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inleiding

Het Conradhuis zou in 2016 worden gebouwd op de braakliggende
Rhijnspoorlocatie op de hoek van de Wibautstraat en Mauritskade.
De Hogeschool van Amsterdam had toen een periode achter de rug
met forse investeringen op de Amstelcampus, namelijk het bouwen en
renoveren van gebouwen. Verder was de verwachting dat het aantal
studenten zou afnemen, waardoor het risico ontstond dat het gebouw
niet nodig was en de Rijksbijdrage voor de Hogeschool van Amsterdam
ook minder zou worden. Daarom besloot het College van Bestuur een  
pas op de plaats te maken.

De situatie is nu veranderd. Het College van Bestuur wil het eerder
ontworpen Conradhuis bouwen, omdat de Hogeschool van Amsterdam
op korte en lange termijn ruimte nodig heeft. Dat komt door het afstoten
van de leeuwenburg, het Maagdenhuis en Spui 25. Ook zijn de actuele
studentenprognoses gunstiger, waardoor de opleidingen meer ruimte
nodig hebben. Verder wil het College van Bestuur in de toekomst nieuwe
opleidingen ontwikkelen die mogelijk ook ruimte vragen.

Het College van Bestuur is van mening dat het bouwen van het Conradhuis
een belangrijke stap is om de Amstelcampus te voltooien en in de toekomst
voldoende ruimte te bieden aan kwalitatief hoogstaand onderwijs en
onderzoek.
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het conradhuis 2 VISIE, CONCEpT EN FuNCTIES

Visie onderwijs-
gebouw
De robuuste structuur van het hoger onderwijs 
is het leidend principe voor het ontwerp. 
Binnen deze structuur zal voldoende ruimte 
zijn voor de continue wisselwerking met de 
omgeving en voor het uitvoeren van onder-
zoek en het aanbieden van onderwijs. De 
fysieke ruimte heeft een belangrijke functie  
in het kwalitatief hoogstaande onderwijs en 
onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. 
Zij faciliteert de kennisontwikkeling, kennis - 
overdracht, kennistoetsing en kennis-
valorisatie. 

Daarom heeft het gebouw een open en 
flexibele structuur waar zones zijn voor 
ontmoeten, samenwerken, overleg en 
concentratie.

De specifieke locatie aan de Wibautstraat 
heeft behoefte aan een zeer heldere massa  
en structuur, open en uitnodigend. Het 
Conradhuis maakt deel uit van de Amstel-
campus en is ontworpen met respect voor de 
omliggende monumentale gebouwen zoals 
het Kohnstammhuis en het Benno 
premselahuis. 

ConCePt 
Wanneer binnen de bestaande gebouw-
envelop een atrium wordt gemaakt, zal deze 
te klein worden en ontstaat een onaangename 
opstelling ten opzichte van het ernaast 
gelegen Theo Thijssenhuis. Door optimaal 
gebruik te maken van het grondstuk en aan te 
sluiten op het Theo Thijssenhuis ontstaat een 
groot atrium met een ruim en open karakter. 

Vanwege deze verbinding is er een logische 
koppeling met de functies in het Theo 
Thijssenhuis waarvan gebruik kan worden 
gemaakt, zoals de cateringfaciliteiten. Het 
concept is gebaseerd op het vormen van  
een eenheid met het Theo Thijssenhuis.

Het Conradhuis bestaat uit twee bouwvolumes 
van verschillende hoogtes waardoor een 
duidelijke stedenbouwkundige structuur 
ontstaat. Hierdoor zien we ook een aan-
gename binnenruimte ontstaan tussen  
de nieuwbouw en de bestaande gebouwen. 
Samen vormen zij ook weer één geheel.  
De hoogbouw sluit aan bij de Wibautstraat  
en de laagbouw loopt vloeiend over naar 
Swammerdambuurt aan de Amstelzijde.

12Nieuwbouw RhijnspoorgebouwTeam RSG Defi nitief Ontwerp 14 mei 2014 V1.0

1. Envelop: zo groot mogelijk atrium
Wanneer binnen de gebouwenvelop een 
atrium wordt gemaakt, zal deze te klein 
worden en ontstaat er een onaangename 
opstelling ten opzichte van het bestaande 
Mauritsgebouw. De straat ertussen zal 
bovendien zeer donker en winderig zijn. 

