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Lopende projecten en programma Universiteitskwartier
Strategisch Masterplan vrijgegeven voor inspraak
De UvA en de gemeente hebben het Strategisch Masterplan (SMP) afgerond. Na behandeling van het SMP door het College van
Bestuur van de UvA en het College van B&W van de gemeente Amsterdam is het document vrijgegeven voor inspraak en voor iedereen
te downloaden op de projectwebsites van de UvA: www.uva.nl/universiteitskwartier-smp en van de gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/universiteitskwartier.
Op 4 maart is door de gemeente een sneak preview gehouden over het SMP voor bewoners, ondernemers, de academische gemeenschap
en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst is terug te kijken op de projectwebsite van gemeente.
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Geef uw mening
Met de vrijgave van het SMP is op 15 maart een inspraakperiode van 6 weken gestart, waar u tot en met 26 april op kunt reageren: meer
informatie. Daarnaast heeft de gemeente voor de omgeving een enquête opgesteld over het participatieproces: start de enquête. Op 30
maart vindt een inspraakbijeenkomst plaats waarin het SMP wordt toegelicht. Meer informatie hierover vindt u op de projectwebsite van
de gemeente. Na de inspraakperiode vindt de behandeling van het SMP en de resultaten van de inspraak plaats in het College van B&W en
vervolgens in de gemeenteraad. De planning is dat het SMP in juli in de gemeenteraad wordt behandeld.
Rondom de vrijgave van het SMP is er ook de nodige publiciteit geweest in de media, wij hebben deze voor u op een rijtje gezet:
• Amsterdam bouwt sfeervolle universiteitscampus binnen oude kloostermuren in hartje centrum (Volkskrant)
• Universiteitskwartier in de binnenstad gaat komende jaren op de schop (Parool)
• UvA zet door en wil BG3 slopen, omwonenden dreigen met rechtszaak (Folia)
• Amsterdamse binnenstad krijgt vernieuwd historisch Universiteitskwartier (Amsterdams Dagblad)

Onderzoek naar flora en fauna UK
Vanaf april gaan ecologen van de firma TAUW onderzoek doen naar de flora en fauna in het UK en de mogelijk effecten van de
bouwwerkzaamheden op beschermde soorten in het gebied. Het gaat hier specifiek om de huismus, de gierzwaluw en de vleermuis.
Wat merkt u van dit onderzoek?
Voor het onderzoek zijn onderzoekers een aantal ochtenden, avonden en nachten in het gebied aanwezig. Ze zijn te herkennen aan hun
gekleurde veiligheidshesjes. Zij zullen op sommige punten stilstaan om observaties te doen. Voor het vleermuizenonderzoek wordt met
sonar-apparatuur gewerkt en zullen er soms zaklampen gebruikt worden. Dit zal geen geluidsoverlast veroorzaken. Mogelijk worden er
ook foto’s gemaakt van bepaalde gevels. De onderzoekers houden rekening met uw privacy en zijn altijd bereid om uw vragen te
beantwoorden.
Meer informatie over de planning en duur van het onderzoek volgt op campus.uva.nl en in de UK app.

Update nieuwe UB
BINX Smartility bouwt de Universiteitsbibliotheek UvA af
De bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein gaat de laatste fase in, het zogeheten ‘kavel III’. Dit
onderdeel van de bouw bestaat uit de realisatie van de bovenbouw van de UB, waar BINX Smartility de opdracht voor gekregen heeft.
BINX heeft voor dit traject Koninklijke Woudenberg B.V. als onderaannemer aangetrokken. Wat dit project mede heel bijzonder maakt,
is dat BINX de ambitie heeft om het grootste gedeelte van de bouwlogistiek over water plaats te laten vinden om zo de omgeving, de
binnenstad en de kwetsbare kades en bruggen te ontzien. In een volgende nieuwsbrief wordt dit nader toegelicht.
BINX hoopt deze zomer (als COVID-19 dat weer toelaat) kennis te maken met u volgens goed Achterhoeks gebruik dat ‘Buurtmaken’
wordt genoemd. Onder het genot van een hapje en drankje stellen zij zich aan u voor en maken ze graag een persoonlijk praatje en
lichten ze hun werkwijze toe. Voor een voorproefje zie deze link: Voorstelvideo BINX.
Lees meer over de plannen van BINX.
Voortgang werkzaamheden UB - Kavel II (‘Onderbouw’)
Wij begrijpen dat i.v.m. de coronamaatregelen veel mensen vanuit huis werken en wij extra ons best moeten doen om hinder te
voorkomen bij werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het betonstorten bij de nieuwe UB. We zijn bezig om hier een oplossing voor te
zoeken, meer informatie hierover volgt.
Keldervloer
De keldervloer van de nieuwe UB bestaat uit 50 cm dik gewapend beton. Hiervoor wordt op de eerder gestorte werkvloer het betonijzer
gelegd en gevlochten. Dat is een complexe opgave, omdat het noodzakelijk is krachten in allerlei richtingen op te vangen.
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____
Rechts Deze foto laat dit zien voor ‘vloerveld 3’. Hier is op
5 maart het beton op gestort. Nu is ruim de helft van de
keldervloer al klaar en kunnen daar de kelderwanden
gemaakt worden.

