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De Hermitage: transparant en uitnodigend
Gang, foto Luuk Kramer

Amstelhof nu
cultuurgebouw met
Europese allure

Entree Amstelzijde met ossepoort, foto Luuk Kramer

Kerkzaal, foto Luuk Kramer

Na meer dan drie eeuwen dienst te hebben gedaan als verzorgings- en verpleeghuis biedt het uit de zeventiende eeuw stammende Amstelhof in Amsterdam sinds juni vorig jaar onderdak aan de Hermitage, de West-Europese
dependance van het beroemde museum in St. Petersburg. Om het gebouw geschikt te maken voor zijn nieuwe functie was een ingrijpende verbouwing nodig. Naar het ontwerp van de Amsterdamse architect Hans van Heeswijk kreeg
de vernieuwde Amstelhof een extravert karakter. “Het is geen anonieme, in zichzelf gekeerde locatie meer, maar maakt nu volop deel uit van de stad.”

H

et enthousiasme dat er naar
aanloop van en tijdens de
opening van de Hermitage
was, is er nu, ruim een half jaar
later, nog altijd. Bij de direct betrokkenen,
maar eveneens bij de vele honderdduizenden bezoekers die het gebouw
inmiddels hebben bezocht – en binnen de
zeventiende-eeuwse gevels een hedendaags cultuurgebouw hebben ontdekt.
Die culturele bestemming was overigens
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ook de voorwaarde die de Diaconie van
Amsterdam aan het stadsbestuur stelde
toen ze het gebouw enkele jaren geleden
voor het symbolische bedrag van een
euro overdeed aan de stad.

Prima basis
Diezelfde Diaconie stichtte Amstelhof
aan het eind van de zeventiende eeuw
als opvangtehuis voor ouderen, wezen en
armlastigen. Daartoe werd rond 1650 een

Centrale lift, foto Luuk Kramer

Binnentuin, foto Luuk Kramer

kavel aan de Amstel gekocht. Vervolgens
werd waarschijnlijk aan stadstimmerman
Hans Jansz. Van Petersom gevraagd voor
een ontwerp te zorgen, vermoedelijk onder
supervisie van stadsarchitect Daniël Stalpaert. Amstelhof heeft diverse kenmerken
die dat vermoeden ondersteunen: het is
gebouwd in de Hollands Classicistische
stijl, met een strenge symmetrie en sobere
uitstraling. Hans van Heeswijk legt uit dat
dit oorspronkelijke ontwerp een prima

basis vormde voor de tegenwoordige
functie van het gebouw. “Vanwege de
publieksfunctie en dagelijks vele bezoekers
is een goede leesbaarheid heel belangrijk.
De bezoekers moeten er als vanzelf de weg
kunnen vinden en zich er goed kunnen
oriënteren. Dan voelen ze zich er plezierig,
blijven langer en komen eerder terug. De
symmetrie van de classicistische stijl en de
carrévorm lenen zich er uitstekend voor om
die voorwaarden te kunnen creëren.” ▼

Hans van Heeswijk
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Fragment Grote Zaal Keizersvleugel, foto Roos Aldershoff

Functionele verbouwing

Kabinetten, foto Roos Aldershoff

Ook het feit dat er in de loop der eeuwen
met name in het interieur veel vertimmerd en aangepast was, kon, zegt Van
Heeswijk, als een voordeel worden gezien.
“Aan de buitenzijde was er niet veel
veranderd, binnen echter wel. Er zijn de
nodige verbouwingen geweest, in de
jaren zeventig van de vorige eeuw nog
een heel ingrijpende. Feitelijk zijn toen
alleen de buitenmuren blijven staan. Het
gevolg was dat er binnen niet zoveel monumentale elementen meer waren. Dat
was prettig omdat we daardoor minder
budget voor de handhaving en restauratie
van het interieur hoefden vrij te maken
en we meer konden besteden aan de
functionele verbouwing. Verder was het
niet nodig te woekeren met delen die niet
groot genoeg waren voor hun nieuwe
functie. Die konden we veelal zodanig
aanpassen dat ze een belangrijke bijdrage
leveren aan het uiteindelijke, transparante resultaat.” Hij noemt als voorbeeld
de trappenruimten in de hoeken van het
gebouw. Voorheen klein en donker zijn
het nu, onder andere dankzij het toepassen van staal, glas en het aanbrengen van
daklichten, aantrekkelijke open ruimtes.

Lange zichtlijnen

Fragment Grote Zaal Keizersvleugel, foto Roos Aldershoff

Dwarsdoorsnede, ontwerp Hans van Heeswijk architecten
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Vroegere verbouwingen ongedaan
maken, alles wat in de loop der tijd was
bijgebouwd weghalen en het oorspronkelijke ontwerp als uitgangspunt nemen,
zo was dus het idee. Het ontwerp voor het
nieuwe gebouw begon dan ook met een
historische analyse van de structuur van
het gebouw. Daarbij werd onder andere
gebruik gemaakt van tekeningen uit

een eigentijds ontwerp dat aansluit bij de
nieuwe functie van het gebouw.”

Entree via ossenpoort

diverse periodes, onder meer uit 1683. Die
bevestigden het regelmatige karakter van
het bouwwerk, zoals dat aan de hand van
de bouwstijl ook verwacht mocht worden.
“Het probleem was alleen dat die structuur niet meer als zodanig herkenbaar
was”, zegt Van Heeswijk. “De leesbaarheid
was verdwenen. Die hebben we weer teruggebracht, iets wat bijvoorbeeld te zien
is in het herstellen van de lange zichtlijnen. Die geven de bezoeker de mogelijkheid zich te oriënteren en de schaal, de
omvang van het gebouw aan te voelen.
Dat is belangrijk, zeker nu er dagelijks
grote groepen mensen binnen komen. Die
moeten zich op een vanzelfsprekende manier door het gebouw kunnen bewegen.
Die historische elementen zijn verwerkt in