2. Twee bouwblokken bepalen de structuur
Door het nieuwe programma in 2 gebouwmassa’s 
met verschillende hoogtes te plaatsen ontstaat 
een duidelijke stedenbouwkundige structuur en 
ontstaat er een aangename binnenruimte tussen 
de nieuwe blokken en de bestaande gebouwen.

3. Een fl exibel interieur binnen
Binnen de nieuwe structuren ontstaat de 
binnenwereld van de technische domeinen 
waar door het grote centrale atrium 
het daglicht optimaal binnenvalt maar 
ook de optimale omstandigheden voor 
kennisuitwisseling kunnen ontstaan. Een 
fl exibel interieur binnen een heldere, vaste 
structuur.

Concept Rhijnspoorgebouw

HET ATRIuM

FunCties
Het atrium is de ruimtelijke verbinding en 
heeft een open en multifunctioneel karakter 
met toegang tot de collegezaal, een 
restauratieve functie op de hoek van het 
gebouw en een loopbrug van de 4e etage  
van het Conradhuis naar de 5e etage van  
het Theo Thijssenhuis.

Bij het Conradhuis zijn twee laad- en loszones 
voorzien aan de Wibautstraat en aan de 
Amstelzijde.
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De Amstelcampus is een open stadscampus  
van de Hogeschool van Amsterdam met een 
compacte combinatie van gebouwen en 
open bare ruimte midden in de stad, zeer goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer, met  
5 van de 7 HvA faculteiten en interdisciplinaire 
crossovers.

Naast de hoofdfunctie onderwijs en onder-
zoek is er ook ruimte voor diverse andere 
functies zoals ontmoeting en horeca, wonen 
(studenten   huisvesting) en ondersteunende 
bedrijvigheid (winkels, copyshop, bank/
pinautomaat, start-ups) en sport, cultuur en 
welzijn. Een functiemenging die de kwaliteit 
en de levendigheid van de campus als onder-
deel van de stad en van de buurt versterkt. 

3 Stedenbouwkundige context

5 fAcultEitEN
• oNDErwijs EN 
 opvoEDiNg
• DigitAlE mEDiA EN
 crEAtiEvE iNDustriE
• mAAtscHAppij EN rEcHt
• busiNEss EN EcoNomiE
• tEcHNiEk

foto mark van der Horst16

het conradhuiS

InpassIng 
amstelcampus
Het conradhuis vormt een belangrijke entree 
aan de westzijde van de Amstelcampus. De 
hoofdentree ligt aan het rhijnspoorplein-west 
en vormt een visuele verbinding met de 
overliggende entree van het benno 
premselahuis aan het rhijnspoorplein-oost.

SLUITSTUK AMSTELCAMPUS

cAmpusvisiE:  
EEN ENsEmblE vAN 
gEbouwEN EN 
biNNENplAAtsEN
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het conradhuis 4 ruimtelijke ordening en grond

gemalen 
Op de Rhijnspoorlocatie bevinden zich nog 
twee gemalen waarvan er nog één in gebruik 
is. Het gemaal aan de Wibautzijde is reeds 
geruime tijd buiten werking. Deze betonnen 
constructie zal tot op -1 niveau worden 
verwijderd. Vervolgens worden er palen in 
geslagen en wordt de ondergrondse ruimte 
opgevuld met aarde.

Het tweede gemaal aan de Amstelzijde, 
herkenbaar aan het rode kunstwerk, is nog  
in gebruik. Het kunstwerk wordt verwijderd. 
Het gemaal wordt geïntegreerd in het nieuwe 
gebouw en blijft in gebruik en toegankelijk.

PomPen in 
de kelder 
Van gemaal 
wibautzijde
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Rhijnspoorgebouw – HvA Klimaatzones
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Definitief Ontwerp
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Klimaatzones
In het Definitief Ontwerp – Technische installaties (d.d. 14 mei 2014) zijn verschillende klimaatzones 
beschreven. In relatie tot de leefgebieden zijn 3 klimaatzones onderscheiden met ieder eigen condities 
voor winter en zomer.

klimaatzone winter zomer

T  21°C
RV 30%

T 25,5°C
RV 70%Onderwijs

T  20,5°C
RV 30%

T 27°C
RV 70%Atrium

19,5°C T 21°C
RV 30%

25,5 T 27°C
RV 70%

Overgangs-
klimaat

Noot:
In het tussenseizoen zullen de condities zich bevinden binnen de bandbreedte van 
de winter- en zomercondities.