____
Rechts Deze foto laat zien hoe ook in de kelderwanden
heel veel wapeningsstaal wordt opgenomen. Linksonder in
beeld is nog een stukje van de bekisting te zien. Als alle
bekisting voor een wand(deel) is aangebracht, kan dat deel
worden gevuld met beton. Dit beton wordt door een
kleine opening onder hoge druk naar binnen geperst,
zodat het beton tussen de wapening door gaat stromen.

____
Rechts Deze foto geeft een kleine impressie van deze
werkzaamheden.

Als de kelderwanden uitgehard zijn kan begonnen worden met het weghalen van alle vijzels waar het gebouw nu tijdelijk op staat.
Daarvoor moeten eerst alle binnen-muren worden opgemetseld tussen vloer en oude muur. Ook tussen alle jukken in.
Als toelichting op de hier beschreven werkzaamheden is er door de bouwdirectie van de UB een video gemaakt.
Bekijk de voortgangsvideo UB.
Beeldmateriaal voortgang UB
Bent u benieuwd wat zich nog meer afspeelt op de bouwplaats van de UB? Wij publiceren maandelijks de rubriek UB in Beeld.
Bekijk de beelden van maart.
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Schilderwerkzaamheden BG1
Van 23 maart tot en met 14 mei wordt de buitenzijde van gebouw BG1, Turfdraagsterpad 9, geschilderd. Het Turfdraagsterpad blijft
gewoon bereikbaar gedurende de werkzaamheden.
Lees meer over de planning en de werkzaamheden.

Herstel kademuur
Grimburgwal
De noodreparatie van de kademuur
Grimburgwal, die op 1 september 2020
bezweek, is afgerond. Deze versteviging
was noodzakelijk om de ingestorte kade
veilig te stellen. De veiligheidsconstructie
van damwanden is geplaatst. De kade is
daarmee versterkt, en het maaiveld is
ingericht.
Op de lange termijn vernieuwen we de hele
kademuur. 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.
De vergunning procedure en de uitvoerig
zullen daardoor langer duren dan normaal.
Sinds het instorten zijn een aantal foto’s
gemaakt. Benieuwd naar de hele fotoserie?
Bekijk hier de foto’s.

____
Linksboven Op dinsdag 1 september 2020 was een stuk
van de kademuur bij de Grimburgwal ingestort. Het gaat
om de kade ter hoogte van het gebouw BG2 (Binnengasthuisterrein).
Rechtsboven In mei 2020 was het straatwerk achter de
panden BG1 en BG2 aan de zijde van de Grimburgwal
vernieuwd. Op deze foto is te zien dat deze stoep ernstig
beschadigd is.
Rechts De kade in haar huidige staat

Onderwijs en Onderzoek
Placemaking Universiteitskwartier: de kick-off
Welke kansen zijn er om het Universiteitskwartier zo in te richten dat studenten, medewerkers, bewoners en bezoekers er zich thuis
voelen? Studenten Placemaking van de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) gaan de komende tijd onderzoeken wat het UK te bieden
heeft aan cultuur, creativiteit, kunst, wetenschap en andere interessante zaken, zoals woonplezier.
Op 11 februari was de kick-off van het programma. Studenten maakten kennis met opdrachtgevers die hun opdrachten pitchten. De
opdrachtgevers zijn: Stadsdeel Centrum gemeente Amsterdam, Waalse kerk, buurtvereniging VOLBG en Universiteitsbibliotheek UvA.
De studenten kregen de kans om vragen te stellen en hebben vervolgens één van de opdrachten uitgekozen om te onderzoeken. De
opdrachten zijn via onderstaande link te lezen.
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Omdat onderwijs op locatie op dit moment niet mogelijk is, heeft coördinator Placemaking Madelon Simons een audiobestand gemaakt
met een wandelroute door het gebied. Iedereen die het UK wil leren kennen wordt aangeraden deze audiotour te beluisteren
Lees het volledige nieuwsbericht met de opdrachten: Placemaking UK: de kick-off

