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Renovatie en herbestemming Zuiderkerk
Om Amsterdamse woningzoekenden beter van dienst te zijn zocht de Stedelijke Woningdienst een centrale
plek in de stad voor een informatiecentrum en call center. De keus viel op de Zuiderkerk, een monument.
Ontworpen door Hendrick de Keyser (1565-1621) was dit in 1614 de eerste kerk in Amsterdam speciaal
voor de nieuwe hervormde staatsgodsdienst. De opgave was om in het monumentale interieur met eigentijdse middelen een nieuw publiek te bedienen. Publiek dat wil weten van bouwen en wonen in
Amsterdam. Balie, call center en back office leveren die informatie. Daarboven, op de omloop toonden
exposities de toekomst van de stad. Tot 2011 is de Zuiderkerk op deze manier in gebruik geweest.
Het langgerekte middenschip met zijn hoge kerkramen en helderblauw tongewelf vormt de grootste openbare ruimte in de Nieuwmarktbuurt. De zijbeuken zijn transparant ingevuld en laten de ruimtelijke kwaliteit
van de kerk intact. Alle nieuwe bouwdelen zijn in staal en glas uitgevoerd en ingehouden gedetailleerd.
Door respect te tonen, gaat het eigentijdse samen met vier eeuwen geschiedenis.

Renovation and Adaptive Reuse of Zuiderkerk
In order to provide better service to people looking for a home, the Municipal Housing Service sought a
central location in Amsterdam for a service desk and call centre. The landmark church Zuiderkerk was
selected. Designed by Hendrick de Keyser (1565-1621), this was the first church in Amsterdam specifically
built for the officially adopted Reformed faith. The assignment was to provide a contemporary interior to
serve a new public within this historic environment. A public seeking advise about housing and living in Amsterdam. A service desk, call centre and back office provided this information untill 2011. On the mezzanine
above, expositions showed future city developments.
The long nave with its lofty church windows and sky blue barrel vault is preserved as the largest public
space in the neighbourhood. The side aisles are filled in with glass partitions to retain the spatial quality of
the church. All new construction is made of steel and glass with minimal detailing. By showing respect, the
new blends in with four centuries of history.
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Project
Function
Location
Client
Design
Construction
GFA

Renovation of Zuiderkerk
Offices
Zuiderkerkhof, Amsterdam
Stedelijke Woningdienst, Amsterdam
1998 - 2000
1998 - 2000
1.750 m2
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Om de ruimtelijke kwaliteit van de kerk weer voelbaar te maken, zijn alle nieuwe bouwdelen en meubels, contrasterend
met de oude kerk, in staal en glas uitgevoerd.
To enhance the experience of the space and to distinguish old from new, all additions are in steel and glass and as light as
possible. The furnishings are also light and open.
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Begane grond.
Ground floor.

Eerste verdieping.
First floor.
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Speciaal voor dit project is een zelfdragende aluminium trap ontwikkeld. Deze slanke en luchtige trap maakt doorzicht
mogelijk en vormt daardoor geen visueel obstakel.
A self-supporting aluminium stair was developed especially for this project. The slender and airy construction forms no
visual obstacle.

Doorsnede verschillende varianten traptreden.
Cross section stairs.

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

5

Project Architect

Hans van Heeswijk

Project Team

Floris van Gennep, Hans van Heeswijk, Rutger van de Meer,
Meike Stoetser, Joost Woertman

Photo Credits

Luuk Kramer

Publications

Ibelings, H. (2005). Hans van Heeswijk architecture 1995 - 2005.
Tübingen - Berlijn: Ernst Wasmuth Verlag GmbH & Co.
ISBN: 3-8030-0655-4 (NL), 3-8030-0652-x (EN)

Hans van Heeswijk architecten

Ertskade 111
1019 BB Amsterdam
+31 20 622 57 17
info@heeswijk.nl
www.heeswijk.nl

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

6

