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Samenvatting Strategisch Masterplan 
Universiteitskwartier
Het Universiteitskwartier wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Van de Universiteit van Amsterdam. Van Amsterdam. Van de Amsterdammer. 

In het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier (SMP UK) leest u de achtergronden en plannen voor de ontwikkeling van dit bijzondere, 

eeuwenoude gebied tussen Amstel en Hoogstraat. In deze samenvatting is het plan in grote lijnen weergegeven. Ieder hoofdstuk is verkort 

beschreven. Het complete SMP UK vindt u op amsterdam.nl/universiteitskwartier. 
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Voorwoord

Het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier wordt ingeleid door 

de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de Voorzitter 

College van Bestuur van de UvA, Prof. Dr. Geert ten Dam. De voor-

woorden onderstrepen de synergie tussen stad en universiteit, hoe zij 

elkaar versterken en kunnen bijdragen aan de succesvolle ontwikke-

ling van beide. Hieronder een aantal hoogtepunten:

Femke Halsema: 
“Dit plan komt op een bijzonder moment. De Amsterdamse binnen-

stad staat op een kruispunt. Waar vóór de coronacrisis toenemende 

bezoekersaantallen steeds zwaarder op stad drukten, is het nu 

onnatuurlijk rustig. Onze binnenstad behoort te bruisen, een mag-

neet te zijn voor Amsterdammers uit alle stadsdelen, en voor weten-

schappers, studenten en bezoekers uit alle delen van de wereld. Het 

behoort een plek te zijn waar bewoners en ondernemers zich thuis 

voelen.”

“Het Universiteitskwartier van de toekomst is een plek waar innovatie 

en geschiedenis elkaar ontmoeten. Waar bedrijvigheid en bezinning 

elkaar versterken. Waar de natuur weer ruimte krijgt. Een plek die uit-

nodigt om je terug te trekken uit de soms overweldigende drukte van 

de stad. Zodat je weer kunt horen wat je denkt. Zien met wie je hier 

leeft. Elkaar verstaat. Iets wat niet alleen studenten en wetenschap-

pers nodig hebben, maar wat iedere Amsterdammer nodig heeft.”

“Naast dank aan de Universiteit van Amsterdam als initiator en 

drijvende kracht achter deze ontwikkeling, wil ik (…) alle 

belanghebbenden die zich ingezet hebben in dit traject, bedanken 

voor hun constructieve bijdrage en grote betrokkenheid.”

Geert ten Dam:
“Wetenschap heeft tot doel om de wereld beter te begrijpen en om 

met die kennis nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Op ieder 

gebied. Hoe dichter wij bij de maatschappij staan, hoe beter we aan 

die opdracht kunnen voldoen. Eén van de manieren waarop we de 

verbondenheid met de wereld om ons heen stimuleren, is door in de 

stad te blijven. Zo staan we letterlijk midden in de samenleving. Het 

houdt ons scherp, bij de les en helpt ons om zo waardevol mogelijk 

te zijn. Voor Amsterdam en de rest van de wereld.”  

“Het Universiteitskwartier is een bijzonder gebied voor ons. Het is 

de geboortegrond van de UvA en de bakermat van de wetenschap 

in Amsterdam. In 1632 gaven Barlaeus en Vossius hier de allereerste 

colleges op Amsterdamse bodem.”

“Zo vanzelfsprekend als deze keuze voor ons is, zo uitdagend is die 

echter ook. Het is niet eenvoudig om de monumentale panden te 

laten passen bij de moderne eisen van een universiteit en dat boven-

dien op een duurzame manier. Er zijn ingrijpende verbouwingen en 

herzieningen nodig om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat dankzij een integrale aanpak van het 

gebied we de uitdagingen aankunnen en een gebied inrichten dat 

een waardevolle toevoeging wordt aan de prachtige binnenstad. Het 

is onze overtuiging en ervaring dat samenwerking met gemeente 

en omwonenden met oog voor ieders belangen het beste resultaat 

oplevert.”