Programma van openbare online evenementen UvA
Op en rondom het Universiteitskwartier organiseren kunst en cultuurinstellingen die gelieerd zijn aan de UvA spraakmakende online
programma’s. Deze programma’s zijn veelal gratis, voor een breed publiek toegankelijk en beogen kennisverbreding. Hierbij een greep
uit het programma van de openbare online evenementen van de UvA de komende periode:
Allard Pierson organiseert op donderdag 25 maart om 13.00 uur een lunchlezing waarin een conservator klaar staat om deelnemers te
voorzien van een kort verhaal. Zo vertelde conservator Stijn van Rossum tijdens de lezing op 28 januari dat het oudste piratenboek (dat
het maatschappelijk beeld van piraten nu voor een groot deel heeft bepaald ) in de 17e eeuw in Amsterdam werd gedrukt. De
conservatoren hebben onuitputtelijk veel verhalen over objecten in de collecties. Het onderwerp is wekelijks een verrassing, maar reken
op een mooie greep uit de schatkamer van de Universiteit van Amsterdam.
Ga naar de lezing: AP livelunchlezing
SPUI25 op 12 april 2021 van 17.00 - 18.30 uur
Als onderdeel van het Imagine Film Festival 2021 worden aan de hand van de documentaire Coded Bias de schaduwkanten besproken
van Artificiële Intelligentie (AI). Marleen Stikker (directeur Waag en ‘burgemeester’ van de Digitale Stad), Stefania Milan (Universitair
hoofddocent Nieuwe Media en Digitale Cultuur) en moderator Gemma Venhuizen (freelance schrijfster) proberen te begrijpen wat de
ware ‘intelligentie’ is van AI en de impact ervan op onze democratische samenleving.
Ga naar het evenement: Bits of Bias
VOX-POP is een ‘creative space’ van de faculteit Geesteswetenschappen, gecreëerd om nieuwe ontmoetingen tussen mensen te
stimuleren en hun perspectieven te verbreden. Een plek waar een brug wordt geslagen tussen de academische gemeenschap en de stad,
tussen kunst en wetenschap, tussen cultuur en samenleving. ‘Humanities Ever After’ is een groepstentoonstelling die VOX-POPs vijfde
verjaardag viert.
De tentoonstelling is online te bewonderen: Humanities Ever After