Doorsnede B

Vloerverwarming atrium

KlIMAATBEHEERSING

3 klimaat zones 
met eigen  
Condities zomer 
en winter

onderwijs atrium overgangsklimaat

VERDIEpINGEN VISuEEl EN FySIEK MET  
ElKAAR VERBONDEN

oPen 
struCtuur 
Versterkt
Co-Creatie

•	 Verdiepingen visueel en fysiek met elkaar 

verbonden. 

•	 Creativiteit is inspiratie en communicatie.

Reflectie Team RSG
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RuIMTE VOOR 
ONDERWIJS EN 
TOEGEpAST 
ONDERZOEK IN 
EEN GEBOuW 
AlS TOONBEElD 
VAN CREATIVITEIT, 
INNOVATIE EN 
ONDERNEMERSCHAp

6 technische context 
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BVO
laagbouw - hoogbouw

totaal BVO laagbouw: 13634,575 m2 totaal BVO hoogbouw: 10406,79 m2

(-1) 2.515,770 m2 (-1) 612,306 m2

(bg) 584,488 m2(bg) 2.461,383 m2

(+1) 588,191 m2(+1) 1.607,919 m2

(+7) 716,494 m2(+7) 468,035 m2

(+8) 717,434 m2

(+9) 717,434 m2

(+10) 717,434 m2

(+11) 717,434 m2

(+12) 717,434 m2

(+13) 717,434 m2

(+2) 712,984  m2(+2) 1.490,929 m2
(+3) 712,917 m2(+3) 1.354,611 m2
(+4) 712,984 m2(+4) 1.300,033 m2
(+5) 751,553  m2(+5) 1.234,047 m2
(+6) 710,269 m2(+6) 1.201,848  m2

FNO
laagbouw - hoogbouw

totaal FNO laagbouw: 8857,454 m2 (64,96%) totaal FNO hoogbouw: 5816,763 m2 (55,89%)

(-1) 1.366,862 m2 (-1) 203,440 m2

(bg) 284,396 m2(bg) 1.769,287 m2

(+1) 315,138 m2(+1) 1.209,878 m2

(+7) 285,675 m2

(+8) 428,421 m2

(+9) 428,421 m2

(+10) 428,421 m2

(+11) 428,421 m2

(+12) 428,421 m2

(+13) 428,421 m2

(+2) 432,697 m2(+2) 1.066,426 m2
(+3) 428,460 m2(+3) 943,648 m2
(+4) 427,215 m2(+4) 908,624 m2
(+5) 441,822 m2(+5) 839,233 m2
(+6) 427,394 m2(+6) 753,496 m2

(59.71%)

(63.78%)
(68%)
(69.89%)
(69.66%)
(71.52%)
(75.24%)

(71.88%)

(54.33%)

(59.71%)

(59.71%)

(59.71%)

(59.71%)

(59.71%)
(39.87%)

(60.17%)
(58.78%)
(59.91%)
(60.00%)
(60.68%)
(53.57%)

(48.65%)

(33.22%)

uitgaande van meetstaat CIE_40.15_SA_Bruto Vloeroppervlakte (Nota 3: 11-12-15)

bVo lAAGBOuW 13634m2 | HOOGBOuW 10406m2

Fno lAAGBOuW 8857m2 | HOOGBOuW 5816m2
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hoogbouw laagbouw

53,2
meter hoog

0
terrassen

78
toiletten

13
miva toiletten

4
liften

5816
fno m2

10406
bvo m2

13
etages

8045
vvo m2

7 facts & figures

32,3
meter hoog

13634
bvo m2

68
toiletten

5
liften

8
miva toiletten

6
etages

8857
fno m2

5
terrassen

11237
vvo m2

2860
max. gelijktijdige gebruikers

3554
max. gelijktijdige gebruikers
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Vogelvlucht perspectief Rhijnspoorgebouw

8
actuele planning 

DEFINITIEVE BESluITVORMING BOuW   
MEDIO JuNI 2018

OpDRACHTVERSTREKKING BOuWBEDRIJF  
MEDIO JuNI 2018

GEVElAANpASSING THEO THIJSSENHuIS   
JulI/AuGuSTuS 2018

START BOuW    
4E KWARTAAl 2018

OplEVERING    
2E KWARTAAl 2021

IN GEBRuIK     
3E KWARTAAl 2021
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