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Actualiteit
Deel kademuur Grimburgwal bij BG2 ingestort
Op dinsdag 1 september is een stuk van de kademuur bij de Grimburgwal ingestort.
Het gaat om de kade ter hoogte van het gebouw BG2 (entree aan zijde Turfdraagsterpad),
waar de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdelingen
Kunstgeschiedenis en Cultuurwetenschappen gehuisvest zijn. De komende maanden
werkt de gemeente Amsterdam aan het herstel van de kademuur, in opdracht van de
UvA. Voetgangers en fietsers kunnen niet via de Grimburgwal naar de Binnengasthuisstraat lopen en fietsen en de vaarroute via de Grimburgwal is zeker tot eind 2020
gestremd. U kunt de maatregelen, planning en gevolgen van de aanpak kademuur
Grimburgwal lezen op de webpagina van de gemeente.
Kademuren Kloveniersburgwal
Een groot deel van de kademuren ter hoogte van Kloveniersburgwal 2 tot en met 114 is
in slechte staat. De gemeente Amsterdam gaat daarom de kades tijdelijk verstevigen met
veiligheidsconstructies van stalen damwanden. Op lange termijn worden de kademuren
vernieuwd. Het tijdelijk verstevigen van de kades kan overlast veroorzaken. U kunt alle
maatregelen en gevolgen van de aanpak kademuur Kloveniersburgwal lezen op de
webpagina van de gemeente.
____
Rechts De kademuur bij de Grimburgwal.
Onder Kloveniersburgwal 2 t/m 114, maatregelen kademuur.

nieuwsbrief universiteitskwartier | oktober 2020

2

UvA stelt Turfdraagsterpad tijdelijk open in het weekend
Vanaf zaterdag 10 oktober 2020 is het Turfdraagsterpad elke zaterdag en zondag toegankelijk zijn van 08:00 – 20:00 uur. Het doel is om
de bereikbaarheid naar het Binnengasthuisterrein te vergroten voor iedereen in de omgeving. Het openstellen van de poort is onder
toezicht van beveiliging van de UvA. Het openstellen is een tijdelijke maatregel als gevolg van de afsluiting van de Grimburgwal en zal
naar verwachting duren tot 1 januari 2021. Ontwikkelingen hierover worden gecommuniceerd via campus.uva.nl en de UK app.

Lopende projecten en programma Universiteitskwartier
Strategisch Masterplan
Op dit moment wordt door de gemeente en UvA gewerkt aan het opstellen van het Strategisch Masterplan (SMP). De planning is om
het concept SMP nog dit jaar in een bijeenkomst aan de buurt te presenteren. De gemeente Amsterdam verzorgt hiervoor de uitnodiging.

Oudemanhuispoort en BG5:
terug in de tijd
Bouwhistorische verkenningen OMHP
en BG5
Voor de Oudemanhuispoort (OMHP) en
BG5 zijn bouwhistorische verkenningen
gedaan. Uit deze onderzoeken zijn
resultaten gekomen die een interessant
verhaal vertellen over tijdlijn van de
gebouwen. Deze resultaten en het verhaal
wil de UvA graag delen met geïnteresseerden
en daarom is een informatief webcollege
opgenomen. De presentatie is door bouwhistoricus Hans Vlaardingerbroek. Hij
heeft een groot gedeelte van de onderzoeken gedaan. Wat hebben we hiervan
kunnen leren? En welke elementen uit de
geschiedenis zien we ook tegenwoordig
nog terug?
Bekijk het artikel met het webcollege.
Visualisaties OMHP en BG5
De historie van het Universiteitskwartier vormt een belangrijk vertrekpunt in de ontwikkelingen. Onder andere op basis van historische
analyses worden ideeën, richtingen en oplossingen opgedaan voor de integrale gebiedsontwikkeling. Eén van de manieren om de
opgedane kennis te ontsluiten voor een breder publiek is middels een visualisatie. Het visualiseren van de transformatie is een
aantrekkelijke methode om mensen onderdeel te maken van de historie van het gebied, omdat er hierdoor belangrijke kwaliteiten
worden blootgelegd die op dit moment niet meer of nog niet zichtbaar zijn.
Het 4D Research Lab (4DRL) van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en de afdeling Huisvestingsontwikkeling (HO)
werken samen om dergelijke visualisaties mogelijk te maken. Het idee is dat de gebouwen niet alleen in 3D (vanuit alle hoeken) te zien
zijn maar ook vanuit verschillende tijdsniveaus: verleden, heden en toekomst, waarmee de ‘4’ (tijd) wordt toegekend aan de dimensie.
De visualisaties zijn het resultaat van een op historisch en archeologisch onderzoek gebaseerde 3D reconstructies en zijn op een andere
schaal en detailniveau te zien in de reconstructies van Vlooienburg (waar nu het Waterlooplein is). De tentoonstelling van Vlooienburg
is onlangs geïnstalleerd in het Joods Historisch Museum. Bekijk de reconstructies.
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Update werkzaamheden
nieuwe UB
Graven in het atrium
De begane grondvloer is in de afgelopen
zomerperiode geheel afgerond waarmee
er voldoende stabiliteit is om met het
uitgraven van de kelder te beginnen. Op
de bovenstaande foto kunt u zien dat
het graven is begonnen waardoor de
contouren van de vide in het atrium al
duidelijk zichtbaar worden. Het graven
duurt naar verwachting tot in maart 2021.
Het eerste deel van de 50 cm dikke
keldervloer hopen we nog voor de kerst
2020 te kunnen storten.
Beeldmateriaal voortgang UB
Bent u benieuwd wat zich afspeelt op de bouwplaats van de UB? Wij publiceren maandelijks de rubriek UB in Beeld. Bekijk de beelden
van september. Ook is er door de bouwdirectie van de UB een voortgangsvideo gemaakt: Voortgangsvideo UB. Daarnaast is er een
video gemaakt door middel van time-lapse beelden van de dagelijkse bouw van de nieuwe UB. Bekijk de timelapse.

Onderwijs en Onderzoek
Denk mee over het beheer van het Universiteitskwartier
De afdeling HuisvestingsOntwikkeling van de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam
gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de uitdagingen en kansen met betrekking tot (het) beheer (van de buitenruimte) in het
UK. Denk mee over het beheer via een vragenlijst of door mee te doen aan een interview.
Lees verder hoe je mee kunt doen.

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 of 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.

Informatienummer UvA 24/7
Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor vragen over het Universiteitskwartier heeft de UvA sinds enkele maanden een speciaal
informatienummer beschikbaar: 085 -105 2976.
Dit informatie nummer is 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en/of meldingen die u heeft over het Universiteitskwartier.

UvA App
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de UB? Check dan de UvA Universiteitskwartier App. U kunt de app gratis downloaden
via Google Play (Android) en de App Store (IOS) met zoekterm ‘Universiteitskwartier’. Hier worden niet alleen nieuwtjes gemeld, maar ook
wijzigingen of aanvullingen op eerder verspreide buurtberichten gemeld. Houd dus de app in de gaten voor de laatste stand van zaken.

