
Nieuwsbrief Universiteitskwartier

Start werkzaamheden versterken kade Grimburgwal 

Graafwerkzaamheden en betonstorten 
De gemeente Amsterdam werkt momenteel in opdracht van de UvA aan de versteviging van de kade Grimburgwal, die 1 op september 
is ingestort. Het gemeentelijke projectteam ‘Kades en Bruggen’ is bezig met het maken van een veiligheidsconstructie van damwanden. 
Die plaatsen ze in het water op ongeveer twee meter van de kade. Achter de damwand wordt zand gestort en de kade (tijdelijk) 
hersteld. Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur en bij de werkzaamheden kan er geluidshinder 
ontstaan door het trillen van damwanden in de grond. De doorgang van de Oudezijds Achterburgwal naar de Binnengasthuisstraat 
blijft afgesloten tot de veiligheidsconstructie af is.

Inmiddels zijn de graafwerkzaamheden dermate gevorderd dat het storten van de keldervloer ten behoeve van de toekomstige kelder is 
gestart. In totaal vinden tussen december 2020 en april 2021 circa zes stortdagen plaats. Meer informatie over het stortproces is te lezen 
in het buurtbericht en meest actuele informatie wordt gecommuniceerd via de website campus.uva.nl en de UK app.  

Actualiteit

Jaarafsluiting

Ook in 2020 bouwden we verder met elkaar aan het Universiteitskwartier (UK). Niet 
alleen werkten we met u aan de afronding van het Strategisch Masterplan, ook werd er 
volop verbouwd en hersteld in het gebied. Zo hebben we goede voortgang geboekt op de 
technische complexe opgaves van de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek. 
Maar er is ook veel gebeurd m.b.t. de versterking en herstel van kades en bruggen. We 
willen u hierbij hartelijk danken voor uw participatie en met name geduld. Om het jaar 
warm af te sluiten is er namens de gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam 
een mooie kerstboom op het Binnengasthuisplein geplaatst.

December 2020

____

Rechts Kerstboom op het Binnengasthuisplein
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Planning
- Van 18 november t/m 18 december wordt een veiligheidsconstructie geplaatst.
- Van 19 december t/m 3 januari 2021 wordt er niet gewerkt i.v.m. de kerstvakantie.
- Van 4 januari t/m eind januari worden de werkzaamheden afgerond

Bereikbaarheid en gevolgen verkeer
- Woningen en bedrijfspanden blijven bereikbaar voor voetgangers, fietsers en autoverkeer.
- De doorgang van de Oudezijds Achterburgwal naar de Binnengasthuisstraat blijft afgesloten terwijl er aan de veiligheidsconstructie 
 gewerkt wordt. In de kerstvakantie – van 19 december t/m 3 januari – is deze doorgang toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
- Het Turfdraagsterpad is elke zaterdag en zondag toegankelijk van 08:00 – 20:00 uur. 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. 
- Tijdens het hijsen van de damwanden zijn de straten rond het water van de Grimburgwal ongeveer 5-10 minuten afgesloten voor al 
 het verkeer. Verkeersregelaars begeleiden dan het verkeer.
- Fietsenrekken blijven in gebruik, tenzij dit voor de veiligheid tijdelijk niet kan.
- Voor boten blijft de gracht gestremd tot de veiligheidsconstructie af is. Daarna bekijkt de afdeling Nautisch Beheer van de gemeente 
 of doorvaart hier veilig is en voor welke boten.

Vernieuwing kademuur
Op lange termijn wordt de hele kademuur vernieuwd wat betekent dat deze definitief wordt hersteld. Wanneer dat gebeurt, is nu nog 
niet bekend. De monumentale status van de kade en het naastgelegen gebouw stelt hoge eisen aan het vernieuwen van de kade. Een 
zorgvuldige voorbereiding hiervan neemt een half jaar tot 1 jaar in beslag. Meer informatie hierover volgt via campus.uva.nl en via de 
UK app. 

Lees meer over de aanpak van de kade in het buurtbericht van de gemeente. Klik hier.