Het kloosterachtige van het Hollands
Classicisme – herkenbaar in onder andere
de regelmaat, de eikenhouten vloeren en
het stucwerk – werd dus gecombineerd
met een detaillering die past bij een 21eeeuws cultuurgebouw. Een detaillering
die de aandacht naar de kunstvoorwerpen
leidt en niet naar het gebouw zelf. Een
gebouw waar in het interieur de grootste veranderingen plaatsvonden, maar
waarvan ook de buitengevels op enkele
essentiële punten werden aangepast.
Waarmee de anonieme, verwaarloosde
indruk die Amstelhof tot voor kort maakte
verdween en het gebouw zich weer naar
de stad keerde. Hans van Heeswijk geeft
aan dat in dat laatste het in ere herstellen van de entree aan de voorzijde een
wezenlijke rol in heeft gespeeld. “Omdat
achter de hoofdentree aan de voorzijde
vroeger de kerkzaal lag, was die niet in

gebruik. Sterker nog, de Diaconessen hadden hem dichtgeschroefd en de kansel er
tegen geplaatst. Zij gebruikten een entree
aan de achterzijde.” De entreefunctie aan
de voorzijde terugbrengen, waarmee
het gebouw zich weer naar de stad zou
keren, was echter niet eenvoudig, geeft
Van Heeswijk aan. “Allereerst omdat
bleek dat de kerkzaal niet geschikt was
als entreeruimte. Als oplossing besloten
we de entreeruimte in de tegenoverliggende vleugel te situeren, te bereiken
via de ossenpoort aan de voorzijde en
de binnentuin. Wie via de ossenpoort
naar binnenloopt, ziet die entree naar het
gebouw meteen liggen.” Het bleek echter
dat de ossenpoort te laag was, slechts 1,75
meter hoog. De oorzaak: het herhaaldelijk
vernieuwen van de bestrating in de afgelopen eeuwen waardoor het straatniveau
steeds wat hoger was komen te liggen.
“We moesten de bestrating dus weer omlaag brengen. Dat was niet gemakkelijk,
maar dankzij de goede medewerking van
de gemeente is het gelukt. ▼”

Pieter van Empelen, projectmanager Hermitage

“Modern gebouw in monumentale huls”
Een ooit classicistisch bedoeld gebouw weer als zodanig herschikken, als het ware terug gaan naar de oorsprong, dat was het uitgangspunt van het ontwerp van Hans van Heeswijk en de reden dat voor zijn ontwerp werd gekozen, aldus Pieter van Empelen,
projectmanager van de Hermitage. “Met de ingang weer aan de voorkant, wat lange tijd een verwaarloosd gebied was, en een
transparant interieur waarin de bezoeker zich snel op het gemak voelt en zich gemakkelijk kan oriënteren.” Daarvoor was de basis
al aanwezig, legt Van Empelen uit. “De stichting Amstelhof wilde in de jaren zeventig een modern ziekenhuis van het gebouw
maken. In die tijd is het interieur stevig aangepakt, kwamen er onder andere betonnen vloeren in en werden die vloeren ook op
een peil gebracht. Er zat dus al een redelijk modern gebouw in een monumentale huls.”
In dat gebouw zijn onder meer speciale voorzieningen aangelegd op het gebied van klimaatbeheersing en beveiliging. Het
bijzondere is dat die vrijwel niet zichtbaar zijn, vertelt Van Empelen. Verder is er, in overleg met Monumentenzorg, in een van de
daken een voorziening gemaakt om grote stukken in en uit het gebouw te kunnen transporteren. “Dat is via de normale ingangen
niet altijd mogelijk.” Daarnaast is de hele inrichting en ordening zodanig dat bezoekers op een natuurlijke wijze door het gebouw
lopen en voorwerpen leren bekijken.
En die bezoekers, die kwamen in groten getale af op de eerste tentoonstelling, ‘Aan het Russische hof’. Meer dan 700.000 in iets
meer dan een half jaar tijd, geeft Pieter van Empelen aan. “Daar zijn we niet helemaal op berekend; op sommige momenten was
het dan ook heel druk. Natuurlijk zijn we blij met de belangstelling, maar ik hoop dat het in de toekomst iets meer geleidelijk
verloopt.” De eerstvolgende tentoonstelling is ‘Pioniers van de moderne kunst’. Die wordt in februari en begin maart ingericht en
dan wordt er tevens een rondje door het gebouw gemaakt om bepaalde aandachtspunten aan te pakken, zegt Van Empelen. Het
is, merkt hij op, voorlopig de laatste keer dat de Hermitage voor het wisselen van tentoonstellingen dicht gaat. “‘Aan het Russische
hof’ was een grote tentoonstelling waarvoor we allebei de vleugels hebben gebruikt. Vanaf nu gebruiken we echter een vleugel
en kunnen we de andere dus in alle rust inrichten voor een volgende tentoonstelling.”
De grote belangstelling en vele bezoekers sinds de opening in juni vorig jaar maken duidelijk dat de Hermitage een aanwinst
voor Amsterdam is. Zo plakken tienduizenden toeristen een extra dag aan hun verblijf in de hoofdstad voor een bezoek aan de
Hermitage. “De magie van St. Petersburg straalt af op Amsterdam”, zegt Van Empelen. “We zijn ook meer dan alleen museum, maar
een cultuurcentrum met tentoonstellingen, winkels, lezingen en een binnentuin waar het bij goed weer aangenaam verblijven is.
Kortom een locatie die alles biedt voor een leuke dag uit.”
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Uitgiftekeuken, foto Luuk Kramer

deskundigen bij elkaar geroepen voor
advies. Ernst Veen, toen directeur van de
Nieuwe Kerk, opperde het idee om de
Hermitage in St. Petersburg te benaderen. Hij kende de directie omdat hij er
al eerder mee had samengewerkt voor
enkele tentoonstellingen.” De directie van
de Hermitage had wel oren naar het idee
voor een dependance in West-Europa.
En zeker gezien de geschiedenis was
Amsterdam een voor de hand liggende
keuze. De stichter van St. Petersburg, tsaar
Peter de Grote, liet de stad namelijk naar
Amsterdams voorbeeld bouwen. Hij had
Amsterdam tijdens zijn reizen meermalen
bezocht en was er zeer van gecharmeerd.
Na enkele gesprekken werd Amstelhof
dan ook aangewezen als onderkomen
voor de Hermitage-dependance.

