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1. Waarom een extra themabijeenkomst over openbare ruimten?  
Tijdens eerdere bijeenkomsten met de buurt, bijvoorbeeld tijdens meet-up 6 op 1 oktober 2019, 
hebben de gemeente en de Universiteit van Amsterdam (UvA) verteld dat zij onderzoek doen naar 
de herinrichting van de openbare ruimten in wisselwerking met aangrenzende 
universiteitsgebouwen. Afgesproken is dat de voortgang van deze onderzoeken gedeeld zou 
worden met de buurt en andere belangstellenden.  

Op 10 december 2019 is zo’n eerste tussenmoment georganiseerd. Deze themabijeenkomst heeft 
echter niet aan ieders verwachting voldaan. Door diverse mensen die de UvA en de gemeente 
hebben gesproken is aangegeven dat de themabijeenkomst van 10 december 2019 onduidelijk was 
over de status van ontwerpvoorstellen en het Strategisch Masterplan, over hoe de gemeente en de 
UvA tegenover deze ontwerpvoorstellen staan en over de afwegingen die gemaakt zijn. Tevens was 
er weinig tijd om alle ontwerpvoorstellen te bespreken en kwam niet goed over het voetlicht  hoe de 
gepresenteerde ontwerpvoorstellen zich verhielden tot de uitkomsten uit eerdere 
participatiebijeenkomsten. Daarom is een extra themabijeenkomst georganiseerd op 28 januari 
2020  

2. Toelichting bij programma 
Het programma van de extra themabijeenkomst bestond uit twee delen. In het eerste deel heeft 
Veronika Meijer (stedenbouwkundige van de gemeente) een plenaire presentatie gegeven over de 
voortgang van de onderzoeken. In het tweede deel is aan alle deelnemers gevraagd hun vragen, 
reacties en kritiekpunten aan te geven op de ontwerpvoorstellen voor vier openbare ruimten: Allard 
Piersonhof, plein Binnengasthuisstraat, Vendelstraat tussen Universiteitsbibliotheek en BG5 en 
Slijkstraat/Oudemanhuispoort. Dit tweede deel vond plaats aan de hand van grote 
informatiepanelen en verliep in vier rondes: zo kon iedereen op elke locatie reageren.  

3. Presentatie stand van zaken ontwerpvoorstellen  
Veronika Meijer startte haar presentatie met het benoemen van de bijzondere kwaliteiten van; het 
Universiteitskwartier. De sfeer in dit deel van de binnenstad wijkt behoorlijk af van de sfeer elders in 
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de binnenstad en dat is een groot goed. De aanwezigheid van universiteitsvoorzieningen draagt bij 
aan deze bijzondere sfeer.  

Vanuit de buurt is tijdens de themabijeenkomst op 10 december 2019 de vraag gesteld of met de 
komst van nieuwe universiteitsvoorzieningen de drukte zal toenemen. Op basis van een 
onderbouwde prognose van het aantal UvA-gebruikers in 2025, vergeleken met het aantal UvA-
gebruikers in 2012, is het beeld dat in zijn totaliteit met de terugkeer van de UvA naar het terrein het 
niet drukker zal worden, maar juist rustiger.  Wel zullen er nieuwe voorzieningen komen en zullen de 
bezoekersstromen (in aantallen, plekken en momenten) hierdoor anders zijn dan in 2012. 

 

Vervolgens werd in de presentatie terug gegaan naar eerdere ontwerpvoorstellen zoals besproken 
tijdens de meet up-bijeenkomst van 1 oktober 2019. Toen zijn besproken een functiekaart (welke 
universiteitsvoorzieningen worden waar verwacht?), een sferenkaart (met een onderscheid naar 
drukke buitenruimte, luwe buitenruimte, drukke groene buitenruimte en luwe groene 
buitenruimte), een kaart met toegankelijke buitenruimte overdag, ’s avonds en ’s nachts, een 
logistieke routekaart en een eerste indicatie van autovrije en autoluwe delen in het 
Universiteitskwartier. De reacties op deze eerdere ontwerpvoorstellen zijn verwerkt op de kaarten 
die reeds eerder verspreid zijn en tijdens de 28e ook beschikbaar zijn. Veronika Meijer geeft aan dat 
deze reacties betrokken zijn bij de verdere analyses en ontwerpvoorstellen die zij nu op de 28e 
januari presenteert.  

