
 
 

 
 
 

Aan:   Centrale Ondernemingsraad, Centrale Studentenraad 

Van:   College van Bestuur 

Betreft:  locatiekeuze Universiteitsbibliotheek 

Datum:  23 mei 2017 

 
In het kader van het 10-punten plan is de locatiekeuze van de UB voorgelegd aan de 
academische gemeenschap in de vorm van twee scenario’s; het realiseren van de UB op het 
Binnengasthuisterrein in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis 
(Scenario A) en het realiseren van de UB in de Oudemanhuispoort (Scenario B). Bij de 
ontwikkeling van scenario B is gezocht naar een alternatief voor het reeds ontwikkelde 
scenario A waar financiële en programmatische voordelen ten opzichte van dit scenario 
waren te behalen. Een toetsgroep heeft beide ontwerpen voor de UB beoordeeld op basis van 
vooraf vastgestelde criteria. In deze groep zijn direct betrokkenen van de Binnenstadscampus 
vertegenwoordigd. Een extern stedenbouwkundig adviseur is gevraagd een analyse van beide 
ontwerpen te maken. De stuurgroep Binnenstadcampus adviseert het CvB op basis van:  
1. de uitkomsten van de raadpleging van de academische gemeenschap; 
2. de analyse van de extern stedenbouwkundig adviseur; 
3. het oordeel van de toetsgroep. 
Een nadere uitwerking van bovenstaande punten (1,2,3) en de financiële onderbouwing is te 
vinden in het adviesrapport van de stuurgroep (zie bijlage).  
 
Bij de beoordeling van de twee scenario’s komt scenario A in het adviesrapport van de 
stuurgroep als beste scenario naar voren. Hierbij spelen onderstaande argumenten een rol. 
• Scenario A voorziet naar internationaal gebruik en standaard in een hedendaags  

leercentrum voor de gehele academische gemeenschap, met daarin als centraal onderdeel 
een UB. 

• De UB geeft aan dat een modern academisch bibliotheekgebouw voor een belangrijk deel 
draait om ‘ontmoeting en interactie’. Dit is in scenario A geborgd door de schaal van het 
gebouw, de functies en omvang van gebruikersgroep(en) in combinatie met de bruto 
meters in gangen en atrium met balkons. 

• Vanuit het belang van een levendige campus zou de UvA moeten opteren voor ten minste 
twee zwaartepunten in het gebied (Koen van Velsen – stedenbouwkundig adviseur). 
Scenario A geeft op dit moment invulling aan het creëren van twee zwaartepunten op de 
campus. Met het groot onderwijs in de OMHP en de UB in BG13/14. 

• De initiële investering voor de UB in scenario A is hoger dan in scenario B. Op 
campusniveau is de investering per m² en de kostprijsdekkende huur in scenario A echter 
gunstiger dan in scenario B. Dit wordt veroorzaakt door het eerder realiseren van de UB in 
scenario A en het hoger aantal m² dat wordt gerealiseerd. 

• Aangezien scenario B geen evidente voordelen heeft voor de functie van bibliotheek, ligt 
het niet voor de hand dit scenario nader uit te werken gegeven de risico’s van bijvoorbeeld 
mogelijke bezwaarprocedures.  

• Het onderbrengen van twee gebruikersintensieve functies in scenario B kan leiden tot 
drukte en logistieke problemen in het gebouw.  

• Bij de totstandkoming van het programma en het ontwerp van scenario A is uitvoerig 
samengewerkt met studenten en medewerkers.   

  Memo 



 
Het ontwerp voor de OMHP in scenario B heeft een aantal positieve elementen. Er is een 
heldere routing en structuur in het gebouw en het is een tijdloos ontwerp. Er wordt daarom 
geadviseerd het ontwerp van de UB in de OMHP op onderdelen te gebruiken in de verdere 
ontwikkeling van de OMHP voor de FGw en het groot onderwijs.  
 
Het College heeft besloten het advies van de stuurgroep te volgen en te kiezen voor scenario 
A, waarin de UB wordt gerealiseerd op het Binnengasthuisterrein in de Tweede Chirurgische 
Kliniek en het voormalig Zusterhuis. Het ontwerp zal op een aantal punten (output 
raadpleging en advies stedenbouwkundige) nader uitgewerkt worden. Het ontwerp van 
Grosfeld van der Velde voor scenario B wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van 
OMHP. 
 
Het College legt dit voornemen voor advies voor aan de medezeggenschap, alvorens een 
definitief besluit te nemen.  
 