Creatief denken
Tsaar Peter de Grote

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Renovatie en restauratie
Projectontwikkeling

Al met al ontstond er zo een gebouw met
zowel historische als eigentijdse elementen, een “op de Russische leest geschoeid
cultuurcentrum”, zoals Hans van Heeswijk het noemt, met diverse functies.
Gedimensioneerd op jaarlijks 800.000
bezoekers, het dubbele van het aantal
dat wordt verwacht. Het idee om er een
dependance voor de Hermitage in onder
te brengen ontstond in de jaren negentig,
nadat Amstelhof in 1995 was afgekeurd
als verzorgingshuis. Van Heeswijk: “Nadat
de gemeente het gebouw van de Diaconie had overgenomen, heeft ze een aantal

In 2004 werd een eerste start gemaakt,
op beperkte schaal, in het Neerlandiagebouw, een bijgebouw van Amstelhof.
Daarin vonden de afgelopen jaren enkele
kleinere tentoonstellingen plaats. Toen
het verzorgingshuis in 2007 echter door
de laatste bewoners was verlaten, kon aan
de uitwerking van de definitieve plannen
worden begonnen. Zo werd Amstelhof
getransformeerd van een gesloten verzorgingshuis tot een transparante kunsthal
met tentoonstellingsruimten, winkels,
studieruimte, ontvangstzalen en een
restaurant. Het is een cultuurgebouw met
Europese allure geworden, merkt Hans

van Heeswijk op. “We wilden iets realiseren dat een slag beter is dan Nederland
gewend is. Dat hebben we onder meer
bereikt door het merendeel van de installaties in het gebouw te integreren. Dat
zijn er nogal wat. Maar meer dan tachtig
procent is onzichtbaar weggewerkt. En
wat zichtbaar is, is keurig geordend. Om
dat te bereiken moet je wel de geijkte
paden verlaten en creatief denken.”

Detailniveau
Met het vernieuwde Amstelhof heeft
Amsterdam er een aansprekende publiekstrekker bij gekregen. Daar waren alle
betrokkenen het bij de opening op 29 juni
vorig jaar over eens en tijdens de eerste
tentoonstelling – die liep tot eind januari
– hebben de vele bezoekers die mening
bevestigt. Want op ‘Aan het Russische hof’
kwamen meer dan 700.000 mensen af.
Na het afsluiten van deze tentoonstelling
eind januari zijn de afgelopen weken benut om enkele kinderziektes te verhelpen,
aldus Hans van Heeswijk. “Echte problemen waren er niet, het gebouw is op deze
aantallen berekend. Maar op detailniveau,
bijvoorbeeld bij de catering, de schoonmaak en in de exploitatie moet er wel wat
bijgesteld worden. En er moeten hier en
daar kleine dingen worden aangepast. Zaken die je pas ontdekt op het moment dat
het gebouw in gebruik wordt genomen.
Dat is echter normaal, dat kom je altijd
tegen. Maar voor het overige kunnen we
alleen maar heel tevreden zijn.” ■

Foto Marcus Koppen

Hans van Heeswijk heeft voor zijn ontwerp
voor het project Hermitage Amsterdam de
Geurt Brinkgreve Bokaal gewonnen. Deze
prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste
initiatief op het gebied van herontwikkeling of
renovatie in Amsterdam. Het project is tevens
genomineerd voor de Amsterdamse Architectuur Prijs, de Gouden A.A.P. 2010.

BOUWBEDRIJF MJ DE NIJS EN ZONEN BV
postbus 1
1749 ZG Warmenhuizen

tel. 0226 397000
fax 0226 392974

info@mjdenijs.nl
www.mjdenijs.nl

Bij NDCC Publishers is een boek over de Hermitage uitgekomen met een voorwoord door
Job Cohen en toelichtingen op het ontwerp en
het bouwproces door de betrokken ontwerpers, de opdrachtgever en projectmanager.
Hermitage Amsterdam, 25,00 euro
Nederlandse editie: ISBN 978-90-803635-4-0
Engelse editie: ISBN 978-90-803635-6-4
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nog monumentale elementen waren hebben we die gerespecteerd en benadrukt.
We hebben bijvoorbeeld de kolommen en
stucplafonds los gehouden van de buitengevel en balken. Verder zijn de Kerkzaal,
Regentenkamer en Regentessenkamer
in hun oude luister hersteld, waarbij
zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt
van authentieke materialen. Zoals bij de
houten vloer en de kroonluchters in de
kerkzaal, en de ingelegde parketvloer
in de Ruslandzaal.” Verder werden de
wanden parallel aan de buitengevel extra
dik uitgevoerd, zodat daarin alle techniek
kon worden opgenomen, aldus Merkx. De
dikte van de wanden bood bovendien de
mogelijkheid ook hier bijzondere onderdelen te creëren zoals doorgangen, nissen
en vitrines zonder dat het lineaire karakter
van de omlopen verloren ging.

2

“Als het er vanzelfsprekend
uit ziet, hebben we het
goed gedaan”

1

Spelregels
3

Een interieur ontwerpen dat de oude structuren respecteert, en tevens de functionaliteit heeft van een modern cultuurgebouw, met dat uitgangspunt ging Merkx + Girod architecten uit Amsterdam aan de slag bij de transformatie van het interieur van de voormalige Amstelhof tot Hermitage. Om dat op een juiste manier te bewerkstelligen hanteerde het bureau
een driedeling, zo vertellen Evelyne Merkx en Abbie Steinhauser.

4

J

a, het was een bijzondere uitdaging,
het ontwerpen van een interieur
voor de Hermitage, geven Merkx
en Steinhauser aan. Ze kunnen
zich het moment dat ze aan de opdracht
begonnen nog goed herinneren. “Daar
stonden we dan, in een monumentaal
zeventiende-eeuws gebouw met binnenin
een constructie uit de jaren zeventig van
de vorige eeuw. In die constructie, met
zijn lage platte ruimtes, moesten we een
nieuwe ordening aanbrengen. Waarbij
we enerzijds het monument monument
wilden laten en aan de andere kant voor
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een transparant geheel wilden zorgen met
daarin zowel functionele, sobere ruimtes
waarin de kunst de hoofdrol speelt als
ruimtes met daarin bijzondere elementen
die de ruimte een heel eigen karakter
geven.”

