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Kenmerk: ho15u0170

Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u graag over de ontwikkeling rond de Binnenstadscampus.

Bezetting UvA-panden
UvA in de media
De afgelopen weken is in de media veel aandacht geweest voor de bezetting van het
Bungehuis en later het Maagdenhuis. Aanleiding is de onvrede die heerst onder sommige
studenten en medewerkers over het financiële beleid en de bestuursstructuur van de
universiteit. Naar aanleiding van deze onvrede heeft het College van Bestuur
(CvB) intensief overleg gevoerd met de studenten en medewerkers en een plan opgesteld.
Dit plan bevat tien uitgangspunten die moeten leiden tot het versterken van de interne
democratie, het vergroten van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, het bieden van
volledige financiële openheid en het intensiveren van de band tussen onderwijs en
onderzoek. Naast het ten uitvoer brengen van dit plan zullen ook de gesprekken met de
studenten en medewerkers onverminderd doorgaan.
Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Een van de uitgangspunten gaat over de realisatie van de nieuwe universiteitsbibliotheek op
het Binnengasthuisterrein. In het kader van de vele vragen rond de huisvesting heeft het CvB
voorgesteld de besluitvorming over de nieuwe universiteitsbibliotheek op te schorten en
een besluit over de bouw ervan voor te leggen aan de academische gemeenschap. Er wordt
een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld die gaat kijken naar de financiën van de
UvA in samenhang met het huisvestingsbeleid. Op dit moment worden de commissies
samengesteld. Er is nog geen termijn verbonden aan het proces.
Kijk voor meer informatie op www.uva.nl onder het kopje Update Maagdenhuis.

Oplevering pand Turfdraagsterpad
In het voorjaar van 2014 zijn we gestart met de renovatie van het pand aan het
Turfdraagsterpad 15-17. Op dit moment zijn de werkzaamheden afgerond en is het pand
zoveel mogelijk in originele stijl teruggebracht. Medio mei wordt het pand definitief

opgeleverd. De interieurbouwer is aan de slag gegaan in het gebouw. Bij de start van het
nieuwe collegejaar is het pand volledig in gebruik door medewerkers en studenten van
Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen.

Vox-Pop tentoonstelling Binnengasthuisterrein open
Recent is de eerste Vox-Pop tentoonstelling geopend met het thema ‘Amsterdammers! Hoe
woonden wij vijf eeuwen geleden?’. Als bezoeker van de tentoonstelling beleef je het
Amsterdam van de zestiende eeuw met zijn bewoners. Vox-Pop is een tijdelijk initiatief op
het Binnengasthuisterrein. Panden met enkele leegstaande ruimtes worden gebruikt voor
projecten die een relatie hebben met de geesteswetenschappen. Dit varieert van een
expositie tot theatervoorstelling. Zowel studenten, omwonenden als medewerkers kunnen
projecten initiëren.
Iedereen welkom met ideeën voor pop-ups
Iedere twee maanden verandert het thema. Vanaf 1 mei is het thema ‘Mode in de stad’. Wilt
u meer informatie over Vox-Pop of een idee aandragen, kijk dan op www.voxpopbg.humanities.uva.nl of stuur een mail aan Marte Rijsdijk, m.k.rijsdijk@uva.nl.
Praktische informatie
De tentoonstelling ‘Amsterdammers! Hoe woonden wij vijf eeuwen geleden?’ is tot en met
24 april te zien van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Locatie: BG5, zaal
1.12, Oudezijds Achterburgwal 233-237 in Amsterdam. De tentoonstelling is vrij
toegankelijk.

Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus, neemt u dan
contact op met Cherie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus,
omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl of 020 – 525 77 04 U kunt ook terecht op
www.campus.uva.nl.
Met vriendelijke groet,

Cees van der Wolf
Directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA en Bureau Nieuwbouw HvA

