Amsterdam, 2 mei 2011
-Persbericht -

Ons’ Lieve Heer op Solder viert 350e verjaardag aankoop pand

Net als toen, nu ook weer grootscheepse verbouwing
Op 10 mei 1661 werd het pand “Oudezijds Voorburgwal 40”, samen met twee huizen in
de Heintje Hoekssteeg te Amsterdam, gekocht door Jan Hartman. In een paar jaar tijd
verbouwde Hartman de zolders van die drie huizen tot een roomskatholieke kerk; Ons’
Lieve Heer op Solder. De geschiedenis herhaalt zich, want ook nu wordt gebouwd in en
om de zolderkerk.
Inmiddels is Ons’ Lieve Heer op Solder uitgegroeid tot een belangrijke culturele
ankerplek op de Wallen. Precies 350 jaar later ondergaan de panden opnieuw een
grootscheepse verbouwing, nu om ze te behouden voor de toekomst. Een toekomst
waarbij toename van het aantal bezoekers hand in hand kan gaan met behoud van dit
bijzondere culturele erfgoed. Het museum viert deze gelegenheid met een speciale
ontvangst op 10 mei en een openhuis op 14 en 15 mei.
Toekomst
De 17e eeuwse panden hebben veel geleden door het toenemend aantal bezoekers die het
museum inmiddels goed weten te vinden. Om jaarlijks zo’n honderdduizend mensen te
ontvangen en tegelijkertijd het kwetsbare interieur te beschermen, zijn maatregelen genomen die
beide doelen mogelijk maken. Door het buurpand bij het museum te betrekken als entreepand
wordt een verdubbeling van het aantal vierkante meters gerealiseerd. Een ruime ondergrondse
passage zal over een paar jaar de toegang zijn tot het historische huis van Hartman.
Positieve spin off voor museum, buurt en stad
Voorafgaand aan de verbouwing heeft ingenieursbureau Arcadis onderzoek gedaan naar de
economische waardering van Ons’ Lieve Heer op Solder. Zij concluderen dat er zowel
economisch als maatschappelijk positieve effecten worden behaald voor museum, buurt en stad.
Het museum zal meer bezoekers trekken, maar zal ook beter kunnen zorgen voor het behoud
van het cultureel erfgoed dat het in beheer heeft. De buurt, de wallen, genieten van een positief
effect door de uitbreiding van Ons’ Lieve Heer op Solder omdat de veiligheid, integratie en
bezoekersprofielen verbeteren en de werkgelegenheid zal groeien. Een kleine parel als Ons’ Lieve
Heer op Solder draagt verder bij aan de profilering van Amsterdam als cultuurstad.
Akte van overdracht
De originele transportakte uit 1661 wordt ter gelegenheid van 350 jaar aankoop tentoongesteld in
de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. www.stadsarchief.nl

NOOT VOOR REDACTIE
Voor meer informatie, beeldmateriaal en het Arcadisrapport kunt u contact opnemen met:
Martine Willekens, pers@opsolder.nl, 0653600431
of met Birgit Buchner, b.buchner@opsolder.nl, tel 06-51098821.
Contactpersoon bij Arcadis: Jeroen Klooster
PROGRAMMA 10 mei
Indien u hierbij aanwezig wil zijn kunt u zich hiervoor aanmelden via pers@opsolder.nl
15:30 uur
PERSCONFERENTIE
Judikje Kiers, directeur Ons' Lieve Heer op Solder zal samen met de gemeente Amsterdam en
Claus en Kaan Architecten een toelichting geven op de verbouwing met daarna een rondleiding
16:30 uur
Inloop gasten
17:00 uur
Welkom door Judikje Kiers
17.15 uur
"Bouwen toen en nu" Pierre van Rossum, directie Project Management Bureau gemeente
Amsterdam
17.30 uur
Feestrede Carolien Gehrels, wethouder Kunst en Cultuur gemeente Amsterdam
17.45 uur
Borrel
18.30 uur
Afsluiting
Programma Open Huis op 14 en 15 mei:
Gratis entree
Audiotour: Een leeg huis vol verhalen
Uitleg in de zolderkerk over de restauratie en uitbreiding

