
spreekt een sterke notie van materiaalkeuze en van een relatie met natuur; een relatie
met de kosten blijft daarbij achter. Het entreegebouw spreekt niet aan.
54 ENTREE PARKZIJDE Eén van de betere heuvelconcepten als typologie, waarbij de heuvel
eigenlijk een dak is. De referenties zijn goed gekozen. De jury wil graag een aantal van dit
type plannen met elkaar vergelijken. De inzending wordt aangehouden.
16 Vinden, verrassen, verbinden De gekozen insteek, waarbij de weg voorlangs loopt, de
droogloop is verdwenen en men gewoon de weg oversteekt langs een pleintje, is leuk
maar niet sterk in relatie tot de opgave: met de keuze voor luifels is de vraag om een
entreegebouw niet beantwoord.
13 van voorterrein naar voorplein De analyse is scherp en helder en er is waardering voor
de eerste pagina. De overige bladen roepen vragen op en er ontstaat geen duidelijk beeld
van wat wordt beoogd.
34 menselijk en modern, binnen en buiten Degelijke inzending waarin aansluiting wordt
gezocht op het structurerende principe van het gebouw. De parkeeroplossing tussen
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station en voorplein is wat ouderwets. De jury is niet overtuigd van theorieën met
betrekking tot evidence based design. AMC cultiveert liever een prettige en stedelijke
sfeer die een on-ziekenhuisgevoel oproept bij wijze van healing omgeving. Er is niet de
verwachting dat de visie tot een goed ontwerp gaat leiden.
24 De omsloten tuin Een inzending van het type ‘hortus conclusus’. De toegang tot het
ziekenhuis is een duidelijke plek. Er zijn vragen over de relatie die de inzender tussen het
groen en de rest van het AMC wil leggen. De inzending wordt aangehouden ter
vergelijking met andere visies van dit type.
14 KEEP CALM AND GET BETTER Een op zichzelf sterke visie, die echter gebaseerd is op
toekomstige uitbreiding. Daarvan zal geen sprake zijn.
40 AMC HEALTH PARK Het perspectief van het park roept enthousiasme op. De inzending is
tamelijk compleet in de ambities voor het hele terrein en daaruit spreekt diepgang. De
inzending wordt aangehouden.
Vierde ronde
In de vierde ronde besprak de jury de twaalf voorlopig geselecteerde inzendingen, die ze
onderverdeelde in vier leidende thema’s: heuvels, serres, hortus conclusus en Meibergdreef. Bij
de verfijning van de selectie streefde de jury naar een variatie in oplossingen. Ook werd gelet op
de verbinding met de omgeving, dan wel de mogelijkheid om hiertoe aanbevelingen te doen.
Heuvels
6 Naar buiten!!
Inzending 6 valt af in vergelijking met inzending 11, die de jury unaniem sterker vindt.
11 ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC
Het water bij inzending 6 was mooi, maar dat is in een andere vorm ook bij 11 aanwezig.
De auto’s verdwijnen werkelijk onder het landschap. Het parkeren in twee lagen krijgt
het voordeel van de twijfel, met name vanuit kostenoverwegingen. Wel hoopt de jury bij
uitwerking van het entreegebouw zelf op grotere zorgvuldigheid. Inzending 11 wordt
geselecteerd.
21 concetto spaziale
Deze inzending roept vragen op over de entreegevel 60 tot 70 m onder de grond. Een
dergelijk heuvelplan zou in essentie een mooie aansluiting met de omgeving moeten
hebben, maar een relatie wordt niet echt gelegd. De vraag is ook in hoeverre de
uitstraling van, bij wijze van spreken, een min of meer Arnhems gemeenteplantsoen
passend is in het landschap dat het AMC omringt: een bruinig, onderhoudsarm Hollands
polderplantsoen met waaibomen. Dat zal niet anders worden op een meter boven het
grondwater. Andere vragen betreffen onder meer de ruimte voor het aanrijden en
parkeren onder het maaiveld en de voetgangers op het dak. De inzending wordt, met
twijfel, aangehouden.
28 Met Open Armen
Deze inzending doet geen poging om een passend landschap te maken, dan wel dat te
verhullen. De terp wordt een kunstmatig omgekeerde polder. Er is gekozen voor een
gebouw in de hoek en de manier van binnenkomen is een van de aantrekkelijke
elementen; niet alle inzendingen zijn duidelijk over wat de goede ingang is. Er zijn vragen
over de kosten van de aantakking van de oeververbindingen, waarin fundamentele
keuzes worden gemaakt, en over de ontsluiting aan de Meibergdreef. De inzending
wordt geselecteerd.
40 AMC HEALTH PARK
45 Park van verbinding
Bij de vergelijking van inzendingen 40 en 45 wordt algemene waardering uitgesproken
voor beide inzendingen. Inzending 45 getuigt van de notie van een groter geheel. Er is
aarzeling of de referentie van CS Rotterdam als gebaar ingezet kan worden bij het AMC
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en er is waardering voor de waterpartij. 40 en 45 worden nogmaals met elkaar
vergeleken. De dominante punt in 45 blijft irriteren en de jury verwacht die niet meer
weg te krijgen. Inzending 40 noemt het AMC fremdkörper en bevat een intrigerende vrije
vorm. Beide inzendingen worden aangehouden met een lichte eerste voorkeur voor 45.
54 ENTREE PARKZIJDE
Deze inzending spreekt aan vanwege de analyse, maar overtuigt verder onvoldoende in
vergelijking met de andere heuvel-concepten en valt af.
Serres
12 woonkamer in het park
23 De Serre
De jury is unaniem in de keuze van inzending 23 boven inzending 12.
Hortus conclusus
24 De omsloten tuin
29 AMC GARDENS
Het verbinden van rechthoek en ronde vorm, zoals voorgesteld in inzending 24 kan
interessant zijn; wel is er twijfel of dit goed zal komen. Uit inzending 29 spreekt een
aangename helderheid. Het gebouw, met een semi-transparante hoge schil die
vergelijkbaar is met de serres, komt dichtbij het station en er is vertrouwen in de
realiseerbaarheid. De structuur van het gebouw wordt afgemaakt; de architectuur moet
echter niet afwijkend worden. De jury noemt inzending 29 de sterke variant en
prefereert deze unaniem boven inzending 24.
Meibergdreef
50 De Rode (Groene) Draad
De jury beoordeelt de verhaallijn uiteindelijk niet sterk genoeg en noemt de oplossing
over de Meibergdreef heen in algemene zin te megalomaan.
Vijfde ronde
In de laatste ronde vergeleek de jury het geheel aan voorlopig geselecteerde inzendingen, met
een lichte voorkeur voor de inzendingen 11, 23, 28, 29 en 45 en daarnaast inzendingen 21 en 40.
Bij deze afweging viel inzending 21 af vanwege het teveel aan twijfel. Voor de selectie van
inzending 40 gaf de aansprekende, vrije vorm mede met het oog op de gewenste variatie aan
plannen, de doorslag voor de selectie. De vorm stoort niet, waar die van inzending 45 dat wel
enigszins doet. Bij de vergelijking van inzendingen 11 en 45 genoot inzending 11 de voorkeur: de
omgeving is duidelijker en de visie laat meer zien in de relatie binnen-buiten-omgeving.
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4. Resultaat eerste ronde
Algemene aanbevelingen
 Voor de uitwerking van de visies hecht de jury eraan om - in aanvulling op de opgave en
aandachtspunten zoals verwoord in het reglement, en het programma van eisen dat bij de
tweede ronde wordt verstrekt - extra aandacht te vragen voor (1) royaal, vindbaar en chic
sanitair, (2) onderhoud, reinigbaarheid en beheer, zowel binnen als buiten, (3) licht, dag en
nacht, met het oog op sociale veiligheid en (4) niet projecteren van ongevraagd
bouwprogramma.
 Geef duidelijk aan hoe de infrastructuur is geïntegreerd in het plan. Let ook goed op de
verbinding van het gebied met de (stations)omgeving.
 Houd er rekening mee dat de auto geen ongewenste aanwezige is, maar dat het noodzakelijk is
om met de auto tot aan de entree te kunnen komen om mensen die slecht ter been zijn af te
zetten en op te halen. Een goede inrichting van het voorgebied moet zowel de auto als de
voetganger op een vanzelfsprekende manier ontvangen zonder dat ze elkaar storen. Het is in
feite de essentie van de opgave.
 De jury zou het waarderen als de deelnemers bij de uitwerking hun denkkracht inzetten voor
de relatie van hun plan tot het interieur van de huidige Monoliet. Dit valt weliswaar buiten de
opdracht, maar binnen het denkkader. Welke gedachten zijn er over de overgang binnenbuiten, het hoe kan het voorstel aansluiting vinden in het gebouw? Is dit idee wellicht mee te
nemen in een doorsnede?
Geselecteerde inzendingen: juryoordeel en aanbevelingen

11 ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC
Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects) i.s.m. Ulrike Centmayer
Een doordachte visie, waarin het landschap met schwung wordt aangepakt en sprake is van een
sterk stedenbouwkundig perspectief. Het idee is goed en beweegt zich keurig binnen de
aangereikte stedenbouwkundige envelop. Echter in de context van de krachtige aanzet van de
visie stelt de aanzet voor het entreegebouw en de aansluitingen op het bestaande gebouw teleur.
Er zijn vragen over de verkeersstroom op de Meibergdreef en de te maken keuzen voor de
ringweg, die wordt behouden op basis van het uitgangspunt ‘auto te gast’. De jury merkt op dat
het AMC nu eenmaal een voorziening is waar mensen gedwongen met de auto komen.
Er is aarzeling of het versterken van de relatie station-AMC door shared space vormgeving de
gewenste oplossing kan bieden, en over het parkeren in twee lagen. Niet duidelijk wordt of de
auto’s echt onder het landschap verdwijnen. Alle inzendingen besteden standaard aandacht aan
duurzaamheid; deze inzending geeft hieraan meer dan algemene aandacht.
Individuele aanbevelingen voor uitwerking van de visie
 Betracht bij de uitwerking eenzelfde mate van zorgvuldigheid als bij de visie;
 Werk het entreepaviljoen overtuigend uit, geef aandacht aan verhoudingen en aan
verbindingen met het bestaande gebouw en geef een beeld van deze gangen;
 Onderzoek of er ook andere opties voor de verkeersstromen zijn en faciliteer de auto als een
gebruiker;
 Toon aan dat de tweelaagse parkeervoorziening haalbaar is binnen het geraamde
bouwbudget.
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23 De Serre
Eric Huijten (Greiner van Goor Huijten Architecten bv) i.s.m. RROG Stedenbouw en Landschap
Over deze visie spreken enkele juryleden hun enthousiasme uit. Het idee is helder, het gebaar is
sterk en de maatvoering spreekt aan. De logica van het bestaande gebouw wordt niet ingeperkt;
de sequentie van de binnenruimtes wordt voortgezet. De manier waarop bezoekers welkom
worden geheten wordt emblematisch genoemd.
De glazen hal aan de buitenzijde is een interessant concept en de kasconstructie met staal en glas
kan resulteren in een mooi nieuw buitenplein. Van buitenaf lopen bezoekers op een enorme
glazen wand af die weliswaar transparant is, maar glazen wanden kunnen in de werkelijkheid
koud en hard overkomen. Er ontstaat geen goed beeld van hoe men de hal van buitenaf
binnenkomt, is het een zone, een luifel, zijn er deuren? Veel hangt af van de keuzen die hiertoe
worden gemaakt.
De paddenstoelconstructie op parkeerniveau 0 is wat gedateerd en past niet bij structuur
Monoliet. De schets van Health Campus 2.0 op vel 1 laat veel ongevraagd bouwprogramma zien;
dat is niet gewenst.
Individuele aanbevelingen voor uitwerking van de visie
 Maak duidelijk hoe men uiteindelijk in de serre komt;
 Geef aandacht aan de relatie tussen de (glazen) gevel van de serre en het bestaande
(betonnen) gebouw, en aan de reflecties van de glazen gevel;
 Geef inzicht in de windhinder die voor voetgangers kan ontstaan door de grote glazen gevel en
in het gehele binnenklimaat van de serre;
 Licht beheer en onderhoud van de glazen gevel toe, met name van het dak.

28 Met open armen
Jos van Eldonk (Common Affairs bv) i.s.m. Richard Hereijgers en Albert Jan Kerssen (BTL Advies
bv)
De visie is nuchter en pragmatisch, en biedt veel oplossingen. Niet verhuld wordt dat de terp bij
wijze van spreken een kunstmatige, omgekeerde polder wordt; dat is een passende keuze.
De entree met twee toegangen onder de luifel is helder en de verblijfsomgeving die wordt
voorgesteld is prettig en zorgvuldig uitgewerkt. Het streven naar een aangename entree wordt
ondersteund door sfeerimpressies met veel groen; de voorgestelde tuintjes zijn wat tuttig en
daardoor minder aantrekkelijk.
De routes maken een enigszins onbeholpen indruk en de vraag wordt opgeworpen of ontsluiting
aan de Meibergdreef het idee kan versterken. De jury ziet mogelijkheden om het idee in een goed
plan uit te werken. Zij is niet gecharmeerd van het gebaar van de handen op het dak.
Individuele aanbevelingen voor uitwerking van de visie
 Besteed aandacht aan de relatie tussen luifel en gevel;
 Toon aan dat de tweelaagse parkeervoorziening haalbaar is binnen het geraamde
bouwbudget;
 Geef aandacht aan het karakter van de tuintjes.

29 AMC GARDENS
Mathieu Derckx (Mathieu Derckx stedenbouw/landschapsarchitectuur) i.s.m. Jos Roodbol
Architekt en Bieke van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
Een zeer sterke en mooie visie die de bestaande AMC-structuur niet ontkent, maar juist een
logische laatste stap zet waarmee de structuur volstrekt helder wordt gecompleteerd. De daktuin
is in deze visie niet vermomd als heuvel in de typologie van deze ‘hortus conclusus’.
13

De referentiebeelden wekken interesse, maar roepen ook de vraag op naar vertaling naar de
omgeving van het AMC. Het plan bevat een aangename helderheid en hoewel de vorm van het
entreegebouw nog niet duidelijk is, vertrouwt de jury erop dat deze inzender(s) tot een
interessante uitwerking kan (kunnen) komen.
Individuele aanbevelingen voor uitwerking van de visie
 Zorg dat de architectuur van het gebouw past in het concept van het ‘vervolmaken’ van het
bestaande gebouwencomplex en zoek niet het contrast daarmee;
 Houd er rekening mee dat de architectuur van de omsluiting iets minder ‘Dubai’ mag zijn en
iets meer een herinterpretatie van de Bijlmer-identiteit - maar dan met dezelfde aangename
zorgvuldigheid en uitstraling als de getoonde beelden;
 Geef duidelijk weer hoe de ‘hortus conclusus’ wordt voorgesteld, en geef daarbij aandacht aan
de manier waarop de omsluitende muur zich naar buiten presenteert (hoe vind je de toegang,
hoe uitnodigend is deze muur van buiten af gezien). Licht ook het materiaalgebruik toe;
 Bied inzicht in de relatie gebouw-patio en de interactie met het buitengebied.