‘Gouden eieren’
Merkx+Girod ging daarbij uit van een
driedeling in elementen, vertelt Abbie
Steinhauser. “In de eerste plaats is er de
monumentale buiten- en binnenschil die
volledig in zijn waarde wordt gelaten.
Daarnaast zijn er de binnenwanden en

vloeren. Die moesten zich op een natuurlijke wijze gedragen, hun oorspronkelijke
structuur zo goed mogelijk volgen, zij
het met wat vrijere variaties. En tot slot
zijn er de bijzondere elementen die zich
geheel vrij door het gebouw kunnen
gedragen.” Merkx noemt die laatste de
‘gouden eieren’. “Dat zijn bijvoorbeeld
opvallende interieurstukken of meubels
waarmee we een ruimte een geheel eigen
karakter hebben gegeven. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het restaurant en het
entreegebied. Door eerst orde en rust te
brengen ontstond juist de mogelijkheid

1 Restaurant Neva
2 Entreegebied
3 Kerkzaal
4 Openingstentoonstelling Grote Zaal - detail

soms ook uitbundiger te zijn. Het karakter
van de tentoonstellingsruimten hebben
we bewust sober gehouden, daar verdient
de kunst alle aandacht.”

Fotografie Roos Aldershoff

Dikke wanden
Merkx legt uit dat het nieuwe museum
als het ware los, als een soort inbouwpakket in het monumentale gebouw werd
geplaatst, geheel in overeenstemming
met die driedeling. Oplossingen werden
afgestemd op de behoefte ter plekke,
terwijl ze daarnaast samenhangend
onderdeel van het gebouw bleven. “Waar

Een andere wens was dat het gebouw
weer een vanzelfsprekende routing en
een transparant karakter moest krijgen.
Om dat te bereiken werden onder andere
de herstelde zichtlijnen gerespecteerd
door er geen meubels of interieurstukken
in te plaatsen. Abbie Steinhauser: “We
moesten uit elk deel van het gebouw, uit
elke ruimte het maximale halen en daarbij
wel rekening houden met de monumentale elementen en de constructie. Dat was
best wel eens lastig. Zoals met de lage
ruimtes op de begane grond en de winkel
met zijn vele kolommen. Nu het klaar is
ziet het er heel natuurlijk, heel vanzelfsprekend uit, dat is voor ons een teken dat
we het blijkbaar goed gedaan hebben.”
Zo waren er heel wat ‘spelregels’, maken
Merkx en Steinhauser duidelijk, en daar
moesten ze voortdurend alert op zijn. Dat
er binnen die spelregels een optimaal
resultaat werd bereikt, komt onder andere
voort uit teamwerk en een goede overlegsituatie, onder andere tussen de mensen
van Merkx+Girod, architect Hans van
Heeswijk, landschapsarchitect Michael
van Gessel en de opdrachtgever. “We
kwamen regelmatig bij elkaar om dingen
te bespreken en eventueel bij te sturen.
Daardoor is de Hermitage geworden wat
ze nu is, een licht, ruimtelijk en hedendaags gebouw waarin het monumentale
karakter is behouden, dat uitnodigt en dat
tal van tal van bijzondere details kent.” ■
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Transformatie van
ouderenhuis naar
cultuurgebouw

W

anneer een ouderenhuis –
wat de Amstelhof tot een
aantal jaren geleden was
– moet worden verbouwd
tot een cultuurgebouw met onder meer
een museale functie, zoals de Hermitage,
dan heeft dat de nodige consequenties
voor de constructie van het gebouw.
Voorheen was er sprake van veel kleinere
ruimtes, in de nieuwe situatie moest er
een transparant, open gebouw komen.
In de nieuwe situatie is sprake van een
museum, een openbaar toegankelijk gebouw, met een veranderlijke belasting van
5,0 kN/m2, in plaats van 2,0 kN/m2 bij een
ouderenhuis. Het advies betreffende de
nieuwe constructie kwam van Van Rossum
Raadgevende Ingenieurs Amsterdam bv,
een multidisciplinair adviesbureau dat op
uiteenlopende gebieden actief is, onder
andere waar het monumenten betreft. Zo
is het bureau bijvoorbeeld ook betrokken
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bij de restauratie van Kasteel de Haar en
Pakhuis de Zwijger.
Directeur Dirk-Jan Kluft noemt de
Hermitage geen eenvoudige klus. “In de
voormalige situatie was er sprake van veel
dragende gemetselde wanden. Omdat het
gebouw een open karakter moest krijgen,
werden veel van die wanden verwijderd.
Daar hebben we nieuwe constructieve
oplossingen voor bedacht.” Een ander aandachtspunt waren de vloeren, zegt Kluft.
Die waren tijdens de grootschalige verbouwing in de jaren zeventig aangebracht
en berekend op een belasting van 150 tot
200 kilo per vierkante meter. “Dat is voldoende voor een ouderenhuis, maar niet
voor een gebouw dat dagelijks een groot
aantal bezoekers trekt. In een deel zijn
slechts palen aangebracht omdat destijds
een fout funderingsadvies was gegeven.
Voor het overige konden, met de nieuwe

“Efficiënt opereren dankzij snel beslissingstraject”
Het Oude Vrouwenhuis in 1693. Op deze anonieme gravure
zijn de oorspronkelijke kruiskozijnen zichtbaar.

rekenregels, de bestaande palen worden
gehandhaafd. Bij het aanbrengen van die
nieuwe palen hadden we wel nogal last
van het vele puin dat in de grond zat.”
De constructie van het gebouw werd het
meest ingrijpend aangepakt bij de plek
waar nu onder meer de entree gesitueerd
is. Ook daar was in de oude situatie sprake
van gemetselde dragende muren en dat
metselwerk botste met de nieuwe functie
en de wens een flexibele constructie te
creëren. Kluft: “er is een kolommenstructuur voor in de plaats gekomen.”
Ingrijpen in de constructie van bestaande
(monumentale) gebouwen vraagt om
een specifieke benadering, maakt DirkJan Kluft tot slot duidelijk. “Je gaat het
gebouw eerst lezen, je leert het kennen en
zoekt uit met welk idee het is geconstrueerd. Van daaruit begin je met het aanpassen van de constructie.” ■

