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De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is helaas
genoodzaakt te stoppen met de ontwikkeling van de gebouwen Kapel
& Convict in het Beatrixpark tot een dependance van het
Conservatorium van Amsterdam. De reden hiervoor is dat de prijzen
op de bouw- en energiemarkt zo explosief zijn gestegen, dat de
transformatie van deze gebouwen niet meer binnen het beoogde
budget gerealiseerd kan worden. Door de grote onzekerheid over de
verdere prijsstijging van bouwmaterialen is de investering voor de
kunsthogeschool niet meer verantwoord.
Eerder informeerden wij u dat de AHK in de gebouwen Kapel en
Convict een leslocatie en podium inclusief horeca zou realiseren voor
het Conservatorium van Amsterdam, dat dringend behoefte heeft aan
extra ruimte naast het gebouw aan de Oosterdokskade. De AHK en de
gemeente Amsterdam ondertekenden daartoe in 2019 een
overeenkomst. Een eerste haalbaarheidsonderzoek begin 2020 pakte
positief uit, maar door de prijsstijgingen als gevolg van de
coronapandemie en recentelijk de oorlog in Oekraïne zijn de plannen
onhaalbaar geworden. De AKH en Amsterdam Zuidas hebben samen
naar mogelijke oplossingen gekeken, maar dit heeft helaas niet tot
een haalbaar resultaat geleid. Het College van Bestuur van de AHK
heeft daarom helaas moeten besluiten de verdere ontwikkeling stop
te zetten, en zal alternatieve mogelijkheden gaan onderzoeken.
Amsterdam Zuidas betreurt deze ontwikkeling, maar heeft uiteraard
begrip voor de beslissing die de AHK genomen heeft. Zuidas gaat zich
de komende periode beraden op de manier waarop Kapel & Convict
nu een andere invulling kan krijgen, en of er eventueel mogelijkheden
voor een tijdelijke invulling zijn. Het huidige beheer van de gebouwen
wordt de komende tijd voortgezet. Verder wordt bekeken of en
wanneer de fundering voor de bouwweg (de ‘zandzakken’) die is
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aangebracht, verwijderd zal worden. Hierover volgt op een later moment meer informatie.
Wij hopen u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard houden wij u op de
hoogte van de ontwikkelingen rond Kapel & Convict. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen
hebben, dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum Zuidas: 0800 – 50 65 of via e-mail:
contact@zuidas.nl.
Met vriendelijke groet,
Zuidas

Eline Slot
Projectmanager

