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Beste bewoners, ondernemers en andere belangstellenden,  
 
De gemeente Amsterdam bereidt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een 

Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier voor. In dit plan staan de kwaliteiten en 

kenmerken van het gebied tussen Oude Turfmarkt en Oude Hoogstraat en wordt aangegeven 

waarmee rekening moet worden gehouden bij de herinrichting van de openbare ruimte, de 

herinrichting en verduurzaming van universiteitsgebouwen, de logistiek en mobiliteit.  

 

In de voorbereiding van dit plan zijn in het kader van de participatie gesprekken met de buurt 

gevoerd. Ter afronding organiseren we nog bijeenkomsten rondom specifieke thema’s.  

U bent van harte welkom om bij één of meer themabijeenkomsten aanwezig te zijn. De 

thema’s die de komende tijd centraal staan, zijn voortgekomen uit het eerdere 

participatieproces.  

 

Graag geven wij u alvast de onderwerpen, data en locaties van de bijeenkomsten. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar de webpagina: amsterdam.nl/universiteitskwartier 

Deze webpagina wordt de komende tijd steeds meer uitgebreid met informatie per 

themabijeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

http://www.amsterdam.nl/universiteitkwartier
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Themabijeenkomst Tijdelijke initiatieven en vergroening 

Datum:  Dinsdag 19 november 2019 

Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 157 

Tijd:  20.00 – 22.00 uur 

Toelichting: Op het Binnengasthuisterrein, rondom de Oudemanhuispoort, maar ook elders in 

de binnenstad van Amsterdam nemen bewoners het initiatief om hun directe 

woon- en leefomgeving zelf te veraangenamen. Welke lessen kunnen uit deze 

initiatieven getrokken worden? Welke nieuwe ideeën leven er in de buurt? En hoe 

zijn deze ideeën de komende tijd te realiseren?  

 

 

Themabijeenkomst Duurzaamheid  

Datum  Dinsdag 26 november 2019 

Locatie  Hotel The Grand,  Oudezijds Voorburgwal 197  

Tijd  20.00 – 22.00 uur 

Toelichting In het Universiteitskwartier zijn zo’n 150 monumenten, variërend van 

universiteitsgebouwen, woningen tot hotels. Enkele van deze monumenten, zoals 

Hotel The Grand, zijn in de afgelopen tijd verduurzaamd. De ambitie is er om ook 

andere monumentale gebouwen te verduurzamen of te voorzien van duurzame 

energie, waarvan de buurt misschien ook gebruik kan gaan maken. Tijdens deze 

themabijeenkomst kijken wij bij The Grand hoe dit monument verduurzaamd is en 

welke andere duurzaamheidsmaatregelen zijn gerealiseerd. De Universiteit van 

Amsterdam zal een toelichting geven op haar ideeën over duurzame 

voorzieningen. En er wordt tijdens de themabijeenkomst verkend welke stappen 

gezet moeten worden om monumenten in het gebied te verduurzamen. Dit is ook 

interessant voor bewoners die willen verduurzamen. 

 

 

Themabijeenkomst Binnengasthuisterrein  

Datum  Dinsdag 10 december 2019 

Locatie  Vox  Pop, Binnengasthuisstraat 9 (onder voorbehoud) 

Tijd  20.00 – 22.00 uur 

Toelichting Tijdens eerdere bijeenkomsten met de buurt hebben de gemeente Amsterdam en 

de Universiteit van Amsterdam verteld dat zij onderzoek doen naar de 

herinrichting van de openbare ruimte en aangrenzende universiteitsgebouwen op 

het Binnengasthuisterrein (BG3 en BG5). Tijdens deze bijeenkomst wordt de 

voortgang van deze onderzoeken gedeeld en gaan we hier verder over met elkaar 

in gesprek.  
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Themabijeenkomst Autoluw en mobiliteit  

Datum  Dinsdag 14 januari 2020  

Locatie  Nog nader te bepalen  

Tijd  20.00 – 22.00 uur 

Toelichting De ambitie is er om het Universiteitskwartier deels autoluw en deels autovrij te 

maken. Deze ambitie sluit aan bij de Agenda Amsterdam Autoluw, zoals recent 

uitgebracht door de gemeente Amsterdam. Maar wat betekent dit nu concreet 

voor bewoners, ondernemers en bezoekers? Hoe gaat de logistiek? Hoe blijft het 

gebied bereikbaar? En welke alternatieven zijn er denkbaar, bij voorbeeld via 

vervoer over het water?  

 

Naast de vier themabijeenkomsten worden er twee bijeenkomsten georganiseerd wanneer het  

concept Strategisch Masterplan er is en wanneer dit in de formele inspraakprocedure wordt 

gebracht. De data van deze twee bijeenkomsten hangen af van het planvormingsproces. Wanneer 

duidelijk is wanneer het plan er in concept is, worden de data van deze twee bijeenkomsten 

bekend gemaakt.  

 

Meer informatie 

U bent van harte welkom bij de themabijeenkomsten die u aanspreken. Van elke bijeenkomst  

wordt verslag gedaan op amsterdam.nl/universiteitskwartier 

Ook vindt u hier de verslagen en presentaties van de eerdere participatiebijeenkomsten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Giso Lommers 

Projectmanager Universiteitskwartier 

Gemeente Amsterdam  

 