Archeologen vinden skeletten op Binnengasthuisterrein
Het graven in de binnentuin op het bouwterrein van de nieuwe UB is afgerond. Tijdens het
graven heeft Monumenten en Archeologie (MenA) van de gemeente Amsterdam uitgebreid
archeologisch onderzoek gedaan en menselijke botresten gevonden. Fysisch antropologe
Maja d’Hollosy (UvA) onderzoekt de skeletten die zijn gevonden op het bouwterrein.
Skeletten uit 1600
De begraafplaats die tijdens de grondwerkzaamheden van de bouw van de UB in
augustus 2019 is blootgelegd is gevonden op het Binnengasthuisterrein dateert van vóór
het Binnengasthuis, dus ten tijde van het klooster en/of het pesthuis rond 1600. Vroeger
waren kerkhoven vaak bij ziekenhuizen. Het onderzoek dat Maja d’Hollosy doet, moet
helderheid geven over hoe de mensen toen leefden, zowel individueel als in groepen.
Het skelet wordt onderzocht op leeftijd, lengte, geslacht, ziektes en ongelukken. Zo kan
worden vastgesteld of mensen zwaar werk hadden, gezond leefden of op jonge leeftijd al
gezondheidsproblemen hadden. Ook de manier van begraven geeft inzicht in de context.
AT5 heeft een inspirerende video gepubliceerd over deze vondsten: Bekijk de video
Lees alles over de archeologische vondsten en hun achtergrond in dit artikel op
campus.uva.nl.
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Overige ontwikkelingen in relatie tot het UK
De nieuwe omgevingsmanager UK stelt zich voor
De nieuwe omgevingsmanager UK stelt zich voor
Mijn naam is Abdullah Al Awwadi, 34 jaar en sinds kort de nieuwe Omgevingsmanager
Universiteitskwartier. Hiervoor was ik werkzaam bij de gemeente Amsterdam als
beleidsadviseur Wonen. Bij Wonen heb ik mij ingezet op onder andere het dossier
kamerverhuur. Een beladen dossier waar de belangen van diverse partijen soms lijnrecht
tegenover elkaar stonden. Niettemin heb ik getracht om goed te luisteren naar alle
partijen om tot een gedegen advies te kunnen komen.
Hoewel ik een juridische achtergrond heb, zocht ik in mijn werk altijd de verbinding
met mensen, en keek ik naar mogelijke pre-juridische oplossingen. Zelf ben ik ervan
overtuigd dat de oplossing samen gevonden moet worden. In mijn werk streef ik ernaar
om open, benaderbaar en bereikbaar te zijn, voor alle mensen en partijen die in of nabij
het UK wonen, werken of verblijven. Een ieder kan mij mailen om o.a. (digitaal) een
gesprek in te plannen, zaken aan te kaarten of informatie op te vragen. Af en toe ben ik
ook te vinden op locatie, zie je me rondlopen, spreek me dan ook zeker aan!
Hopelijk spreek ik veel van jullie de komende periode.
Abdullah Al Awwadi
• E: omgevingsmanager-uk@uva.nl
• T: 06- 21155032 (ook bereikbaar via Whatsapp)
• Bereikbaar op maandag t/m donderdag (in overleg ook op vrijdag).

Voortgang onderzoek naar buurtbeheer
Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hebben in opdracht van de UvA een verkenning gedaan naar een passende vorm van
buurtbeheer in het UK, mede op initiatief van bewoners op en rond het Binnengasthuisterrein. Doel is om aanbevelingen te doen over
wat buurtbeheer kan inhouden voor deze omgeving, welke partijen daarbij betrokken zijn en hoe dit bijvoorbeeld in de vorm van een
buurtconciërge georganiseerd kan worden, voor de korte en voor de langere termijn.
Het onderzoek naar het buurtbeheer zit in de afrondende fase, waarbij in de afgelopen tijd met een aantal ondernemers gesproken is. Dit
wordt verwerkt in het definitief rapport met aanbevelingen.
Om in tussentijd aanvullend op de bestaande inzet vanuit beheer en omgevingsmanagement door de UvA en gemeente het beheer al te
verbeteren, heeft een buurtconciërge van de gemeente zijn ronde door de binnenstad vergroot. Dit betekent dat hij dagelijks door het
UK loopt en zaken oplost die hij ziet of direct een melding maakt om het op te lossen. Mocht u hem zien dan kunt u signalen over de
buurt aan hem doorgeven. Dit kunt u ook doen via de omgevingsmanagers van de gemeente of UvA van het UK. Om direct een melding
te doen kunt u meldingen.amsterdam.nl raadplegen of bellen naar het Gemeentelijk informatienummer: 14 020.
De schouw die in het kader van het onderzoek met een aantal omwonenden, gemeente, UvA en onderzoekers zou worden gehouden, is
door de huidige corona maatregelen niet mogelijk geweest. Zodra de maatregelen het weer toe laten zal deze worden ingepland.

UvA neemt bijzonder 17e-eeuws timpaan in ontvangst
Het timpaan van het in 1874 gesloopte Oudezijds Heerenlogement aan de Grimburgwal
komt terug naar het Universiteitskwartier. Het is een gift van de Vereniging Vrienden van
Amsterdamse Gevelstenen (VVAG) aan de UvA. Het timpaan zal in eerste instantie
worden opgenomen in de erfgoedcollectie van de UvA, die wordt beheerd door het
Allard Pierson.
Lees verder over dit timpaan
____
Rechts Timpaan - originele gevel (beeld Stadsarchief Amsterdam)
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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

Meer informatie?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, 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.

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 informatienummer is 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en/of meldingen die u heeft over het
Universiteitskwartier.

