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Vertegenwoordigen van het belang 
van het behouden van de 

historische binnenstad met balans 
tussen wonen, werken en recreëren. 





Bewaken van het unieke karakter: 
openbaar, leefbaar, groen, 

gastvrij, duurzaam











Opsteller stedenbouwkundig concept 
voor het Universiteitskwartier, in 

samenspraak met UvA en gemeente.







DISCUSSIEPUNTEN
BG 3 – PLEIN AAN BINNENGASTHUISSTRAAT – BG 5



Verantwoording bij volgende sheets

• Schematische weergaven. Geeft indicatieve situering weer. Zijn geen ontwerpen. 

• Verkorte weergave van inbreng partijen. Beperkt tot voorkeur per partij. 



Veronika Meijer
stedenbouwkundige, gemeente Amsterdam



BG3



BG3 | Opgaven

• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te 

laden/lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.



Herontwikkeling paviljoen Compact gebouw

Twee pleinen Variant door VOL BG

BG3



Herontwikkeling paviljoen Compact gebouw

Twee pleinen Variant door VOL BG

BG3



1. Theo Bosch-gebouw
behouden

2. Nieuwbouw
op min of meer dezelfde plek

3. Nieuwbouw
midden op het plein

4. Nieuwbouw
iets minder op het plein

BG3 | Overzicht van mogelijkheden – schematisch



BG3 | Theo Bosch-gebouw behouden

M&A: Het paviljoen is architectonisch van belang en 
maakt deel uit van het Rijksmonument. Behoud is 
derhalve het uitgangspunt.

RCE: Wegens het ontbreken van een goede 
argumentatie valt sloop of transformatie van het 
gebouw op dit moment niet te rechtvaardigen. 
Paviljoen is onderdeel van het beschermde 
Rijksmonument.

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te begrijpen. 
Programmatische en cultuurhistorische 
onderbouwing ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide mogelijk, zolang de 
bebouwing binnen de huidige rooilijn blijft.



BG3 | Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide mogelijk, zolang de 
bebouwing binnen de huidige rooilijn blijft.



BG3 | Nieuwbouw midden op het plein

Onderzocht door UvA en R&D:
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te begrijpen:
- Versterkt de historische structuur van hoven, poorten 

en stegen
- Verbinding nieuwbouw met monument nader 

onderzoeken
- Sluit aan bij de twee sferen opzet

Buurt:
- Teveel opdeling openbare ruimte
- Bebouwing te dicht tegen de woningen
- Minder zicht op de openbare ruimte



BG3 | Nieuwbouw iets minder op het plein

R&D: Nieuwbouw om de historische structuur van 
hoven, poorten en stegen te verbeteren. 
Nieuwbouw borduurt voort op ruimtelijk structuur
vóór realisatie Theo Bosch-gebouw. Goede 
verbinding nieuwbouw met monument nader 
onderzoeken. Voldoende ruimte tussen BG3 en 
BG5 maken in verband met sociale veiligheid.

UvA: Nieuwbouw met voldoende ruimte en uitstraling 
voor programma. Programma: Bestuur Faculteit 
Geesteswetenschappen (FGw) en onderwijsbalie 
FGw, exposure-/ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan een verbeterde 
geleding en differentiatie van de openbare ruimte.



BG5



BG5 | Opgaven

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken voor studenten tussen de 

twee belangrijkste entrees: UB en BG5.
• Ruimte tussen UB en BG5 vergroenen.
• Stromen voetgangers en fietsers ter hoogte van de 

entree naar de ondergrondse fietsenstalling 
beheersbaar maken. Aandacht in ontwerp openbare 
ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers en fietsers.
• Beleefbaarheid van monumentaliteit van BG5 

behouden en verbeteren. In- en exterieur.
• Studentenstroom tussen BG5 en OMHP beheersen.
• Ruimte bij entree OMHP beter benutten en inrichten.
• Poort naar OMHP beter zichtbaar maken.
• BG5 is het onderwijshart van het Universiteitskwartier, 

met op de begane grond het belangrijkste eten en 
drinken punt binnen het UK.