In de presentatie van de verdere analyses en ontwerpvoorstellen wordt stilgestaan bij vier locaties in 
het Universiteitskwartier (te weten: Allard Piersonhof, plein Binnengasthuisstraat, Vendelstraat 
tussen Universiteitsbibliotheek en BG5 en Slijkstraat/Oudemanhuispoort). Per locatie volgt, in de 
presentatie, een toelichting op de analyse, de opgave, het ontwerpvoorstel van de gemeente en de 
UvA, het ontwerpvoorstel van West 8 en de aandachtspunten (ofwel: onderwerpen die nog nader in 
onderzoek zijn). Tevens worden de ontwerpvoorstellen per locatie gelegd naast de eerder door de 
buurt, gemeente en UvA geformuleerde uitgangspunten voor het Strategische Masterplan. Per 
uitgangspunt is aangegeven of met de ontwerpvoorstellen van de gemeente en de UvA tegemoet 
gekomen wordt aan de eerder geformuleerde uitgangspunten of dat hier nog een stap in gezet 
moet worden.  

Wat de ontwerpvoorstellen betreft, is er een voorstel voor het Allard Piersonhof, zijn er drie voor het 
plein Binnengasthuistraat, zijn er twee voor de Vendelstraat (tussen universiteitsbibliotheek en BG5) 
en is er een voor de Slijkstraat/Oudemanhuispoort.  

4.  Reacties op de ontwerpvoorstellen  
Na de plenaire presentatie vinden gesprekken met deelnemers, vertegenwoordigers van de 
gemeente en de UvA plaats over de analyse, de opgave en de ontwerpvoorstellen. Dat wat 
gepresenteerd is aan analyse, opgave, ontwerpvoorstellen en aandachtspunten is samengevat op 
vier grote informatiepanelen. De deelnemers van de themabijeenkomst is gevraagd zich op te delen 
in vier kleinere groepen, die in vier rondes rouleren langs de vier grote informatiepanelen. Zo kon 
iedereen zijn of haar reactie en vragen geven en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de 
gemeente en de UvA. De gesprekken en de ingevulde kaartjes met op- en aanmerkingen zijn 
allemaal genoteerd op een apart kaartenoverzicht (bijlage bij dit verslag). Per locatie is zo terug te 
vinden wat men goed vond (groen, met een cijfer dat verwijst naar de specifieke plek waar de 
opmerking betrekking op heeft ) en wat beter kan (rood, met een cijfer dat verwijst naar de 
specifieke plek waar de opmerking betrekking op heeft) .Overige opmerkingen zijn in grijs op de 
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kaart gezet, met eveneens een cijfer waar de opmerking naar verwijst. Dit kaartenoverzicht is 
onderdeel van onderhavig verslag.  

5. Tot en met 11 februari 2020: ruimte voor aanvullende reacties 
Tijdens deze themabijeenkomst in de Waalse Kerk is tijdens de vier gespreksronden al veel aan de 
orde gekomen. Het kaartenoverzicht telt meer dan honderd korte detail reacties. 

Maar om de deelnemers van de themabijeenkomst en ook anderen de gelegenheid te geven nog( 
aanvullende) reacties te geven, worden de volgende afspraken gemaakt:  

• Bij het verlaten van de Waalse Kerk liggen hand-outs klaar met kaarten waarop de eerdere 
opmerkingen op de eerste openbare ruimtekaarten zijn verzameld. Tevens liggen hand-outs 
klaar van de informatiepanelen die op de 28e januari besproken zijn.  

• Daags na de themabijeenkomst wordt de presentatie, gehouden door Veronika Meijer, op de 
website geplaatst: www.amsterdam.nl/universiteitskwartier. 

• Daags na de themabijeenkomst krijgen de deelnemers van de themabijeenkomst die zich met 
een mailadres kenbaar hebben gemaakt de presentatie ook persoonlijk gemaild. 

• Rond 4 februari 2020 wordt op de website ook het kaartenoverzicht met alle op- en 
aanmerkingen op de analyse, opgaven en ontwerpvoorstellen geplaatst (zoals verzameld in de 
Waalse Kerk op de 28e januari 2020). Dit kaartenoverzicht zal eveneens nagezonden worden 
naar de deelnemers die zich per mail kenbaar hebben gemaakt.  