De volledige begeleiding op het gebied van bouwkosten bij het project De Hermitage Amsterdam was in handen van Basalt
bouwadvies bv uit Nieuwegein. Vanaf het opstellen van het Programma van Eisen in 2004 tot de oplevering in 2009. Basalt bouwadvies is in 1995 opgericht (sinds 1997 ISO 9002 gecertificeerd) en begeleidt opdrachtgevers bij de kostenkant van het bouwproces. De adviseurs hebben een brede kennis op bouwkostengebied waardoor zij in een vroeg stadium al advies kunnen uitbrengen over de haalbaarheid van het project. Ook in elke volgende fase van het project bieden zij begeleiding bij het samenstellen
en bewaken van budgetten.
De bouwkostenmanagers worden regelmatig ingeschakeld om een totaalproject precies volgens het programma van eisen en
binnen het vastgestelde budget te realiseren. Daarbij hebben ze alle aandacht voor de eisen van kwaliteit, tijd, organisatie en
informatie. Zonodig leggen ze alternatieven voor op een moment dat wijzigingen nog geen ingrijpende extra kosten veroorzaken. Daarnaast kan Basalt bouwadvies eveneens worden ingeschakeld voor kortlopende bouwadviezen en het beoordelen van
inschrijfbegrotingen voor aannemers, en het beoordelen van begrotingen als een opdrachtgever slechts één aannemer heeft
uitgenodigd.
Naast nieuwbouwprojecten begeleidt Basalt bouwadvies bv ook regelmatig restauratie- en renovatieprojecten. Zo was of is het
bedrijf onder meer betrokken bij het Nieuwe Rijksmuseum, het Mauritshuis, Kasteel Haarzuilen en Mappa Mondo te Waalre. En dus
de Hermitage in Amsterdam. Een project waar Basalt bouwadvies van begin tot einde bij betrokken was, vertelt senior bouwkostenmanager Leo van Kats. “We hebben aan de hand van het programma van eisen een budget opgesteld en vervolgens iedere
daaropvolgende fase begeleid en erop toegezien dat alle werkzaamheden conform budget werden uitgevoerd. Daartoe hebben
we iedere twee maanden een financiële rapportage uitgebracht. Aan de hand hiervan heeft men op ieder moment inzicht in de
financiële status van het project, dat wil zeggen wat er gecontracteerd is, wat er gefactureerd is, wat er nog gefactureerd moet
worden en wat de eindprognose is.”
Waar bij de begeleiding van monumentale projecten met name rekening mee moet worden gehouden zijn de onvoorziene
zaken die zich tijdens het werk kunnen voordoen, legt Van Kats uit. “Op dat vlak verschillen monumenten wezenlijk van andere
opdrachten. Bij de Hermitage moesten er bijvoorbeeld ruim honderd funderingspalen meer dan gepland worden aangebracht.
Bij langlopende projecten heb je bovendien te maken met voortschrijdend inzicht. De Hermitage is een gebruikersorganisatie die
ontwikkelingen toe wil passen die elders succesvol blijken te zijn. Ook op het moment dat het project al in volle gang is.”
Toen de verbouwing van de Hermitage de eindfase naderde, werden er steeds meer
Leo van Kats
specialisten bij het project betrokken, onder andere op het gebied van verlichting en
beveiliging. Ook op zo’n moment is het belangrijk overzicht te houden en ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt, zegt Leo van Kats. “Dat is bij de Hermitage zeer zeker
gelukt. We hebben hier heel efficiënt kunnen opereren dankzij een snel beslissingstraject. Geen langdurige overlegfases, maar adequaat reageren en knopen doorhakken.
Daardoor zijn we binnen het gestelde budget gebleven. En is er op tijd opgeleverd. Dat
is voor een dergelijk project redelijk uniek.”
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“Goed bouwhistorisch
onderzoek is basis van
elk restauratieproject”
Teruggaan in de historie en zo een gebouw uitpluizen, het is onderdeel van de werkzaamheden van Vlaardingerbroek &
Wevers, architecten en bouwhistorici die gespecialiseerd zijn in bijzondere restauraties waarbij bouwkundige expertise
wordt gekoppeld aan kennis van interieurs en afwerking.
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Window Coverings
World Port Centre, Rotterdam - Luxaflex® Venetian blinds

Ceilings
Fatbursjon, Stockholm, Zweden - Hunter Douglas Multipanel

Sun Control
SATEL, office building, Gdansk, Poland - Hunter Douglas Aerofoil

Façades
Piata Charles de Gaulle, Bucharest, Rumania - Hunter Douglas QuadroClad™ system

Innovative products make Innovative Projects
Over de gehele wereld helpt Hunter Douglas originele ideeën vanaf de tekentafel tot leven
te brengen. Wij weten hoeveel werk er met ieder project gemoeid is. Daarom zijn wij er van
overtuigd dat architecten en designers innovatieve en flexibele klantgerichte oplossingen
nodig hebben om hen in staat te stellen innovatieve projecten te realiseren.
® Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product.

Hunter Douglas Architectural Projects
Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam
Tel. (010) 496 22 22 - Fax (010) 423 78 90
info@hunterdouglas.nl - www.hunterdouglas.nl

Plattegrond, ca. 1876. De originele symmetrische indeling van het gebouw is nog in stand, de binnenplaatsen zijn echter reeds volgebouwd.
I: Oude Vrouwen Huis; 1,2 en 3: ziekenzalen en mannenafdeling; 4: mannenslaapzaal op binnenhof
(1848); 5: vrouwenziekenzaal op binnenhof (1859); 6 en 7: tuinzalen (1876); a, washuis en slachthuis
(vóór 1810); b: lijkenhuisje; c: broodhuis in 1861 vergroot en ingericht tot keuken; d: oorspronkelijk
timmerloods ca. 1850 vergroot tot kledingmagazijn; e: nieuwe timmerloods (ca. 1850); f: ketelhuis
van de centrale verwarming (1860); Ia: Gesticht voor Gehuwden (1872); II: Het Convershof (1723); III:
Het Bestedelingen Huis (1789); IV: De Hodshon Stichting (1876). Uit: Meischke 1983, p. 30

ok de Amstelhof werd op deze
manier benaderd, vertelt Hans
Vlaardingerbroek. “Een goed
bouwhistorisch onderzoek
is nu eenmaal de basis van elk restauratieproject. Bij de Amstelhof hadden we
het voordeel dat er al een uitgebreid
boekwerk over het gebouw was verschenen. Dat hebben we als uitgangspunt
genomen en verder aangevuld. Een van
onze aandachtspunten was de materiaaltoepassing. Soms lijkt iets namelijk veel
ouder dan het in werkelijkheid is.”
Vlaardingerbroek noemt de Amstelhof
een bijzonder gebouw. Het was zeker
voor zeventiende-eeuwse begrippen zeer
groot, zegt hij. “De Amstelhof was lange
tijd één van de grootste gebouwen van
Nederland.” Hij wijst op de strakke, sobere
architectuur (die het van haar verhoudingen moet hebben). “De middenpoort
/‘hoofdingang’ aan de voorzijde werd aangebracht in opdracht van de toenmalige
gemeentebestuurders. Deze ‘hoofdingang’
vormde met de wel bruikbare zij-ingangen een van de weinige versieringen.
En dan werd de hoofdingang niet eens gebruikt; die zat er dus meer voor de show.”
Het gebouw werd in de negentiende en
twintigste eeuw diverse malen aangepast,
met in de jaren zeventig van de vorige
eeuw een ingrijpende verbouwing. ▼
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Wij denken groen
Groepsactiviteiten
Terreininrichting