40 AMC HEALTH PARK
Maarten van Tuijl (na-ma architecture) i.s.m. Tom Bergevoet architecture en studio nuy van
noort
De jury vindt de notie van het grotere geheel in deze visie sterk. Het plan maakt als een van de
weinigen een verbinding met de Meibergdreef en omgeving; dat is mede interessant omdat hier
nog veel gebouwd gaat worden.
Voorgesteld wordt een park op het parkeerdek; dat vereist een specifiek type park. Het AMC
wordt fremdkörper genoemd, waarmee de architectuur van het entreegebouw moet
contrasteren. Als enige heeft is in deze inzending gekozen voor een vrije, niet hoekig paviljoen; de
vrije vorm hiervan spreekt enkele juryleden aan. Hoe de ringweg loopt (onder de heuvel door?) is
niet duidelijk.
Individuele aanbevelingen voor uitwerking van de visie
 Handhaaf de vrije vorm van het entreepaviljoen;
 Verduidelijk de infrastructuur en de ringweg en toon aan dat het voorstel haalbaar is binnen
het financiële kader;
 Geef aandacht aan de uitwerking van de buiten-/restruimte die ontstaat tussen het
entreepaviljoen en het AMC.
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5. Beoordeling tweede ronde
Toetsing van de inzendingen
De samenstelling van de technische commissie (TC) commissie was dezelfde als in de eerste ronde
van de prijsvraag. Geen van de leden van de TC heeft contact gehad met de deelnemers, anders
dan overeengekomen in het reglement.
De leden van TC hebben de inzendingen en prijsvraagstukken (reglement, nota’s van inlichtingen,
bijlagen, concept juryrapport t/m de eerste ronde) voorafgaand aan de toetsing zowel digitaal als
geprint ontvangen en individueel bestudeerd. De TC heeft gebruik gemaakt van de reglementaire
mogelijkheid om advies uit te brengen over de wijze waarop de inzendingen reageren op de
opgave en om specifieke expertise toe te voegen. AT Osborne heeft de projectramingen
beoordeeld en Arcadis heeft de ontwerpen verkeerstechnisch getoetst. Het resultaat hiervan is
door de secretaris van de TC betrokken bij de toetsing, die heeft plaatsgevonden op 7 september
2017 in het AMC.
De inzendingen zijn systematisch getoetst op:
1. De voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen, zie:
- reglement art. 3.3 welstandsvisie AMC, bouwregelgeving, bestemmingsplannen, milieueisen
- reglement art. 3.5 inzendingseisen (structuurontwerp, projectraming, samenvatting,
verklaring van eigendom),
2. De wijze waarop is gereageerd op de opgave en de aandachtspunten: zie
- reglement hoofdstuk 2 kern van de opgave en aandachtspunten (functioneel,
programmatisch, buitenruimte, plan stationsplein, binnenruimte en gebruikers),
3. De wijze waarop is gereageerd op de algemene en de individuele aanbevelingen van de jury
voor uitwerking van de plannen in de tweede ronde.
De TC concludeerde ten aanzien van de voorwaarden, dat:
- alle inzendingen voldoen aan de welstandsvisie AMC (voor de wijze waarop is per inzending
getoetst),
- er een aantal risico’s en aandachtspunten zijn in de context van de bouwregelgeving, waaraan
het uit te voeren plan uiteindelijk moet voldoen. Er is gerede twijfel of de ontwerpen voldoen
aan met name de bouwregelgeving met betrekking tot brandveiligheid; dit is echter oplosbaar
in alle inzendingen. De oplossingen kunnen gerealiseerd worden tegen meerkosten, waarbij de
hoogte afhankelijk is van de verschillende ontwerpoplossingen,
- geen van de inzendingen conflicteert met de bestemmingsplannen,
- er vooralsnog geen zwaarwegende risico’s worden voorzien ten aanzien van milieu en
duurzaamheid, en
- alle inzendingen voldoen aan de formele inzendingsvoorwaarden.
Op grond hiervan heeft de TC geconcludeerd dat alle inzendingen geldig zijn. Aan de uitschrijver is
geadviseerd alle inzendingen toe te laten tot de beoordeling.
Vervolgens heeft de TC elk van de inzendingen gedetailleerd getoetst aan de opgave,
aandachtspunten en aanbevelingen. Per inzending heeft de TC het resultaat van de toetsing
geformuleerd en wordt de jury geadviseerd om enkele vragen aan elk van deelnemende teams
voor te leggen bij de presentatie van de plannen bij de jurybeoordeling.
Jury
De jury, bijeen in het AMC op 19 september 2017 in dezelfde samenstelling als in de eerste ronde,
heeft alle inzendingen en prijsvraagstukken voorafgaand aan de beoordeling zowel digitaal als
geprint ontvangen, met inbegrip van het rapport van de TC (zoals vastgesteld op 13 september)
en het overzicht van reacties op de tentoonstelling (zoals opgenomen in bijlage 3).
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De uitschrijver heeft alle inzendingen voor de tweede ronde, gehoord de jury, op advies van de
technische commissie toegelaten tot de beoordeling. Geen van de leden van de jury heeft contact
gehad met de deelnemers, anders dan overeengekomen in het reglement.
Beoordelingscriteria en werkwijze
De beoordelingscriteria en systematiek van de beoordeling waren dezelfde als in de eerste ronde
van de prijsvraag. In de tweede ronde heeft de jury haar algemene indrukken geformuleerd en
zijn de vijf deelnemende teams achtereenvolgens in de gelegenheid gesteld hun inzending toe te
lichten, waarna de jury vragen kon stellen. Bij de presentaties is geen gebruik gemaakt van ander
materiaal dan het materiaal dat is ingediend.
Algemene indrukken
De jury constateert dat de inzendingen een mooi spectrum aan oplossingen bieden; ook in de
tweede ronde valt er echt iets te kiezen. De toelichtingen bevatten voldoende informatie om dat
weloverwogen te kunnen doen en het gedegen toetsingsrapport van de TC is zeer behulpzaam
gebleken bij het analyseren van de inzendingen.
Het beeld dat uit de reacties op de tentoonstelling naar voren komt, is breed en genuanceerd. Er
is geen sprake van een specifieke voorkeur voor één of meerdere plannen. Wel roepen sommige
plannen meer uitgesproken reacties op dan andere. Een collectieve kritiek is het verdwijnen van
de droogloop in alle plannen. Al met al is de jury zeer ingenomen met de reacties, die goede
aandachtspunten bevatten met het oog op gesprekken die in het vervolgtraject met de
ontwerpers zullen worden gevoerd.
In de uitwerking van de visies hebben de inzenders grote stappen gezet. De jury noemt het een
bewijs van kracht hoe zij - al dan niet in reactie op de aanbevelingen van de jury - de nadruk op
andere, soms verrassende richtingen hebben kunnen leggen binnen de kaders van de
geselecteerde visies. Daarbij merkt de jury ook op dat niet alles wat aldus is uitgewerkt, er ook
beter op geworden is.
In alle plannen wordt het gezicht van het AMC naar het Amstel III-gebied verbeterd. De interactie
tussen AMC en station Holendrecht is in alle inzendingen anders vormgegeven, maar geen van de
plannen zal naar verwachting problemen oproepen bij de aansluiting op de ontwikkelingen rond
het stationsgebied. De juryleden zijn getroffen door de positieve elementen die elk van de
plannen bevat. Wel had zij meer verwacht van de inbedding van de plannen in het grotere gebied.
Bij elk plan zijn op- en aanmerkingen te maken in relatie tot de ambitie van het AMC, maar de jury
is ervan overtuigd dat er, ongeacht het plan dat zal worden geselecteerd voor het vervolg, volop
aanknopingspunten en aanpassingsmogelijkheden zijn om tot een optimaal resultaat te komen.
Juryoordeel per inzending

11 ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC
Dingeman Deijs, Dingeman Deijs Architects; Ulrike Centmayer Landschapsarchitect; Scope
Bouwmanagement; Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie)
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Een interessant, helder en sympathiek plan dat mooi is toegelicht. Van de inzendingen die
gebaseerd zijn op het concept van de heuvel is dit het sterkste plan. De routes zijn goed, de
ringweg klopt en er wordt een aangename ruimte voorgesteld. Aandachtspunten zijn de vragen
hoe het park aantrekkelijk gehouden kan worden in alle seizoenen, en hoe de potentie van de
nullaag kan worden geoptimaliseerd.
De jury vindt het jammer dat de krachtige aanzetten in het park beperkt zijn gebleven tot het
plangebied. Hierdoor zijn kansen gemist om tot een werkelijk onderscheidend plan te komen, dat
een meerwaarde kan verschaffen aan de overkant en aan de verbinding met het stationsplein.
Het entreepaviljoen, dat in de visie tamelijk pontificaal aanwezig was, is gedetailleerd uitgewerkt
tot een ondergeschikte geometrische vorm die de hoek van het AMC niet dichtzet. Echter daar
waar het heuvelconcept krachtig wordt genoemd, heeft het paviljoen aan zeggingskracht
ingeboet. De subtiliteit van de vormgeving verhoudt zich moeizaam tot de monoliet.
De jury twijfelt aan de houdbaarheid van de voorgestelde architectonische uitstraling in de tijd.
Met het oog op de bezoekersaantallen vindt de jury het entreegebouw aan de krappe kant en er
is aarzeling over de kwaliteit van de ruimte die ontstaat tussen het nieuwe entreegebouw en het
bestaande gebouw.
Over het geheel genomen vindt de jury het plan helder, overzichtelijk en haalbaar, echter de
uitstraling van het gebouw is weinig uitgesproken.

23 De Serre
Eric Huijten, Greiner van Goor Huijten Architecten; RRog Stedenbouw en Landschap; DGMR
Adviseurs; Van Rossum Raadgevende Ingenieurs; Ingenieursburo Linssen; Buitink Technology;
Reynaers; Boon Edam; HB Watertechnologie; Schadenberg Combi Groen; Boomkwekerij Ebben

Dit voorstel getuigt van een grote mate van creativiteit met oog voor kwaliteit. Het ontwerp is
gebaseerd op goed logistiek onderzoek, waarvoor de jury veel waardering heeft. De analyse heeft
geresulteerd in het doorzetten van de structuur van de monoliet en het aaneen vlechten van
bestaande en nieuwe ruimtes. De routes in het plan zijn duidelijk, de parkeerlaag heeft kwaliteit,
de pergola biedt bescherming op de looproute, het wachten op taxi’s is comfortabel gefaciliteerd
en er wordt sociale veiligheid geboden. En hoewel het AMC de nietszeggende gang naar de poli
nooit als probleem had gezien, is de originele verbetering die voor deze gang wordt voorgesteld
een aangename verrassing.
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Het plan strekt tot de eigendomsgrenzen van het terrein en stelt voor om de tuin over de sloot
door te zetten. Het karakter van de grillige tuin uit de visie is sterk veranderd in de uitwerking. De
innovativiteit met betrekking tot de buitenruimte is beperkt. De jury vindt het jammer dat de tuin
in een betonnen bak is gedacht, terwijl de oude betonnen rand recent juist is afgebroken.
Herleving van het oude parkeerdek met gras in plaats van auto’s is niet het beeld dat de jury zich
voorstelt bij de nieuwe entree.
De inzenders hebben een visie willen geven op het AMC in de toekomst, waarbij zij zijn uitgegaan
van uitbreiding en een campus gedachte. Hoewel veel waardering bestaat voor de uitwerking van
de typologie op zichzelf, bestaan bij de jury principiële vragen over de interpretatie van de
onderhavige opgave. Voor de toekomst voorziet het AMC juist geen uitbreiding, en omvangrijk
volume dat ruimte biedt voor extra programma is niet wenselijk. Het plan stelt in feite een
campus voor die van binnen naar buiten is uitgewerkt, terwijl het grootste probleem van het AMC
precies andersom is: dat ligt in de aantrekkelijkheid van en verbindingen aan de buitenkant.
Hierop gaat het plan beperkt in.
Over duurzaamheid is goed nagedacht. Wat betreft de haalbaarheid zijn er vragen over het
gebruik van betonskelet bij het voorgestelde gebouw en vooral over de kosten. Daarover bestaat
ernstige twijfel met het oog op het beschikbare budget.

28 Met open armen
Jos van Eldonk, Martijn Hassefras, Jelena Cop, Berend Hoffmann, Maarten van de Eerden,
Common Affairs; Albert Jan Kerssen, Richard Hereijgers, BTL-Advies; Rinie van den Bosch, 4Advies; Lennert Bonnier, Nicole Korsten, Goudappel Coffeng; Frans van der Linde, Zonneveld
Ingenieurs; Branco Schot, Nelissen Adviseurs

Het plan concentreert zich op het thema landschap. Er wordt een nieuw polderlandschap
voorgesteld dat overloopt in het omringende groengebied en de verbinding van metro naar brug
en parkeerdek is ontworpen als een rechte lijn op één niveau.
De jury spreekt sympathie uit voor onderdelen van het plan, zoals de heldere ordening, een
overtuigende terp en een goede looproute. De uitwerking van het polderprincipe in een patroon
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van perkjes maakt een gekunstelde indruk en mist daardoor overtuigingskracht. Er is twijfel of het
uitgesproken concept van het voorterrein zich laat vertalen naar de omgeving.
De jury aarzelt over de oriëntatie vanaf het station en mist een visuele relatie met het
entreepaviljoen vanaf maaiveld. Er zijn vragen over de vrije hoogte van de loopbrug over de
ringweg. Naar verwachting zal meer hoogte nodig zijn, met als gevolg dat het voor dit plan
kenmerkende principe van de rechte lijn hier niet consequent volgehouden kan worden.
De vormgeving van de entree van de parkeergarage kan ten onrechte de indruk wekken dat dit
een secundaire toegang is. Voor het parkeerdek wordt uitgegaan van hergebruik van de
bestaande fundering maar het risico is groot dat dit, met inbegrip van het gewicht van het
beoogde polderlandschap, niet zal voldoen en er alsnog een nieuwe constructie nodig zal zijn.
De structuur van het entreegebouw is helder en bestaat uit een betonnen rug met twee ingangen.
Er is waardering voor het uitnodigende paviljoen, gezien van buitenaf, en er is zeker sprake van
een ontvangst met open armen. De jury noemt de luifel en de lichtinval van bovenaf mooi. Wel
vindt zij dat piekmomenten in de bezoekersaantallen zullen vragen om een ruimer interieur.
Over de betonnen muur is twijfel, onder meer met het oog op de beleving vanuit de monoliet. De
twee entrees en de smalle doorgangen naar de polikliniek en het hoofdgebouw bieden geen
wezenlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daardoor blijft het lastig voor
bezoekers om een keuze te maken voor een van beide ingangen, zonder dat zij de consequenties
van hun keuze kunnen voorzien.
Over het geheel genomen noemt de jury het plan onvoldoende onderscheidend. De presentatie
heeft niet geresulteerd in de verduidelijking waarop de jury had gehoopt.

29 AMC GARDENS
Mathieu Derckx stedebouw/landschapsarchitectuur; Bieke Van Hees Tuin- en
landschapsarchitectuur; Jos Roodbol Architect; Mark van der Bij, OR else; Lex Rob, De
Ingenieursgroep; Leon Kolster, Microbeton; Ron van Boven, Waco; Ivo Mulder, IPV Delft; Ton
Hilhorst, Natascha van den Ban; Stevin Gaalman, Interplan Bouwsupport; Katrien de Klein

Een indrukwekkend plan dat met een onmiskenbaar krachtig gebaar een sterke identiteit aan de
monoliet toevoegt. De heldere en vakkundige presentatie heeft zeker bijgedragen aan een goed
begrip van het plan.
Het ontwerp is ambitieus en brengt de entree van het AMC psychologisch in één beweging direct
dichtbij station Holendrecht. Vanaf het station zal de omsloten tuin van het AMC het eerste zijn
wat je ziet: een beetje verborgen, geheimzinnig ding dat een grote verbetering is ten opzichte van
de huidige situatie.
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De constructie van de verhoogde, omsloten tuin is zichtbaar zoals de constructie van het
bestaande AMC dat ook is. De leesbaarheid van de geleding van de gevel en het veranderende
perspectief is een belangrijk aspect van het nieuwe entreegebouw, waarvan het beeld van buiten
naar binnen (en andersom) nooit meteen als geheel zichtbaar zal zijn. Het patroon van de wanden
van de ‘hortus conclusus’ is sterk beeldbepalend. De jury vindt dat het plan zal staan of vallen met
zowel de juiste geleding voor de menselijk maat, als de juiste detaillering van het filigrein van de
wanden. Daarbij moet worden voorkomen dat het gebouw, dat ondanks het doorzichtige
raamwerk een gesloten karakter heeft, ongenaakbaar wordt.
De verfijning werkt door naar de constructie en de kosten. Over de constructie is enige zorg met
betrekking tot de grote overstekken onder de opgetilde tuin. Over de kosten is enige
onduidelijkheid omdat de raming niet overeenkomt met het gepresenteerde beeld. Om binnen
het indicatieve budget te blijven is de (getekende) hoogte van 10 meter naar een (berekende)
hoogte van 8,5 meter teruggebracht, en het overstek is verkleind van 7,8 naar ongeveer 5 meter.
Ondanks deze verwarring kan de jury zich voorstellen dat een kleinere hoogte de verhoudingen
logischer en beter maakt. Het plan kan haalbaar zijn, maar de kosten kunnen ook uit de band
springen. Ook moet rekening gehouden worden met onder meer windbelasting en onderhoud van
de diepe nissen in de wand.
De omloop is een muur, los van het bestaande gebouw; de gangen met gesloten dak hebben
zijwanden van glas. De tuin biedt beschutting, maar ook lange looproutes. Deze zijn enerzijds
praktisch, anderzijds kunnen ze comfortabeler. Er zijn vragen over de breedte in piekuren en de
twee tourniquets volstaan niet. Verkeerskundig is het plan duidelijk hoewel de kiss+ride ver van
de entree ligt. Het verlies van de droogloop wordt in dit plan het beste gecompenseerd. De
verbinding met de ruimere omgeving blijft wat achter.

40 AMC HEALTH PARK
Maarten van Tuijl, na-ma architecture; tom bergevoet architecture; studio nuy van noort; studio
Blad; Bremen bouwadviseurs; Pieters bouwtechniek; Adviesbureau Feijen
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Dit plan is sterk gegroeid in de uitwerking. Het gebied wordt één park met water als het midden.
Het entreegebouw toont zich in de eerste aanblik heel bescheiden ten opzichte van het bestaande
gebouw, maar manifesteert zich bij nadere beschouwing als bemiddelaar die alles oplost. Hoewel
het paviljoen klein oogt, kun je er niet omheen. Het ligt ver genoeg van het hoofdgebouw om als
eigenstandig paviljoen indruk te maken. Het realiseren van de gewenste uitstraling van het
paviljoen vraagt om zorgvuldigheid, waarbij in de belijningen en de ronde glazen vorm op het
laagste niveau een verbeterslag te maken is.
Het gebouw staat los in het landschap en vormt een bijzonder element binnen de ruimere
omgeving; het is onmiskenbaar dé publieksentree die oriëntatie voor bezoekers vergemakkelijkt.
Zichtbaarheid is ook vanaf grotere afstand een belangrijk uitgangspunt. Voor de nodige zichtlijnen
is snoeien in de aanwezige beplanting een belangrijk onderdeel van het voorstel. Voor de jury is
het uitdunnen van het groen langs de Meibergdreef een randvoorwaarde.
Het plan bevat een aantal uitstekende ingrepen. De relatie met de Meibergdreef wordt behoorlijk
versterkt en kan in betekenis winnen wanneer het landschap over de sloot zou worden doorgezet.
Het plan biedt voldoende aanleiding om in overleg met de gemeente tot een integrale visie op het
gebied ter weerszijden van de Meibergdreef te komen. Het water wordt deels herschikt, wat
resulteert in meer mogelijkheden voor waterberging. De ringweg is doorgeknipt, heel breed en
deels overdekt. Over het parkeren op maaiveld zijn de meningen van de juryleden wisselend,
maar de dosering van de parkeerruimte binnen het gebied is acceptabel. De parkeeroplossing is
één van de redenen waardoor de financiële haalbaarheid van dit plan optimaal is; een andere
reden is de kleine footprint, die vanwege de beperkte oppervlakte duurzaam wordt genoemd.
Het contrast met de monoliet en de verbinding met de omgeving spreken aan en beantwoorden
veel wensen van het AMC op een sympathieke en vriendelijke manier.
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6. Resultaat van de prijsvraag
Gedeelde vierde plaats
Op de gedeelde vierde plaats zijn geëindigd: de plannen De Serre en Met open armen.
Derde plaats
Op de derde plaats is geëindigd: het plan ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC.
Tweede plaats en winnaar van de prijsvraag
Over de plannen AMC Gardens en AMC Health Park heeft de jury een uitputtende discussie
gevoerd. Zij zag zich voor een moeilijk dilemma geplaatst bij de te maken keuze tussen de twee
plannen, die beide overtuigen maar in hun aard onvergelijkbaar kunnen worden genoemd.
Beide plannen beschikken over specifieke en sterke aspecten, bij beide plannen is sprake van
verbeterpunten - die in beide plannen onderhandelbaar, oplosbaar en uitvoerbaar zijn.
De jury noemt de omsloten tuin van AMC Gardens spannend, uitdagend en sterk. Er wordt
uitgegaan van het bestaande gebouw en de kracht die van de architectuur uitgaat zal het AMC
een beeldbepalende identiteit verschaffen. Zo’n gelegenheid doet zich maar zelden voor. Met dit
plan wordt iets neergezet dat er nog niet is en in de romantische ‘hortus conclusus’ maak je
onderweg iets mee.
Hier staat tegenover dat dit concept de indruk kan wekken dat het AMC zich min of meer
autistisch achter een muur verbergt en de verbinding met de omgeving niet maakt.
AMC Health Park spreekt een geheel andere taal en getuigt van de door het AMC gewenste
openheid, waarbij de verbinding met de omgeving en met Amstel III, juist ook bij toekomstige
ontwikkelingen, erg goed is. De sterke gerichtheid op de omgeving biedt mogelijkheden om het
park na het wegvallen van de Rode Luifel op het vrijgekomen terrein door te zetten. Dat de ruimte
doorloopt tot het stationsplein en in brede zin aansluitingen zoekt, of daartoe aanleiding biedt, is
een grote kwaliteit.
Hier staat de vraag tegenover, hoe het gebouw zich in de tijd zal houden. Dit plan moet in hoge
mate worden gedragen door de architectuur van het paviljoen, die geen iconische waarde heeft.
Bij de uiteindelijke afweging tussen de beide plannen heeft de jury zorgvuldig kennis genomen
van publieksreacties op de plannen. In de afweging werden ook de risico’s betrokken, die in de
uitvoering van de plannen zouden kunnen schuilen.
Na zeer uitvoerig beraad besluit de jury unaniem, het plan AMC Health Park aan te wijzen als
winnaar van de prijsvraag.
Het plan AMC Gardens eindigt als een zeer sterke inzending op de tweede plaats.
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Bijlage 1 Verloop van de prijsvraag
1e ronde
Wk 10
Wk 12
Wk 12
Wk 13
Wk 14
Wk 14
Wk 17
Wk 17
Wk 18
Wk 19
Wk 19
Wk 21
Wk 21
2e ronde
wk 22
wk 22
wk 23
wk 24
wk 29
wk 33-36
wk 36
wk 38
wk 39
wk 41

do
di
do
vr
wo
vr
ma
wo
ma
ma
di
wo
wo

do
vr
do
di
vr
do
di
ma
vr

9-3-2017
21-3-2017
23-3-2017
31-3-2017
4-4-2017
6-4-2017
24-4-2017
26-4-2017
1-5-2017
8-5-2017
9-5-2017
24-5-2017
24-5-2017

