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Onderwerp
Update ontwikkelingen Universiteitskwartier
Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Het Universiteitskwartier is volop in ontwikkeling. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal belangrijke
ontwikkelingen bij de diverse projecten die de afgelopen tijd speelden.
Participatieavond omwonenden Universiteitskwartier druk bezocht
Op dinsdag 8 oktober 2019 was er een bijeenkomst voor bewoners, ondernemers en instellingen in het Pakhuis de
Zwijger (in de IJ zaal). Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam en UvA en stond in het
teken van participatie rondom verschillende thema's die spelen, zoals leefbaarheid, voorrang voor fietsers of
voetgangers en duurzaamheid in het Universiteitskwartier.
Tijdens de avond waren zo’n 130 aanwezigen die de hoofdlijnen van het Strategisch Masterplan kregen gepresenteerd.
UvA-bestuurder Jan Lintsen benadrukte de meerwaarde van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier voor de stad.
Daarna volgden interessante inleidingen van stedenbouwkundigen van gemeente en Bureau West 8 en gaven bewoners,
gemeente en UvA hun visie op ontwikkelingen in het Universiteitskwartier. Hotel The Grand gaf een leuk inkijkje in
wat zij zoal onderneemt op het gebied van verduurzaming. Bewoners spraken hun waardering uit over het doorlopen
proces. Stadsdeelbestuurder Ilse Griek besloot de avond met de constatering dat participatie voorafgaand aan formele
inspraakmogelijkheden heeft bijgedragen aan het tot elkaar brengen van partijen en lichtte toe dat er op deelaspecten
van het plan vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd.
Diverse thema’s belicht
De thema’s die belicht werden zijn: is er een goede balans tussen studeren, werken, wonen en bezoeken? Weet het
gebied zijn eigenheid en monumentaliteit te versterken? Zal het er rustig, sereen maar ook levendig kunnen zijn? Zijn er
voldoende uitdagingen om te verduurzamen en te vergroenen? De komende periode organiseert de Gemeente
Amsterdam met de UvA een aantal verdiepingssessies op specifieke gebieden en/of thema’s. Binnenkort is het
volledige verslag terug te lezen op www.amsterdam.nl/projecten/universiteitskwartier
Universiteitsbibliotheek
Wat zijn de werkzaamheden op dit moment?
De werkzaamheden aan de funderingspalen aan de buitenkant van de 2e Chirurgische kliniek zijn inmiddels afgerond.
Binnenin de 2e Chirurgische kliniek wordt er nog volop gewerkt aan het aanbrengen van funderingspalen. Hier gaat de
aannemer de komende weken mee verder. Naast de funderingspalen is de aannemer bezig met het drukken van de
damwanden. Vanuit de Nieuwe Doelenstraat bewegen we ons als een treintje via de Binnengasthuisstraat naar de
Vendelstraat. Daarnaast werkt Liander aan de voorbereidende werkzaamheden voor het aansluiten van de tijdelijke
transformatoren op het bouwterrein voor de stroomvoorziening van de directe omgeving. Hiervoor worden op
verschillende locaties aansluitingen gemaakt voor het kabelwerk. Dit is ter voorbereiding op het laten functioneren van
de tijdelijke trafo’s. Wilt u de gedetailleerde planning zien voor de komende zes weken? Kijk dan terug op
campus.uva.nl/nieuws.
1e paal geslagen
Op 16 september hebben stadsdeelbestuurder Ilse Griek en UvA-student Economie en Bedrijfseconomie Maya Moreno
in aanwezigheid van omwonenden, medewerkers van de universiteit en andere bij de bouw betrokkenen de eerste paal
‘geslagen’ van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB). Hierna worden nog ruim 600 palen de grond in gedrukt.

