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Geachte buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u graag over de ontwikkelingen van de Binnenstadscampus.
De afgelopen jaren heeft de UvA gewerkt aan de realisatie van vier open stadscampussen.
De Binnenstadscampus is de vierde en laatste campus die de UvA ontwikkelt en wordt de
thuisbasis voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen
(FGw) en de Universiteitsbibliotheek (UB).

Uitwerking twee scenario's inrichting Binnenstadscampus
De komende maanden worden er twee scenario's voor de Binnenstadscampus tot een
(voorlopig) ontwerp uitgewerkt. Door de uitwerking kunnen beide scenario's goed
vergeleken worden en een keuze gemaakt worden voor de indeling van de campus.
Uitbreiding programma
Het ene scenario is het huidige, waarbij de Universiteitsbibliotheek (UB) op het
Binnengasthuisterrein (BG-terrein) gehuisvest wordt en de overige panden ingericht worden
voor de FGw. Het andere scenario gaat uit van de UB in de Oudemanhuispoort. In de overige
panden komt onderwijs en onderzoek voor de FGw. Er wordt ook onderzocht of aanvullende
functies toegevoegd kunnen worden aan het programma zoals een congresruimte en een
aula voor promoties. Deze extra functies worden in beide scenario's meegenomen.
Planning
Het is nog niet bekend hoelang de uitwerking van de scenario’s gaat duren. Wel is duidelijk
dat de raadpleging van de academische gemeenschap pas kan plaatsvinden als beide
scenario's op gelijkwaardig niveau uitgewerkt zijn.

Afronden voorbereidende werkzaamheden UB Binnengasthuisterrein
Ondanks de interne discussie van het afgelopen jaar over de realisatie van een nieuwe
Universiteitsbibliotheek (UB) op het BG-terrein, is een aantal voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw op deze locatie de afgelopen maanden doorgegaan.
Hierdoor is voorkomen dat er, indien besloten wordt voor een UB op het BG-terrein, vooraf
al flinke vertraging opgelopen wordt.
Deze voorbereidende werkzaamheden, waaronder het opstellen van het technisch ontwerp
bestaande uit bestek en technische tekeningen, zijn bijna klaar. Op dit moment wordt nog

een inventarisatie van kabels en leidingen direct rond de gebouwen op het BG-terrein
afgerond. De kabels en leidingen zouden bij de realisatie van de UB mogelijk (tijdelijk)
verlegd moeten worden voor het inbrengen van damwanden. De omgeving merkt niks van
deze inventarisatie omdat het vooral om deskresearch gaat.

Invulling leegstand
Nieuwe bewoners Binnengasthuisstraat 9 (BG3)
De geplande verhuizing van de afdelingen HuisvestingsOntwikkeling, een deel van Facility
Services en ICT Services (UvA) en Bureau Nieuwbouw (HvA) is verschoven naar donderdag
18 en vrijdag 19 februari. Ook VOX POP, die gehuisvest wordt op de begane grond, verhuist
eind februari naar het voormalig Service- en Informatiecentrum .
Instituut voor informatierecht in BG5
Begin februari zijn ongeveer dertig medewerkers van het Instituut voor Informatierecht
(IVIR) verhuisd naar het gebouw aan de Vendelstraat 7 (BG 5). IVIR komt uit het Oost Indisch
Huis en is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. IVIR wordt tijdelijk op deze
locatie gehuisvest, totdat de rechtenfaculteit verhuist naar de Roeterseilandcampus. De
medewerkers kunnen ook in het weekend in het pand terecht, tussen 09.00 en 18.00 uur.

Ontvang (gratis) kaartjes voor het Nederlands Studenten Orkest
Op dinsdagavond 16 februari geeft het Nederlands Studenten Orkest (NSO) een voorstelling
in het Concertgebouw. Wij mogen een aantal kaarten hiervoor weggeven. Heeft u interess?
Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager Thomas Vernooy. Onderaan deze
brief vindt u zijn gegevens. De eerste tien aanmeldingen ontvangen maximaal twee
kaarten per persoon/adres. Meer informatie over het concert van het NSO kunt u vinden op
www.nso.nl

Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus, neemt u dan
contact op met onze omgevingsmanager Thomas Vernooy, omgevingsmanagerbinnenstad@uva.nl of 020 – 525 77 24. U kunt ook terecht op www.campus.uva.nl