1-6-2017
2-6-2017
8-6-2017
13-6-2017
21-7-2017
14-8/5-9-2017
7-9-2017
19-9-2017
25-09-2017
13-10-2017

openbare voorselectie
Uitschrijfdatum prijsvraag
Sluiting aanmelding deelname informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst op locatie
Sluiting vragenronde
Publicatie 1e nota van inlichtingen
Publicatie 2e nota van inlichtingen
Sluiting registratie deelname 1e ronde
Sluiting inzendtermijn 1e ronde
Sluiting herstel klein gebrek
Publicatie 3e nota van inlichtingen
Toetsing inzendingen
Beoordeling inzendingen
Bekendmaking resultaat 1e ronde
niet-openbare selectie
Informatiebijeenkomst op locatie
Publicatie 4e nota van inlichtingen
Sluiting vragenronde
Publicatie 5e nota van inlichtingen
Sluiting inzendtermijn
Tentoonstelling inzendingen
Toetsing inzendingen
Presentaties en beoordeling inzendingen
Vaststelling juryrapport door de jury
Bekendmaking resultaat prijsvraag
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Bijlage 2 Deelnemers en overzicht besluitvorming eerste ronde
In de rechterkolom is vermeld in welke ronde een besluit over de inzending is genomen.
nr Motto
1 Magical Flying Carpet
Tom Cortoos
Tom Cortoos Architecten
2 De Kruidenhof
Machiel Spaan
M3H
Ronald Bron
Hosper BV
3 urban lobby
Richard Koek
Rijnboutt BV
4 Zichtbaar AMC
Marc Prosman
Marc Prosman Architecten BV
5 De Ervaring
M. van Huut
Alberts & Van Huut International Architects B.V.
6 Naar buiten!!
Rob Torsing
Zwarts & Jansma Architecten b.v.
Bosch Slabbers Landscape + Urban Design b.v.
7 alles wordt beter
Ton Liemburg
Het Ontwerpteam
Bureau Beuk
8 Meer dan een entree.
P. Lugthart
Manten en Lugthart architecten bna B.V.
9 entreepark(ing) AMC
Marije ter Steege
MAATworks
Henk Schuytemaker
VlugP Landschapsarchitecten
Menno Vergunst
VlugP Landschapsarchitecten
10 First things first
Jurriaan de Bruijn
Script Architecten
11 ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC
Dingeman Deijs
Dingeman Deijs Architects
Ulrike Centmayer
12 Woonkamer in het park
Matthijs la Roi
13 van voorterrein naar voorplein
Arie Gruijters
Kunst-Wet
Ryosuke Yago
Kunst-Wet
14 keep calm and get better
Micha de Haas
Architectenbureau Micha de Haas bv
15 via de groene weg weer naar huis
Annelous Rosenstok
Concern Amsterdam
16 Vinden, verrassen, verbinden
Wieteke Nijkrake
NOHNIK architecture and landscapes
Jorrit Noordhuizen
NOHNIK architecture and landscapes
Ties Blaauw
NOHNIK architecture and landscapes
17 LANDMARK
Bas Muilwijk
Bas Muilwijk Architectuur
18 Haussmann & Horta
Joost Hillen
Obliq Architectuur
Johan Boogerd
19 Well.connected
Carolien Schippers
CAS Studio
20 Entree AMC: een intermediair tussen zorg, bereikbaarheid en de groene omgeving
Margreet van der Hoeven
Margreet van der Hoeven Architecten
21 concetto spaziale
René van Zuuk
René van Zuuk Architekten bv

ronde
2
3

1
3
2
4

3

1
3

2
5 / selectie

4
3

3
1
3

1
1

3
1
5
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22 iAMC
Bastiaan Buurman
Bastiaan Buurman architect
Peter Baas
taanBaas
Jeroen Marseille
Marseille Buiten
23 De Serre
Eric Huijten
Greiner van Goor Huijten Architecten bv
RROG Stedenbouw en Landschap
24 de omsloten tuin
H.P. Hartzema
Studio Hartzema BV.
Rudolph Eilander
V8 Architects
Martin Knuijt
Okra Landschapsarchitecten
25 Het einde van de monoliet
Han Dijk
Posad Spatial Strategies
Architectenbureau Koldeweij
26 Hortus Sanitatis
Michiel van Driessche
Felixx
Iris Wijn
Atelier NOU
Steven Broekhof
Atelier NOU
27 Esculaap
J.P.A. Spigt
Architecten van Mourik
Marcel van der Meijs
Palmbout Urban Landscapes
28 Met open armen
J.P.M. van Eldonk
Common Affairs BV
Richard Hereijgers, Albert Jan Kerssen
BTL Advies BV
29 AMC GARDENS
Mathieu Derckx
Mathieu Derckx stedenbouw/landschapsarchitectuur
Jos Roodbol Architekt
Bieke van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
30 AMCity
Maarten Kempenaar
VMX Architects
31 De groene vleugels van het AMC
Tjeerd Bloothoofd
Bloot Architecture
32 FLOW
Marcel Blom
CROSS Architecture
SVP architectuur en stedenbouw, Park
concepts, Mobius consult, Landlab, SKIPP
33 Boulevard of restored dreams
Ir. J.J.A.G. Westelaken
Architecten aan de Maas BV
34 menselijk en modern, binnen en buiten
Gijs Raggers
EGM architecten
35 Kintsugi
Maurits Algra
de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs b.v.
Buro Sant en Co landschapsarchitectuur
36 papaver
ing. A.H.A. Bol
Molenaar&Bol&VanDillen architecten
ing R.D. Dubbeld
MTD landschapsarchitecten
37 Beterhuis
Peter Dautzenberg
pd+p architecten bna+bni
sander schreuder architecten
38 HOLLANDS LANDSCHAP
Rik Lagerwaard
RIK LAGERWAARD ARCHITECTEN BNA BV
39 Vitamine AMC
Ernst van Rijn
wUrck architectuur stedenbouw landschap BV
40 AMC HEALTH PARK
Maarten van Tuijl
na-ma architecture
tom bergevoet architecture
studio nuy van noort

3

5 / selectie

4

3

2

2

5 / selectie

5 / selectie

2
2
2

1
3
2

1

1

1
2
5 / selectie
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41 HA!MC
Dirk Jan Postel
Kraaijvanger Architects
Lodewijk Baljon landschapsarchitecten
42 HORTUS SANA
Carsten Hilgendorf
HOH-Architecten
43 AMC PARK - Een natuurlijke, verbindende verblijfsomgeving als aanvulling op ‘de stedelijke monoliet’
Matthew L. Grace
Hollandse Nieuwe
44 samen onder een dak
Mauro Parravicini
Mauro Parravicini Architects
F. Garofalo
Openfabric
M. Roy Torrecilla
Kartonkraft
K. van Hasselt
Noha
45 Park van verbinding
Burton Hamfelt
BurtonHamfelt Urban Architecture
Juurlink [+] Geluk urbanism - landscape
46 Natuurlijk Toegankelijk
Maarten van Bremen
GROUP A
47 buiten naar binnen
prof. ir. Rients J. Dijkstra
Maxwan architects+urbanists
Buiting Advies BV
48 Sharing is Caring
D. Rademacher
Rademacher de Vries Architects
49 AMC Health City
Bas Horsting
BASTA urbanism
Frans Boots Ruimtelijk Advies
50 De Rode (Groene) Draad
Wienke Scheltens
Movares Nederland B.V.
Dmitri Levin
Movares Nederland B.V.
Iris Huijstee
Movares Nederland B.V.
51 Hortus Apertus
Olaf Gipser
Olaf Gipser Architects
SMARTLAND
52 Zwevende Tuinen AMC
Arman Kayhan
Arman Kayhan Architecten
53 medische tempel aan de promenade
Jurgen Boonstra
Royal HaskoningDHV
54 ENTREE PARKZIJDE
T. Hendriks
Burobol
55 CureIn+CareOut
ir. Bastiaan Knuijt
bastiaan architect & consult
56 MOTTO! "Goed voor mensen zorgen!"
Peter Venbruex
Kragten BV
Harry van Duijnhoven
Kragten BV
Ricky van Lingen
Kragten BV
Tim Meewsen
Kragten BV
Petra Thijs-Spee
Kragten BV
Gertjan Hanckmann
Kragten BV
Elma Schoenmaker
BELW Advies
57 park als entree voor een stad
R. Thani & D. Kerste
jochemsenthani AR
studio marchel wim van dongen
58 ENTREZ!
Pim Marsman
studiomarsman
59 verbinden, verblijven, vinden
Hans Ophuis
NXTlandscapes
60 WATERLAND
Femke Bijlsma
F.Bijlsma Architecten

3

1
2
1

5

1
1

2
1

4

1

1
2
4
1
1

1

1
2
1
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Bijlage 3 Reacties bezoekers tentoonstelling