Femke Halsema
Burgemeester van Amsterdam

Geert ten Dam
Voorzitter College van Bestuur 
Universiteit van Amsterdam
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Wat is het Strategisch Masterplan? (hoofdstuk 1)

1.1 Status
Het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier is een uitwerkings-

kader. Het is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met alle betrok-

ken partijen. Het geeft inzicht in de achterliggende overwegingen, 

in welke richting de plannen voor het Universiteitskwartier zullen 

worden uitgewerkt en wat men daarbij wel en niet mag verwachten. 

Met dit plan formuleert de gemeente de uitgangspunten voor de 

ontwerpen van aanpassingen aan de gebouwen en buitenruimtes in 

het gebied en (o.a.) duurzaamheid en bereikbaarheid.

Voor zover voor de aanpassingen aan gebouwen en buitenruimtes 

een of meer omgevingsvergunningen nodig zijn, worden de aanvra-

gen daarvoor getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen en 

overige toetsingskaders zoals de Welstandsnota. De onderbouwing 

van uitgewerkte aanpassingen vindt zijn legitimatie in dit bestuurlijk 

vastgestelde uitwerkingskader.

1.2 Opbouw
Het SMP begint met de plannen voor het gebied, van zowel dat stad 

als de universiteit (hoofdstuk 2 Stad en Universiteit), en de aandachts-

punten volgens bewoners en gebruikers (hoofdstuk 3 Participatie). 

Vervolgens wordt gekeken naar de cultuurhistorische achtergrond 

van het Universiteitskwartier (hoofdstuk 4 Cultuurhistorische context) 

en de huidige stedenbouwkundige staat (hoofdstuk 5 Stedenbouw 

en openbare ruimte). Dit alles komt samen in een visie voor het 

gebied (hoofdstuk 6 Visie) en de daaruit volgende opgave (hoofdstuk 

7 Opgave) en uitwerkingskaders voor de deelgebieden en gebouwen 

(hoofdstuk 8 Uitwerkingskader voor het Universiteitskwartier). Tot slot 

wordt een korte schets gegeven van de vervolgstappen (hoofdstuk 9 

Vervolg).

Methodische opbouw van het 
SMP

Programma 
UvA

Cultuurhistorie

Belangen 
stakeholders

Overig 
gemeentelijk 

beleid

Opgave Uitwerkings-
kaders

Stedenbouw-
kundige 
analyse

vs

Visie Huidige 
situatie
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Stad en Universiteit (hoofdstuk 2)

Welke plannen hebben de Universiteit en de stad voor het Universiteitskwartier en hoe versterken zij elkaar?

2.1 Stad
De Amsterdamse binnenstad is een van de mooiste stedelijke gebie-

den ter wereld met haar historie, de unieke structuur en de ontelbare 

monumenten. Maar het gebied staat ook flink onder druk: door het 

almaar toenemende toerisme is er in delen van het centrum inmid-

dels sprake van een economische monocultuur. Je zou bijna vergeten 

dat er ook nog wordt gewoond, gewerkt en … gestudeerd. De 

gemeente is dan ook volop in beweging om de binnenstad terug te 

geven aan haar bewoners. Om te zorgen dat ze leefbaar, bereikbaar 

en van de Amsterdammer blijft. 

  

Op 27 mei 2020 heeft de burgemeester de raad in een brief geïnfor-

meerd over de visie van het college op een nieuwe toekomst voor 

de binnenstad en de weg om daar te komen. Ten aanzien van de 

toekomst spreekt het college de volgende ambitie uit:

“De Amsterdamse binnenstad moet weer een plek worden waar alle 

Amsterdammers graag komen en bewoners zich thuis voelen. Als 

centrum van de hoofdstad van ons land vervult het voor alle Neder-

landers een plek van samenkomst en betekenis, onder meer vanwege 

de vele culturele, maatschappelijke, economische en historische 

functies. Bezoekers uit binnen- en buitenland blijven we verwelkomen 

als open en internationale binnenstad, wanneer zij komen voor het 

unieke karakter van Amsterdam en er van toegevoegde waarde zijn. 