Vestigingen in de regio's Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
T (020) 667 77 77
E info@vandertolbv.nl

Bestrating en Riolering
Binnenbeplanting
Boomverzorging
Daktuinen en Vegetatiedaken

Gravure door Philip Jacobsz 1768. Opmerkelijk zijn de venstervormen op de beletage. Er lijkt sprake te zijn van een vast kalf, maar niet van schuiframen. Deze
venstervorm zal in de eerste helft van de 18e eeuw tot stand gekomen zijn.

Onderhoud en Beheer
Design & Construct

www.vandertolbv.nl
83555 vdTol Advertentie 197x130.indd 1

12-02-2010 10:18:30

Het interieur van de regentenkamer ca. 1921.
De regentenkamer behoorde tot 1860 tot een
van de weinige verwarmde ruimtes in het pand.
Na 1860 werd het Oude Vrouwenhuis van centrale verwarming voorzien. De ijzeren kolenkachel die op de foto zichtbaar is, verving vanaf
1811 de originele schouw. De kachel, de lambrisering en de originele deuren werden tijdens de
verbouwing van 1971-’79 vervangen.

“Toen is feitelijk alleen de buitenschil
overgebleven, binnen werd vrijwel alles
vernieuwd. Daardoor was het mogelijk
het gebouw zijn huidige functie te geven.
Anders was de verbouwing heel wat
moeilijker geweest.”
De bevindingen van Vlaardingerbroek &
Wevers werden vastgelegd in een rapport
dat onder andere van belang was voor de
waardestelling. Die waarde zit overigens
vrijwel volledig aan de buitenzijde en in
de constructie. Het bureau schreef mee
aan het bestek en begeleidde en adviseerde over de werkzaamheden aan de
buitenzijde. Daar was het oorspronkelijke
beeld leidend. Binnen was wat dat betreft
meer vrijheid, aldus Hans Vlaardingerbroek. “Maar daar is ook de hoofdstructuur grotendeels gehandhaafd. Die sloot
namelijk goed aan bij de nieuwe functie
van het gebouw. Bij een aantal ruimten is
ook het historische karakter als uitgangspunt genomen voor de planvorming.” ■

De benedengalerij aan de Keizersgrachtzijde ca.
1921. Aan de rechterzijde de buitenmuur van de
binnenhof. Let op de sobere materialisatie en de
evenwichtige verhoudingen in het ontwerp.

Musea – Bosch museumbeveiliging, van onschatbare waarde

Het interieur van de kerkzaal ca. 1933. Hier ook nog in gebruik als eetzaal.
Omdat u wilt weten wie er binnenkomt!

Als museum bent u begaan met uw collectie.

Daarom wilt u de zekerheid dat uw collectie beschermd wordt. Toch zijn er reële bedreigingen met
mogelijk grote gevolgschade voor kunstvoorwerpen waar men liever niet te lang bij stil blijft staat.
Bosch Security Projects heeft – om de kans op bedreigingen te reduceren – een concept

Technologie voor het leven

ontwikkeld voor musea. Dit is van toepassing op tijdelijke en permanente tentoonstellingen,
specifieke kunstobjecten evenals het pand, bezoekers en personeel. Onze beveiligingsconcepten
bieden oplossingen die de museumbezoeker niet storen, terwijl ze voldoen aan de strengste
veiligheidsvereisten. Voor uw continuïteit een geruststellende gedachte.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 033 – 247 91 91 of kijken op

Voorgevel anno 1954. In het midden van de twintigste eeuw was het gebouw ontdaan van
de lijnolieafwerking. Deze situatie is hier zichtbaar.

www.boschsecurityprojects.nl

Bosch BAM.indd 1

19-02-2010 15:38:06

Centrale entree in de westgevel anno 19101935. Het bordes was in deze periode gestuct
en de doorgang naar de binnenplaats was nog
in gebruik. De deur naar de bel-etage was (en
is) niet in gebruik. Centrale entree in de westgevel anno 1910-1935. Het bordes was in deze
periode gestuct en de doorgang naar de binnenplaats was nog in gebruik. De deur naar de
bel-etage was (en is) niet in gebruik.
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“Wat krom en scheef
was weer recht en
strak gemaakt”
Een hecht familiebedrijf met een lange historie en een echte West-Friese mentaliteit van aanpakken, zo omschrijft bedrijfsleider Peter van der Thiel Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV uit Warmenhuizen. “We zijn in de loop der jaren
uitgegroeid tot specialist op verschillende gebieden waaronder nieuwbouw
en utiliteitsbouw, maar ook waar het restauratieprojecten betreft.” De eerste
renovaties en restauraties voerde het bedrijf uit in de jaren zeventig. Veel opdrachten kwamen en komen van buiten de eigen regio, bijvoorbeeld vanuit Amsterdam, Haarlem en Almere. “We zijn bekend komen te staan als bedrijf dat ook
oplossingen kan bieden als het wat lastiger wordt. Zo raakten we onder andere
betrokken bij projecten die onder bijzondere architectuur gerealiseerd moesten
worden en hebben we mogen samenwerken met architecten als Aldo van Eijck,
Theo Bosch en Joop van Stigt.
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E

erdere restauratieprojecten waarbij Bouwbedrijf de Nijs actief was,
waren onder meer de Graansilo’s
aan het IJ in Amsterdam, Pakhuis
de Zwijger in Amsterdam en de Philharmonie in Haarlem. Vanwege haar ruime

kennis op het gebied van restauraties
werd het bedrijf eveneens benaderd
voor de Hermitage. Waar ze in Hans van
Heeswijk een architect tegenkwamen
waar ze al eerder mee hadden samengewerkt. “Ook nu is de samenwerking weer

