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Projecten in uitvoering 

De nieuwe Universiteitsbibliotheek 

Afscheid aannemer kavel 2 
Twee jaar lang was VSF-VHB (Volker Staal & Funderingen en Van Hattum en Blankevoort) hoofdaannemer bij de bouw van de nieuwe 
Universiteitsbibliotheek (UB) van de UvA. Tijdens de coronaperiode heeft de aannemer videoberichten gemaakt om de omgeving en de 
UvA op de hoogte te houden van de bouwwerkzaamheden. Hieronder treft u hun laatste video aan met een afsluitende boodschap aan 
iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de UB. De UvA bedankt VSF-VHB voor de wijze waarop zij de bijzonder 
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ingewikkelde werkzaamheden hebben uitgevoerd en de nette wijze waarop ze rekening hebben gehouden en hebben gecommuniceerd 
met de directe omgeving.

Bekijk de videoboodschap: Afsluiting kavel 2 UB en laatste boodschap van VSF-VHB

Aannemer BINX stelt zich voor aan buurt
Op 6 oktober organiseerde BINX Smartility BV een ‘Informatieavond voor buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden’. Het was 
voor BINX fijn de ‘nieuwe buren’ te ontmoeten. Zowel UvA als BINX vonden het een geslaagde avond. Speciale aandacht heeft hoofd-
uitvoerder Henk de Weijer besteed aan hoe BINX omgaat met overlastbeperking voor de buurt. Dit wordt uitgelegd in deze video, 
specifiek gemaakt voor de buurt: Overlastbeperking BINX. Tijdens de avond is het BINX-team voorgesteld en een toelichting gegeven 
op de planning, de werkzaamheden, communicatie en afspraken met de buurt.

Meer informatie over afspraken, de planning en werkzaamheden is te lezen in het laatste UB buurtbericht.

Gevelscherm wordt icoon van nieuwe UB 
De nieuwe UB van de Universiteit van Amsterdam (UvA) komt in 2023 in de gerenoveerde en verbouwde voormalige Tweede 
Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis. Deze twee gebouwen op het Binnengasthuisterrein worden aan elkaar gekoppeld met een 
nieuwbouwvleugel, op de hoek van de Nieuwe Doelenstraat en de Binnengasthuisstraat. Rondom deze nieuwbouw komt een brons-
kleurig gevelscherm. Een omvangrijk project wat betreft ontwerp, uitvoering en productie. Door de samenwerking tussen de 
verschillende partijen is het gevelscherm een waar architectonisch en grafisch hoogstandje waar veel positieve reacties op gegeven zijn. 
De mock-up van het scherm is te zien op de foto.

____

Figuur 1: Mock-up van het 
gevelscherm.

Voor de invulling van een thema voor het gevelscherm heeft de UvA medewerkers, studenten en buurtbewoners gevraagd om met 
suggesties te komen. Het thema woorden kwam veelvuldig terug in de ingezonden ideeën en leverde de meeste inspiratie voor 
verwerking in het gevelscherm. De teksten worden uitgevoerd met in brons gecoate letters. Er is gekozen voor een zin die verbinding legt 
met de UvA en met de literaire collectie die in de UB komt. De zin komt uit het gedicht ‘Awater’ van Martinus Nijhoff: ‘Lees maar, er 
staat niet wat er staat.’ De architect heeft in samenwerking met de letterontwerper deze zin verwerkt in het definitief ontwerp van het 
gevelscherm, met een vertaling in de 24 talen en 6 schriften waarin de UvA doceert.