Algemene opmerkingen/reacties m.b.t. alle plannen
Naast de commentaren per plan zijn er ook gemeenschappelijke en overkoepelende reacties. Deze zijn in
het onderstaande verzameld. De reacties in deze samenvatting en die van de separate plannen zijn
ongewijzigd ingevoerd en gegroepeerd, tenzij een bepaald woord/term/begrip heel vaak in de reacties
voorkwam.
Omdat de commentaren per plan zo van elkaar verschillen zijn er in de verzamelde commentaren per
plan ook verschillende kopjes gebruikt. Een commentaar/reactie is tussen ;..; geplaatst en kan tussen een
enkel woord en een hele zin variëren.
Droogloop Holendrecht – AMC
Heel belangrijk: Ik mis bij alle plannen en overdekte voetgangersoversteek naar het AMC vanaf Holendrecht
NS; Bij alle ontwerpen is de overdekte loop naar het station vervallen. Een verlies!; Een overkapping
van/naar de metro zou ik erg op prijs stellen!; Denk aan de droogloop metrogebruikers; Ik mis in alle
ontwerpen een overkapte ruimte van station Holendrecht naar AMC!; Overkapping naar Holendrecht?; Elk
plan heeft voor en tegens maar zijn over het algemeen goed. Ik mis alleen in alle plannen de overdekte
toegang van station naar AMC. Voor bezoekers niet prettig als het regent; In alle gevallen mis ik de
overkapte verbinding tussen station(s) en AMC. Deze overkapping wordt heel plezierig gevonden vooral bij
regen; Mis bij elk plan wel een afdakje van Holendrecht naar AMC; Overdekte route van trein/metro
station. Zo kort mogelijke route trein/metro station; Omdat het vaak regent en het best een stuk lopen is
vanaf de metro/trein, zou een afdakje over het looppad praktisch zijn; Voetgangerspad naar metro zou toch
weer overdekt moeten; Mis bij allemaal de “droogloop” vanaf de metro. Blijft de fietsenstalling ook droog?;
Over het algemeen mis ik: overdekte toegang vanuit metro/trein; Ik mis in bijna alle plannen de
“droogloop”; De droogloop tussen station en ingang sneuvelt bij alle ontwerpen. Dat is heel onhandig! 75
plaatsen in de fietsenstalling is wel erg weinig; In welk ontwerp ook -. Het meenemen van een overdekte
brug/voetgangers pad vanaf Holendracht naar het AMC; Beter om bij een overkapping rekening te houden
met de overheersende windrichting bij regen; Droogloop naar bus/taxi/metro. Vereist!; Overdekte gang
tussen ziekenhuis en Holendrecht station Onmisbaar; Geen overdekte looproute naar NS; Voor allemaal
geldt ”geen of te weinig plek voor fietsen. Geen “droge” weg naar station/metro; Waar is de droogloop?;
Heel belangrijk!!! N.B. Droogloop voor patiënten en medewerkers. N.B. Dit stond in de vraag! Dit moet geen
ondergeschoven kindje worden!; Overkapping van ziekenhuis naar metro. Komt er nog een overkapping
naar de metro?; Belangrijk pluspunt blijft vanaf OV droog in het AMC te komen. Eventueel met loopbanden
over de grond conform Schiphol. Er is geen mogelijkheid om beide punten om roltrappen sowieso naar level
3 te doen. Dit zal vele liftbewegingen schelen; Iedereen kletsnat naar binnen; Overkapping van de
tram/metro naar het AMC missen wij. Deze wordt zeer gewaardeerd bij regen/sneeuw/ Geldt voor alle
plannen; Het is wenselijk om van trein/metro Holendracht overdekt naar het AMC te kunnen lopen; Mis bij
allen droogloop naar station; Een overdekte wandelweg vanuit het station is heel veel waard; Ik ben er blij
met het overdekte wandelpad naar station en bus; Alle plannen geen droogloop naar de metro; Geen droge
toegang tussen metro/trein en AMC; Droogloop naar de metro, korte route!; Graag wil ik nog even
benadrukken dat een droogloop van en naar OV belangrijk en gewenst is bij de beslissing over de plannen;
Wat lastig om meteen een voorkeur uit te spreken. Recht pad Holendrecht – AMC: Een aantal ontwerpen
heeft geen recht pad van bus/metro naar de ingang, maar leid je door een kronkelparkje. Die dagelijkse
omweg gaat gauw vervelen; Laat er a.u.b. een directe weg zijn tussen station en ingang geen extra meters
alleen voor de mooiheid.
Fietsers/Bewaakte fietsenstalling/Fietskluizen
Fietser vanuit NS rijden om. Gaan ze dat ook echt doen? Zie huidige situatie; Parkeerplaatsen fietsers te
weinig; Bij alle plannen mis ik de fietsenstalling; Over het algemeen mis ik: overdekte toegang vanuit
metro/trein en 75 fietsplekken is veel te weinig; Denk aan voldoende plek fietser/motoren; Denk aan
fietskluisjes (racefietsen en aan fietsverbinding vanuit Holendracht naar fietsenstalling). Fietsen willen niet
omfietsen; Waar blijft de parkeervoorziening voor fietsers; Ik zie weinig fietsenstalling bij allemaal; In alle
parken mis ik een grote moderne en uitnodigende fietsenstalling!!!! Niet gastvrij voor bewegende
collega/bezoeker/student; 75 fietsplaatsen is te weinig (Overdekt? Bewaakt? Op slot?); Voor mij is het
bijzonder belangrijk: logische fietsroutes en voldoende stalling en ruimte om buiten te zitten zonder in de
uitlaatgassen te zitten; Te weinig fietsenstalplaatsen (> 500 nodig).Voor alle plannen: Te weinig/slecht
nagedacht over fietsers. Er zijn altijd weinig stallingsplaatsen. Dit moet sterk verbeterd worden.
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Duurzaamheid. Denk aan je sportieve personeel; 75 fietsen is dat alleen voor bezoekers? Waar gaat
personeel dan staan?; Verbaas me over de “royale” fietsenstalling van niet minder dan 75 plaatsen (veel en
veel te weinig, zeker gezien het accent op groen en milieuvriendelijk).
Kiss & ride/park
Goede Kiss & Ride. Groen buiten voor patiënt en personeel. Met wat horeca erbij. Parkeergarage onder
ingang; Ter overweging Kiss & Park (dus eerst je moeder afzetten, dan parkeren en dan samen verder).
Parkeren/tekort aan parkeerplaatsen/extra parkeerlaag ondergrondse garage
Ik mis een overzicht van getallen om te vergelijken; hoeveel parkeerplaatsen/fietsplaatsen in
parkeergedeelte; Voor allemaal; maak er nog een parkeerlaag onder. Dat scheelt in de ruimte op de ruimte
op 01 en geeft lucht in parkeerruimte op het terrein.
Trauma helikopter
Trauma Heli?; Ik mis het helikopterplatform die bij de uitbreiding en samengaan met de VU noodzakelijk is.
Entree rookvrij
Ik wens dat de entree rookvrij wordt. Het past niet bij een ziekenhuis anno 2017 als er sigarettenrook of
uitlaatgassen te ruiken zijn op weg van station naar ziekenhuis. Ook mogen rokers niet zichtbaar zijn;
Rookruimte laten vervallen (alle ontwerpen).
Milieu/duurzaamheid/Onderhoudsvriendelijk
Voor alle ontwerpen geldt dat ik erg blij ben met de aandacht voor het milieu (in alle opzichten); Voor mij
het belangrijkst milieu overwegingen; En Duurzaam!; Uiteindelijk ontwerp moet onderhoudsarm zijn;
Onderhoudsvriendelijk?; Denk aan onderhoudskosten en hoe het er over 10 jaar uitziet. Onderhoud kan
ook door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Extra tourniquets: Op alle plannen mis ik een extra
ingang voor als er één tourniquet in storing is of onderhouden wordt. Zo te zien wordt tourniquet gebruikt
gecombineerd met een schuifdeur in de tourniquet. Dit heeft het voordeel dat er dan mindervalide
voertuigen e.d. door heen kunnen, maar een groot nadeel is dat de deur om moet switchen naar deze
schuifdeurstand en gezien het aanbod van lopende personen vrees ik dat dit problemen gaat geven; Let bij
het maken van de keuze a.u.b. op terugkerende onderhoudskosten! En de Veiligheid, er mogen geen
hoekjes in de tuin ontstaan waar te weinig zicht op is en vervelende situaties kunnen ontstaan; Wat kost het
(onderhoudskosten groen??); Krijgt AMC zelf ook een likje verf? Ongedierte: Ratten en muizenoverlast.
Voor wat betreft de nieuwe hoofdingang. Wat me opvalt, is dat er veel groen, bosschages en parklandschap
gedacht is door de architecten. Het ziet er werkelijk schitterend uit. Echter vanuit mijn functie bij het
directoraat Services heb ik met de ongediertebestrijding te maken. De laatste tijd worden er steeds meer
ratten en muizen gesignaleerd door onze ongediertebestrijder. Ratten zijn een groeiend probleem omdat er
niet meer direct met giftige lokmiddelen gewerkt mag worden door de overheid. Daardoor is er momenteel
een groei aan ratten in Amsterdam Zuidoost en is er ook een aanwas van rattenpopulatie rondom het AMC.
Samen met onze ongediertebestrijder zijn we bezig dit zoveel mogelijk te voorkomen; Mijn zorg is nu vooral
dat wanneer we een parklandschap met waterpartijen voor de deur krijgen, waar mensen gezellig kunnen
lunchen en er meer afval zal komen. Aantrekkelijke voedselbron voor ratten, en dat de bosschages en het
afgevallen loof in de herfst en winter een prima nestomgeving voor ratten en muizen zal geven; De
exploitatie kosten zullen hiermee stijgen wan er zal meer aan preventie gedaan moeten worden. Want
uiteindelijk willen we ook niet dat onze bezoekers en medewerkers regelmatig ratten en muizen zien als ze
gezellig buiten zitten of wandelen. (helaas is dat al een paar keer voorgekomen rondom gebouw J en het
Ronald McDonalds huis); Bij de ingang moeten bijna helemaal geen planten en struiken meer staan.
Controleerbare bakken. Er is ontzettend veel rattenoverlast er komt te veel vuil in de bosjes;
Rolstoelvriendelijk
Veel groen/park
Liefst veel groen!; Veel groen is fijn!; Veel groen; Veel groen is goed en dan vooral voor patiënten en
bezoek.) ; Buiten kunnen zitten in weer en wind. Veel zitplaatsen. Surinaamse planten mogen er ook in;
Mooie tuin/park met heuvel; Zitgelegenheid in park; Algemeen: Park idee top!! Meer zitgelegenheid in park
en deels overkapt in NL weer!; Naast bestaande ideeën een viskraam (GVD); KM rondjes aangeven (op
straat of bodjes) om beweging van personeel te stimuleren tijdens pauze o.i.d.; Probeer ervoor te zorgen
dat het mogelijk is voor medewerkers (mogelijk ook patiënten en bezoekers) om buiten een goede
rondwandeling te maken. Nu is er om het AMC een wirwar aan paden die voornamelijk gericht zijn op de
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toegang tot de parkeerplekken. Maar het zou juist mooi zijn om in de pauze een stevige wandeling te
kunnen maken, zonder steeds wegen te kunnen oversteken. Het zou ook fijn zijn als deze wandeling ook bij
minder weer (dus geen gras/modder) te maken is; Verder zou het voor medewerkers een buitengym fijn
zijn. Hiermee bedoel ik fitness apparatuur, maar voor buiten zoals de gemeente Amsterdam tegenwoordig
in veel parken neerzet.
Toegankelijkheid/brede toegang en doorgang/specifiek vervoer/loopband
In alle plannen lijkt de entree als verblijfsruimte erg klein en niet geschikt om de grote toenemende
stromen bezoekers, staf en anderen aan te kunnen; Vrij nieuwe gebouwen t.o.v. een andere achtergrond.
De vraag is of dat mooi wordt; Maak verbinding met SEH, nachtingang!; Is er ook een ruimte af te spreken
zodat het huisdier mee kan, maar niet meer binnen komen?; Miva: Hopelijk meer rolstoelplaatsen –
parkeren. Wij zitten hier regelmatig 1 of 2 weken en mijn schoonvader vindt bijna nooit een plek vlakbij de
ingang; Route naar metro ’s avonds sociaal veilig houden; Bij alle plannen waar parkeren invaliden hun
auto? Of gaan idee met shuttlebus vanaf een ander punt. (Wat doe je dan met elektrische rolstoelen?
Ondergrondse garage? Waar is de overdekte verbinding Holendrecht AMC?); Loopbrug zonder lift. Auto’s
zoveel mogelijk uit zicht. Probeer ervoor te zorgen dat het mogelijk is voor patiënten om vanaf station
Holendrecht naar het AMC gelijkvloers en zonder lift te lopen (ook met kinderwagen, rollator of rolstoel) Ik
denk dat dit kan door een licht hellend looppad vanaf het busstation te creëren. De lift bij het Ronald
MacDonald huis is vaak vies, langzaam of kapot; Helaas allemaal leuk en groen, maar qua logistiek volledig
voorbijgaand aan wat de bezoeker wil, namelijk niet nog meer lopen. Waar zijn de bewegende trottoirs?
Hoe manoeuvreer je rolstoelen door zo’n tuin? Is het comfortabel bij regen, ijs. Van welke kant komen de
stormwinden en regen. Waar staan de rolstoelen. Ook trein/metroreizigers lopen moeilijk. Inzetten
specifiek vervoer: De afstand van het station tot de entree blijft te groot voor mensen die wel zelfstandig
kunnen reizen maar minder goed kunnen lopen; Rolstoelvriendelijk maken; Brede paden/apart
shuttletracé; Ook voor de personen-shuttle die op de 0-laag rondrijdt zie ik geen voorzieningen zoals een
vrij of ruim genoeg traject buiten richting metro/trein. Doorgang in monoliet: Gezien het feit dat nu de
shuttle pendelt van A0 naar C0 via de drukke en veel te smalle gang A0-122 en C0-338/204; lijkt dit een
goede gelegenheid om dit vervoer, indien dit blijft bestaande ruimte te geven zodat publiek, werknemers,
patiënten, minder-validen en kinderen niet voor de shuttle opzij hoeven. Te verwachten valt dat er veel
mensen zich zullen ophouden in het park. Hier kan je dus ook niet met een shuttle dwars doorheen gaan
rijden op smalle paden!; Oplossing zorg voor een goed traject dat breed genoeg is voor personen en de
shuttle of geef de shuttle een apart tracé. Zorg voor een goed traject dat breed genoeg is voor de shuttle en
mindervalide voertuigen aan één zijkant (C0) in de vorm van een sluis i.v.m. kou. Er zitten in A0 naar buiten
twee nieuwe Tormax schuifdeuren (vorige jaar geplaatst)die hergebruikt kunnen worden (ander kleurtje
geven). Deze ingang kan dan ook bij uitval van een tourniquet gebruikt worden. Loopband: Wat in alle
plannen ontbreekt, is een lopende band (conform vliegveld) voor moeilijk lopende patiënten; Lange
afstanden – soort roltrap zoals op Schiphol voor mensen die moeizaam lopen zeker vanaf de metro;
Waarom geen lopende band?; Verbinding Holendrecht OV met AMC 01 en 0 vloer integreren. Overweeg
rolpaden en geen troltrappen (naar parkeergarages Schiphol);
Diversen
Heel erg jammer dat alle plannen zich alleen op de gevels van het AMC richten en er geen connectie wordt
gemaakt met de Meidbergdreef waardoor het AMC een aparte enclave blijft en niet echt onderdeel van de
stad is. Een gemiste kans!!!;
Epistel (ontvangen)
Plan D/AMC Gardens is radicaal en innovatief, het uitgangspunt blijft trouw aan de oorspronkelijke
architectuur maar het entreegebouw is klein en de 2 smalle en lage ingangen (hoofd ingang en poli) blijven
gehandhaafd, net zoals bij drie andere ontwerpen. Plan E. AMC/Health park is ook radicaal doordat het de
ringweg geïncorporeerd heeft en zo een mooie verbinding legt tussen het AMC en de omgeving. Wel
jammer dat de trap op het noorden legt. Het entreegebouw oogt speels en lichtvoetig maar is nog niet echt
uitgewerkt.
De uiteindelijke keuze is gevallen op plan B omdat het enige plan is dat tot in het gebouw is uitwerkt. De
keuze om de lage plafonds eruit te halen is radicaal, hierdoor wordt de scheiding tussen de poli- en
hoofdingang opgeheven en focust de aandacht zich op de entree. Door deze ingreep komt een ruim
doorzicht naar de achterliggende pleinen en stroomt er letterlijk meer licht en lucht in het gebouw. Door
het entreeplein met een serre te overkappen is het klimaat controleerbaar en kant het hele jaar de
beplanting goed worden bijgehouden (wellicht i.s.m. de Hortus van de UvA?) Het ontwerp van de Serre zelf
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is daarentegen nog niet erg onderscheidend, daar kan nog een slag in gemaakt worden. Wellicht in
combinatie goede toegepaste kunstopdracht (bijvoorbeeld in het glas of de wanden)?
De andere vier plannen gaan uit van een parklandschap waarbij de seizoenen een rol spelen. De helft van
het jaar is het waarschijnlijk niet zo mooi en groen als op de tekeningen. Ik mis in de voorstellen een 4seizoenen tuin á la Piet Oudolf.
Mobiliteit. De voorspelling is dat we steeds minder in de auto naar A en B zullen gaan en het gebruik van
het OV verder zal toenemen. Station Holendrecht is goed bereikbaar, maar het station ligt voor een patiënt
soms ver weg van de ingang. Hier zou nog meer aandacht in het ontwerp moeten steeds. Misschien een
lopende band vanaf het station zoals op Schipphol en een drop off parkeerplek waar patiënten worden
ontvangen en begeleid naar een wachtzone waar de mantelzorger – na te hebben geparkeerd – de patiënt
kan ophalen.