Binnen bestemmingsplan Paviljoen

BG5



Binnen bestemmingsplan Paviljoen

BG5



2. Middenbouw slopen
voor hof

3. Nieuw middendeel
binnen contouren van het 

bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel
met ruimte tussen de vleugels

1. Voorkant dicht

BG5 | Overzicht van mogelijkheden - schematisch



BG5 | Voorkant dicht

UvA: Uitgangspunt: programma twee grote 
collegezalen, verbinding twee vleugels van het 
monument, atrium om drukte in de gebouwen te 
houden. Een atriumdak om het atrium functioneel 
in te kunnen zetten en de verduurzamingsopgave 
te realiseren.



BG5 | Middenbouw slopen voor hof

Buurt: Meer buitenruimte als compensatie voor UB en 
realiseren van verblijfskwaliteit tussen BG5 en UB. 
Voorkom overlast van studenten die door gebrek 
aan ruimte tussen UB en BG5 moeten uitwijken 
naar de zelfbeheertuinen.



BG5 | Nieuw middendeel binnen contouren van het bestemmingsplan

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA: Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
Programma vraagt om meer ruimte.
Door nieuwbouw transparant te maken 
wordt geprobeerd het monument beleefbaarder te 
maken. 

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen vanuit 
programma, maar in het voorstel wordt nauwelijks 
ruimtelijke of monumentale winst geboekt en 
daarmee wordt een kans gemist.



BG5 | Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels

M&A: Verbetering van huidige situatie waarbij de 
monumentale paviljoenstructuur beter afleesbaar 
wordt is het uitgangspunt. 

RCE: Kans om te verbeteren via nieuwbouw. Dit vraagt 
om voldoende afstand tussen nieuwbouw en de 
vleugels. Enerzijds om het monument beleefbaar
te houden en anderzijds  om een kwalitatieve 
buiten ruimte te creëren.

R&D: Door rooilijn t.o.v. de huidige situatie naar 
achteren te leggen ontstaat meer openbare ruimte 
tussen UB en BG5.

UvA: Nieuwbouw voor collegezalen. Rooilijn iets naar 
achteren. Herkenbare en ruime entree (in hoogte 
en breedte) en daarmee beter zicht op het 
monument.



Mogelijke 
oplossing?



BG3

Mogelijke oplossing
Theo Bosch-
gebouw behouden

Nieuwbouw op min of 
meer dezelfde plek

Nieuwbouw
iets minder op plein

Nieuwbouw
midden op plein



BG5

BG3

Mogelijke oplossing
Theo Bosch-
gebouw behouden

Nieuwbouw op min of 
meer dezelfde plek

Nieuwbouw
iets minder op plein

Nieuwbouw
midden op plein

Middenbouw
slopen voor hof

Nieuw middendeel
binnen de 
contouren van het 
bestemmingsplan

Nieuw middendeel met 
ruimte tussen vleugels

Voorkant dicht



BG5

BG3

Mogelijke oplossing
Theo Bosch-
gebouw behouden

Nieuwbouw op min of 
meer dezelfde plek

Nieuwbouw
iets minder op plein

Nieuwbouw
midden op plein

Middenbouw
slopen voor hof

Nieuw middendeel
binnen de 
contouren van het 
bestemmingsplan

Nieuw middendeel met 
ruimte tussen vleugels

Voorkant dicht



Mogelijke oplossing

BG3 
• Nieuwbouw minder op het 

plein. 
• Verbinding met monument.
• Exacte oriëntatie en 

positionering ten opzichte van 
gebouwen in de omgeving zijn 
nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen 
BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, 
selectie architect en voorstel.

BG5 
• Nieuw middendeel met ruimte 

tussen de vleugels.
• Optimaliseren openbare ruimte 

en toegang.
• In het ontwerp wordt gekeken 

hoe de zichtbaarheid van het 
monument geoptimaliseerd 
kan worden door een hogere 
begane grond te maken.



In het Universiteitskwartier… In het Universiteitskwartier… In het Universiteitskwartier…

…staat leefbaarheid voorop.

…wordt leefbaarheid actief beheerd.

…wordt drukte gemanaged.

…is het veilig.

Leefbaarheid en veiligheid Identiteit Toegankelijkheid

…is een balans tussen functies.

…is het rustig, sereen of levendig.

