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Kwartaalupdate ontwikkeling Universiteitskwartier

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Het Universiteitskwartier (UK) is volop in ontwikkeling. Zo bent u bekend met de ontwikkelingen van de Universiteitsbibliotheek
aan het Binnengasthuisterrein, het Allard Pierson langs de Oude Turfmarkt en heeft u ons eerder al van waardevolle input kunnen
voorzien bij het Strategisch Masterplan, waarover we later in dit bericht meer schrijven. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een
aantal belangrijke ontwikkelingen bij de diverse projecten die de afgelopen tijd speelden als ook over voor de buurt relevante
ontwikkelingen vanuit onderwijs en onderzoek van de UvA.
Dit is de enige keer dat we een nieuwsbrief per post in het hele UK verspreiden. Na deze papieren vorm gaan we verder met een online
nieuwsbrief, wilt u zich hiervoor aanmelden stuur dan een e-mail naar:
universiteitskwartier-ho@uva.nl. of via uva.nl/universiteitskwartier.

Lopende projecten en programma Universiteitskwartier
Strategisch Masterplan
De gemeente en UvA zijn het Strategisch Masterplan (SMP) aan het afronden. Er is gebleken dat voor de afronding van het plan en de
bijbehorende bijeenkomsten meer tijd nodig is dan bij de laatste participatiebijeenkomst in februari is gepresenteerd. De Gemeente
Amsterdam en UvA hebben op 22 juni tijdens een online participatiebijeenkomst een toelichting gegeven op de stand van zaken: wat
is er in de afgelopen tijd gebeurd, welke adviezen zijn binnen gekomen, hoe verhoudt de planuitwerking zich tot dat wat uit eerdere
participatiebijeenkomsten gekomen is? Hierbij is ingezoomd op het ‘hart van het Universiteitskwartier’: het plein aan de Binnengasthuisstraat, het BG3-gebouw en het BG5-gebouw. Er is ook stil gestaan bij andere onderwerpen, zoals het beheer en de bereikbaarheid
van het gebied.
U kunt de online bijeenkomst terugkijken via www.amsterdam.nl/universiteitskwartier.
Save the date: fysieke bijeenkomst 7 juli
Op dinsdag 7 juli wordt er een fysieke bijeenkomst gepland als vervolg op de online bijeenkomst. Nadere berichtgeving hierover krijgt
u via een gemeentelijke uitnodigingsbrief.
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Allard Pierson
De verbouwing en uitbreiding van het Allard Pierson Museum (APM) is afgerond. Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken
van het afronden van restpunten, zoals vervangen beschadigd glas in de inbreiding, het op orde krijgen van alle bekabeling, het
uitvoeren van de laatste schilderwerkzaamheden en de afbouw van het interieur. Na de afronding van het bouwproject is het museum
gestart met de inrichting van het uitgebreide ontvangstgebied en tentoonstellingszalen.
____
V.l.n.r. Het gevelglas dat eind maart is vervangen aan
het Turfdraagsterpad.
Een impressie van het nieuwe interieur van het Allard
Pierson.

Universiteitsbibliotheek
Nu de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis geheel op hun tijdelijke jukken staan, en delen van de bestaande funderingen weg
zijn gehaald, is er ruimte ontstaan voor het vlechten van het betonijzer. Dit ter voorbereiding op de betonstort van de begane grondvloer.
De eerste delen zijn in april en mei gestort en de planning is dat voor de zomervakantie van 2020 de hele vloer is gestort. Daarna zal
begonnen worden met het uitgraven van de kelder. Op woensdag 17 juni hebben de UvA, aannemer en directievoerder van de bouw een
fysieke buurtbijeenkomst georganiseerd in ‘Prisma’, de Piramide-zaal van BG5. Omwonenden en belanghebbenden zijn geïnformeerd
over o.a. het stortproces en de planning. Tijdens de avond was er ruimte voor vragen en was er gelegenheid om een rondleiding te krijgen
over de bouwplaats. Om de RIVM-richtlijnen te hanteren was er een totaal van 30 mensen toegestaan met de benodigde afstand.