prima verlopen”, aldus Peter van der Thiel.
“Goed overleg met de architect is voor ons
belangrijk, onder andere om adequaat te
kunnen inspelen op zaken die pas tijdens
de bouwwerkzaamheden naar voren
komen. ▼
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Daglichtregulering
in musea
Vaak gaat het om details die in een eerder
stadium niet aan de oppervlakte zijn
gekomen.”
Bij de Hermitage kreeg Bouwbedrijf de
Nijs te maken met een gebouw dat aan
de buitenzijde nog wel monumentaal
was, maar binnen nauwelijks. Van der
Thiel: “Er was in de loop der eeuwen veel
her- en verbouwd. Uitgangspunt van
het ontwerp van Hans van Heeswijk was
terug te keren naar de oorsprong van het
gebouw. We moesten wat krom en scheef
was dus recht en strak maken, zoals dat
hoort in de classicistische architectuur.” Zo
waren er enkele slechte muren waar een
oplossing voor moest worden bedacht.
Een onvoorzien obstakel was het vele puin
in de grond waar men bij het plaatsen
van nieuwe funderingspalen bij uitkwam.
En dan was er de wens van de architect
om de installaties zo veel mogelijk te
verbergen.

Limelight B.V. - onderdeel van HunterDouglas Architectural Projects - leverde de
actieve en passieve daglichtreguleringsinstallaties in het dak van de Hermitage – op luchtfoto’s van het historische
museumgebouw aan de Amstel niet te
missen. In de 3 lichtkappen van 2x34x5 en
1x16x4 meter, zorgen vaste en elektrisch
aangedreven lamellen voor een regelbare
egale lichttoetreding. “In het geval van de
Hermitage ging het niet zozeer om zonwering, maar specifiek om het verspreiden

Vogelvlucht Hermitage, foto Aerophoto Schiphol

en doseren van daglicht - essentieel in
hoogwaardige tentoonstellingsruimten”,
zegt general manager Rolf Exalto van Limelight uit Oudenbosch. “Iedere expositie
in de Hermitage vereist een aangepaste
lichtconditie; voor de kleding bijvoorbeeld, mocht de lichtsterkte de grens van
50 lux niet overschrijden.”
De gecoate binnenlamellen van de
HunterDouglas-dochter hangen in een
vaste hoek, terwijl de hoek van de buitenlamellen automatisch wordt versteld

- afhankelijk van de lichtbehoefte binnen.
Limelight maakte in het project gebruik
van ervaringen met het Kröller-Müller
Museum in Otterlo, waar een soortgelijk
lamellensysteem werd toegepast. Exalto:
“wij zijn bij uitstek de aangewezen partij
om betrokken te zijn bij toonaangevende
projecten op bijzondere locaties. Wij zijn
immers internationaal al vele jaren succesvol actief in het leveren en monteren
van maatwerkoplossingen met een hoogstaand architecturaal karakter.” ■

“Dat is uiteindelijk goed gelukt”, aldus
Peter van der Thiel. “Echt heel lastige
zaken zijn we verder niet tegengekomen.
We hebben de bouwwerkzaamheden dan
ook binnen de geplande termijn kunnen
opleveren. Dat is lang niet vanzelfsprekend, zeker niet bij dergelijke projecten.
We hebben echter voldoende kennis en
ervaring om ook een passende oplossing
te verzorgen als het werk niet standaard is.
En daarnaast heeft de goede onderlinge
communicatie een rol gespeeld bij het
soepel verlopen van dit project.” ■
Foto Jørgen Koopmanschap
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Gevel
Hermitage met
zorg gereinigd
Het in de loop der tijd laag over laag aanbrengen van lijnolie had de buitenkant van de Amstelhof geen goed gedaan. De vele bruine lagen hadden de gevel een ontoonbaar en vlekkerig aanzien gegeven. Aan SMB Wervelreiniging uit
Zwijndrecht de taak de gevel zorgvuldig te reinigen zodat het gebouw weer zijn
frisse uiterlijk uit vroegere dagen zou krijgen.

SMB Wervelreiniging is al vele jaren actief
als specialist die gevels zonder schade
aan te brengen en met zorg vuilvrij kan
maken. Zo was het bedrijf al onder meer
betrokken bij de reiniging van zo’n 130
monumenten in ons land. Dat gebeurt
met een speciaal systeem, vertelt directeur Ad Bravenboer. “Mijn vader had
oorspronkelijk een schildersbedrijf en hij
schafte het systeem jaren geleden aan om
schilderwerk mee voor te bereiden. Daar
bleek het echter niet helemaal geschikt
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voor te zijn. Maar dat was het wel voor het
schadevrij reinigen van gevels. Dus toen
ik in het bedrijf kwam, ben ik dat steeds
meer gaan toepassen. Zeker nadat we
werden ‘ontdekt’ en architecten ons meer
en meer gingen voorschrijven.”
Ook voor de gevelreiniging van de
Amstelhof werd een beroep gedaan op
SMB Wervelreiniging. In totaal ging het
om 4.000 m2 buitengevel. Omdat niet
duidelijk was wat er onder de bruine

lagen lijnolie vandaan zou komen, werden
er eerst diverse proeven met verschillende schoonmaakmethoden gezet. Dat
gebeurde in samenwerking met TNO en
onder begeleiding van Michèle Sanders,
assistent projectleider van de Hermitage
Amsterdam. De keuze viel op het SMB
Stoomsnij-systeem aangevuld met het
SMB Wervelreiniging-systeem gecombineerd met gel op basis van alcohol. Ad
Bravenboer legt uit hoe wervelreiniging
werkt. “Andere bedrijven maken meters

en reinigen met een druk van 8 bar. Maar
dan haal je tevens een laagje van het
metselwerk. Wij masseren het vuil als het
ware uit de poriën. Dat doen we met behulp van een wervelkop en een druk van
0,3 bar. Zo kunnen we de gevel schadevrij
reinigen en zorgen er op die manier voor
dat de patinalaag volledig intact blijft.”
SMB Wervelreiniging voerde het werk
uit met behulp van hoogwerkers zodat
tijdens het reinigen goed gevolgd kon

worden wat het resultaat was. Was er
gebruik gemaakt van steigers met steigernetten dan zou dat heel wat lastiger zijn
geweest omdat dan de hele gevel bedekt
zou zijn. De olie die van de gevel werd
gespoeld, werd door middel van tegen
de gevel bevestigde plastic flappen in
bakken opgevangen. Van daaruit werd het
naar watertanks gepompt om te worden
gezuiverd. Zo werd de gevel stap voor
stap teruggebracht in zijn vroegere staat,
zonder dat dit tot beschadigingen leidde.