Lees meer over het ontwerp en bekijk de video over het proces hierachter: Gevelscherm wordt icoon van nieuwe Universiteitsbibliotheek

Bouwtransport voor nieuwe UB over water
In de laatste bouwfase van de nieuwe UB in het Universiteitskwartier (UK) is een duurzame en innovatieve manier van transport 
geïntroduceerd. Vrijwel al het bouwmateriaal wordt tot het eind van het project in 2023 aangevoerd over water. Zowel voor de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) als voor de gemeente Amsterdam is dit een innovatie in bouwtransport. Niet eerder werd voor een 
groot bouwproject dat niet direct aan de kade gelegen is bevoorraad vanaf het water. Samen met de gemeente is een plan gemaakt om de 
aanvoer van materialen door de stad naar de UB zo in te richten dat de Amsterdamse kades en bruggen, die in slechte staat verkeren, zo 

https://www.youtube.com/watch?v=C_8sWthmCIA
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0DPUWoYUs&t=4s
https://campus.uva.nl/content/nieuws/2021/10/update-werkzaamheden-ub-en-terugblik-informatiebijeenkomst-6-oktober.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
https://campus.uva.nl/shared/studentensites/uva-studentensite/nl/nieuws/2021/11/gevelscherm-wordt-icoon-van-nieuwe-universiteitsbibliotheek.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
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BG3 wordt opgeknapt voor tijdelijk gebruik 

Het gebouw BG3, aan de Binnengasthuisstraat 9, wordt tot en met februari 2022 heringericht en opgeknapt. Het pand wordt gereed 
gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van het bestuur van de FGw en het faculteitsbureau, die er voor de komende jaren hun kantoor 
vestigen. Hieronder volgt een update van het bouwproces met een planning.
De interne sloopwerkzaamheden zijn in september afgerond. Daarna zijn er voorbereidingen getroffen om de inrichting in gang te 
zetten. Hierbij zullen een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen gedaan worden in het pand. Zo wordt bijvoorbeeld 
de zonwering vervangen en een (plateau)lift geplaatst in het gebouw ten behoeve van de bereikbaarheid van de tussenverdieping van het 
paviljoen. De bevoorrading van de werkzaamheden zal hoofdzakelijk via de Oudezijds Voorburgwal verlopen.

Planning
- Uitvoering afbouw: Week 44 (2021) – Week 9 (2022)
- Inhuizen faculteit:    Maart 2022 

De planning is onder voorbehoud en kan mogelijk wijzigen.   

De werkzaamheden bij BG3 zullen uitsluitend in het gebouw plaatsvinden. De aannemer zal overlast voor de directe omgeving zoveel 
mogelijk proberen te voorkomen. 

min mogelijk worden belast. Deze, veelal middeleeuwse kades en bruggen zijn 
niet meer berekend op het huidige intensieve en veel zwaardere verkeer. De 
samenwerking heeft geresulteerd in een pilot met de naam ‘duurzaam vervoer 
over water’.

Lees meer over het vervoer over water en bekijk de video. In de video wordt 
men meegenomen aan boord bij het eerste transport en is te zien hoe dit 
proces van opbouw tot aanvoer in zijn werk gaat.

Vervoer over water
 

____

Figuur 2: BINX gebruikt deze kraanplatform in de Grimburgwal om de bouwmaterialen uit de ruimschuit 
met een kraan te lossen op een elektrische platte wagen op de kade. 

Restauratie poort Oudemanhuispoort gestart 

In week 40 is gestart met de restauratie van de poort van de Boekensteeg bij
de Oudemanhuispoort vanaf de zijde van de Kloveniersburgwal.

Vooraf is door een natuursteenspecialist een analyse gemaakt van de schades 
aan de poort. Er is hierbij afstemming geweest met afdeling Monumenten en 
Archeologie van de gemeente Amsterdam.

