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Geachte bewoners, ondernemers en andere belangstellenden, 

We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst met de geselecteerde architecten voor de nieuwe 
universiteitsbibliotheek. André van Stigt zal namens Architectenbureau J. van Stigt en Roberto Meijer 
van MVSA Architects een toelichting geven op de ontwerpopgave. De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 17 oktober in de VOC-zaal in het Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, van 20.00 tot 
21.00 uur. 

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal André van Stigt kort de visie toelichten 
op de opdracht om de Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis – twee Rijksmonumenten – om 
te bouwen tot een bibliotheek. In het tweede deel is er gelegenheid om vragen te stellen en om uw 
mening te geven over hoe de UvA en de architecten met de gebouwen zouden moeten omgaan. Het 
vertrekpunt hierbij is het Structuurontwerp. Dit Structuurontwerp is vorig jaar in samenwerking met 
stadsdeel Centrum, Bureau Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tot 
stand gekomen. U vindt dit op de website van de UvA. 

De nieuwe universiteitsbibliotheek wordt het hart van de Binnenstadscampus, die op en rond het 
Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort zal worden gerealiseerd. In de toekomst zal de 
Faculteit der Geesteswetenschappen hier worden gehuisvest. De laatste informatie over de 
ontwikkelingen rond de Binnenstadcampus kunt u vinden op www.uva.nl/binnenstad. Voor vragen, 
opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de 
Binnenstadcampus, telefoonnummer 020 – 525 7704 of per e-mail omgevingsmanager-
binnenstadcampus-bb@uva.nl. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Universiteit van Amsterdam  
Ir. Kees Lammers MCM 
Directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA 

Locatie bijeenkomst: VOC-zaal in het Oost-
Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48 
Tijdstip: Donderdag 17 oktober, 20.00-21.00 
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