Plan A, Zuiderpark, de nieuwe entree voor AMC
Beoordeling van het plan als geheel
1e keus ook zijn genoemd: Stijlvol, past bij gebouw, helder plan, vriendelijk, goede vloeiende overgang
tussen park en entree, strak en toch groen ontwerp, duidelijke route erheen maar niet te grote
ontvangsthal, je wordt niet overrompeld maar wel ruim genoeg, juiste uitstraling, goede aankomst,
uitnodigend door ophoging van dak! Tuinconcept super! meest passend bij oud gebouw erachter en richting
station, mooie open hal met uitzicht op groen, de luifel past goed bij het huidige gebouw, mooie paden
voor de patiënt, open, groen, warm, Fijn, een teletubbie park (positief bedoeld), mooi dat er echt een stuk
natuur is voor werknemer en met name patiënt, mooiste voorstel, waarbij het een idee zou zijn het water
van plan B te integreren
2e keus ook zijn genoemd: Leuke verbinding. Mooi park, licht met ruimte effect, erg mooi en prettig voor
een wandeling en even buiten zitten. Rolstoelroute kan interessanter. Tuin kan spannender. Entree is goed
zichtbaar. Lekker groen en geen auto’s
3e keus ook zijn genoemd: keus via natuurlijke vormen, de overkant naar het ziekenhuis, mooi groen,
Netjes. Ondergrond parkeren, mooi dat de heuvel geleidelijk oploopt, mooie organische vormen.
Kritisch/vragend: 13 in een dozijn; aardig (3); redelijk; meer licht, lampen voor veilig gevoel; komt over als
een ouderen instelling. Saai: Tuin nodigt niet uit (saai); Mooi, beetje saai.
Park/tuin/groen/water
Mooi groen; Mooi open en groen ontwerp; Simpel, maar goed; Mooie tuin; Mooi groen en rustig design;
Mooi park met veel natuur; Mooi en toegankelijk park; Het leukste idee, groen en rustig; Eenvoud in
ontwerp is sterk. Paviljoen nogal krap; Mooi park! Veel bloemen, leuke paden; Mooi Simpel; Mooi park,
goed gesitueerd! Groen, eenvoud, functioneel en toegankelijk voor rolstoelen. Mooi in zijn eenvoud;
Aantrekkelijke vloeiende “lijnen” in park voor entree; bosrijk; mooi flora- en fauna gebruik; Mooi dat het
entreegebouw een groen en duurzaam dak heeft. Hierdoor gaat het volledig op in het park; Mooie tuin,
rustig, groen; Ruim; Voldoende bankjes is een must; Mooie sfeervolle entree; Zorg voor verwarming van de
garage i.v.m. afsterven grasmat. Zie de Arena; Zakelijk maar niet “te”. Tuin als park ziet er goed uit; Mooi
groen park, Leuke kronkelende paadjes;
Water: water er mooi bij betrokken, mooie waterpartij. Goed evenwicht tussen parkeren en natuur
Kritisch/vragend: Tuin oog leuk maar vooral doordat het in bloei staat; Teveel groen; Weinig
ontspanplekken in tuin; Iets te volkstuinachtig. Wel mooi voor in een woonwijk. Mis zakelijkheid; Teveel
tuin. Ontwerp entreegebouw met schuine daken past niet echt bij AMC stijl; Focus op park, wordt een te
leeg park; Te weinig groen.
Paden/zitplekken
Ik denk dat dit de meest praktische oplossing is. Je loopt snel het AMC in. Is het wel te doen voor rolstoel
patiënten die met het OV komen? En misschien wat meer bomen beschutte plekjes? Zodat je even lekker
kunt zitten; Paden nodigen uit om niet alleen rechtdoor te gaan. Zijn er voldoende zitplekken om terug te
trekken?; Onfunctioneel park.
A en E (zijn regelmatig met elkaar vergeleken)
Mooi ontwerp, heeft niet de x-factor, zoals plan E, maar niet gek met veel groen en strakke entree; Mooie
natuurlijke paden. Eén centrale entree vanuit waar er duidelijke paden naar poli en ziekenhuis gaan spreken
mij erg aan, net als bij plan E; Plan A en E vind ik beide heel aantrekkelijk, met veel groen. Wel voor ’s
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avonds goede verlichting; Aardig plan. Gebouw zou meer naar hoofdgebouw toe mogen. Tuinenverhaal en
parkeren ziet er goed uit. Zou deze architect met het plan E laten communiceren; Plan A en E spreken mij
het meest aan; Voorkeur A. Entree mag wat groter. Advies is om A en E te laten samenwerken. Ook meer de
hoogte in om echt een hal entree te hebben; Entree mooi maar mis zitgelegenheid in het groen. Een trap
zoals in plan E zou mooi zijn in dit ontwerp; Na plan E zeker een goede optie.
Verkeersstromen
Prima plan, heldere verkeersstromen; mooie entree. Goede verkeersstromen. Goede parkeerplek fietsen;
Mooi plan met goed route naar metrostation. Rustig beeld dat goed past in het landschap; Korte directe
route voor fietsers naar station Holendrecht. Prima; Fietsroute is nogal ingeperkt.
Fietsers: Waar parkeren fietsers?; Fietsenstalling? Beschermd? Hoeveel plaatsen?
Droogloop Holendrecht
Alleen jammer dat de verbinding naar het station Holendrecht niet een dak heeft dat je droog daar naar toe
kan lopen; Voorkeur. Fijn overdekt van en naar station; Leuk plan maar waar is de droogloop; Favoriet.
Geen overdekte looproute naar NS. Mooi maar eenvoudig; Geen droogloop voor trein- en metrogebruikers;
Helaas geen overkapping looproute. Holendrecht NS - Ingang AMC. Dus ’s winters glad regen etc. niet fijn
voor patiënten, bezoekers en medewerkers; Alleen wat overkapping vanaf de metro/trein/bus zou handig
zijn. Is een overdekte loop vanaf de metro mogelijk?; Niet echt uitnodigend. Kaal. Cleane uitstraling en niet
rekening gehouden met regen voor mensen die droog van het station naar het ziekenhuis lopen; Vergeet
het afdak vanaf Holendrecht niet. Met een rolstoel o.i.d. niet fijn om 5 minuten of langer door de regen
naar AMC te gaan; Niet droog naar station. looproute metro-ingang wellicht niet direct genoeg; Te
omslachtige route naar Holendracht; Mensen kiezen voor lopen kortste route, ze zullen dus waarschijnlijk
laatste stuk gaan afsnijden; Loopverbinding op onhandige plek met metro; Slechts 1 verbinding met
station/Amstel III.
Parkeren
Goed dat de parkeergarage volledig overdekt is vormgegeven onder het landschap. Hierdoor is het park qua
schaal en uitstraling overtuigend. Mooie natuurlijke overgangen; Aantrekkelijkst ontwerp, Garage mooi
weggewerkt. Probleem met fietser op voetbrug?; Mooi park. Parkeren uit het zicht is prettig. Positief dat zo
min mogelijk asfalt en auto’s zichtbaar zijn voor voetgangers; Spreekt me het meest aan: groen entree,
parkeren weggewerkt op niveau 01; Wel wat saai qua vegetatie, wellicht ter inspiratie wat elementen uit
plan D AMC Gardens gebruiken?; Mooie vormgeving park, waardoor fijne entree. Mooi weggewerkte
parkeergarage; Past goed bij rest AMC. Mijn favoriet!
Kritisch/vragend: Meest duidelijk, maar waar komen de parkeergarages? En waar is de droogloop naar het
station?; Jammer dat je nog auto’s ziet; Lijkt weinig parkeerplek; Vlak. Te weinig parkeergelegenheid voor
fietsen en dergelijke; Te veel auto’s in het zicht. Beetje saaie tuin.
Veiligheid
Overdag leuk. Maar lijkt ’s avonds minder veilig; Mooi en gebruikers kunnen snel bij het OV. Maar misschien
niet veilig in het donker?
Rokers
Kunnen de rokers eindelijk eens weg van de ingang en ergens anders in de omgeving terecht. Bij deze
grootste pluspunt. Voor patiënten is het heerlijk eens echt uit het ziekenhuis te zijn als ze even naar buiten
kunnen; Rokersruimte bij de ingang is een heel slecht idee voor een ziekenhuis.
Entreegebouw
Mooi plan, mooie entree, rustige entree, open, duidelijk zichtbaar, geweldig, nog mooier met meer
verschillende niveaus, de entree-overkapping is geweldig! Prettige binnenruimte vormt een warm welkom!
Ingang met allure! Doet mij denken aan het nieuwe treinstation van Rotterdam Centraal; Veel aandacht
voor duurzaamheid. Functioneel, Modern: schuine dak Subtiel: Less is more, prachtig subtiel vormgegeven
plan!!
Kritisch/vragend: Hoe overzichtelijk is een organisch gevormde entree als je voor het eerst binnenkomt?
Vorm is mooi van de aanbouw, maar de inrichting lijkt op een crematorium; Nog meer groen, Mag je bij
mooi weer op het gras picknicken, dan is het fijn. Hoogte: Hoop dat het plafond hoog genoeg is, ingang wat
laag. Kil: te kil en modern; past niet bij een ziekenhuis. Vorm van de entree leuk t.o.v. het AMC. Groen dak
ook een goed idee. Verder vrij simpel t.o.v. de andere ideeën; Binnen een beetje kaal; Interieur doet aan als
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centraal station waar je snel weg wilt; te steriele uitstraling. Saai/niet vernieuwend: Weinig creatief. Lijkt
teveel op Rotterdam CS; onuitgesproken/clichés; Afstand van de entree wordt alleen maar langer. Beetje
saai plan; Saai. Geen toevoeging aan de ingang zelf. Extra ruimte buiten wordt niet benut; Saai, koud en
weinig uitnodigend om naar het ziekenhuis te gaan; Degelijk plan. Leuk voor een streekziekenhuis; Niet
bijzonder; Deze entree heb ik in meerder variaties wel vaker gezien; niet vernieuwend; minst spectaculair
design. Weinig veranderd van huidige situatie. (waar is het afdakje?); Te vlak; Interieur entreegebouw lijkt
wat nietszeggend. Centrale infobalie niet prominent zichtbaar; Weinig vernieuwd blijft links/rechtsidee
houden tussen beiden ingangen; Lieflijk maar tikje saai misschien; Erg vlak, weinig inspirerend. Donker:
sombere hal; Te donker, te makkelijk; Goed entree. Jammer dat dak van entree zo donker lijkt; Wel wat
donker misschien binnen; Ik vind het ontwerp wat donker overkomen in de ontvangsthal.
In relatie tot huidige monoliet
De entree is hoekig en past goed bij de andere bouwdelen. Het park is juist speelser en legt zo de
verbinding met gebouwen en wandel- en fietspaden in de omgeving. De auto’s zijn uit zicht (beter dan bij
de andere plannen) maar doordat de entree los is komt in de parkeergarage toch ook daglicht binnen; Heel
erg verwelkomend; The project is really related to the existing building. It creates a completely different
experience with the garden that is connected by the new building; Subtiele ingreep (over entree gebouw)
vormt een duidelijk contrast met het bestaande ziekenhuis. De kernactiviteiten van het monumentale
gebouw blijven hierdoor overeind; past qua design het beste bij het AMC! Past bij sobere inrichting AMC;
entree past qua grootte en doorbreekt vierkant monoliet; Mooie materialisering van het meubilair dat een
dialoog aangaat met het bestaande ziekenhuis; Mooi uitnodigend; Past bij het gebouw; Mooi dat de
nieuwbouw het huidige gebouw in haar waarde laat.
In relatie tot omgeving
Een mooie subtiele verbinding van zowel de groene omgeving als de gebouwstructuur. Omliggende groen
wordt in een mooi part verbonden met het nieuwe Zuiderpark. Waarin een overdekt plein de structuur van
het bestaande gebouw versterkt. Een mooi ontworpen paviljoen dat reageert op het gebruik, op de
bestaande context en welke een echte entree/ontvangst vormt in het omliggende groen. AMC zelf blijft
zichtbaar; Heldere verbindingen met de bestaande kwaliteiten van de omgeving, zowel park als gebouw;
Geweldige verbinding binnen-buiten en AMC-omgeving. Wat moet het voor patiënten en bezoekers heerlijk
zijn om hier te wandelen! Mooi gebouw, steekt af tegen huidige gebouw. Lijkt op een stadspark niet op een
ziekenhuis ingang. Toegankelijk, efficiënt en passend bij het AMC. Mooie beplanting die het goed doet in
het Nederlandse klimaat. Het ontwerp van het parkpaviljoen is gericht op de ervaring van het nieuwe park.
De buitenkant heeft een transparante uitstraling en gaat daarmee op in het groen van het park. Erg goed
geworden. Zou goed zijn als ook de waterpartij/sloot die er nu al ligt nog verder in de plannen betrokken
wordt.
Verhouding gebouw/park
Mooi entreegebouw, park kan beter; Mooie entree, tuin gewoontjes; Wel mooi gebouw en leuke tuin; mooi
zoals het groen overloopt in de entree!; Park/tuin leuk. Entree mooie vorm; Absoluut favoriet. Door niet al
te opvallende nieuwe hoofdingang en mooie rustgevende ruime tuin. Hoe meer natuurlijk groen des te
beter voor patiënt en personeel!; Mooie combinatie entree voor ziekenhuis en poli; Toegangsgebouw
“luchtig” door open hoek bij AMC. Tuin wat minder speels als bij plan C.
Verhouding huidige gebouwen/grootte/uitstraling gebouw/aansprekendheid
Past misschien minder goed bij het oude AMC gebouw. Misschien niet zo gezellig in de winter?; Meer
groene leegte dan park helling. Hellend terrein is barrière. Ingang te modern bij rest van AMC gebouw;
Jammer dat het “voorzet-gebouw” niet omgedraaid is; Is dit wel groot genoeg (in relatie tot andere grote
volumes in de atria); Niet passend bij de uitstraling van het gebouw wel mooi interieur. Binnenkant mixen
met C. Mooi gebouw, sluit alleen niet zo aan bij de rest van het AMC; Buitenkant lijkt op Eye museum.
Binnenkant daarentegen erg mooi qua interieur; Niet mooi bij bestaande bouw; Het creëren van een echt
park lijkt me op deze plek wat geforceerd zo tussen een station en een ziekenhuis. Daarbij spreek het
ontwerp van het overdekte deel mij niet aan. Kijkende naar de architectuur van de rest van het AMC;
Entree, erg klein; Gemiddeld plan. Ontvangstpaviljoen te krap; Hier mis ik vooral de inkijk in het ruime
gebouw met entree. De minste van de 5; Past niet bij het gebouw; Lijkt wel een fabriek. Te hoekige
constructie; Mooie entree maar toch steeds het gevoel van twee gescheiden ingangen; Mooie entree van
de buitenkant. Verder erg beknopt; Te veel poeha; niet functioneel; spreekt niet aan; Weinig realistisch, er
komen ook veel ouderen en minder validen met het OV; Niet doen; Spreekt niet aan.
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Plan B, De Serre
Beoordeling van plan als geheel
1e keus ook zijn genoemd: Past qua vorm het beste bij huidig gebouw. Mooi ruim en licht. Genoeg ruimte
voor groen; Meest praktisch. Van binnen zeer mooi, droogloop groot voordeel, lijkt vooral ook met slecht
weer fijne zitplekken te hebben; Veel parkeerplaatsen. Mooi uitzicht van binnen naar buiten; Serre is
prachtig. Ruime parkeergelegenheid. Veel groen en daglicht. Glas; Positief: parkeerdek onder de grond.
Voorkeur: Mogelijke winnaar; Mijn favoriet; Mooiste optie; Mooi, zakelijk, efficiënt; Veruit het mooist en
meest praktisch; Veruit de fraaiste; Spreekt me het meest aan; Dit vind ik het beste plan; +++ mooi uitzicht;
Uitstekend idee, menselijke maat. Mooi duurzaam; Schitterend!; Mooi maar hetzelfde al bij het Erasmus;
Mooi, met groen en roltrappen; Gaaf!;Ziet er niet verkeerd uit; Leuk; Prachtig plan!
2e keus ook zijn genoemd: Heel gaaf; Buiten lelijk, binnen mooi; mooi groen; Prima; Vooral de waterpartijen
vind ik erg mooi en het entreeplein vind ik origineel en het karakter van het bestaande gebouw komt goed
tot zijn recht; Mooi. Praktisch. Ruim, oogt prettig bij binnenkomst; Ook een leuk ontwerp maar A is het
beste.
Kritisch/vragend: Nee; Niet doen; Lelijk; Niet mooi; Onaantrekkelijk; Vreselijk; te grauw; Minst
aantrekkelijk, gesloten; Spreekt me niet aan; meteen de prullenbak in; Te bedompt! Balie is lelijk! We willen
daar juist vanaf!; Lelijk. Auto’s. Goedkoop aanzicht; Vind ik erg lelijk en onpersoonlijk; Minder; Zegt me niet
zoveel; 4e keus. Terugkomen op wat net is afgebroken. Slecht plan; 5e keus. Fijn dat er binnen veel ruimte is
voor planten en licht. Ontwerp verder wat hoekiger; Fijn dat we binnen genoeg licht hebben, maar ik vind
het het minst mooi; Zorgt ervoor dat je altijd een buitengevoel kan krijgen, gebouw verder wel saai. Op zich
mooi maar mis een buitenruimte waar je in de pauze lekker kan zitten; Leuk idee, maar zie je de polder
terug? Past niet bij het gebouw; Meer iets voor een botanische tuin dan een ziekenhuis. Past niet bij het
huidige gebouw; Weinig wegwerking oude gebouw; AMC heeft al genoeg pleinen; Te veel “oude AMC-stijl
(bruin/rood/vierkant. Niet mooi; Van binnen (de Serre) prachtig, maar sluit die serre van buitenaf wel zo
mooi aan bij de oude gebouwen?; plan doorbreekt de AMC structuur niet, wat ouderwets karakter
bevestigt; Gebouw past niet bij het AMC.
Droogloop Holendrecht
Ook geen overkapping vanaf station naar AMC; Geen droogloop?; Kan van de pergola een (bijna)
drooglooproute worden gemaakt?; Pluspunt: overdekte route van metro naar hoofdingang belangrijk!;
Overdekt naar het station; Overdekt naar station; Ook de loopbrug naar station is perfect in alle
weersomstandigheden; Goed dat het afdakje van metro naar ingang wordt behouden; Deze is het fijnste!
Afdakje is essentieel; Wel graag droog naar het Station; Afdak is nodig!; Enige met overdekte looproute
tegen regen. Mooie serre; Heeft zo te zien wel een afdakje maar ik weet niet of je er droog onder blijft;
Grootste voordeel; overkapping van/naar trein en metro; Deze is het mooist. Is er een overkapping naar de
metro?; overdekt naar Holendrecht!; Bij dit plan kunnen voetgangers (o.a. personeel dat ’s ochtend vroeg
en ’s avonds laat naar station Holendracht moet) veilig en snel op de plaats van bestemming zijn; Goed
ontwerp. Voor mensen met OV goed dat er een overkapping is naar het station; Mijn duidelijke voorkeur
i.v.m. de overkapte voetgangers mogelijk het doortrekken van het reeds bestaande idee; Erg mooi, maar
wat niet duidelijk is, is of de route vanaf de metro overdekt is.
In relatie tot huidige gebouwen/situatie
Uitstekend. Wat mij betreft de beste. Gezellig. Borduurt voort op het AMC architectonisch; Sluit mooi aan
op bestaande bouw; Heel erg mooi en openvormen passen bij het huidige pand/panden; Mijn voorkeur.
Prettige hoge plafonds. Past bij het huidige gebouw. Onderhoudsvriendelijk; Beste plan, past beste bij
architectuur van AMC gebouw. Misschien tuinen aanpassen; Past bij de huidige situatie; Vrij hoekig maar
wel passen bij de rest van de gebouwen; Best uitgewerkt, past het meest bij de architectuur van de rest van
het AMC; Serre past bij bouwstijl AMC en is het enige ontwerp waarbij er echt één centrale ingang is;
ruimtelijk en groot stedelijks van ontwerp; De entree is vierkant en past heel goed bij het AMC; plan waarbij
het huidige gebouw goed wordt verbonden met entree; Strak, passend bij de ander blokvormige panden.
Licht en veel groen; gelijkwaardige entree (warm, open gevoel) voor automobilisten en bezoekers die met
OV komen. Interieur entree mooi groen. Mooie aansluiting met bestaande monoliet. Duidelijke zichtbare
infobalie – als een baken; Vierkante entree past goed bij AMC. Goed gebruik van licht en water; Een mooi
sobere entree met een goede uitstraling. Dit ontwerp sluit het meestaan bij de bestaande bouw; leuk dat
bestaande gebouw binnen de entreehal getrokken is; Past wel bij de lijnen van AMC gebouw
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Kritisch/vragend: Waterpartij leuk. Serre i.v.m. daglicht, goed idee maar wel weer een harde
vierkante/rechthoekige vorm; maakt de aanblik van het AMC niet zachter; Leuk dat het ziekenhuis
geïntegreerd is in de serre, alleen komt de serre over als log en steekt af bij de rest van het geheel.
Binnentuin
Er is een echte binnentuin: voor alle jaargetijden. Goed; Mooi dat er veel groen binnen is; Leuk dat er ook
veel groen binnen is; binnentuin groot voordeel; Entree binnen erg leuk met veel planten.
Auto’s/parkeren
Beste plan, alleen auto’s te zichtbaar vanuit hal; Serre mooi ruim. Auto’s onder de grond heel goed. Open
ruimte poli en ziekenhuis heel mooi; Veel groen en parkeerdek ondergronds. Auto centraal, niet fijn die
vanuit de entree te zien; Futuristisch, Kil Parkeergarage niet mooi; is 1e indruk van het ziekenhuis;
voetgangers en auto’s naast elkaar
Park/tuin/groen/water
Mooie entree en buiten gelegenheid om te wandelen. Erg mooi!; Mooi, ook voor patiënten fijn om hier te
kunnen zijn, even weg van de afdeling. (Meer zitjes mogelijk?). Groen: Dit vind ik erg prettig ogen. Fijn, een
open en groen “binnen. Met minder weer nog altijd prettig vertoeven en open parkeerplaats; Vooral het
groene in de Serre spreekt mij erg aan. + Open en groene parkeergarage die hierin overgaat; Mooi, veel
groen en ruimtelijk; Grote tuin; Mooie groene entree vanaf de metro; Beste uitstraling. Plus voldoende
groen voor patiënten die al naar buiten kunnen. Tuin: Prima plan, maar minder mooie tuin; Heel mooi maar
de tuin oogt wat sober (voor de ingang van de serre); De tuin zou wel iets speelser mogen. Water Goed
uitgelicht, ziet er top uit. En ben fan van de fontein; Vijver is leuk, zeker met mooi weer; Mooi ontwerp
zeker de waterwerken. Absoluut de mooiste! Deze past volgens mij het beste bij het bestaande gebouw.
Functioneel, wel te veel water; Waterpartij is mooi; Fontijn is rustgevend. Fonteinen geven ook een goede
uitstraling; Mooie fonteinen; Fijn: groen binnen én buiten. Waterpartij met fontein = rustgevend. De
waterpartijen/vijver is zonde van de wandelruimte; er is al veel water in de slotgracht. Lastig te beveiligen
voor kleine kinderen; Waternevel aan legionella gedacht?;
Functie Serre
Top plan. Functionele lichte ruimtes. Die ook met Hollands rotweer gebruikt gaan worden en een
meerwaarde hebben; Ook prettig om binnen “buiten” te kunnen zijn; Mooie koepel. Beter als metro
eronder kan rijden; Van afstand glazen kas minder aantrekkelijk. Inrichting wel mooi. Beter voor NL
weersomstandigheden; Mooi om buiten en binnen zo in elkaar over te laten gaan. Balie is goed vindbaar.
Wordt het niet te warm in de Serre?; buitengevel AMC naar binnen gebracht. Maakt ’80 meteen modern.
Veel/voldoende binnenruimte om na ‘slecht nieuws’ toch even beschermd terug te kunnen trekken voor je
in auto/trein stapt. Plan lijkt theoretisch okee. Goed dat duurzaamheid een aspect is; Prima bij regen; niet
het mooiste plan, wel het meest praktische. Dit ontwerp is in de herfst/winter ook waardevol; Mooi plan,
zowel voor patiënt als werknemer plek om te verblijven in alle jaargetijden; Grote ontvangstruimte in serre
spreekt erg aan; Het beste plan. De andere plannen zijn nogal overmoedig ten aanzien van het Nederlandse
klimaat. Een grote overdekte ruimte is de beste oplossing; Voorkeur omdat de mensen gebaat zijn bij het
vertoeven in de Serre: dat met name in de winter ook aangenaam moet zijn en je dus geen last hebt van
harde wint en lage temperaturen. Overigens kan je dacht ik voor glas kiezen met ingebouwd glas kiezen met
ingebouwde zonnepanelen! Ik weet niet hoever men is met deze ontwikkelingen?; Spreekt mij het meeste
aan. I.v.m. variabele weersomstandigheden in Nederland. En altijd vriendelijke weersomstandigheden
aanbieden. Duurzaam- Klimaatneutraal. Milieuvriendelijk en energie zelf voorziend zeer belangrijk om in
welk ontwerp ook dit mee te nemen en uit te voeren. Meewerken aan de doelstellingen nationaal en
mondiaal aangaande het klimaat. Beste balans tussen ruime entree die ook in de winter goed bruikbaar is
en het parkgedeelte; Het moet dicht kunnen en geen trekplaats worden voor daklozen et cetera in de
avonduren. Je moetje wel veilig voelen na 20.00 uur. Al die andere zijn open; Binnen heel mooi! Ideaal voor
gebruik gedurende het hele jaar;
Kritisch/vragend: De onderlinge verdeling in het groen laat goed zien dat het AMC toch een ziekenhuis is,
terwijl het groen zelf verwelkomend en rustgevend kan zijn. Toch ben ik niet geheel overtuigd van het
ontwerp “glazen huis”.
Serre als gebouw
Mooi groot ontvangstpaviljoen. “Mag wat rondere vormen krijgen”. Open/Licht/Overzichtelijk: Door het
glas licht en ruim. Duidelijke welkom en baken in de nacht. De enige met een -gedeeltelijke- droogloop! (al