Lopende projecten en programma Universiteitskwartier

Strategisch Masterplan 

De gemeente en UvA werken aan de afronding van het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. In de planning stond dat er 
dit jaar nog een bewonersbijeenkomst zou worden georganiseerd. Deze bijeenkomst is, in afstemming met de buurt, verschoven naar 
januari 2021. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Strategisch Masterplan. Na oplevering van het concept-Strategisch 
Masterplan wordt deze in de eerste helft van maart 2021 aan de buurt gepresenteerd in een openbare presentatiebijeenkomst. U wordt 
hierover begin volgend jaar door de gemeente geïnformeerd.

Update werkzaamheden 
nieuwe UB 

Graafwerkzaamheden en betonstorten 
Door de graafwerkzaamheden op de 
binnenplaats van de Universiteits-
bibliotheek (UB) kan het bouwmateriaal 
niet via de reguliere logistieke route 
aangevoerd worden. Daarom is er een 
torenkraan (zie foto) ingezet. Zo worden 
de benodigde bouwmaterialen naar de 
binnenplaats gehesen. De kraan staat op
de hoek van de Vendelstraat nabij de fiets-
tunnel en blijft tot eind januari op deze 
locatie staan.

____

Rechts De torenkraan 

https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/11/start-werkzaamheden-versterken-kade-grimburgwal.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
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Inmiddels zijn de graafwerkzaamheden dermate gevorderd dat het storten van de keldervloer ten behoeve van de toekomstige kelder is 
gestart. In totaal vinden tussen december 2020 en april 2021 circa zes stortdagen plaats. Meer informatie over het stortproces is te lezen 
in het buurtbericht en meest actuele informatie wordt gecommuniceerd via de website campus.uva.nl en de UK app.  

Vakantieperiode bouwplaats
Tussen vrijdag 25 december 2020 en zondag 3 januari 2021 is de aannemer afwezig wegens  kerstreces. In deze periode vinden er geen 
werkzaamheden plaats op de UB-bouwplaats.

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 meest 
recente beelden. Ook is er door de bouwdirectie van de UB een voortgangsvideo gemaakt van de bijzondere werkzaamheden die zich 
afspelen onder het monumentale pand. Bekijk de voortgangsvideo UB.

Onderwijs en Onderzoek

Historie komt terug in naamgeving zalen UB

De nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein beschikt over meer dan 12.000 m2 met 358 verschillende ruimtes. De UvA wil een aantal 
zalen namen geven die de historie van het gebouw en de relatie met de UvA uitdragen. Zo krijgen de zalen in het voormalig Zusterhuis 
namen van vrouwen in de geneeskunde. Bijvoorbeeld Cornelia de Lange, die in 1927 als eerste vrouwelijke hoogleraar in de genees-
kunde werd benoemd aan de UvA. Een aantal zalen in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek krijgt namen die verwijzen naar de 
oude UvA-bibliotheken die verdwijnen met de opening van de nieuwe UB, zoals de P.C. Hoofthuis bibliotheek. 

Andere zalen verwijzen naar het ziekenhuisverleden van het gebouw en krijgen de oorspronkelijke namen, zoals De Snijzaal of De 
Wachtkamer. Allemaal inspirerende namen die recht doen aan de historische plek van de nieuwe UB. De UvA zal in het nieuwe 
gebouw de verhalen achter alle namen vertellen.

Voortgang archeologische vondsten Binnengasthuisterrein 

De geschiedenis van het Binnengasthuisterrein gaat terug tot het einde van de 14e eeuw. 
Op het bouwterrein van de nieuwe UB wordt uitgebreid archeologisch onderzoek 
gedaan tijdens het graven in de binnentuin. Naarmate er dieper wordt gegraven, worden 
er nieuwe archeologische bevindingen gedaan. 

Met de start van het graven in de binnentuin van de Tweede Chirurgische Kliniek in de 
zomer van 2019, startte Monumenten en Archeologie (MenA) van de gemeente 
Amsterdam het archeologisch onderzoek. In de tweede fase, tijdens de zomer van 2020 
werd nog dieper gegraven. MenA werkt samen met Archeologie van de UvA en het 
Archeologisch Instituut van de UvA en de VU: het Amsterdam Centre for Ancient 
Studies and Archaeology (ACASA). De uitwerking van het onderzoek zal een groot
deel van 2021 in beslag nemen.

Lees verder over de archeologische vondsten in dit artikel.

