24 oktober 2014
Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Graag informeren wij u met deze brief over de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus.
Verhuizing laatste verhuisdozen
Afgelopen zomer is de Faculteit der Maatschappij‐ en Gedragswetenschappen (FMG)
verhuisd van het gebouw aan de Vendelstraat (BG5) naar de Roeterseilandcampus. Op
maandag 3 tot en met donderdag 6 november, tussen 8.00 en 16.00 uur, worden de laatste
verhuisdozen opgehaald. Er wordt op deze dagen buiten de venstertijden1 gereden. De
verhuiswagen staat tijdens het inladen naast het gebouw in de Vendelstraat geparkeerd. De
afbeelding hieronder geeft de exacte locatie weer.
Het gebouw blijft in gebruik. Onder andere de Faculteit der Geesteswetenschappen is hier
gehuisvest.

Laadplaats verhuizing
Amsterdamse Universiteits‐Verenigingsdag
De Amsterdamse Universiteits‐Vereniging (AUV) viert zaterdag 8 november haar 125‐jarig
bestaan. Deze dag worden diverse activiteiten georganiseerd in de gebouwen op en rondom
het Binnengasthuisterrein. De dag wordt afgesloten met een diner en feest in de mensa. Het
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Verschillende stadsdelen hebben venstertijden ingesteld voor laden en lossen. Bedoeld om
geluidshinder, stank, onveilige situaties en opstoppingen te voorkomen en om (parkeer)ruimte
optimaal te benutten. In de binnenstad zijn de venstertijden van 7.00 – 11.00 uur.

feest duurt tot 22.00 uur. De activiteiten en het feest zijn alleen toegankelijk voor
genodigden.
Hijskraan Binnengasthuisstraat
Op 18 november worden luchtbehandelingskasten geplaatst in het gebouw aan het
Turfdraagsterpad (BG2). De luchtbehandelingskasten reguleren straks de temperatuur in het
gebouw. De kasten worden in onderdelen, via het dak in het pand gehesen. De
werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is een
hijskraan nodig. De kraan wordt naast het gebouw, aan de Binnengasthuisstraat, opgesteld.
Op deze plek is de straat gestremd voor al het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en
voetgangers kunnen wel langs de hijskraan.
Eerste herziening bestemmingsplan
Op dinsdag 4 november wordt het ontwerp van de eerste herziening van het
bestemmingsplan 1012 besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
stadsdeel Centrum. De herziening heeft betrekking op het deel van het
Binnengasthuisterrein waar de UvA de nieuwe Universiteitsbibliotheek wil realiseren. Meer
informatie vindt u op de website van stadsdeel Centrum, www.centrum.amsterdam.nl.
Leegstaande panden Binnenstadscampus
Afgelopen zomer is de Faculteit Maatschappij‐ en Gedragswetenschappen verhuisd van de
binnenstad naar de Roeterseilandcampus. Hierdoor zijn het Bushuis, Oost‐Indisch Huis en
Spinhuis vrijgekomen. De UvA heeft niet de intentie panden leeg te laten staan. Er wordt
gestart met een (interne) renovatie en er lopen gesprekken met de Faculteit der
Geesteswetenschappen en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, als
potentiele gebruikers. Eén van de panden, het Spinhuis, is kort na de verhuizing van de
faculteit gekraakt. De UvA zet in op het zo snel mogelijk beëindigen hiervan en heeft de
krakers onlangs gedagvaard.
Hinder
Wij proberen eventuele hinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat u toch hinder ervaart. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwontwikkelingen van de Binnenstadscampus,
dan kunt u contact opnemen met Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstad,
telefoonnummer 020 525 7724 of per e‐mail omgevingsmanager‐binnenstad@uva.nl.
Meer informatie over de ontwikkeling van de Binnenstadscampus vindt u op onze website
www.campus.uva.nl.

