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Onderwerp 

Uitnodiging participatiebijeenkomst Universiteitskwartier 

 

  

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 

 

Het Universiteitskwartier zal de komende jaren een gebiedsontwikkeling doormaken, waarbij de gemeente 

Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en stedenbouwkundig bureau West 8 samen optrekken. 

 

U woont of werkt in of nabij het Universiteitskwartier, daarom ontvangt u deze uitnodiging. 

Wat gaat er veranderen in dit gebied? Wordt mijn straat ook heringericht? Wordt het gebied autoluw? Dit zijn 

allemaal zaken die spelen.  

 

Er is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de (UvA-)gebouwen en de openbare ruimte en naar diverse thema’s 

zoals duurzaamheid en logistiek. Daarbij zijn ook de ideeën uit de omgeving meegenomen. Dit alles zal leiden tot een 

zogeheten ‘strategisch masterplan’, het vertrekpunt van de integrale gebiedsontwikkeling. In dit strategisch masterplan 

worden diverse uitgangspunten vastgelegd. Om tot een breed gedragen gebiedsvisie te komen, hebben al verschillende 

participatiesessies met de buurt plaatsgevonden, op 5 maart, 23 mei en 4 juni jl. (zie notulen 

uva.nl/universiteitskwartier). West 8 heeft de input van de buurt verwerkt in de planvorming.  

 

Op 10 september illustreert West 8 haar studie-uitkomst tijdens een buurtbijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit 

om hierbij aanwezig te zijn. Aan bod komt onder andere hoe de pleinen en binnentuinen in dit gebied gebruikt kunnen 

worden, zoals bijvoorbeeld de tuin achter het Allard Pierson Museum. Artist impressions geven u een inkijk in hoe de 

Slijkstraat er wellicht in de toekomst uit zal zien en een beeld van een mogelijke verhouding van groen en bebouwing 

in het gebied. En zou het niet mooi zijn als we de grachten kunnen vergroenen?   

 

Welke kansen ziet u voor dit gebied, voor uw directe woonomgeving of uw onderneming? En welke zorgen of wensen 

heeft u? Wij hopen van u de laatste input te ontvangen om dit -waar mogelijk- op te nemen in het concept strategisch 

masterplan dat we u op 5 november zullen presenteren. 

 

Programma en aanmelden 

Het gehele programma vindt u op de achterzijde van dit document. Wij verzoeken u vriendelijk uw deelname vóór 6 

september te bevestigen via universiteitskwartier-ho@uva.nl, zodat wij rekening kunnen houden met voldoende 

catering en zitplekken. De avond wordt gehouden in VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9. 

 

Wij kijken uit naar uw komst op 10 september en horen graag uw ideeën!  

 

Universiteit van Amsterdam en gemeente Amsterdam 

West 8 Urban design & Landscape architecture 

 
Meer informatie? 

 

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op met omgevingsmanager Thomas 

Vernooy, via universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020 – 525 7724 en/of Marian Breeman, projectmanager gemeente Amsterdam, via 

m.breeman@amsterdam.nl / 06 – 1091 5614. Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier.
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Locatie 
De bijeenkomst van 10 september vindt plaats in VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam. 

 

Bijeenkomst    Tijd Onderwerp Programma / inhoud 

1 23 april                 Reeds 

plaats-

gevond

en 

Algemene input 

omgeving 

Thema’s:  

 Logistiek en Mobiliteit  

 Openbaarheid en Inclusiviteit 

 Identiteit en verhalen van het Universiteitskwartier  

2 4 juni                    Reeds 

plaats-

gevond

en 

Presentatie 

scenario’s en 

reactie(s) omgeving 

Thema’s:  

 Buitenruimtecontouren BG-terrein 

 Toegankelijkheid buitenruimte en gebouwen 

 Inrichting buitenruimte 

3 10 septem-

ber       

18.45 – 

21.15 

uur 

Studieuitkomst 

strategisch 

masterplan 

Programma 

18.45 uur     Inloop met koffie, thee 

19.00 uur     Opening door voorzitter (Raymond Reesink) 

19.10 uur     Reflectie april, mei, juni 2018: proces en bevindingen omgeving (Raymond Reesink) 

19.20 uur     Studie-uitwerking West 8: artist impressions en toelichting (Penne Hangelbroek, Adriaan Geuze, West 8) 

20.15 uur     Pauze (incl. koffie en thee) 

20.25 uur     Vragen en opmerkingen buurt t.a.v. studie-uitwerking 

20.50 uur     Samenvatting reacties buurt (door Raymond Reesink) 

20.55 uur     De relatie masterplan – gebiedsopgave (Joris Bokhove) 

                    Het vervolgproces: inspraak en besluitvorming (Marian Breeman)  

21.10 uur     Afronding en vragen 

21.15 uur     Einde 

   5 november 18.45 – 

21.30 

uur 

Concept masterplan  Presentatie concept masterplan 

  Het Universiteitskwartier 