Na deze schadevrije gevelreiniging, zo
was in eerste instantie het plan, zou er
op de gevel een nieuwe laag lijnolie met
minder pigmenten worden aangebracht.
Daar werd echter vanaf gezien toen bleek
hoe fraai de gevel er na het reinigen
uitzag. Bovendien, zo was de constatering,
zat er nog lijnolie onder het geveloppervlak in de steen. Ad Bravenboer: “Daardoor
behield de gevel al zijn waterafstotend
karakter, maar nu wel met de oorspronkelijke uitstraling.” ■
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Improvisatie
aan de Amstel

Amsterdam American Hotel, Amsterdam

Kamerlingh Onnesstraat 15
1821 BP Alkmaar
 Tel: 072 – 5206564
 Fax: 072 - 511 73 01

Koninklijke Schouwburg, Den Haag

Koninklijke Schouwburg, Den Haag

info@conijnparket.nl
www.conijnparket.nl

Openingstijden showroom:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Concertgebouw, Amsterdam

Rijksmuseum, Amsterdam

Hermitage, Amsterdam

Voor constructiebedrijf M.C. Kersten is werken aan architectonisch hoogstaande
projecten geen noviteit: de Amsterdammers bouwden bijvoorbeeld al mee aan
de nieuwe Centrale Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland in de hoofdstad. Ten behoeve van de nieuwe Hermitage ontwikkelde, produceerde, leverde
en monteerde M.C. Kersten diverse rvs-trappen, puien, hekwerken, kozijnen,
atriumbogen en ander constructiewerk.

“Renovatie is wel een heel ander verhaal
dan nieuwbouw; zeker qua werkomstandigheden”, vertelt Robert Kersten. Het
historisch ontwerp van de voormalige Amstelhof vroeg om improvisatie – zeker waar
het de montage van de diverse elementen
betrof. De grote centrale trap van ruim
2000 kilo die M.C. Kersten maakte voor de

Hermitage kon bijvoorbeeld niet door de
‘voordeur’ naar binnen. De trap ging vanaf
de Amstelzijde van het gebouw via een
bouwkraan naar de binnentuin en vervolgens met karretjes en liertjes naar de eindbestemming in het atrium. Ontwerp en
constructie van de elementen geschiedde
in goede samenwerking met hoofdaan-

nemer M.J. De Nijs en architect Hans van
Heeswijk, aldus de directeur-eigenaar van
M.C. Kersten. “De bevestigingsconstructies
hebben wij op basis van door de architect geactualiseerde bestektekeningen
ontworpen; de liftschacht is bijvoorbeeld
opgehangen aan het plafond door middel
van liggers op de zolder erboven.” ■

kersten
advertentie

29

Bouwen aan monumenten

Bouwen aan monumenten

HERMITAGE Amsterdam

HERMITAGE Amsterdam

Eigentijds parket maakt
interieur Hermitage ‘af’
Een monumentaal gebouw met een heel eigen, hedendaags interieur: De Hermitage in Amsterdam brengt heden en verleden samen. Aan dat eigentijdse karakter binnen dragen onder andere de parketvloeren bij, geleverd door Conijn
Parket uit Alkmaar.

C

onijn Parket is al bijna 170 jaar
actief in de houtbranche. Eerst,
vanaf 1840, als houthandel,
vervolgens, sinds 1921, als
leverancier en producent van parket
en vervolgens als legbedrijf in 1936. In
die ruim zeventig jaar is Conijn Parket
uitgegroeid tot een internationale leve-
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rancier van parketvloeren voor de meest
uiteenlopende projecten en opdrachtgevers, zowel zakelijke als particuliere.
Vakmanschap en kwaliteit zijn daarbij
twee belangrijke kenmerken, dankzij
een team eigen parketteurs, vakmensen
met een jarenlange ervaring. Zij zorgen
ervoor dat zowel traditionele als moderne

vloeren piekfijn worden gelegd. Daarnaast
kan de klant in het voortraject rekenen op
een gedegen advies, onder meer over de
eigenschappen van de diverse houtsoorten, de technische uitvoerbaarheid, de afwerking en het onderhoud. Conijn Parket
is uiteraard in het bezit van de certificaten
VCA, FSC en PEFC.

De specialisatie van Conijn Parket ligt
onder andere bij het leggen van dans-,
sport, en theatervloeren. Daarnaast wordt
het bedrijf vanwege de brede kennis op
dat vlak eveneens regelmatig ingeschakeld
bij restauratieprojecten. De Koninklijke
Schouwburg in Den Haag en de Stadsschouwburg in Amsterdam zijn daar
voorbeelden van, net zoals de Hermitage.
“Bij de Hermitage hoefden we echter niet
in de historie te duiken”, vertelt Perry Klos.
“Het interieur van de Amstelhof, waarin de
Hermitage is gevestigd, is meer dan eens
verbouwd, voor het laatst heel ingrijpend
in de jaren zeventig en er was niet veel
monumentaals meer over. In eerste instantie was het de bedoeling dat er enkele
patroonvloeren in zouden komen, later is
gekozen voor een meer eigentijdse uitstraling met rechtgelegde vloeren waarvoor
lichte eiken delen van 34 en 11 centimeter
breed zijn gebruikt.”
Bij het leggen, zegt Pery Klos, moest met

name rekening gehouden worden met de
mogelijkheid om bedrading en dergelijke
weg te werken. “We hebben dus in elke
ruimte goten gemaakt. Zodanig dat er flexibel met de bedrading kan worden gewerkt
bij het wisselen van de tentoonstellingen.”
Na het opleveren van de vloeren kwam het
werk van Conijn Parket voor de Hermitage
in een nieuwe fase, geeft Klos aan. Vanaf
dat moment kwam de nadruk op service
en nazorg te liggen. “Daar ligt eveneens
een deel van onze kracht. De afgelopen
maanden waren er vijf nachten per week
medewerkers van ons aanwezig om de
vloeren schoon te maken en te onderhouden.” Nu de Hermitage enkele weken dicht
is vanwege het wisselen van tentoonstellingen krijgt het parket een grote onderhoudsbeurt en wordt het restaurantgedeelte onder meer opgeschuurd. “Met de
aantallen bezoekers die worden verwacht
zal dat regelmatig moeten gebeuren. We
blijven dus in beeld bij de Hermitage.” ■
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