
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Onderwerp Samenvatting informatieavond Cartesius 2 – Plantage Muidergracht 14 

Datum  1 november 2017 

Locatie  Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam 

 

Aanwezig namens de gemeente Amsterdam: 

Laetitia Ederveen (gespreksleider), Frank van Dijk (bouwmanager), Martijn Meerhoff (rector 

Cartesius 2), Simon Hanemaaijer (Roos Ros Architecten) en Helen van den Broek (notulist).  

 

Opzet van de avond  
Gemeente, school en architect geven informatie over het project Cartesius 2. De school komt in 
een bestaand schoolgebouw, inspraak is daarom niet nodig. Wel hoort de gemeente graag zorgen, 
aandachtspunten en eventuele oplossingen. Na een plenair deel, kan men aan thematafels 
doorpraten met deskundigen. Vragen mailen kan ook (antwoord gegarandeerd), de mailadressen 
staan in de bewonersbrief. 
Belanghebbenden kunnen aangeven hoe zij geïnformeerd willen worden over het verdere proces 
(bv. via nieuwsbrieven of informatieavonden). 
 
Presentatie school - Martijn Meerhoff (rector Cartesius 2) 
Cartesius 2 is een havo en vwo+, en zusterschool van het Cartesius Lyceum. Cartesius 2 daagt de 
leerling uit met vernieuwend onderwijs: geen klassieke vakken, maar kernmodules waarin 
verschillende disciplines samenkomen. Het dagrooster bestaat uit een dagopening (9.00-9.30), 
een ochtendles (9.30-12.00) en een middagles (12.30-15.00). Er is slechts één plenaire pauze van 
12.00-12.30 uur. Deze dagindeling zorgt voor meer rust/minder bewegingen in en rond de school. 
Het lesprogramma eindigt om 15.00 uur, daarna zijn er nog activiteiten als keuzeonderwijs, 
overleg met leerlingenraad ed. Hierdoor zullen er ook tussen 15.00 en 16.30 uur nog leerlingen 
aanwezig zijn. De school is nu gehuisvest aan de Passeerdersgracht en heeft 200 leerlingen. Ieder 
schooljaar komt er een jaargang bij, uiteindelijk zullen er maximaal 700 leerlingen zijn. Cartesius 2 
is blij met de nieuwe plek: een mooi gebouw in een fijne buurt. De school sluit aan bij de groeiende 
vraag naar havo/vwo onderwijs, ook in deze buurt. Ook de onderwijsvormen zijn in ontwikkeling, 
de architect is gevraagd hiermee rekening te houden. De opdracht is een flexibele en gezonde 
leeromgeving met lucht, licht en groen en de charme van een monumentaal pand.  
 
Voorlopig ontwerp - Simon Hanemaaijer (Roos Ros Architecten)  
Het gebouw is in 1887 gebouwd als school voor machinisten en is later uitgebreid met de 
oostvleugel (1920) en kantine en fietsenstalling (1935). In het ontwerp worden de monumentale 
kenmerken van het gebouw gecombineerd met een gezonde schoolomgeving die geschikt is voor 
het innovatieve onderwijs van Cartesius 2 en die mee kan groeien met de onderwijsontwikkeling 
van de school. Belangrijkste punten: 

 Monumentale kenmerken worden weer zichtbaar gemaakt.  

 Veel daglicht, lucht en visueel comfort.  

 De bestaande inpandige fietsenstalling wordt uitgebreid: capaciteit 600 fietsen en scooters.  
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 Er komt geen sportzaal, leerlingen sporten in sporthal Oostenburg. De wens was in eerste 
instantie wel een sportzaal, maar dit is een forse ingreep en vereist een afwijking op  het 
bestemmingsplan. De school krijgt nu alleen een kleine gymzaal in het bouwdeel uit 1920. 

 De school heeft nu geen buitenruimte, in het ontwerp is buitenruimte gecreëerd d.m.v. een 
vlonder aan de waterzijde en een dakterras op de kleine gymzaal.  

 De entree krijgt een nieuw gezicht en wordt makkelijker vindbaar.  
 
Proces en planning bouw - Frank van Dijk 
De school is klaar voor gebruik in augustus 2019. Eerder was sprake van augustus 2018 maar dit is 
niet haalbaar. In stappen: 

 Nu: maken definitief ontwerp. 

 Eind 2017: aanvraag bouwvergunning 

 Januari 2018: start Europese aanbesteding, deze procedure duurt 6 maanden. Daarna volgt de 
opdrachtverstrekking.  

 Voorjaar 2018: strippen interieur (verwijderen hokjes/verlaagde plafonds) 

 Augustus 2018: start bouw 

 Juni 2019 pand klaar: de school kan verhuizen 

 Augustus 2019: begin schooljaar in het nieuwe pand 
 
Bestemmingsplan  
Het bestaande gebouw is een schoolgebouw, de bestemming hoeft dus niet gewijzigd. 
De buitenruimte (vlonder) en daktuin wijken wel af van het bestemmingsplan. I.v.m. de tijd 
worden de omgevingsvergunning voor de school en de omgevingsvergunning voor de 
buitenruimte apart aangevraagd.  
Als er geen vergunning komt voor de vlonder en daktuin, kunnen de leerlingen in de pauze ook 
gebruik maken van het terrein van de campus van de UvA, hierover is momenteel overleg. Maar 
natuurlijk zullen er ook wel leerlingen zitten in het plantsoen.  
 