…vinden ontmoetingen plaats.

… komen voorzieningen die passen 
bij het kennis- en woonmilieu.

…wordt eigenaarschap gefaciliteerd.

…zijn de verbindingen met de 
omgeving verbeterd.

…zorgen de entrees/poorten voor 
een gepast gedrag.

…is duidelijk welke openbare 
ruimte publiek, semipubliek en 
privé is. 

…wordt zelfbeheer actief 
ondersteund.

Uitgangspunten

In het Universiteitskwartier… In het Universiteitskwartier… In het Universiteitskwartier…

…is de hovenstructuur versterkt.

…is de samenhang tussen de 
gebouwen verbeterd (ensemble).

…is de aansluiting van gebouwen op 
de openbare ruimte verbeterd.

…zijn openbare ruimtes en 
gebouwen aan te passen aan nieuwe 
eisen des tijds. 

Historie en monumentaliteit Bereikbaarheid en logistiek Duurzaamheid en groen

…heeft de voetganger voorrang, 
maar is niet dominant aanwezig.

…is onderdeel van doorgaande 
fietsroutes, onder voorwaarden.

…is het fietsparkeren op eigen 
terrein.

…vindt de logistieke bevoorrading 
plaats aan de randen.

…worden waterwegen benut voor 
logistiek en bevoorrading.

…is de verkeersveiligheid geborgen  

…wordt ingezet op het collectief 
verduurzamen en energieneutraal 
maken van het gebied.

…is men circulair.

…zijn gebouwen en openbare ruimte 
klimaatbestendig.

…wordt geëxperimenteerd met 
nieuwe vormen van verduurzamen.

…is meer groen.

…dient het groen vele doelen.



PAUZE



Bereikbaarheid



Giso Lommers
projectleider, gemeente Amsterdam



Programma Bruggen en kademuren



Venstertijden

Venstertijd: 7:00 - 11:00 uur

Logistieke route



Autoluw

Autoluw

Autovrij



Fietsroutes

Secundaire fietsroute

Primaire fietsroute

Ondergrondse fietsenstalling

Shared space: voetgangersgebied waar fiets is toegestaan



Conclusies themabijeenkomst #5
• Strikte beperkingen aan bevoorradend verkeer

• Overheid neemt voortouw met afval en werkzaamheden over water

• Ondernemers volgen, met ‘early innovators’ zoals UvA of the Grand

• Eenduidige venstertijden voor gemotoriseerd verkeer, daarna primaat aan voetganger en fietser

• Oost – West fietsverbindingen blijven bestaan maar worden langzamerhand minder dominant 
door snelfietsroutes aan de flanken

• Parkeerplaatsen Achterburgwal en Voorburgwal opheffen, ruimte gebruiken voor mooie nieuwe 
inrichting met veel groen, compenseren parkeerplaatsen in Rokingarage 

• Beperken passagiersvaart en pleziervaart  



Openbaar 
toegankelijke 

ruimte



Veronika Meijer
stedenbouwkundige, gemeente Amsterdam



Openbaar toegankelijke ruimte
nu



Openbaar toegankelijke ruimte
straks



Openbaar toegankelijke ruimte
nu straks



Sferen voor de vergroening van de buitenruimte



Beheer 
nu en straks



Kees Lammers
directeur huisvestingsontwikkeling, UvA



Eerste verkenning en actie buurtconciërge
• De gesprekken met de buurt over beheer (buurtconciërge)  zijn gestart.

• De gesprekken verlopen welwillend en constructief.

• Gezamenlijke opdracht (buurt, gemeente, UvA) geformuleerd voor een eerste verkenning om 
problemen en kansen te benoemen.

• Korte termijn en lange termijn.

• Het gaat daarbij ook om de situatie vanaf nu en niet alleen over de eindsituatie als het 
Strategische Masterplan is vastgesteld.

• Daarom benutten we ook de huidige kansen en mogelijkheden.

• Eerste resultaat is dat de huidige buurtconciërge van de Wallen zijn ronde uitbreidt naar het 
Universiteitskwartier.

• Uitgangspunt: huidige problemen met (verkeerd aanbieden van) afval verminderen.



HOE VERDER?
VERVOLG PARTICIPATIE
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