Vervolgens is een steiger met kap opgebouwd. Vanaf dat moment konden de 
beeldwerken aan de bovenzijde beter van dichtbij onderzocht worden (zie 
afbeelding). In eerste instantie was de verwachting dat de beelden tijdelijk 
verwijderd moesten worden, maar na het onderzoek bleek dat dit niet nodig was.
____

Figuur 3: De poort van de Boekensteeg bij de Oudemanhuispoort.

https://campus.uva.nl/shared/uva/nl/nieuws/nieuwsberichten/2021/09/bouwtransport-voor-nieuwe-universiteitsbibliotheek-vanaf-nu-over-water.html?origin=PiJReQ5nRxqtvn6ukKR4Bw
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Er is gestart met o.a. het herstellen van de schades en loodaansluitingen, aanbrengen van nieuw lood, metselwerk en open voegen.
De werkzaamheden kunnen niet allemaal achter elkaar uitgevoerd worden. Er is soms droogtijd nodig voordat aan de volgende 
herstelactiviteit begonnen kan worden. De planning is dat het werk voor de kerstvakantie gereed is.

Onderwijs en Onderzoek

Gezocht: mensen die in het Binnengasthuis werkten of patiënt waren   

In het kader van hun opleiding volgen studenten Geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA colleges over oral 
history (mondelinge geschiedenis). De studenten leren tijdens het college om zelf te interviewen. Het onderwerp is dit keer het 
voormalig Binnengasthuis. De studenten interviewen een persoon die nog herinneringen heeft aan het Binnengasthuis als ziekenhuis 
(dat was tot 1981).

De UvA is nu op zoek naar interviewkandidaten. We zoeken mensen die nog herinneringen hebben aan hun tijd in het Binnengasthuis, 
als patiënt of als medewerker. U moet het leuk vinden om daar tegen een student over te vertellen en geen bezwaar hebben tegen een 
audio-opname. Eventueel is het interview ook mogelijk via videobellen. De interviews zullen plaatsvinden in de tweede helft van 
januari 2022. 

Heeft u een verhaal over het Binnengasthuis, als medewerker of patiënt? Of kent u iemand die dit leuk zou vinden? Stuur dan een 
email naar bibliotheek@uva.nl

Alvast heel veel dank voor uw medewerking!

Programma van openbare online evenementen UvA   

SPUI25
Van complex tot grotesk, de omvang en betekenis van de woningnood halen telkens weer het nieuws. Geen wonder: de huidige crisis 
en haar mogelijke remedies gaan huurders, starters en huiseigenaren aan. Daarbij treffen keuzes rondom de ruimtelijke ordening zowel 
grote steden als plattelandsregio’s, waarbij de kans bestaat dat er regionale winnaars en verliezers ontstaan. Op 26 november van 16:00 
tot 17:30 uur gaan experts in gesprek over deze ‘ruimtelijke rechtvaardigheid’. Dit programma is ook online bij te wonen.

Lees meer over dit evenement: Ruimtelijke rechtvaardigheid

Universiteitsbibliotheek 
In de UB laten medewerkers en studenten van de UvA zich inspireren hoe stripboeken kunnen worden ingezet om wetenschappelijke 
informatie over te brengen. Toegang: uitsluitend voor UvA studenten en medewerkers.  De collectie is beschikbaar tot 31 december 2021. 

Bekijk het programma: Superheroes, Monsters and Nazi Cats 

VOX-POP 
VOX-POP gaat in verband met de verbouwing van BG3 tijdelijk op reis. Volg ze op social media om hun programma, dat op allerlei 
bijzondere plekken in de stad wordt georganiseerd, in de gaten te houden.

Bekijk het programma: VOX-POP gaat op reis! 

Allard Pierson
Ook deze herfstmaanden is er van alles te zien en te doen in het Allard Pierson museum. De zalen over ‘Amsterdam – Creatieve Stad’ 
zijn opnieuw ingericht. In dit deel van de vaste presentatie ‘Van Nijl tot Amstel’ zijn veel kwetsbare objecten te zien, die niet lang 
geëxposeerd kunnen worden. Kom daarom gerust ieder kwartaal terug voor nieuwe verhalen. In De Studio, naast de Espressobar, is 
een kleine presentatie ingericht over de componist Jan Pieterszoon Sweelinck die 400 jaar geleden overleed. 
In december opent het Allard Pierson twee tentoonstellingen over totaal verschillende onderwerpen: ‘Dierenmummies doorgelicht’
en een terugblik op het werk van schrijver en tekenaar Peter van Straaten. Vijf jaar na zijn overlijden organiseert het Allard Pierson
een herdenkingstentoonstelling over de chroniqueur van het naoorlogse Nederland. Deze laatstgenoemde tentoonstelling loopt van
8 december tot 13 maart 2022. 