34

mag het iets breder zo houdt het smalle deel alleen het gras droog) De zijkanten van de parkeergarage
zouden beter uit het zicht kunnen gehouden met spandraden met blauwe regen of zo (kaal in de winter
i.v.m. licht; Tuin mag wat vriendelijke, Speelser. Betonnen brug vervangen door hou/staal. Er is al zoveel
beton; Mooi open plan; Mooi licht, Open constructie; Wel lekker licht binnen, binnen mooi groen; mooi
open veel licht. Mag iets meer groen; Mooi ontwerp met veel licht en uitnodigend; open en indrukwekkend;
Heel mooi, licht ruimtelijk. Ruimtelijk en veel vrijheid; Voorkeur. Ruim en licht; Mooie ruime lichte
overkapping van de entrees; Meer licht, lampen voor veilig gevoel; Overzichtelijk; Rationeel en effectief;
Mooi entree straat rust en ruimte uit; Infobalie is duidelijk te herkennen = pluspunt. Daglicht en doorzicht in
parkeergarage groot pluspunt; Licht. Verbinding poli en overige; Duidelijke samenvoeging ziekenhuis met
poli; Meer 1 ingang idee en vandaar naar poli gebouw A of gebouw B met centrale balie; Entreegebouw is
goed zichtbaar. Wel diversiteit aan buitenruimte. Gescheiden verkeer (kiss & ride en voetgangers) lijkt me
erg prettig; Overzichtelijk- oude elementen zoals droogloop komt er in terug. Veel parkeergelegenheid. Veel
groen en een overzichtelijk entree van glas; Openheid en groen erg positief; Mooi, oogt groen en open;
Kritisch/vragend: Grootte: Te megalomaan! Pompeus, onaantrekkelijk; Te groot, onaantrekkelijk, Ingangen
in hal nog steeds niet echt duidelijk ondanks borden vanwege niveauverschillen en beplanting; De serre is
te groot, doet afbreuk aan het huidige gebouw; Te massief. Blok en binnen meer zoals al de pleinen. Niet
echt vernieuwend; Massief blok qua aanzicht; Onooglijk ontwerp, niet mooi. Te aanwezig. Onoverzichtelijk:
Niet één directe hoofdroute naar entree (t.o.v. andere voorstellen minder welkomgevoel.); Het lijkt erop
dat bezoekers nog steeds de verkeerde ingang kunnen nemen omdat de balie erg ver verwijderd is van de
ingang poli; Veel onduidelijke (teveel) ruimten. Kas/Glasbak: Het oogt als een kas. Weinig toegankelijk.
Gesloten; Net een plantenkas, geen gezicht; Voegt weinig toe. Ingang zoals deze nu is, met een glazen bak
eromheen; Glasbak; Doet me denken aan een kas. Vind ik niet bij een ziekhuis passen; Groot glazen hok om
te zien, niet uitnodigend. Ramen snel vies; Teveel aquarium; Grote glazen kas! = Niks; Niet zo van de glazen
kas. Infobalie centraler wel een idee. Te weinig fiets en overkapping; Vreselijk, niet passend element die
glazen bak; Lijkt op een bloemen/groentekas; Geen mooi idee. Het is net een broeikas; Te veel kas; Dit vind
ik minder. Het grote glazenblok misstaat een beetje en het gevoel in een kas te zitten lijkt me niet prettig;
Lijkt te veel op het huidige maar dan met een ”kas” er overheen. Aanzicht niet mooi; Glazenkooi niet
prettig. Lijkt veel te veel op binnenplein; Er veel glas. Komt wat benauwd over; Op zich een mooi, open
groen. Warmte: Ben bang dat het erg heet wordt als de zon erop staat. Te glazig, wordt erg warm!;
Ondanks zonwerend glas lijkt het me een erg warme entree. Que vormgeving het minst aantrekkelijk;
Klimaatbeheersing en hokkerig; Niet zo gezellig. Kan het niet heel warm worden?; Voegt weinig toe aan
huidige design. Misschien warm met zon erop?; Wordt dit niet te warm? Water niet aantrekkelijk (i.v.m.
kinderen); De buitenkant vind ik niet mooi. Maar van binnen heel praktisch en rustgevend. Alleen wordt het
bloedheet in de zomer; Temperatuur zal mogelijk een probleem zijn; Lijkt me erg moeilijk goede
temperatuur te houden; Erg veel glas. Geeft mooi ruimtelijk effect. In de zomer heet; Broedhok, gezien de
klimaatveranderingen -> airco behoeftig, nee dus; Ziet er warm uit. Niet altijd lekker, geeft minder gevoel
van tuin; Mooi! Maar blijven die planten binnen goed of wordt het een vlindertuin-hitte?; Wordt in de
zomer of zonnige dagen niet veel te heet? Koeling heeft nu al een probleem; Ik vraag mij af of De Serre niet
veel te warm in de zomer wordt. (Of veel te veel energie gaat vragen). Mooi plan, echter, zoveel glas wordt
dat niet bloedheet en ook dat van glas; Kas moeilijk geklimatiseerd houden; Binnen is het niet duidelijk
klimaat en akoestiek lijkt niet prettig. Onderhoud ramen: Knelpunt schoonmaakkosten (glasbewassing!) Erg
hoekig van buiten; Veel te warm. Vies, veel vogels hier; Ziet er benauwend uit. Hoe vaak ga je de ramen
wassen?; Lijkt me praktisch niet handig met serre vraagt om temperatuur problemen en veel vogels; Glazen
dak is niet schoon te houden. Zie ook voetenplein etc. Kas moeilijk schoon te houden; Moeilijk schoon te
houden. Zelfde geldt voor glazen dak drooploop. Water: Teveel water! Hoog veiligheidsrisico i.v.m.
kinderen maar eveneens beschonken mensen (weekend SEH); Binnen top! Buiten: verhouding water
wandelruimte misschien aanpassen (iets minder water); Grote warme ruimte mooi plan maar erg geweldige
voor onderhoud waterpartijen. Zinloos!; Fonteinen zijn ruimteverspilling en voegt niets toe; Vijver vind ik
niet passen; Teveel waterpartijen. En de beplanting heeft waarschijnlijk veel onderhoud nodig om het
netjes te houden.
Blokkendoos
Oogt te “blokkig” karakter AMC valt weg; Teveel blokkendoos en weinig vernieuwend. Ten opzicht van
huidige situatie (broeikasgevaar); Niet mooi, net blokkendoos; Uitstraling blokkendoos, iets te groot. Weinig
kleur/bloemen in tuin. Loopbrug past qua stijl goed bij AMC; Serre is een grote blokkendoos; Uiterlijk:
onvriendelijke blokkendoos; “blokken” doos visueel minder aantrekkelijk; Rare kubus; detoneert;
Inspiratieloze kubus; Te groot “blok”. Past wel bij de rest van het gebouw, maar niet mijn ding. Te veel
“binnen”; “blokken” doos visueel minder aantrekkelijk; Rare kubus; detoneert; Te blokvormig, te
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ouderwets; Te groot blok en kans op horizonvervuiling qua licht; Van buitenaf doosvorm, niet leuk; AMC is
nu al blokkerig, een kubus vormige serre is meer van hetzelfde en voegt weinig toe; Vierkante buitenzijde=
saai; Sluit goed aan bij huidige architectuur van het AMC. Echter die vind ik persoonlijk niet zo mooi….
Binnen wel heel mooi – licht, groen. Buiten wat inspiratieloos, zowel groeninrichting als de glazen
“blokkendoos”; Te rechthoekig zowel entreegebouw als tuin. Het “omarmt” je niet; Te vierkant; Erg
vierkant. Entree erg dominante en weinig inspirerend; Te veel in het oude blijven hangen. Weinig spannend.
Die vierkanten box vind ik lelijk; De Serre benadrukt (te) veel de al bestaande rechte lijnen van het AMC;
Net de Ziggo Dome, niet zo mooi; Te Ziggo Dome-achtig. Niet mooi; Het AMC val helemaal weg achter de
nieuwe “Ziggo Dome”; Maar van de buitenkant is het wel een enorm groot glazen blok voor de deur.
Uitstraling: Mist uitstraling. Zakelijk; Te zakelijk; Wat industrieel overkomend. Weinig groen; Te dicht
Winkelcentrum: Toch teveel eighties. Winkelcentrum Hoog Catharijne. Groen is teveel showpiece;
Gedateerde shopping mall; Intratuin: Vind het niks, soort van oerwoud in een ziekenhuis; Lijkt op een
Intratuin complex; We zijn AMC, geen tuincentrum. Station: Lijkt erg op huidige voetenplein. Harde
uitstraling, hoekig, straalt weinig warmte uit. Lijkt wel soort treinstation. (Sloterdijk) Snel, snel, snel; Lijkt er
veel op station; Teveel station idee. Heb er zelf niets mee; Water is leuk, wel donker en druk. Lijkt op een
station. Drukte: Te druk, Serre past niet goed bij huidige AMC gebouw; Entreegebouw veel te druk; Te druk,
de façade van het AMC wordt er niet beter van. Zowel in de Serre als ook ten opzichte van façade; Druk
beeld. Doet me denken aan IMCU wat een verwarrende entree heeft; Te onoverzichtelijk.
Losse opmerkingen
Roltrappen weg, patiënten stimuleren de trap te nemen; Groene heuvel om informatiebalie!; Mooie en
handige doorloop van parkeergarage naar de centrale ingang; 2 niveaus ingang gebied – koppeling met
bestaande bouw – concept pro. Avonduitstraling: + kosten.
Fietsers
Fietsen moeten blijkbaar altijd omrijden. Geen aandacht voor het beste vervoer; Belangrijke opmerking van
een weer & wind fietser; Voor alle plannen geldt: 75 fietsparkeerplekken, dat is belachelijk weinig! In plaats
van altijd plek (zoals in plan D wordt gezegd) is het altijd vol!; De fietsenstalling is onduidelijk (en mijn
inziens veel te klein).
Teveel materiaal
Teveel stenen/materiaal; Licht en ruimtelijk in de serre. Maar van buiten nodigt het minder uit. Teveel
beton, zoals nu; Teveel beton. Serre ziet er van binnen prachtig uit, maar is van buiten te opvallend; Teveel
zoals de binnenkant met het beton. Minder open en oog grauw; Ook groenvoorziening niet mooi. Teveel
stenen. Holendracht bereikbaarheid slecht.

Plan C, Met Open Armen
Beoordeling van het plan als geheel
1e keus ook zijn genoemd: Leuk; overzichtelijk; Erg mooi; Mooiste; Auto’s weg, gebouw past bij het AMC;
waarschijnlijk beste optie.; Beste design ingetogen en fundamenteel. Interieur kinderachting Mixt met A;
Voorkeur! Mooi dat er een tuin komt in te wandelen. Heerlijk als je lang wordt opgenomen; Ziet er geweldig
uit!; Prima; spreekt tot verbeelding;
2e/3e keus ook zijn genoemd: Ook mooi, groen. Ontwerp: Goed ontwerp, praktisch passen bij AMC.
Hoeveel fietsplaatsen? 75 is te weinig!; Mooi ontwerp; teveel ronde vormen!; Prachtig ontwerp, fijn
ontwerp voor medewerkers en patiënten; Goed ontwerp, behalve interieur keuze. Ik zou C&A combineren.
Buitenkant C, binnenkant A. Routes: Van dit plan spreken vooral de duidelijke routes me aan. Het
entreegebouw vind ik niet zo bijzonder; Mooie materiaalkeuze. Heldere vormen. Goede routing. Lijkt op
plan A: Lijkt de inverse van plan A; Lijkt op entree plan A maar wat rechter. Trek plan A meer aan. Tuin heeft
wat rommelige indeling; Zie ook A: Fijn, een teletubbiepark (positief bedoeld) zelfde principe als plan C.
Tuininrichting ook wat saai. Fijner tuinontwerp, speelser.
Kritisch/vragend: Nee; Niet aantrekkelijk; Niet bijzonder; Gewoon lelijk; Lelijk plan op basis en die
poldergedachte; Kneuterig; Niet mooi; Spreekt mij het minst aan; Spreekt niet aan; Niet mooi en
functioneel; Weinig aansprekend; Mij niet veelzeggend; Inspiratieloze ingang; Vreselijk; Niet doen; Te druk;
Lijkt klein; Gedeelde vierde keus. Overdekte loopbrug graag!; 5e keus Lelijke indeling tuingebied. Eenvoudig:
Beetje eenvoudig; Eenvoudig maar minder mooi. Niet vernieuwend: Zie A: te weinig vernieuwend; Weinig
vernieuwend; Open; mist innovatie. Sfeerloos: Sfeerloos; Te steriel, past niet bij het gebouw; Te wit lijkt wel
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een sekte; Is open maar wel heel klinisch; Te steriel, beetje standaard; Hindernis: Negatief: De helling naar
de tuin is een hindernis voor mensen met een beperking; Weinig realistisch, er komen ook veel ouderen en
minder validen met het OV. Donker: Meer lampen, ziet eruit dat het in avonduren zo donker is als nu; Te
donker. Divers: Lijkt een grafheuvel.
Paddenstoelen/Vliegende schotels
Lelijke paddenstoelen; Lampen als vliegende schotels. Lelijk!; Witte paddenstoel vind ik lelijk. Mis het afdak
vanaf de metro; Sla de paddenstoel afdakjes over; niet mooi, niet nuttig en zonde van de omgeving. Liever
één groot afdak; Mooi! Maar ik snap de ”paddenstoelen” in het polderpark niet zo goed. Volgens mij niet
goed bereikbaar; Ronde afdakjes niet praktisch; Rare schotels buiten; Wat doen die gekke paddenstoelen in
de tuin?; Die parasolachtige dingen zijn absoluut niks (we zitten niet in Singapore); Rare schuilplekken lijken
op champignons; Rare schijven, worden vies, geven beperkt schaduw, liever echte bomen; Ook veel groen.
Twijfel over de stenen parasol; Ik vind deze erg mooi, maar de paddenstoel-achtige constructies vind ik
nogal afzichtelijk. Overdekt station. Mooie entree, modern; Mooi, behalve de witte schotels; Mooi open,
park/groen. Witte lampen (?)
Attractiepark/geen ziekenhuis
Lijkt wel Artis. Totaal niet passend bij een ziekenhuis; De brug aan de metro oogt als een attractiepark. Is er
een droogloop?; Redelijk goed maar maak er niet een mini Keukenhof van. Hoofdbelang is ziekenhuis (dat
wel in het “Abcouwer landschap” ligt; Negatief: leuk, vrij, niet toepasbaar in een ziekenhuissetting;
Futuristisch, lijkt alleen niet op een ziekenhuis.
Klimaatneutraal/Duurzaam
Duurzaam en klimaatneutraal. Vind ik heel erg goed, hopelijk wordt hier bij elk plan naar gestreefd; Het
beste (klimaatneutraal) idee; Mooie tuin, veel groen, ruimtelijk. Klimaatneutraal; Vind het duurzame idee
erg leuk; Beste plan Met open armen naar de “wereld”. Mogen wel zonne-energie panelen bij op dak;
“zonnedak ”Bij de uitwerking meer aandacht voor duurzaamheid en energie; Fantastisch dat dit
energie/klimaat neutraal zou zijn. Duurzaamheid is de toekomst. (zou ook mogen gelden voor de rest van
het AMC…
Verbinding Holendrecht
Gevoelsmatig vind ik dit het aantrekkelijkste plan. De verbinding met het station zou wel meer beschut
mogen blijven. Het regent vaak in Nederland en zomers schijnt de zon zo fel dat schaduw wel lekker is; Ook
aardig. Geen overkapping loopbrug; Ziet er aardig uit. Hopelijk kun je ook droog overkomen ; Geen
overdekte looproute naar NS. Saai; Ook geen overkapping vanaf station naar AMC; Er is nu al te weinig
ruimte. Ook geen overkapping vanaf station naar AMC.
Bruggen: Leuke houten brug; Mooi open, vriendelijk water en bruggen mooi; Loopbrug is mooi, links op
plaatje onder “omgeving AMC”; Doet me niet aan buiten denken. Is het binnen niet te donker?; Waar is het
afdakje? Moeten we nu iedere dag door regen lopen van de metro?
Parkeren
Voorkeur omdat auto’s uit beeld zijn. Organische inpassing van 1 ingang voor poli en kliniek. Wel nodig is
grote fietsenstalling voor personeel. Eindelijk tuin voor de deur; Parkeerruimte is prachtig weggewerkt. De
tuin is mooi, jammer alleen van de betonnen paden. Entreegebouw is te eenvoudig; Mooi = parkeergarage
ondergronds.
Fietsers
Ziet er ook aardig uit. Wel plek voor fietsen!; De fietsenstalling is slecht te vinden en moeilijk bereikbaar.
Voor een duurzaam ontwerp valt dat me erg tegen; Fietsen moeten blijkbaar altijd omrijden. Geen
aandacht voor het beste vervoer.
Tuin/park/groen/open/licht/rustig/ruimtelijk /polders
Mooist. Mooie tuin, open, oogt uitnodigend veel groen; Mooie tuin, pui is licht. Veel groen; Erg mooi!
Mooie elementen in de tuin. Veel licht; ruim opgezet, licht, tafeltjes buiten (rondjes) niet mooi; Schitterend
en open ontwerp; Binnenhal fraai en licht. Vormgeving paviljoen is fraai; Wel leuk: Groen dak en daglicht
van boven in entree; Groene uitstraling; Mooie open ontvangst met veel glas en vooral veel licht; Fijn: hoge
ramen, dakraam, veel daglicht bij entree. Prettige opzet van wandelpaden, bijna meanderend; Qua
tuinopzet leuk variërend. Entree ziet er op zich open uit; Mooie tuin. Entree iets beter indelen; Mooie tuin.
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Mooie blauwe rondjes; Wederom leuk park, veel bloemen, kleur, zitjes! Binnen ook mooi licht, ruim en
kleurrijk. Plateautafels als zonnig wel raar! Mijn favoriet; Erg mooi voorstel, waarbij de blauwe cirkels op het
plafond wat “kinderlijk” aandoen; Dit vind ik een leuk idee, een fijn park en de open armen zijn mooi
ontworpen; Mooi groen zoals A, maar minder park-idee door geasfalteerde paden; Grappige stukjes tuin;
Fraaie vormgeving. Prettige atmosfeer van de buitenruimte; Mooi, denk alleen niet reëel qua
planteninvulling meer voor subtropische kas!; Mooie tuin. Dat mist het AMC nu zo!; Heel mooi, rustig,
groen; Heel mooi ontwerp, rustgevend en groen; Dit ziet er prachtig uit..; ruimtelijk. Mijn voorkeur;
Ruimtelijk. Sfeervol; Organische vormen met mooie link naar de polders; Polder idee is leuk!
Kritisch/vragend: Van bovenaf erg mooi; De wegen en planten passen bij elkaar. Leuk bedacht; mooi, maar
minder warme sfeer dan plan D; Moeilijk te beoordelen op plaatje maar mooie open trap en ingang.
Polderpark ziet er prachtig uit!; creatief; Heel goed idee; Mooi, maar niet de mooiste, wel goed te
beveiligen; Ik vind de tuin niet mooi vormgegeven; Niet mooi. Geen uitnodigende tuin; Park nogal in hokjes,
waardoor het niet met open armen overkomt; Tuin niet zo bijzonder. Loopbrug oogt knullig alsof we in
oerwoud lopen; Tuin spreekt me niet aan (die rondjes). Te veel asfalt?: Te veel asfalt; Te veel losse eilandjes
en asfalt; Wel aardig, maar waarom zoveel grijs asfalt?; Leuk idee; de Hollandse polder. Maar in de
uitwerking nog veel te veel asfalt tussen het groen; Negatief, geen overdekte looproute. Negatief, veel
asfalt, weinig groen. Positief: Rondjes binnen en parkeergarage. (4e keuze); Gebruik van bamboe vind ik in
deze situatie niet zo passen; Is er rekening gehouden met mensen met hooikoorts met zoveel grassen:
Trappen toegankelijk voor rolstoelen..
Entree
Beste entree. Duidelijk toegang tot poli vs kliniek, verbonden en toch gescheiden. Ruimtelijk ontwerp;
Entree ook geweldig; Mooie entree. Consequent onderhoud van de natuur eilandjes!!; ooi entreegebouw,
niet te groot. Uitnodigend/ontvankelijk: Mooi, uitnodigend. Iets minder overzichtelijk; Leuke omgeving
voor het ontvangstgebouw. Ook fijne ontspanningsplek. Mooi ook dat grote open gedeelte in het plafond;
Heel ontvankelijke uitstraling. Duidelijk waar je verwacht wordt heen te lopen; Mooi en toegankelijk;
vriendelijke ontvangst; Intiem, contrast met grote pleinen binnen; Het idee met bakken (verhoogd) op zich
leuk. Maar wat rommelig. Overkapping op brug is niet praktisch lijkt me en een langere overkapping =
comfortabeler. Wel goede ontvangst. (intiem gevoel en welkom. Veel bestrating, wel leuk dat er functionele
ruimte buiten lijkt te zijn (gras zitten, bankjes). Ontvangst oogt niet heel spectaculair; Te strakke entree.
Entreegebouw in verhouding tot buiten: Weinig ontvangstruimte. Veel tuin, niet praktisch in de winter;
Veel teveel buiten; Te kleine entree - te veel park; Entree te klein; Entree te iel. Cortenstaal vreselijk; er is
dus geen park; Veel buiten. Maar binnen is weinig terug te zien.
In relatie met huidige gebouwen/situatie
Mooi ontwerp, entree past wel maar is ook echt upgrade van AMC gebouw (vergelijking met Emma
gangen); Past het meest in de AMC mind; Zeer aantrekkelijk en origineel passend bij de omgeving; Past
helemaal niet bij rest van het gebouw. Erg saai, spreekt me niet aan; Ontwerp spreekt me niet aan; de
ronde vormen staan haaks op het industriële van het AMC; Past minder bij het AMC; Iets teveel contrast
met het oude gebouw. Beperkte overkapping en hout onhandig? Fietenstalling beperkt; De hal sluit niet aan
op de oude entree. Er komen nu ook “gangetjes” naar poli/hoofdentree; Entree gebouw niet mooi in dit
plan, past niet bij huidig gebouw; Nogal Amerikaans. Past minder bij AMC mis verbinding met nachtingang;
Paviljoen is fremdkörper t.o.v. AMC. Kan ook een station zijn in de suburb. Tuin te hard door opstaande
randen; Wezen vreemd. Fremdkörper; Niet mijn smaak. Te modern en geen goede combi met het
bestaande bebouw; Te afgesloten van omgeving; Niet zo passend. Wel leuk dat er veel zitplekken buiten
zijn.
Kritisch/vragend: Mooi aan de buitenkant wel roltrap o.i.d. noodzakelijk; Hoe zit het met het niveauverschil
met de SEH? Rommelig/druk: Rommelig; De entree oogt vriendelijk maar de weergave van een wit
bestaande AMC is niet realistisch en doet het lichter ogen dan het in werkelijkheid zal zijn. Het park oog wat
rommelig door de betonnen parasols en teveel verschillende groene vakken; Rommelig en geeft geen “focal
point”; Te veel segmenten wat de omgeving erg rommelig maakt, kleine ontvangstruime; Rommelig, niet
passend bij Ziekenhuis; Rommelig, onlogisch, nodigt niet uit er doorheen te lopen; Al die eilandjes geven
een versnipperd gevoel. Veel grassen als beplanting die zijn meer heel kort mooi en worden snel rommelig
en te groot. Veel onderhoud; Samengestelde mengelmoes. Entree gaat; Park te blokkerig. Wel leuk dat er
veel bankjes zijn; Weinig allure. Rommelig en lelijk design (cirkels); Entree park is mooi, maar het lijkt zo
rommelig om naar AMC te komen en niet overdekt; Te hoog Keukenhof gehalte; Polderlandschap is alleen
van boven te zien. Is wel druk als je er in rond loopt; Te druk met de polders; Tuin erg hokkerig.
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Vergezocht/gecultiveerd: Niet mijn smaak. Het is te gecultiveerd; Duurzaamheid is een pré, maar design is
beetje vergezocht; Niet mooi. Wordt te hard geprobeerd er iets speciaals mee te doen. Geen overkapping
van en naar metro/trein; Te gekunsteld; Te gezocht met park structuur. Entree als bij A en E;
Landschapsplan – gimmick. Aansluiten op omgeving vrij abrupt; Te kunstmatig met die parasolletjes. Over
the top; De geforceerde vormen en manipulatie van de natuur. Het ziet er leuk uit, maar hoe natuurlijker
hoe ontspannender. (denk ik); Buitengebied met al die kleine tuingedeeltes en ronde parasols… geen
harmonie met AMC gebouw erachter; gekunsteld; Lelijk, te doordacht. Herfst: Goed voor OV-verbinding en
groen. Zal in voorjaar en zomer zeker een aanwinst zijn maar in herfst en winter?; Voor mooi weer heel fijn,
maar er zijn ook vele slechte dagen. Dat is zonde; Teveel beton. Te weinig permanent groen.
Routing/Overzicht
Eilanden idee vormt het water een onlogische route en lijkt me geen prettige verblijfsruimte. Wel rolstoel
vriendelijk. Ingang parkeren is mooi maar spoedeisende hulp lastig bereikbaar (met bordjes); Gebouw mooi.
Overige inrichting minder. Verkeerstroom K&R/taxi en SEH kruisen/botsen; Zijpaden in park nodigen niet
echt uit. Goed = Vanuit parkeren kun je direct in hoofdgebouw komen. Brug = niet aantrekkelijk. Beperkt
binnenruimte; Uitstraling te gefragmenteerd. Teveel kruising gemotoriseerd en voetgangersverkeer;
Kruising fietsers met voetgangers leidt tot problemen; Ietwat saai en teveel asfalt. Entree maakt niet direct
duidelijk waar de echte ingang is (meerdere opties?); Mooi past oog goed in het landschap. Hout wordt
mogelijk glad (de loopbrug) Houten banken buiten zijn niet op te zitten zal ze nat zijn. Jammer dat
voetgangers een weg kruisen.
Onderhoud
Vreemde “statafels” die binnen no-time groen/bruin worden door regen/weer; Grappig om naar te kijken
op een plaatje maar wordt niets met in stand houden. Tenzij er full time 3 tuinmannen komen. En niet
vriendelijk vanaf de metro/trein; Onoverdekt vanaf station. Polder idee mooi, maar veel onderhoud; De
Hollandse polders zijn geen open armen maar eilandjes in het water. Heel erg afhankelijk van goede
tuinmannen/vrouwen (Onderhoud en beheer) Grote kans dat het na een paar jaar er niet meer uit ziet;
Heeft mijn afkeuring. Veel onderhoud nodig. Past niet bij het gebouw (Het is een ziekenhuis en geen
natuurpark); In het begin wel mooi, maar na een paar jaar waarschijnlijk armoedig; Leuk ontwerp, maar
vergt veel onderhoud, vooral het water.

