
voor kunstni jverheidsonder\  / i js  , ,Gerr i t  Bietveld Academie" te Amsterdam

Archi iectenbureau Fl ietveld, Van Dilen en Van Tricht Ontwerp: Rietveld

Bij  het oniwerp van deze academie werd ge-

streefd naar een zo consequent mogeli ik doorge

voercle normalisatie. Omdat het oorspronkel i jk de

bedoeling was dat de academie te Amsterdam te_

gelJkert i jd gebouwd zou worden met de acade_

mie te Arnhem, werden voor belde gebouwen ge-

l lke eenheidsmaten en gelUke constructrevormen

gekozen.
n 1959 schreef Bletveld over deze beide ont-

werpen: , ,Zowel uiterLi jk a s inwendig zal dit  speL

van enheidsmalen mUns nziens moeten leden

toi een klare architectuur van zuiverhe d en orde

Op de betonnen kelderconstruci ie van de hoge

geboLrwvleugel is een ter plaatse gestorte stevige

middenconstructie n gewapend beton aange
bracht, dle a s , ,rLrggegraat de stevigheid van
hel geheel waarborgt.
Hlertegen zUn op afstanden van 210 cm ,,rLbben
bevestigd, bestaande u t geprefabriceerde beton-

nen ko ommen en ba ken van l ichte atmetingen

De hierop gestorte betonvloer verbindt de gene e

De gevels zun op 40 cm afstand van de preiab-

kolommen geplaatst en op edere verdiep ng af-

zonderi jk hlertegen bevestigd door middel van

stalen raamwerken.
Op de betonnen vloerconstructe van oe L_vor-

mige werkplaatsv euge ls een staalskelet ge

en van het westen uit

6.  Zuideramstel  kanaal

8 Amstelve€nseweg

9 Pr inses l renestraat
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9. directeur avondschool
10 berging g psmodelen

12. znatomre giPstekenef

14. spoelen- en berA ng p ast  eken
15 o. twerprLimte binnenhu satne Lng
16 werkplaats beeldhouwen

19 a! la.overbl i j r lokaer
20 v de gymnasnekzaa
21. b nnenhuiswerkp aats

24 okaa metaalbewerken
25 lokaal  edeLsmeden

30 keram sche atdel lns

32. b!Lt€nwerkp aats beeldhouwen
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5. i t t

7. lokaal akte'opleid fg

3. lok€al afd. textiel

ververij dr!kker'j- sboratorlum

11. werkPlaats weven

12. theorleru mte weven

14. lokaal afd. text elontwerpen

17. berging

18. lokaal  de6sinontwerpen

19 okaal modeortwerpen

28. garderobe docenten

29. bib iotheek-stud ezaal

' l

6. doorcnede over insang hooldgebouw
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3. g.ng in hooldgebouw

10, buitenwerkDlaars beeldhouren



plaats.  De da(e'  besladl  voo- ee'r  dFel  ur t

sheds. De geve s z ln gel i ik  aan dle van de hoge

Op de binnenplaats is een traforuir . ie gecombl-

neerd rner een overdekie werkplaats voor bee d'

De scheidingswanden jn het geboLrw tussen gan_

gen en lokaen, en tussen de lokalen onder l ing,

dda.vol  ler  bovFngedee e \a-  q c:  ,  7r-1 qe

klemd iussen de plafondbalken en de afgewerkie

vloer Ze bestaan ut  de eementen wand. de!r ,

v l t r  ne en kasi ,  samengebracht door metalen blr ls-

Plast  ek bi j  entree van Gunienaar
Tuinarchi tectuur (nog onvo rooid) van M en R!vs.

Adviesbureau voor construci ies:  Ooslerhaff  Tjeb-

bes en Barends te Arnhem. Advesbureau voor

veMarnr ng en elektra:  Deerns te Amsterdam.

Maten en getalen: ontwerpjaar tdef  ontwerp)

1959i  bo!wper iode 1965 1967; bebolwd grond'

oppervlak 2525 rn ' i  totaa vloeroppervak 8880

m,r lnhold 37.200 m3; bouwkosten zonder lnstal-

at ies f  93,- /m3; bouwkosten met instal  a l ies

f  112,- [n\  totale bouwkosten zonder instala-

t ies f  3.464.000,-r  lnstal lat iekosien f  700 000,- .
De archi tecien

l ; f

I

L aula overblijrlok*l
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