UB in Beeld
De bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) is een ingewikkelde en
omvangrijke opgave voor de UvA en haar
uitvoerende partijen. Om belangstellenden
hier een kijkje in te geven wordt een nieuwe
rubriek gestart, UB in beeld. Maandelijks
laten wij via de app en website met beeldmateriaal zien wat er zich afspeelt in de
voormalige Tweede Chirurgische Kliniek
en het Zusterhuis, wat de nieuwe UB gaat
worden.
____
V.l.n.r. Om te voorkomen dat het gebouw tijdens het
overbrengen van de oude naar de nieuwe fundering
onnodig schade oploopt, zijn er tijdelijk ramen en deuren
dichtgemetseld.
Het laatste gedeelte van het gebouw wordt op de nieuwe
fundering gezet met behulp van de blauwe steunjukken.
De begane grondvloer wordt gestort voor het nieuwbouwgedeelte.
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Overige projecten UK

____
Funderingsonderzoek op binnenterrein OMHP.

Naast het Allard Pierson en de UB wil de UvA in de komende jaren ook de Oudemanhuispoort (OMHP), Gasthuiskerk, BG3, BG5 en het Universiteitstheater aanpakken.
Voor de panden wordt de huidige staat van de gebouwen in kaart gebracht (denk
bijvoorbeeld aan funderingsonderzoek en onderzoeken aan de gevels). Zodra van deze
projecten meer concrete uitwerkingsvoorstellen zijn te presenteren, wordt u hiervan op
de hoogte gebracht in bijeenkomsten en in deze kwartaalupdates. Belanghebbenden in
de directe omgeving van deze gebouwen worden tijdig geïnformeerd over de planning
van de inspecties die nodig zijn voor deze onderzoeken.
In het Strategisch Masterplan wordt een indicatieve planning opgenomen van de werkzaamheden aan deze gebouwen.
Funderingsonderzoek op binnenterrein OMHP
In juli en augustus gaat de UvA funderingsonderzoeken uitvoeren in de Oudemanhuispoort. In de afbeelding staan de specifieke locaties in het rood gearceerd. Zodra er meer
zekerheid is over de planning infomeren wij de betreffende bewoners in het gebied.

Onderwijs en Onderzoek
Placemaking onderwijs op het Universiteitskwartier
Placemaking1 is een vorm van gebiedsontwikkeling van openbare ruimte, waarbij de gebruikers van een gebied centraal staan in het
ontwerp en beheer. In het onderwijs ‘placemaken’ studenten het gebied tussen de Nieuwe Doelenstraat, de Oude Turfmarkt, de Oude
Hoogstraat en de Koveniersburgwal. Over een aantal jaren zal de hele faculteit Geesteswetenschappen in dit gebied gehuisvest zijn en
samen met de UB, het Allard Pierson, het Universiteitstheater, Geesteswetenschappelijke instituten van het KNAW en culturele
ondernemingen als het Compagnietheater het Universiteitskwartier vormen. Een wijk waar ook mensen wonen en bezoekers komen.
In september gaat de module van start op het Universiteitskwartier met zo’n 20 gemotiveerde studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ze gaan in groepjes van vier, 5 maanden aan de slag in het gebied met een vraag van een aantal lokaal gevestigde
opdrachtgevers: Stadsdeel Centrum; de Waalse Kerk; Kunstenaars uit het gebied; de Universiteitsbibliotheek; Bureau Huisvesting
Ontwikkeling en het Humanities Lab AVS. Aan de hand van de Placemaking methode beginnen studenten met een analyse van het
vraagstuk. Ze gaan op onderzoek uit, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is dat ze ín het gebied duiken en doelgroepen benaderen
en betrekken. Na zes weken volgt de ‘oplossingsfase’ en werken studenten aan een kleinschalige interventie (dit kan van alles zijn, van
een event of campagne tot een bouwwerk, tot een beleidsadvies). Vervolgens reflecteren de studenten op de impact van de interventie:
hoe verhoudt deze zich tot de huidige situatie en tot een grotere visie? De inzichten van studenten plaatsen ze op een interfacultaire
placemaking website, placemakingamsterdam.nl/studentenprojecten, waar de informatie en inzichten van placemaking vakken (op
verschillende campussen) door de semesters heen wordt geborgd en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
In de buurt spelen interessante vraagstukken, waar studenten nieuwe en onderbouwde inzichten zouden kunnen bieden. Bijvoorbeeld:
‘Hoe vindt de Amsterdammer de burgwallen weer?’’; ‘Welke kansen biedt tijdelijke leegstand tijdens de bouwwerkzaamheden voor
duurzaam ondernemerschap?’; ‘hoe kan de Universiteitsbibliotheek tegelijk publiek toegankelijk zijn als primair academisch?’; ‘hoe
kunnen we vraagstukken uit de buurt verbinden met Geesteswetenschappelijk onderzoek?’; ‘aan welke ontmoetingen en ervaringen is
behoefte en hoe die te faciliteren?’.
Placemaking onderwijs op het Universiteitskwartier is een samenwerking tussen het Instituut voor Interdisciplinaire Studies,
Humanities Lab AVS en Huisvestingsontwikkeling. De kick-off vindt verspreid plaats op twee dagen begin september. Bewoners in
het UK zijn hierbij ook welkom en worden uitgenodigd via campus.uva.nl en via de UK app.
1

