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Rietveld Academie
wil naar Vogelaarwijk
■ Serieuze plannen voor kunst-
academie in Amsterdamse ach-
terstandswijk.
Van onze verslaggever
Harmen Bockma

AMSTERDAM Het zou een prachtige
combinatie kunnen worden, denkt
iedereen die erbij betrokken is: de
Rietveld Academie, een van de belang-
rijkste kunstopleidingen van Neder-
land, die van Amsterdam Oud-Zuid
vertrekt naar Bos en Lommer in het
westen van de stad. Van een wat statig
stadsdeel naar een echte Vogelaar-
wijk. De plannen voor de verhuizing
naar het voormalige GAK-gebouw
langs de A10-west beginnen steeds se-
rieuzere vormen aan te nemen.

Stadsdeelvoorzitter Jeroen Broe-
ders (PvdA) van Bos en Lommer
droomt er al van: de intellectuele
kracht van de academie die wordt in-
gezet om maatschappelijke proble-
men aan te pakken in bijvoorbeeld de
Kolenkitbuurt, volgens de Vogelaar-
index de slechtste van Nederland.
‘Bos en Lommer ziet hun komst heel
erg zitten’, benadrukt Broeders.

‘Het is aan de buitenkant een heel
heftig gebouw, meedogenloos bijna’,
zegt directeur bedrijfsvoering Anne-
lies van Eenennaam van de Rietveld
Academie over het GAK-gebouw.
‘Maar binnen kun je een heel interes-
sante wereld creëren.’ Van Eenen-
naam heeft namens de academie on-
derzocht of een overstap naar de gi-
gantische schepping van toenmalig
stadsarchitect Ben Merkelbach (1901-
1961) een reële optie is.

De Rietveld Academie kampt met
een ruimteprobleem. De academie is
in een paar jaar tijd gegroeid van 750
naar 1000 studenten, waardoor meer
onderwijs kan worden geboden. Het
gevolg is wel dat de kunstopleiding
uit haar jasje is gegroeid. Dat betekent
dat er of nieuwbouw moet komen
voor het oude, door Rietveld ontwor-
pen gebouw, of dat er elders in de stad
onderdak moet worden gevonden.

Een tweede probleem is de huisves-
ting van de veelal buitenlandse stu-
denten. ‘De Rietveld’ concurreert met
andere grote kunstopleidingen in Eu-
ropa, en de aantrekkingskracht van
bijvoorbeeld Berlijn is groot, omdat
daar huisvesting makkelijker te vin-
den is en goedkoper.

Het is dan ook de bedoeling een
deel van de ruim 40 duizend vierkan-
te meter vloeroppervlak van het GAK-
gebouw te bestemmen voor huisves-
ting van de Rietveld-studenten. De
academie zelf zal van 15 duizend naar
20 duizend vierkante meter gaan. De
rest van het gebouw wordt dan be-
stemd voor bedrijven die verwant
zijn aan kunst.

Het idee voor de verhuizing komt
voort uit een ontmoeting tussen aca-
demiedirecteur Tijmen van Groot-
heest en Ronald Huikeshoven, de di-
recteur Noord-Holland van gebieds-
ontwikkelaar AM. Ook AM had een
probleem. Samen met de corporaties

Stadgenoot en Rochdale is het eige-
naar van het gebouw, dat al 5 jaar leeg
staat. Sloop en nieuwbouw kon niet
meer sinds het gebouw een potenti-
eel monument werd.

Koop door de Rietveld Academie
zou een mooie oplossing zijn. AM
moet er wel wat voor overhebben.
‘Van een kantoorbestemming krijgt
het een schoolbestemming. Dat bete-
kent dat we erop moeten afschrijven.’
Maar AM is enthousiast en maakt al
plannen voor een expositieruimte en
horeca op de elfde etage van het ge-
bouw, à la Club 11 in het vorig jaar ge-
sloten Stedelijk Museum CS.

Door de Rietveld Academie wordt
flink gelobbyd bij de ministeries van
VROM en Wonen, Wijken en Integra-

tie en OCW om een financiële bijdra-
ge. ‘We kunnen die vele miljoenen
niet betalen’, zegt Van Eenennaam. Ze
hoopt dat het rijk een impuls in de Vo-
gelaarwijk Bos en Lommer – ‘een em-
mer op een gloeiende plaat’  – belang -
rijk vindt. De gemeente Amsterdam
en het stadsdeel zullen ook bijdra-
gen.

Voorzitter van de Raad van Toezicht,
directeur van het Groninger Museum
Kees van Twist, die goede contacten
heeft bij de PvdA, is warm voorstan-
der van de verhuizing. ‘Je kunt toch
veel beter in zo’n multiculturele
buurt zitten, dan nieuwbouw neer-
zetten tegenover de begraafplaats die
we nu aan de overkant hebben’, vindt
hij.

‘Bos en
Lommer ziet
de komst van
de Rietveld
Academie
heel erg
zitten’

Het voormalige GAK-gebouw in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Fo t o ’s Bart Mühl