Uitvoering 
Er is overleg met UvA en Sint Jacob over de routing van het bouwverkeer. De kans is groot dat de 
bouwwerkzaamheden van school en Sint Jacob tegelijk plaatsvinden. Het bouwterrein van Sint 
Jacob is deels op eigen terrein voorzien en deels op het plantsoen. Voor de school is het streven 
om het bouwterrein aan de voorzijde te beperken (kort aan de gevel) en pontons aan de waterzijde 
te gebruiken. Maar het blijft lastig en krap. Er komt t.z.t. een bouwverkeerveiligheidsplan(BLVC-
plan)  met een duidelijke routing voor het bouwverkeer.  
 
Opmerkingen/aandachtspunten buurt 
Uit de vragen en opmerkingen van bewoners komen een aantal zorgen en aandachtspunten naar 
voren: 
 
Verzoek: bouwverkeer over water  
Bouwverkeer over water creëert een win-win situatie: de vlonders voor het bouwverkeer kunnen 
daarna worden gebruikt voor de buitenruimte.  
Reactie: bouwverkeer over water is een mogelijkheid, onderzocht wordt of dit mogelijk is.  
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Overlast tijdens de bouw  
De buurt heeft al veel bouwprojecten te verduren gehad, Sint Jacob staat voor de deur, en nu ook 
nog de school. Overlast betreft geluid maar ook bouwverkeer in de smalle straatjes waar ook veel 
kinderen zijn. 
Reactie: er komt een plan met routes voor het bouwverkeer. De bouwmanager wil bewoners 
hierbij betrekken, zij kennen de buurt en verkeersbewegingen het beste.  
 
Overlast na de bouw  
Ook na de bouw verwachten bewoners overlast: 700 fietsers per dag door de Plantage 
Westermanlaan en Muidergracht, hoe gaat dat passen? Ook is de komst van de buitenruimte bij 
de school onzeker. Als hiervoor geen vergunning komt, gaan 700 leerlingen naar het plantsoen.  
Reactie: De bouwmanager begrijpt de zorgen van de buurt. Hij wil graag met bewoners en de 
school afspraken maken om overlast van leerlingen te minimaliseren. De situatie is echter niet 
nieuw, in het gebouw is altijd een school geweest. Het gebouw is ook geschikt voor 700 leerlingen, 
dit is een normaal aantal voor een school, het Cartesius is daarmee geen grote school.  
 
Overlast geparkeerde fietsen/scooters  
De inpandige fietsgarage heeft 600 fietsplekken, maar de school heeft straks 700 leerlingen plus 
docenten en ander personeel. Waar blijven de overige pakweg 160 fietsen? 
Reactie: er komen zoveel mogelijk plekken inpandig, als meer dan 600 plekken mogelijk zijn, dan 
komen die er ook. Maar er moet wel ruimte voor zijn, het gebouw wordt niet groter. Het is aan de 
school om te zorgen dat leerlingen hun fiets ook echt in de stalling zetten. Verder zal een aantal 
leerlingen en docenten niet met de fiets maar met het openbaar vervoer komen. Maar het is waar 
dat er ook fietsen op straat zullen staan, hiervoor moet een passende oplossing komen.  
 
Zetten leerlingen de fiets wel in de stalling?  
De Roeterstraat staat vol scooters en fietsers van studenten. De UvA slaagt er niet in om 
studenten in de fietskelders te laten parkeren. Dit ondanks parkeerwachters en 
handhavingsafspraken met de gemeente. Bewoner adviseert de gemeente om samen met UvA en 
school na te denken over de ‘gouden tip’. 
 
Autoparkeren 
Over autoparkeren wordt niets gezegd, maar veel docenten zullen met de auto komen of niet? 
Reactie: de rector zegt dat nagenoeg alle docenten van Cartesius 2 met de fiets komen of met het 
openbaar vervoer. Bij Cartesius 1, waar hij eerder werkte, kwam één docent met de auto. 
 
Is deze verbouwing definitief?  
De verbouwing duurt tien maanden, is het daarmee klaar of volgt er later mogelijk nog een 
uitbreiding? 
Reactie: de bouwmanager zegt dat het bij deze verbouwing blijft. Mogelijk wordt de buitenruimte 
wel later gerealiseerd, dit is afhankelijk van hoe lang de procedure voor de omgevingsvergunning 
duurt.  
 
Is 700 leerlingen de max?  
Stel, de school groeit naar 1000 leerlingen, volgt er dan opnieuw een verbouwing of zegt de 
gemeente dan dat de school een ander pand moet zoeken?  
Reactie: de rector zegt dat er geen extra groei komt. De ambitie van de school is om te groeien tot 
700 leerlingen, dit aantal past in het gebouw en het is een gezonde omvang voor een school. De 
school bepaalt zelf de instroom. 