Bekijk het evemement: Misschien valt er wat te lachen 

mailto:bibliotheek%40uva.nl?subject=
https://www.spui25.nl/programma/ruimtelijke-rechtvaardigheid
https://uba.uva.nl/content/evenementen/tentoonstellingen/2021/september/superheroes-monsters-and-nazi-cats.html?origin=JZW18CrMT2GqLdWQ3VcOIg
https://voxpop.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2021/09/vox-pop-op-reis.html
https://allardpierson.nl/events/misschien-valt-er-wat-te-lachen/
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Komende maanden kunnen bezoekers daarnaast bij het Allard Pierson meedoen aan tekenworkshops op een bijzondere plek: tussen 
de gipsenbeelden en afgietsels. Per week is er een ander thema of materiaal waarmee men aan de gang kan gaan. De deelnemers kunnen 
zelf bepalen of ze één of meerdere keren meedoen. De workshops vinden plaats vanaf 29 november tot 31 januari 2022.

Bekijk het programma: Tekenworkshops tussen de gipsen

Er is ook online aanbod. Kijk bijvoorbeeld naar de Kookboekensalon op 26 november, waar conservator Charlotte Kleyn een aantal 
bijzondere historische kookboeken gaat bespreken. 

Voor het complete aanbod zie allardpierson.nl/agenda.

Gebiedsontwikkelingen

Strategisch Masterplan UK vastgesteld    

In juli is het Strategisch Masterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de vaststelling zijn vier moties aangenomen; over de 
uitvoering van deze moties wordt de raad door het College van B&W geïnformeerd. De UvA en de gemeente zijn inmiddels gestart 
met de uitvoering van het Strategisch Masterplan. Er wordt onder andere gewerkt aan de ontwerpen voor de Oudemanhuispoort en 
het gebouw BG5. De voortgang in het proces en de inhoud van de ontwerpen zal online en indien mogelijk ook in fysieke 
bijeenkomsten worden toegelicht. In december wordt, onder leiding van de gemeente, gestart met het participatieproces voor de 
tijdelijke inrichting van het Binnengasthuisplein. 

Buurtbeheerplan    

Het afgelopen jaar is verkennend onderzoek gedaan naar het huidige beheer van de buitenruimte van het Universiteitskwartier en de 
kansen voor het toekomstig beheer daarvan. Sommige van de bevindingen uit het rapport hebben de UvA en gemeente al overgenomen, 
zoals het verbeteren van de zichtbaarheid van de contactpersonen. Ook is er een spreekuur ingesteld om op een laagdrempelige manier 
contactpersonen bij de UvA, gemeente en aannemer persoonlijk te spreken. Wij zullen in een volgend kwartaalbericht uitgebreider 
ingaan op het rapport, de bevinden daarvan en het toekomstig beheer van de buitenruimte. 

Update inloopspreekuur     

Sinds 15 juli 2021 organiseert de UvA samen met de gemeente een inloopspreekuur, om de week (even weken) op de donderdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur in het piramidevormig bijgebouw van BG5 (PRISM Coffeebar). De contactpersoon van BINX (aannemer UB) 
zit hier sinds 7 oktober ook bij, zodat ook vragen en opmerkingen over de bouwwerkzaamheden aan de UB ook meteen beantwoord 
kunnen worden. 