https://placemakingamsterdam.nl/wat-is-placemaking
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Overige ontwikkelingen in relatie tot het Universiteitskwartier
Verkenning naar buurtconciërge
De komende maanden gaan onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de UvA na wat de mogelijkheden zijn
voor een buurtconciërge in het Universiteitskwartier, mede op initiatief van bewoners op en rond het Binnengasthuisterrein. Het doel
van dit onderzoek is om beter zicht te hebben op problemen en kansen met betrekking tot het beheer van de openbare en de semiopenbare ruimte in het UK. Doel is om aanbevelingen te doen over wat buurtbeheer kan inhouden voor deze omgeving en hoe (de
samenwerking bij) een vorm van buurtbeheer georganiseerd kan worden, voor de korte en voor de wat langere termijn. Ook ten
aanzien van bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie en de logistiek in het Universiteitskwartier wil de UvA verder verkennen
welke mogelijkheden er bestaan voor samenwerking met andere partijen in het gebied.

Wedstrijd gevelscherm nieuwe UB
Op de hoek van de Nieuwe Doelenstraat en Binnengasthuisstraat wordt na realisatie van
het nieuwbouw gedeelte van de UB een gevelscherm geplaatst. Dit scherm, van 10 meter
hoog bij 50 meter breed, wordt voor de ramen van het nieuwbouwgedeelte van de
bibliotheek aan de zijde van de Nieuwe Doelenstraat en de Binnengasthuisstraat bevestigd.
Naast dat dit het gebouw een bijzondere uitstraling mee zal geven, zorgt dit ook voor
enige privacy voor direct omwonenden. Dit komt door - zoals de architect dit noemt
– “het sluier effect” van het gevelscherm, wat het zicht vanuit de UB naar de woningen
diffuus maakt. Voor het thema van de afbeelding die in het gevelontwerp verwerkt gaat
worden, is een wedstrijd uitgeschreven. Een jury zal alle inzendingen individueel
beoordelen en eind juni bespreken. Aan de jury neemt ook een bewoner deel die uitkijkt
op het gevelscherm. Het best beoordeelde thema wordt aan de architect bekend gemaakt.
De architect werkt het best beoordeelde thema uit in een technisch ontwerp. Het thema
wordt na de zomer ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Bestuur van de
UvA. Daarna wordt het technisch ontwerp inclusief het geaccordeerde thema voorgelegd
aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de
definitieve uitvoering.
____
Impressie mogelijkheden gevelscherm UB [geen ontwerp]

Universiteitskwartier App is vernieuwd
De afgelopen periode is de app Universiteitskwartier vernieuwd. In deze app delen wij het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het
Universiteitskwartier. Enkele buurtbewoners hebben in december deelgenomen aan gebruikerstesten; een groot deel van de opmerkingen
is verwerkt in de nieuwe release. Zo is de app nu onder andere in het Engels beschikbaar, zijn verschillende functionaliteiten verbeterd
en is er de mogelijkheid om pushberichten te ontvangen. U kunt van de nieuwe functionaliteiten gebruik maken door de app te updaten
in de appstore, met zoekterm ‘Universiteitskwartier’. Wilt u op de hoogte zijn van het laatste nieuws over het UK?
Check of download dan de UvA Universiteitskwartier App.

Lancering informatienummer Universiteitskwartier
Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor vragen over het Universiteitskwartier heeft de UvA een speciaal informatienummer
gelanceerd: 085 -105 2976. Naar dit nummer kunt u 24/7 bellen om vragen te stellen over het gebied.

Vragen
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 zich
via e-mail of de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
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