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Uitnodiging 'Koffie met de buren'  
 
 
Geachte bewoners, ondernemers en andere belangstellenden, 
 
Graag nodigen wij u uit voor een ‘Koffie met de buren’ op dinsdag 4 maart van 19:30 uur tot 21:00 
uur in het museumcafé van Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129.  
 
Opzet bijeenkomst 
De bijeenkomst van 4 maart bestaat uit twee delen. In het plenaire deel presenteert de 
architectencombinatie MVSA Architects en architectenbureau J. van Stigt het voorlopig ontwerp 
voor de buitenkant van de nieuwe UB Binnenstad en willen wij u informeren over de 
vervolgstappen. De universiteitsbibliotheek wordt straks het hart van de Binnenstadscampus. 
Hiervoor worden de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis gerenoveerd, de binnenhof 
overkapt en komt er nieuwbouw op de parkeerplaats aan de Nieuwe Doelenstraat. De presentatie is 
een vervolg op de bijeenkomst van oktober 2013 waar de architecten hun visie op de ontwerpopgave 
hebben toegelicht.  
 
Binnenkort worden ook de werkzaamheden aan het voormalige CREA-pand aan de Grimburgwal 
hervat. In januari bent u hierover schriftelijk geïnformeerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn 
reeds gestart. Naar verwachting starten de werkelijke renovatiewerkzaamheden eind van dit voorjaar. 
Tijdens de bijeenkomst geven wij u graag meer informatie over deze werkzaamheden en wat dit voor 
u betekent.  
 
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst kunt u aan diverse tafels in gesprek met de architecten 
en medewerkers van UvA. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk van uw vragen beantwoorden.  
 
Aanvraag omgevingsvergunning en herziening bestemmingsplan 
Wij willen u erop attenderen dat de UvA medio februari de omgevingsvergunning voor de bouw van 
de nieuwe UB Binnenstad bij stadsdeel Centrum aanvraagt. Naast de omgevingsvergunning is ook 
een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan nodig omdat het plan voor de nieuwe UB op 
enkele punten niet in overeenstemming is met het nu geldende bestemmingsplan ‘postcodegebied 
1012’. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op onze website www.uva.nl/binnenstad. Op 28 januari 

http://www.uva.nl/binnenstad
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jl. heeft de Stadsdeelraad centrum besloten de partiële herziening van dit bestemmingsplan, alsmede 
de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure te brengen. Dit houdt in dat beide besluiten 
straks gelijktijdig ter inzage liggen. Iedereen heeft de mogelijkheid om hierop zijn zienswijze in te 
dienen. Meer informatie vindt u op de website van stadsdeel centrum: www.centrum.amsterdam.nl.  
 
Werkzaamheden op het Binnengasthuisterrein 
Op maandag 17 februari worden in de Binnengasthuisstraat, de Vendelstraat en de Nieuwe 
Doelenstraat, ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe UB, in totaal zeven grondboringen 
uitgevoerd. Met behulp van een zogenoemde sondeerrups wordt een staaf in de grond geschroefd. 
Zodra de gewenste diepte van NAP -30 meter is bereikt, neemt de staaf een monster uit de grond. 
Het gat wordt vervolgens gedicht. De boringen worden uitgevoerd om meer informatie te krijgen 
over de bodemopbouw op en rond het Binnengasthuisterrein. De komende periode zullen meer 
boringen worden uitgevoerd. Wij houden u hiervan op de hoogte. De werkzaamheden op 17 februari 
worden binnen de reguliere werktijden, van 07.00 tot 19.00 uur, uitgevoerd en veroorzaken naar 
verwachting geringe geluidhinder voor de omgeving. 
 
Contactgegevens omgevingsmanager 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 4 maart naar de Koffie met de Buren te komen en heeft u 
wel vragen over onze plannen en werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Chérie van der 
Meer, omgevingsmanager Binnenstad:  omgevingsmanager-binnenstadcampus-bb@uva.nl. 
Daarnaast kunt u het verslag van de bijeenkomst nalezen op www.uva.nl/binnenstad. Daar vindt u 
ook meer informatie over de ontwikkelingen van de Binnenstadscampus.    
 
Ik hoop u op 4 maart te mogen verwelkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Universiteit van Amsterdam  
Kees Lammers  
Directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA 
 
 
De ontwikkeling van de Binnenstadscampus is onderdeel van het beleid van de Universiteit van Amsterdam om 
verwante wetenschappelijke disciplines in vier open stadscampussen bij elkaar te brengen. Naast de 
Binnenstadscampus voor de Geesteswetenschappen zijn dit het Science Park in de Watergraafsmeer voor de 
beta-studies, de Roeterseilandcampus voor de faculteiten Economie, Rechten en Maatschappij & 
Gedragswetenschappen en het AMC voor de medische studies. 
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