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I€t!  t6 vsrtel l5n 01'6! h€t n16u1/e g€bouv, yaarln straksr hopsn w€, d€
opl€lal lng ln d6 vaklsn der oud6 school zov6€L betsr er i  prett lgsruuf lcn
vat lop€n, on waarln dan ook n6er q€leg6nh61d zal z\ ln zlcb t6 o6fsn€n
in d€ vo.fig€vlng dsi industrj.€lroaluot€n, ts nog steeals enlgsrrls voor-
bar14.
Ven h6t t6rr61n blJ het Amstel6tat j .on 1s nu d€f irdt l€f  afg€21€n, nasr
h€t rust lger terreln bl j  het staat lon tB, voorzov€r ldj  b6k€nd is,  nog
n1€t eangekooht,
Hoee€1 i€€d6 r.ele tesprokingen hl€10r/6r i0et d€ sted€bouvkurul lcen €n
heren van het grondbed-r lJt  ztJn q€voard, r 'nLr ook meL een vooriol tg ont_
w€r.p erblJ) schlJnt de pr lJs nog nlet geheel vest te stas!,  en ideg i tg
eiaenLi jk€ opdracht tot  het rdal{en yan 6€n ontserp nog nlet word€n gege-
ven, ' rat  [Let ze8gen n11, i lat  er nog niets is gedean,
De sohetsen en archltectuurstudles voor het t€rrein bl i  het Anstelsta_
t lon, zu11en we beschouyen a]s asntoopJes, om tot de J; lste schas-I  voor uo,n
gebour te kom€n en een Aoed ovsrr lcht te kr l jgen van ale vele 6rsen,
lr !  yordt nu v&n teee kEir l ten ui t  geyerkt:  Van d€ , i jde van Dlrect ie en
leral .en, en ven de kent der adviserende archltecten Merkelbach en oni ler-
qe tFkendB .
gen goed overrrogeD lokalenpfeD last nu, v/at r/loeropl)erylak betreft in
een Construct leplsr l l  d.y.r  r  €cononlsCh€ kolomsf standen gn sJm€tir \gen
ven de lokalen hebben gele1d tot een zelfde oissteenheid is ook b€vor-
derl lJk voor de l rogeujLheden tot het gebnik van fabr iekmarrs ye-r 'aar-
dlgde boueeleeente!.
Het gelour ral b€h.qlye de beAene gr'ond 2 verdieplngen krljgen en een
onderverdieplng voor bergLDg ean r l lwielen en mater lelen.
De workplaatsen lig,qen buiten h€t hoofdgebouv, ziJ kri.Jgen evenals ile
tekenzalen o? ale treed€ l'erdioplr€, bovenllcht yanuit het noorden.
De Btr:aatEl jde ls l loordi  e!}  aan de Zuldsl jde kont een i loo! oonclerge-
uon1lE! el1 yerkplaetsen beschutt€ hof of  tuin.  pe zu1lsn tr-achten daar
de dsgel l jk8e 1D€ang te proJecteien,
B€halve bj.J de nee? gesloten theor:ie-lokalen zsl g€trecht vorrlen naar
opelrheld ven hal, trappenhuis, gaEgen en velklokaleEt 't gaat hler or,
beoeferdig van het vlsuelel  gooal €1cht en ovet i icht I iJkt  De hierbiJ

'renseuJl; dlt b€tBkelt natuuru.Jk geen oirusi en qeborlgheld, naa-.
het or/srElcbt 11gt hl€r gunst ig€r,  alaE b.y.  ]n een euzieksehoot,  waar
noolt  Eenoeg gelBoleerd kan voident hei geluid, dat aiasr bgo€fend wordt
1s daar sto.enl yoor de afalslLngen onderlinq, ter'rljl h-ier. de verschil-
leri6 afdelingon iloor zishtbaa!.held stj.nul€rend voor elkaar kan zlJr1.
!e lnteri€urs zull,en neutrasl eo€t€n rlJn, [aar ln atla eenyoud aa]t de
n€tt6n d€r blnnenhul8kurst van elgel l  t lJd mo€ten voldoen. Ook zal het
gebouv een voofbeeld noet€n zl jn yan duldel iJk ul tgssp.okeE eenheid
ys,n blnn€n 6n bulten, zonder opgelegd€ r6pre6€nt6t1€ve vomr€nr
Ik zle het Gxt€r leur sls 6ea gaaf rhytDlsch betonskelet,  niet  verd€r
bekleed, dan voor goed ond€rhoud en sanqe r i€Lan gebiulk vensal i jk ls,
H€t t€r.r.eln 11gt voor:1op1g gunstlg voor uitbreldlra ln Zuidetilke rlch-
t1ng. Het zel  voor een g?'oot t le6l  van d€ sct lv i tei t  der studerenden
afhargen of ysrgroting blnnen efrielbers tijd nodig zal zj,lr,.
Het oude gebous heeft  d6 g?oel op k!€1lende siJze tegengehouden; het
vergrle ook vst1 d€ sijd€ de! lerargn veel energie de verbeeldinq voor
het nieu,re levend te houden.
ve ateLlen oae voor: dat het [ieue€ gebour de ve]'schrllende vakken
zul len st lnulel '€n toi  een lev€rd eeheel,  dat srn aandeet zat hebben 1n
ale lnternet ionale ont. , r ikkel lnq yan de voxBgeying van onze t iJd.

ietveld, Arohiteci .
l1 Zorn Eeateenheld, d1e ook v€rt lcasL kan rorden toegepast,  gesl t  aan de

overlgen3 yrlJe plannlnA yan een ggbouv, veredl,uoorde en austiqe v€rhou_
dllng€n bet r€theDqilsche auj.vsrheid.
ten goed doorg€voeide uaateenheid