• Eenieder krijgt de gelegenheid nog aanvullende op- en aanmerkingen te maken bij de analyse, 
opgave en ontwerpvoorstellen tot twee weken na de themabijeenkomst, dat wil zeggen tot en 
met 11 februari 2020. Reacties kunnen worden gemaild naar: m.breeman@amsterdam.nl 

 

6. Hoe verder?  
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft, mede op verzoek van de buurt, ervoor gekozen dat 
gelijktijdig met het onderzoek naar en het opstellen van het Strategisch Masterplan voor het 
Universiteitskwartier een participatieproces plaats vindt. Dit betekent dat vanaf juni 2019 er meet 
up- en themabijeenkomsten met de buurt en andere belangstellenden plaats georganiseerd zijn, 
terwijl de gemeente en de UvA parallel hieraan werken aan het Strategisch Masterplan. Zo zijn de 
plannenmakers goed geïnformeerd over wat de buurt vindt van de ontwerpvoorstellen en wat er 
leeft en speelt in de buurt. En weet de buurt welke afwegingen er gemaakt moeten worden richting 
Strategisch Masterplan.  

Na de eerste participatiebijeenkomsten in 2018 die georganiseerd zijn door de UvA, heeft de 
gemeente Amsterdam een doorstart gegeven aan het participatieproces. Tussen 25 juni 2019 en 8 
oktober zijn zeven meet up-bijeenkomsten georganiseerd, is een enquête uitgezet en zijn 
gesprekken met ondernemers in de omgeving van het Universiteitskwartier gevoerd. Na de publieke 
bijeenkomst met een eerste tussenstand in Pakhuis de Zwijger (op 8 oktober 2019) zijn 
vervolgbijeenkomsten georganiseerd rondom thema’s die voorgesteld zijn vanuit de buurt. Na vier 
themabijeenkomsten (over initiatieven in de buurt, over duurzaamheid en twee over openbare 
ruimte) is er nog een themabijeenkomst gepland, namelijk op 11 februari 2020 over bereikbaarheid 
en logistiek.  
Daarna is nog een bijeenkomst voorzien om het concept-Strategisch Masterplan te bespreken 
voordat het door het stadsdeelbestuur wordt vrijgegeven voor inspraak. En een bijeenkomst in het 
kader van het formele inspraakproces.  

Zoals aangegeven werken de gemeente en de UvA nog aan ontwerpvoorstellen voor specifieke 
locaties en aan het Strategisch Masterplan. Tegelijkertijd wordt  vastgesteld dat al veel uitgewisseld 
is en dat de behoefte in de buurt, bij de gemeente en de UvA, toeneemt om dit in samenhang te 
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brengen via een concept-Strategisch Masterplan. Mede naar aanleiding van vragen uit de buurt is 
daarom een verdere planning gemaakt van het proces. Op basis van de huidige inzichten schatten 
gemeente en UvA in dat rond maart/april 2020 het concept-Strategisch Masterplan met de buurt en 
andere belangstellenden besproken kan worden tijdens een speciale participatiebijeenkomst en dat 
daarna het besluitvormingsproces start.  

Dit besluitvormingsproces is in de presentatie van Veronika Meijer toegelicht aan de hand van een 
tijdlijn, waarbij vooralsnog uitgegaan wordt van de volgende momenten -onder voorbehoud:  

• Interne besluitvorming over concept-Strategisch Masterplan door UvA in mei/juni 2020. 
• Formeel inspraakmoment over concept-Strategisch Masterplan in juni 2020 (met speciale 

bijeenkomst). 
• Behandeling van het concept-Strategisch Masterplan (inclusief reacties uit formele inspraak) in 

stadsdeelcommissie met een advies naar de centrale stad in september 2020. 
• Vaststelling van Strategisch Masterplan door college van B&W in september/oktober 2020. 
• Behandeling Strategisch Masterplan in gemeenteraadscommissie en/of gemeenteraad in 

november/december 2020. 
• Start aanvragen omgevingsvergunningen (met mogelijkheid tot indienen zienswijzen) vanaf 

begin 2021.  
 