Vanaf de eerste bijeenkomst zijn diverse bewoners van het UK en andere belangstellenden langs geweest om klachten, vragen, 
opmerkingen of andere zaken te bespreken. Dat kon gelukkig onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje water. Veel van 
de vragen gaan over het schoonhouden van de omgeving en manieren om overlast van fietsers en (bezorg)scooters te verminderen. 
Daarnaast zijn er ook inhoudelijke vragen over de bouw en planning, klachten over bouwlawaai en bouwhinder. Een enkeling komt 
ook met voorstellen om de omgeving leuker te maken. De opmerkingen, voorstellen, klachten en vragen worden besproken en de 
bewoners krijgen hiervan terugkoppeling.

Wij nodigen iedereen van harte uit om langs te komen, al is het om alleen even kennis te maken.

Bescherming voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen     

De UvA heeft het afgelopen jaar in het kader van de Wet natuurbescherming met het oog op de geplande ontwikkelingen in het UK 
onderzoeken uit laten voeren naar de flora en fauna in het UK en de mogelijke effecten van de bouwwerkzaamheden op beschermde 
soorten in het gebied. Uit de eerder uitgevoerde quick scan is naar voren gekomen dat in het gebied de huismus, de gierzwaluw en de 
vleermuis verblijven. 

https://allardpierson.nl/events/tekenenworkshops-tussen-de-gipsen/
https://allardpierson.nl/agenda/
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Het nadere onderzoek dat vanaf april jl. is uitgevoerd heeft zich gericht op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, 
huismussen en gierzwaluwen, de paarterritoria en leefgebieden van deze soorten. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de locaties 
van deze verblijfplaatsen, territoria en leefgebieden, de invloed van de geplande bouwwerkzaamheden en de noodzakelijke beheers-
maatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van het gebied voor en de staat van instandhouding van de soorten te garanderen. 

In onderstaande afbeelding zijn als voorbeeld de resultaten voor de dwergvleermuis gegeven:

Begin volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van beheersmaatregelen, zoals het plaatsen van tijdelijke nestkasten. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in de toegestane periodes die gesteld zijn door de Wet natuurbescherming.

____

Figuur 4: Resultaten 
aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van 
vleermuizen. 

Groen licht voor aanleg warmte-koudeopslaginstallatie     

De UvA start een langjarig project dat ten doel heeft de aanleg van een 
warmte-koudeopslaginstallatie die voorziet in de energievoorziening
(warmte en koeling) van de UvA-gebouwen in het UK. Het project voorziet 
in WKO installaties voor de gebouwen van de UvA waarbij rekening wordt 
gehouden met mogelijke aansluiting in de toekomst van andere partijen.

UvA gebouwen buiten dit projectgebied vallen buiten de scope van het 
project. De afstand is te groot om deze gebouwen op een duurzame
manier aan te laten sluiten op het warmte-koude netwerk. Voor de meeste 
UvA-gebouwen in het UK betekent dit dat er eerst een renovatie moet 
plaatsvinden voordat de WKO kan worden aangesloten.

____

Figuur 5: Projectgebied voor de aanleg van warmte-koudeopslag-installatie.

Projectgebied
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Blijf op de hoogte 

Informatieflyer  
Download de flyer met alle belangrijke contactinformatie van het UK. Deze is te vinden op de contactpagina onder het kopje ‘Universiteitskwartier’. 

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. 

Informatienummer UvA 24/7   
Het algemene informatienummer 085 -105 2976 is 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en/of meldingen die u heeft over het Universiteitskwartier. 

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 

Meer informatie?   
Heeft u vragen over deze brief of de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier, neem dan contact op met omgevingsmanager

Abdullah Al Awwadi, via omgevingsmanager-uk@uva.nl of 06- 2115 5032 (ook bereikbaar via Whatsapp). Of bezoek de website via

uva.nl/universiteitskwartier. 

DUWO   
Vragen over studentenhuisvesting kunnen worden gesteld bij DUWO via 0900-2353896 of https://www.duwo.nl/contact/contactformulier. 

https://campus.uva.nl/contact/contact-campus-ontwikkeling.html
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
mailto:omgevingsmanager-uk%40uva.nl?subject=
http://uva.nl/universiteitskwartier
https://www.duwo.nl/contact/contactformulier