____

Rechts Muurwerk (1) op roosterfundering (2 en inzet) van het 17e-eeuwse Verbandhuis te midden van het in de 18e-eeuw 
geheel herbouwde complex (3), gezien naar het gebouw van de Tweede Chirurgische Kliniek uit 1900.

https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/11/update-werkzaamheden-ub-start-betonstort-keldervloer.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
http://campus.uva.nl
https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/12/ub-in-beeld-november.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw?d
https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/12/ub-in-beeld-november.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw?d
https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/10/videobericht-aan-buurt-over-voortgang-ub.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
https://campus.uva.nl/content/nieuws/uk-2019/08/archeologische-bevindingen-bouwterrein-ub.html
https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/11/voortgang-archeologische-vondsten-binnengasthuisterrein.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
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Overige ontwikkelingen in relatie tot het Universiteitskwartier

Klankbordsessies buitenruimte UK

In oktober is een klankbordsessie georganiseerd voor de interne gemeenschap van de UvA over de buitenruimte in het UK. Eerder 
vond een soortgelijke sessie plaats met buurtbewoners, georganiseerd door de gemeente. De input van UvA medewerkers en studenten 
en buurtbewoners zal door de UvA en gemeente worden meegenomen in de uitwerking van het Strategisch Masterplan (SMP) en de 
vervolg fase van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. De UvA heeft als wens om dergelijke sessies gezamenlijk te doen met 
de interne gemeenschap van de UvA en met bewoners en ondernemers in het UK. Op deze is er een goede samenstelling is van de 
verschillende gebruikers in het gebied. Meer informatie hierover volgt later.

Omgevingsmanager UK 

Thomas Vernooy, de voormalig omgevingsmanager voor het Universiteitskwartier bij de UvA, gaat zich richten op een nieuwe uitdaging 
en is met ingang van 1 januari 2021 niet meer werkzaam bij de universiteit. Momenteel worden er gesprekken gevoerd om de vacature 
op te vullen. Meer informatie hierover volgt op campus.uva.nl. Wilt u in de tussentijd contact zoeken met de UvA? Neem dan contact 
op via universiteitskwartier-ho@uva.nl of bel naar 085 -105 2976.

Gevelscherm nieuwe UB  

Voor het thema dat verwerkt zal worden in het ontwerp van het gevelscherm van de 
nieuwe UB is in april een wedstrijd uitgeschreven. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
van de gemeente Amsterdam heeft het architectonisch ontwerp van MVSA Architects 
eind oktober goedgekeurd.

Lees verder over het toekomstige thema voor ontwerp.

____

Rechts Het architectonisch ontwerp MVSA architects 

Blijf op de hoogte 

App  
Wilt u snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws over het UK? Via de UK app die gelinkt is aan campus.uva.nl ziet u de actuele berichtgeving 

en krijgt u via push-berichten onder andere deze nieuwsbrief binnen. Hier worden niet alleen nieuwtjes, maar ook wijzigingen of aanvullingen op 

eerder verspreide buurtberichten gemeld. Houd dus de app in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Download gratis de laatste versie van de app hier:

Voor Apple.

Voor Android. 

Nieuwsbrief   
In deze nieuwsbrief informeren wij eens in het kwartaal 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. Deze digitale nieuwsbrief wordt 

verzonden naar mensen die zich hebben aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze nieuwsbrief? Of is er iemand anders die ook 

graag de brief wil ontvangen? 

Aanmelden kan via deze link: Nieuwsbrief Universiteitskwartier 

https://campus.uva.nl/content/nieuws/2020/12/update-gevelscherm-nieuwe-ub.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
https://apps.apple.com/nl/app/universiteitskwartier/id1440498211
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appnormal.uva&hl=nl&gl=US
https://campus.uva.nl/universiteitskwartier/over-de-campus/aanmelden-nieuwsbrief/nieuwsbrief-uk.html
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Meer informatie?   
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op via universiteitskwartier-ho@uva.nl 

of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier. 

Informatienummer UvA 24/7   
Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor vragen over het Universiteitskwartier heeft de UvA sinds enkele maanden een speciaal informatie-

nummer beschikbaar: 085 -105 2976. Dit informatie nummer is 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en/of meldingen die u heeft over het 

Universiteitskwartier. 

mailto:universiteitskwartier-ho%40uva.nl?subject=
http://uva.nl/universiteitskwartier