Plan D, AMC Gardens
Beoordeling van het plan als geheel
1e keus; Favoriet!; Ik vind plan D het mooiste ontwerp; Het groen! Super! Ook als medewerker fijn om even
tussendoor de verschillende bloemen en planten te ontdekken. Uitnodigend; Loopbrug en groen met
waterpartijen. Prachtig; Mooi ontwerp! Eerste keuze; Dit is by far het mooiste/beste plan. Hier is het eerste
gevoel thuiskomen. Dat is toch wat je wilt? Zowel als werknemer als gast. Wel alleen weinig
fietsruimte/snorfietsen. Misschien extra parkeerplek opofferen;
2e keus: Mooie tuinen maar ook geen overkappingen naar het station; Mooie roltrap in groen. Glas blijf je
het AMC zien; Leuk maar C is beter.
3e keus: Positief: Origineel en vermakelijk en los van de ziekenhuissfeer
Kritisch/vragend: Met haar grote, imponerende wild ogende tuin echt een wildcard in deze competitie.
Hoewel ik positief ben over het uiterlijk van het geheel weet ik niet of dagelijks verdwalen in een bos iets is
wat mij als werknemer aanspreekt; Onoverzichtelijk: Onduidelijk dat het de hoofdingang is; Rommelig en
weinig logische indeling; Lijkt me onoverzichtelijk. Je ziet door het bomen het bos niet meer; Misschien ligt
het aan de presentatie. Maar qua gevoel zou ik niet getriggerd worden om dagelijks even een frisse neus te
halen.
Park/tuin/groen
Beste plan. Fijn om buitenruimte te hebben om in te zitten. Ook voor de patiënt; Toffe tuin; Erg leuk idee,
mooi groen; Mooie tuin, voor patiënt AMC misschien heel fijn; Heel positief. Dit biedt gelegenheid met
familie en vrienden te wandelen of te zitten in een mooie omgeving of de afspraak in het AMC te laten
bezinken. Het geeft afleiding en onderwerp tot gesprek door niet alleen bomen en gras te bestaan. Ik word
erg gelukkig als ik dit plan zie; Prachtig! Zoveel groen; Mooie functionele tuin. Verbinding poli en overig;
Hoe meer planten, hoe beter. Leuke zitjes doen ’t altijd goed; Mooi concept met deels afgesloten maar toch
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open park; Binnentuin wel uitnodigend voor patiënten/familie/personeel om in te vertoeven; Veel groen.
Onzichtbaar vanaf binnen. Denk dat dat het goed gaat doen bij patiënten.
Kritisch/vragend: Mooi! Maar wel beetje Schiphol. Vraag; genoeg wandelruimte? Leuk om er echt een park
van te maken. Plafond aan de zijkant is wel erg hoog, Bij regen en wind biedt het geen beschutting ook krijg
je van binnen in het AMC een tralie-effect. Leuk concept maar beter uitdenken?; Ik vind de tekeningen bij
AMC Gardens verneukeratief. Er wordt gerekend met een substraat laag van 70 cm, en er staan grote
bomen op die substraat laag afgebeeld. Volgens mij kan dat niet; Prachtig maar niet echt handig voor
patiënten met allergieën; Niet een favoriet bij een spin vrezend persoon; Idem als plan A en C: Weinig
realistisch, er komen ook veel ouderen en minder validen met het OV. Dit plan toont vrijwel geen
verbinding met de omgeving.
In relatie tot huidige gebouwen/situatie
Sterk concept. Maakt het AMC tot één geheel; Mooi eenvoudig plan. Past/sluit helemaal aan op het
bestaande AMC. Besloten en tegelijk naar buiten gekeerd; Goede toevoeging aan het gehele plan; Juiste
verdeling van K&R taxiplaats. Rolstoelen. Mooi loopbrug. Aantal geschieden van voetgangers zone.
Rookplek ver weg van ziekenhuis ingang. Mooie tuin. Gebouw past bij het ziekenhuis.
Kritisch/vragend: Muur om tuin schermt mij inziens entree te veel af van omgeving. AMC zou vanaf station
opener moeten zijn; Muur van hortus maakt dat het bestaande gebouw nog minder toegankelijk oogt. Ook
door de scherpe hoek die de muur aan de voorzijde maakt; Muur rond groen gedeelte doet afbreuk.
Botanische tuin doet wat overdreven aan. Geen duidelijke ingang; Lijkt een blokkendoos voor het AMC.
Clash van stijlen tussen nieuw en oud; Jammer dat er weer een groot blok bijkomt; Dozige aanbouw; Te
vierkant.
Parkeren
De parkeergarage is mooier als deze afgesloten is; Plek van de ingang t.a.v. het naar boven komen na
parkeren niet fijn. Wil snel door kunnen lopen naar ingang. Dierentuin-gevoel. Niet enthousiast; Jammer dat
je nog auto’s ziet. Beetje “goedkoop”; Bij aankomst zicht op de garage. Oogt niet fijn als je aan komt fietsen;
Denk erg donker in auto onder de tuin. Fietsers: Maar wel beperkt aantal plekken voor fietsers;
Fietsenstalling bij einde fietspad. Goed idee.
Tuingebouw/entreegebouw
Mooi, vooral het hek om het park; Van binnen mooi, van buiten minder fraai; Binnen mooi. Goede
binnenruimte. Buiten teveel monoliet; Goede balans tussen ruimte binnen en buiten. Ziet er bovendien
toegankelijk uit; Mooi plan dat ook weer echt toevoegt aan de functionaliteit van de ruimtes. MAAR:
Spannend! Ben bang dat de muur er omheen claustrofobisch gaat werken. In de winter; donker en sober; Ik
mis een hekje om de vijver. Het ontwerp is niet kindvriendelijke; Iets meer de uitstraling van een
kinderziekenhuis; Te warm, broeikas; Chaos. Teveel wat vernield kan worden. Niet overzichtelijk voor
beveiliging; Tuin leuk idee, draaideuren te klein voor goede doorstroom; de hokjes van het gebouw
matchen helemaal niet met de hokken uitstraling van heet AMC; Mooi, hoog, net als binnen, past bij AMC
mis parkeergarage. Meer de diepte in; Integratie binnen/buiten spreekt mij er aan; Mooie grote glazen pui
in het entreegebouw; Ruime ontvangst mogelijkheden. Leuk met verschillende hoogte niveaus te werken;
De opengewerkte muur is een sterk concept en mooi.(associaties met Méditerranée museum Marseille)
Verdere inrichting oogt wat saai. Dat is jammer!; Gekunsteld gedoe; Het idee van een grote tuin is prachtig.
Ik ben alleen geen fan van de semitransparante muur. Het is mooi als het AMC van de buitenkant minder
blokkerig en grijs wordt; De betonnen muur aan de kant van het ziekenhuis blokkeert het uitzicht en
zonlicht op de lage verdieping. Blokkendoos: Mooi maar wel saaie buitenkant kubus; Teveel blokkendoos
Lelijk; uitgesproken lelijk. Zou me niet welkom voelen Saai: Oogt erg saai vanaf de buitenkant.
Samengevat commentaar over de buitengevel is veelal kritisch. Niet mooi aan de buitenkant. Niet zo
mooi. Saai. Zeker niet doen. Niet doen; Gevangenis: Idee “binnentuin” leuk en mooi. De prominente
“muur” écht geen fraai aangezicht; Mooi groen park maar de muur maakt het niet zo uitnodigden.
Gevangenisgevoel. Zonder de muur een goede kandidaat; Te hoog/opvallend; Tuin is erg mooi. De muur om
het park geeft een gevangenis gevoel; Net een gevangenis; Lelijk net een gevangenis; Scherm te groot en
grof; Het buitengebied teveel afgesloten; Het aanzicht van de muur om de tuin is wat betreft te aanwezig,
opdringerig en te vierkant; Lijkt op een kooi; Prachtige, interessante uitnodigende tuinen. Omheining niet
mooi; Mooi, leuk en interessant als verschillende tuinen maar het bouwwerk. De semitransparante 10
meter hoge muur vind ik verschrikkelijk benauwend!; Gebouw ziet eruit alsof er tralies voor zitten. Niet
doen alsjeblieft!; Hekken om de tuin zijn raar en lelijk. Doen denken aan een kooi; Erg mooi, maar hek er
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omheen minder aantrekkelijk. Water zonder hek gevaarlijk voor kinderen!; Lijkt op een kas. Lelijk. Niet
doen; Niet mooi die kooi; Vind de muren om de tuin niet mooi (te log); Ik vind die kooi wel erg ongezellig;
Lelijk betonnen doos met veel gaten; Kloostertuin leuk, maar in een drukke stad. Zuidoost is rustig en groen,
maak daar een link mee! Nu onnodig introvert en opgesloten. Verbinding met omgeving ontbreekt; De
ombouw komt op deze tekening erg kolossaal over; Raamwerk geeft een drukke indruk. Niet mooi samen
met ziekenhuisgebouw. Gebouw verder wel saai. Leuk concept, maar jammer dat (iets te kleine) hal aan het
zicht onttrokken wordt.
Niet uitnodigend/afgesloten/kooi: Aardig idee met de watertuin. Maar die enorme wand is erg bepalend
en niet uitnodigend; Ik vind de muur om de tuin niet erg uitnodigend, juist afschermend; Ommuurde tuin
weinig uitnodigend! Wel mooie tuin. Gedeelde 4e plaats; Te afgesloten van omgeving; De muur eromheen
staat niet gastvrij. Tuinen wel mooi; Te veel afgeschermd waardoor er van buitenaf gezien “weer een
kubus” bijkomt. Fietser in de verte hoe weg van de ingang?; Omheining voelt opgesloten en past niet mooi
bij de rest van het gebouw.
Afschermend: Niet doen! Een muur verbindt juist niet met de omgeving; Vreemde afgrenzing naar de
omgeving. De hele muur zondert meer af dan dat er verbinding is; Niet uitnodigend. De entree is lang uit
het zicht. Juist geen verbinding met de omgeving. De tuin is wel leuk. Niet mooi. Te harde uitstraling door
soort hekwerk dat er omheen zit. Mis te veel verbinding ziekenhuis met de omgeving; Door ommuurde
tuinen wat afstandelijke en zicht op garage; Te dicht; Oogt ontoegankelijk voor groot ziekenhuisgebouw, te
gesloten; Afgesloten. Niet open ontvangst; Alsnog afgesloten, niet groen voor de omgeving.
Onderhoud
Tuin lijkt me te veel werk om te onderhouden, wel haalbaar?; Schitterend, maar wie gaat het onderhouden
deze jungle! Hoge kosten!; Veel onderhoud?; Welk hoveniersbedrijf gaat dit onderhouden? Veel te veel
groen. Erg bewerkelijk; Lijkt enorme onderhoudskosten; Mooi, niet praktisch. Veel
onderhoudswerkzaamheden; Glas moet wel gewassen kunnen worden.
Te groen?
We hebben al een hortus; is teveel botanische tuin meets Burgers Zoo; Wow wat een futuristisch plan,
beetje hortusachtig, maar misschien iets te veel van het goede. Het ziekenhuis is een beetje weg; Center
Parcs idee; Dit weet ik niet zo goed. Zou in het echt heel mooi kunnen zijn. Doet je wel heel erg aan een
plantenkas/hortus denken. I.p.v. aan een ziekenhuisingang; AMC is academisch ziekenhuis, geen botanische
tuinen complex. Groen is goed maar behoorlijk overkill in dit idee; Overdreven veel groen en kleine
oppervlakte; Te veel botanische tuin; Jungle achtig; Te subtropisch, oerwoudachtig; teveel oerwoud; Tuinen
te druk/te vol; Verschrikkelijk! Lijkt wel een dierentuin; Te veel verschillende tuinen. Niet overzichtelijk; Te
veel een tuincentrum; Dat betonnen raster is echt spuuglelijk. Beplanting doet het minder goed in
Nederlands klimaat. Het idee van al die tuintjes met verschillende functies is leuk maar dit zijn er teveel.
Neem 3 0f 4 grotere gebieden met een eigen functie. Veel onderhoud nodig!
In relatie tot huidige situatie gebouwen
Deze oogt het meest innovatief en passend bij de bestaande architectuur; Erg mooi en knus omheint. Past
mooi bij het oude gebouw; Stijl past bij het AMC. Mooi groen.
Vragend/kritisch: Geen fraaie verbetering; Lelijke constructie, verslechtert uiterlijk i.p.v. verbetering; Te
industrieel. Gebouw voor gebouw. Aanzicht niet mooi ; Groot, vierkant mooi van binnen, lelijk van buiten;
Buitenkant niet mooi; van binnen wel; Nee, soort klein AMC voor het grote AMC.
En: Massief: Oogt veel te massief van buiten. Doet afbreuk aan AMC gebouw; Te massaal; Te massief en
zwaar. Volumineus; Te massief! Accentueert de blokken; De buitenkant van de garden is erg massief en oog
hokkerig; Komt wat Jammer van dichte kubus. Te massief; Lijkt toch erg massief; Ondanks transparantie te
massief; Teveel een massief ogende constructie voor het hoofdgebouw; Te kolossaal; Muur komt teveel op
je af; Geen blokkendoos voor AMC. Niet mooi; massief over het hele blok; Te groot; Niet zo mooi vanwege
veel te pompeuze/overheersende bebouwing (5e keus); Te veel gebouw.
Route entree
Kooi is een doolhof. Als ik snel naar entree wil is dat niet mogelijk; Rommelige snelste route naar ingang; De
route is niet echt efficiënt (veel bochten) Veel groen is wel leuk; omweg vanuit parkeergarage.
Energie/milieu
Is een goed ontwerp vooral voor milieu en energie zuinig!; Mooiste ontwerp maar zonder omheining nog
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mooier. Als de omheining wel moet, dan bedekken met zonnepanelen. Waarom is dit ontwerp niet
duurzaam en klimaatneutraal? Dat is belangrijk.