Terugblik: buurtborrel 5 september
Donderdag 5 september was er een buurtborrel in lunchroom Prisma. Onder het genot van een hapje en een drankje
leerden de aannemer en de buurt elkaar beter kennen. Tijdens deze avond was er ook de mogelijkheid voor een
rondleiding over het bouwterrein. Hier is door velen vol enthousiasme op gereageerd. De aannemer bedankt de
aanwezigen voor hun komst, de gezelligheid en de interesse in het bouwtraject. Op naar de volgende activiteit.
Stip op de horizon
U ziet dagelijks de voortgang op het werk door de aanvoer van materiaal en het tempo waarop de machines zich
verplaatsen om de gebouwen heen. We komen lekker 'op stoom', Toch zal deze fase van palen, damwanden, graven en
kelder bouwen langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dat houdt in dat we naar verwachting in de loop van 2021 de
bouwactiviteiten bovengronds kunnen gaan oppakken en de bibliotheek in de loop van 2022 klaar zal zijn.
Vernieuwing van het Allard Pierson Museum
Eerste fase bijna afgerond
De eerste fase van de verbouwing van het Allard Pierson Museum (APM) is bijna afgerond. Op donderdag 17 oktober
opent de BES tentoonstelling en zijn Allard Pierson Live en de tentoonstellingsvleugel op de eerste verdieping weer
open voor het publiek. De toegang tot het museum is vanaf die datum ook weer via de bekende hoofdentree aan de
Oude Turfmarkt 127; hiervoor zijn de grote oude toegangsdeuren weer in ere hersteld.
Fase twee verbouwing APM
De volgende fase betreft de uitbouw, de zogeheten ‘inbreiding’, die gerealiseerd wordt ter hoogte van het
Turfdraagsterspad. De verwachting is dat deze fase tot maart 2020 duurt. Voor de realisatie van de uitbouw dient een
staalconstructie te worden aangebracht. Hiervoor worden tot en met week 48 staalonderdelen aangeleverd. In deze
weken zal op delen van de dag het Turfdraagsterpad afgesloten zijn om het materiaal in te hijsen. Voor deze fase in de
verbouwing is de hoofdentree ook de ingang voor de aannemer.
Kom naar de gratis Open Deuren dag Allard Pierson op zondag 20 oktober
Het Allard Pierson is het museum en het kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van
Amsterdam. Binnenkort is het feest in het Allard Pierson! De verbouwing duurt nog even, maar vanaf zondag 20
oktober gaan de monumentale deuren weer voor iedereen open. En dat moet gevierd worden. Die zondag kunt u van
13.00 – 17.00 uur het Allard Pierson gratis bezoeken. Maak kennis met de kleine Egyptische god Bes in de
familietentoonstelling die vanaf 18 oktober te zien is, ontdek de geschiedenis van het gebouw waar ooit de
Nederlandsche Bank in zat, of ga mee op reis in de Griekse en Romeinse wereld. Conservatoren vertellen u verhalen
over de stad in de presentatie Creatieve Stad, en in de ArcheoHotspot kunt u puzzelen met opgegraven scherven. Voor
kinderen is er limonade en ligt een museumkleurplaat klaar. Reden genoeg om dan te komen! Meer weten? Kijk voor
meer informatie op: allardpierson.nl/opendeurendag
Ontwerpteams Oudemanhuispoort en BG5 in beeld
Voor zowel de Oudemanhuispoort (OMHP) als BG5 zijn afgelopen maand de ontwerpteams gestart. Het team onder
leiding van architectenbureau Frits van Dongen is geselecteerd voor de OMHP. Het team onder leiding van
architectenbureau Ector Hoogstad is geselecteerd voor BG5. Beide architecten zijn geselecteerd op basis van hun visie
op de opgave en plan van aanpak. Het ontwerptraject duurt tot in de loop van 2020. Daarna start de uitvoering van de
werkzaamheden. Meer informatie over de visies van beide architecten leest u terug op campus.uva.nl/nieuws.

Poorten en hekken
Af en toe hebben bewoners vragen over de sluitingstijden van de poorten en hekken. Hieronder staan de officiële tijden
vermeld. Uiteraard kan dit iets eerder of later zijn. Zie overzicht hieronder:

Open
Dicht

Maandag t/m donderdag Vrijdag
06.30 uur
07.00 uur
22.00 uur
18.30 uur*

Zaterdag**
08.00 uur
18.00 uur

Zondag**
09.00 uur
18.00 uur

* Het grote hek bij de Vendelstraat gaat om 18.30 uur dicht. Het loophek ernaast gaat om 20:00 uur dicht.
** Poort en hek bij Turfdraagsterpad zijn gesloten in het weekend.
Let op: t/m week 48 kan een deel van het Turfdraagsterpad ivm hijswerkzaamheden Allard Pierson Museum
zijn afgesloten.
Kees Lammers gestart als nieuwe directeur HuisvestingsOntwikkeling
Per 1 oktober 2019 is Cees van der Wolf na bijna vijf jaar vertrokken als directeur HuisvestingsOntwikkeling van de
UvA. Nu de UvA met haar diverse bouwprojecten in een nieuwe fase belandt, van planning naar uitvoering, is hiertoe
in goed overleg besloten door College en Van der Wolf. Onder leiding van Cees van der Wolf kreeg een flink aantal
huisvestingsprojecten vorm op de campussen van de UvA en werd, na raadpleging van de academische gemeenschap,
gestart met de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het voormalige Binnengasthuisterrein. Hij is per 1
oktober opgevolgd door Kees Lammers. Lammers vervulde eerder de functie van directeur HO in de periode 20112014.
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. Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier. Ook kunt u de App
‘Universiteitskwartier’ gratis downloaden via de appstore van Android en IOS (Apple).