Plan E, AMC Health Park
Beoordeling van het plan als geheel
1e keus ook zijn genoemd: Mooi lichte entree. Oud gebouw weggewerkt. Mijn favoriet! De vorm past bij het
AMC-gebouw. De rariteitentuin lijkt me leuk. Mag er ook een doolhof in?; Dit plan heeft mijn voorkeur,
echter erg jammer dat er geen droogloop naar de metro aanwezig is. Daarom gelijk oordeel met plan B; Dit
vind ik erg prettig ogen. Fijn, een open en groen “binnen. Met minder weer nog altijd prettig vertoeven en
open parkeerplaats; Veel groen mooi dat het breder getrokken wordt dan alleen de ingang. Sporten,
bewegen, groen. Heel Mooi!;
2e keus ook zijn genoemd: modern; Meer futuristisch ontwerp. Wel vloeiende overgang naar het
ziekenhuis; Speels; Deze. Mooi zakelijk, efficiënt! Maakt een leuke ontmoetingsplek. Toont heel
open/welkom!; Zeer mooie vorm, glas erg licht en uitnodigend, tuin en terrassen mooi idee; Goed thema,
ziet er strak uit; Mooi; Doen; De mooiste!; De beste en mooiste optie; Erg mooi; Heel leuk! Ook zo boven de
parkeergarage; Prachtig! Stijlvol warm fantasierijk!
Overige opmerkingen: Het meest vernieuwende, speelse plan. Al is de binnenruimte wat krap. Ook hier
echter lievere geen plankenbruggetjes met oog op rollators, rolstoelen en scootmobielen. En ook hier graag
een oplossing voor een (bijna) droge route vanaf het OV; Dit vind ik het mooiste plan. Het groen spreekt me
aan. Voor patiënten en medewerkers. Hier kom je echt even tot rust; Ik ben van mening dat deze het
mooist is en een prachtige, levendige uitstraling geeft aan het ziekenhuis; Gedeeld beste idee. Duidelijke
ingang, modern; Favoriet! Mooi paviljoen als kruispunt naar poli en hoofdgebouw. De trap/heuvel naar
paviljoen is ook erg mooi, evenals de tuinen eromheen; Goed om de hele AMC omgeving te betrekken;
Voor mij het winnende plan. Alleen dak binnen (houten lamellen niet echt mooi; Qua architectuur fraai!
Wel minder groen, als het daarom ook minder kost en toch functioneel is lijkt me dat prima. Voordeel meer
licht in parkeergedeelte; . Uitstekend idee!! Ruimtelijk, heldere kleuren, veel groen. Goed geïntegreerd in
omgeving. Zo erg geschikt als buiten en rustplek voor patenten en bezoekers en personeel. Tevens mooi
gebouw van lagen naar de kolos AMC toe; Heel duidelijk mijn voorkeur; Prachtig vormgegeven park met
leuke ideeën voor de integratie met de omgeving en mensen die in de buurt van het AMC wonen. De
centrale entree met 2 paden naar het hoofdgebouw is prachtig; Veel prettiger uitstraling van het AMC. Het
is licht en transparant met natuurlijke vormen. (Andere plannen zijn erg statisch en stralen afstandelijkheid
uit.); Indrukwekkende vormgeving. Mooi om ronde vormen te kiezen in contrast met het vierkante AMC. De
vormen sluiten mooi aan. Er ontstaat een groot leefgebied voor de deur. Ben benieuwd of dat benut wordt
zoals bedacht; Verbinding nieuwe tuin met bestaand park is erg mooi. Wegwerken rondweg is een plus.
Meer te beleven als bij A. Dus heeft mijn voorkeur; Goed Ontwerp. Doorbreekt vierkante connectiepark
met grasveld aan overkant Meibergdreef is briljant. Trappen zijn nadeel voor patiënten maar kan opgelost
worden; Lijkt op een geopteerd ontwerp terwijl trappen met planten erg mooi zijn; Mooie combi van
binnen en buiten. Mooie oplossing voor niveau verschil Doen!; Voor alle plannen denk ik dat het goed is om
de ruimte ook functioneel te maken en niet alleen mooi. E lijkt dit het beste te doen.
Kritisch/vragend: Lijkt beetje ingewikkeld wel al die niveaus, wel mooi. (4e keus); Ik denk dat het park in de
praktijk veel kleiner zal uitvallen omdat een groot deel van het terrein door parkerende auto’s wordt
ingenomen. Wel mooi en functioneel entreegebouw; Met als enige kanttekening de vraag of zoveel
rondingen naast het AMC met haar hoeken wel passen, en een zorg betreffende fietsenstalling voor
personeel, is dit het ontwerp dat mijn voorkeur heeft. Te ambitieus: Too much; Veel poeha om niets; Te
ambitieus; Te veel aangeboden, moet simpel blijven. Te rechtlijnig: Buitengebeuren te rechtlijnig; Te
rechtlijnig, te weinig groen; Te rechtlijnig; De lijnen in de tuinen maken de tuin hokkerig. De entree is open;
de vorm spreekt echter minder aan. Ziekenhuis?: Net als plan C, je creëert geen ziekenhuisbeeld; Is dit een
ziekenhuis of een sanatorium?; Leuk voor de faculteit niet als ziekenhuis entree; Mooi! Maar wel voor een
museum!; Mist aansluiting bij ziekenhuis functie; Weinig vernieuwend: Weinig origineel, zou meer aandacht
aan het park besteedt mogen worden; Niet mis mee. Maar weinig vernieuwends; Niet zo bijzonder. Lijkt op
de ingang van mijn middelbare school. Gebouw van A. tuin van D!; Uitstraling zoals meer ziekenhuizen. Niet
uniek genoeg; Niet erg vernieuwend; Te ouderwetse vorm en gebouw doet aan het oude Majella ziekenhuis
in Bussum denken. Heel veel gedoe. Dit is vermoeiend. Trappenpartij op het noorden Druk druk druk
Entreegebouw
Mooie entree; Mooiste entree. Qua architectuur. Wel lijkt er minder ruimte voor groen; Prachtige entree!
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Heerlijk om in de pauze koffie te dingen of lunch te eten voor de medewerkers!; Mooie entree; lijkt
functioneel. Ziet er welkom uit; Mooi entreegebouw; Dit vind ik de mooiste entree met ruimte voor de
fietsers. Mooie entree met de hoge trap. Er is moet iedereen rekening gehouden; Fiets, auto en lopend;
Sjieke uitstraling; Duidelijke mooie overgang van hoofdingang naar ziekenhuis en poli splitsing; Mooi
futuristisch design; Praktisch. Overzicht; Binnenkant mooi en past bij wat er al is; Mooie ingang met veel
glas; Prachtig- een zonnestraal-achtige uitstraling/vriendelijk. Modern en toch tijdloos; Ziet er vriendelijk
uit; Dat ronde steekt af = herkenbaar als entree; Mooi – tijdloos; Het steekt speels af tegen het karakter van
de rest van het gebouw. Leuk dat er allerlei speelse lagen zijn. Mooie lichtinval; Vorm entree geeft als enige
een nieuwe dimensie aan het totale complex qua uitstraling!; Glazen plafond mooi en past bij het AMC
(letterlijk en figuurlijk); Binnen is mooi, maar typisch ziekenhuisuitstraling; De beste! Mooi, open
overzichtelijk. Goed te beveiligen; Speels ontwerp.
Kritisch/vragend; Futuristisch: Te futuristisch voor rest AMC; Te futuristisch en houd precies die ruimte
ongebruikt wat er nu ook is; buitenkant te uvo-achtig. Benut niet alle ruimte; Futuristisch weinig gezellig of
geborgenheid; Net een vliegende schotel voor de deur; UFO met terras naar de verkeerde kant gericht om
functioneel en toegewijd te kunnen zijn; Glazen ufo past niet bij AMC gebouw; Nog steeds grote scheiding
tussen het ziekenhuis en poliklinische ingang; Niet uniek. Mooie vorm en inpassing, doch binnen niet zo
ruim als wenselijk zou zijn;
Trappen
Mooie trappen; Beste keuze -> leuk die trappen; Pluspunt: trappen aan de voorkant! Minpunt geen
overdekte route vanaf de metro. Dat moet er komen!; Mooie vorm uitbouw. Mooie trappen om lekker op
te zitten; Ontvangsthal en brede trappen; De trapverhoging in de binnenhal vind ik erg mooi; Grote trap is
wel heel mooi; Mooi. Trap fijn om op te zitten in pauze; Zittrap buiten is fraai; Erg mooi! Vooral groene trap
entree;
Kritisch/vragend: Teveel trappen!; Tribunes zijn niet toegankelijk voor de minder valide.
Droogloop Holendrecht
Top, de enige met een droogloop naar het station; Maar ook minder goed lezende bezoekers: A.U.B. vergeet
de afdek van metro naar ingang niet!!!; Erg mooi. Ik weet niet of het bij het AMC gebouw past. Vergeet het
afdak vanaf de metro niet; Mooi, maar onderweg een afdak creëren vanaf de metro; het regent vaak!;
Favoriet. Geen overdekte looproute naar NS. Mooi; Ik mis een droog pad naar de metro, erg belangrijk; Mis
de overkapping naar metro; Beetje saai. Geen overkapping/van naar metro en trein; Mooi hoe de trappen
zijn. Maar ook geen droogloop naar het station; Helaas geen overkapping naar trein.
Routing
Helder plan, goed nagedacht over routing, zowel met auto als voetgangers. Fietsen kan beter.
Verblijfsgebied, tuin mag auto-vrijer, te gemixt. Leuk dat er over de bloeiperiode is nagedacht. Routing en
verblijfsgebied kan beter voor een “ommetje”; Verkeersstromen heel mooi gescheiden; Maar ook: Mooi
maar ook onoverzichtelijk; Fietser moeten blijkbaar altijd omrijden. Geen aandacht voor het beste vervoer;
Te veel omweg; Looproute entreehal onpraktisch. Men gaat tegen elkaar aan lopen omdat er wordt
afgesneden t.b.v. snelste route; Ziet eruit als een zenuwcel maar te krappe toegangslanen tot kliniek dan
poli. Mooi, maar betwijfel de autoweg middenin; Rondweg onderbreken zorgt voor een minder ontsluiting
van het AMC bij calamiteiten; Teveel kruisingen verkeerstromen. Toch mooi plan.
Park/tuin/groen/water
Mooie groenvoorziening. Leukste plan; Top, eindelijk een plan dat water op een natuurlijke manier inpast;
Mooi, groen. Entree doet me enken aan centraal station met die houten elementen erin; Goed alternatief
voor de serre; Deze moet het worden. Mooi vormgegeven, licht, groen; Rustig en mooi. Ook fietsenstallen
en overkapping; Open: fijn voor ventilatie bij parkeren. Terrassen zijn leuk; veel plekjes; Futuristisch; erg
speels, futuristisch. Leuk met de hoogteverschillen; Top!; Vind ik het mooist; Mooi ontwerp; Mooie
structuur. Maar ook hier denk aan beheer en onderhoud; 3 e keus; Dit is wel mooi één geheel. Qua vormen.
Rolstoelers maken die trappen niet echt mee. Worden de trappen wel gebruikt als je toch onderlangs kunt.
Prachtig mits goed bij te houden is door groenvoorziening; Park mooi ruim en groots opgezet;
Sporttoestellen in het park: goed idee!; Mooie brede uitstraling. Denk aan gladheid in de winter;
Ontspannen lijkt me prima maar sporten of moestuintjes gaat niet zoveel opleveren Health functie; Volgens
mij kun je daar als je ouder bent en naar buiten mag maar nog wel in het AMC moet blijven. Lekker
genieten van de buitenlucht en lekker zitten omdat er stoelen zijn. Rustgevend; Wat een verademing. Enige
met veel groen en waar ik tot rust kom. Maak het a.u.b. GROEN; Dit vind ik het mooiste. Heel open, ruim,
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rustig en toegankelijk van buitenaf; Mooi rustig en toegankelijk; TOP! Ruimtelijk, licht sfeer voelt goed
“Healthy omgeving”; Erg moderne optie. Iets meer bloemen en minder groen zou nog mooier zijn; Heel
mooi Als dit plan klimaatneutaal wordt dan is dit de topper.
Kritisch/vragend: Het lijkt me dat dit het minst groen is; Mooi alleen groen op de entreetrap niet zo mooi.
Toont rommelig; Erg mooi, maar teveel buiten. Ook te weinig parkeerruimte; Ruime wandelpaden, maar
het groen staat me niet aan (veel laag groen, weinig hoekjes of terugtrekplekjes); Geen mooie
groenvoorziening. Ook hier Holendrecht verbinding.
Parkeren
Jammer dat auto’s niet in overdekte parkeergarage staan. Zorgt nu voor straatvervuiling; Jammer dat de
parkeerplaats zichtbaar is; Parkeergarage te open/zichtbaar; Auto’s blijven zichtbaar nadeel; Enig
minpuntje; het lijkt alsof je toch nog wel veel auto’s ziet; Parkeren in buitenlucht. Entree is nog steeds
smalle corridor; Door ontbreken van parkeergarage minder ruimte voor “park” jammer Mogelijk wel
goedkoper, zou pluspunt zijn. Teveel parkeren op niveau van entree: zonde!!! Liever de auto’s in een dicht
garage; Auto’s niet zichtbaar niet OK.
Onderhoud
Nadeel; veel kosten aan onderhoud; Onderhoudsonvriendelijke met al die terrassen; Mooi, maar veel
trappen, niet handig. Ga samenwerking met Hortus en Artis aan!; Ook veel onderhoud. Wel mooi.
Energie
Fraai ontwerp, modern en passend in de moderne tijd. Energie neutraal is een belangrijke zaak. Heeft mijn
voorkeur.
In relatie tot huidige gebouw/situatie
Past goed bij het huidige gebouw. Qua tuin zou dit iets beter kunnen; Past goed bij huidig gebouw. Geeft
open gevoel. Mist groen/tuin; De “zachte” vorm met veel licht en vriendelijke groen er om heen is een zeer
welkome toevoeging aan de “betonnen kolos”; Met als enige kanttekening de vraag of zoveel rondingen
naast het AMC met haar hoeken wel passen, en een zorg betreffende fietsenstalling voor personeel, is dit
het ontwerp dat mijn voorkeur heeft. Ronde vorm: Mooie, ruimte entree, vriendelijke, ronde vorm; Rond
gebouw past goed bij huidige bouw. Mooie samenkomst ziekenhuis en poli. Positief en droogloop. Goede
combinatie praktisch gebouw met groenvoorziening; Entreegebouw rond t.o.v. hoekig AMC is wel een
contrast;
Kritisch/vragend: Ronde ingang niet zo mooi; Rond paviljoen past minder bij rest van de bouwstijl; Vind de
ronde vormen van de hal niet passen bij de rest van het AMC. Ronde voorpui steekt teveel af tegen AMC
gebouw. Zal veel schoonmaak aan de buitenkant en tuinonderhoud vragen om er niet armoedig uit te gaan
zien. Zandstralen? Gaat gevel en oranje balustrades ook opgeknapt worden (Liever ook rood of ander tint
die mooier past bij het AMC rood) Anders echt een vlag op een modderschuit; Beton overheerst. De
amoebe-achtige entree past totaal niet bij de rest van het AMC. De tuin is heel strak en petieterig. Ze
hadden het andersom moeten doen. Entree strak, tuin los; Hierbij moet ook de rest van het gebouw
aangepast; Te gefragmenteerd en rommelig. Niet overzichtelijk voor bezoekers. Entreegebouw lijkt tegen
bestaand “aangeplakt”. Geen integratie; Oogt wat rommeliger. Het plan oogt rommelig, hoewel de ingang
mooi afsteekt bij de rest van het AMC. Mooi maar te rond.
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