Namelijk een binnenstad waar vrijzinnigheid, initiatief en creativiteit 

letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. Een binnenstad die haar 

erfgoed koestert, culturele vernieuwing omarmt en accepteert dat 

het leven in een binnenstad ook rauwe randjes kent. Een binnenstad 

waar leefbaarheid en het buurtgevoel weer terug zijn, de openbare 

ruimte uitnodigt tot ontmoeting en voorzieningen voor bewoners 

behouden blijven. Een binnenstad die verder is vergroend, waar 

overlast, drukte en ondermijning zijn teruggedrongen en waar de 

economische diversiteit is toegenomen“.

Om bovenstaande te kunnen bereiken is in januari 2021 het Uitvoe-

ringsprogramma Aanpak Binnenstad gepresenteerd met maatre-

gelen, investeringen en samenwerking. De gemeente neemt zo het 

voortouw, maar kan het niet alleen. De gewenste resultaten kunnen 

alleen worden gerealiseerd als bewoners, ondernemers, vastgoedei-

genaren, culturele instellingen, instituten voor onderwijs en weten-

schap én de overheid eendrachtig samenwerken. 

Door de locatie, het integrale karakter en de grote betrokkenheid 

van de buurt, biedt de ontwikkeling van het Universiteitskwartier de 

kans om grote stappen te zetten in de Aanpak Binnenstad. Daarnaast 

kunnen een aantal andere dringende zaken aangepakt worden: zoals 

Actieplan Bruggen en Kademuren, Agenda Autoluw, en het Uitvoe-

ringsplan Transport over Water. Bovendien kan een gebiedsgerichte 

aanpak van de energietransitie en klimaatadaptatie van de Amster-

damse binnenstad vormgegeven worden. Dit sluit aan op de ambities 

van de UvA.
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2.2 Universiteit
Van vele gebouwen verspreid over de hele stad, maakt de 

Universiteit van Amsterdam de overstap naar vier wetenschappelijk 

clusters: Roeterseilandcampus, Amsterdam Science Park, Amsterdam 

Medical Business Park en het Universiteitskwartier. Faculteiten kun-

nen zo in hun geheel worden samengebracht, waardoor de samen-

werking en kennisuitwisseling tussen studenten en medewerkers van 

verschillende disciplines, het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstel-

lingen culturele en publieke instellingen en de stad, kan intensiveren. 

Deze ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 

van onderwijs, onderzoek en valorisatie en aan de economische en 

wetenschappelijke betekenis van de stad Amsterdam.

In het Universiteitskwartier zal de Faculteit der Geesteswetenschap-

pen geclusterd worden en wordt het internationaal vermaarde 

humanities centrum in het gebied zo verder versterkt. Daarnaast zal 

een aantal algemene universiteitsvoorzieningen voortaan hier gehuis-

vest zijn, zoals de Universiteitsbibliotheek (UB), het College van 

Bestuur, de bestuursstaf van de UvA en de ceremoniële voorzienin-

gen van de UvA (aula en Agnietenkapel). Op het gebied van cultuur 

en ontmoeting wordt het aanwezige aanbod van het Allard Pierson 

en de Amsterdamse Academische Club versterkt met de komst van 

Spui25. Aan de rand van het Universiteitskwartier zijn al het interfa-

cultaire onderzoeksinstituut Institute for Advanced Studies (IAS) en 

de Studentenartsen gehuisvest.

Als de beoogde bouwplannen van de UvA in lijn met de uitwerkings-

kaders uitgewerkt worden, vindt er als gevolg van het SMP UK geen 

verdichting plaats en blijft ook de oppervlakte van de openbare 

ruimte in het gebied even groot. Er is wel een belangrijk verschil in 

de beleving van de openbare ruimte doordat het fietsparkeren voor 

de UvA voorzieningen voornamelijk ondergronds, in fietsparkeerkel-

ders, plaatsvindt. Het Binnengasthuisterrein zal worden ingericht als 

voetgangersgebied waarbij de fiets te gast is (‘shared space’). 

De ontwikkeling van het Universiteitskwartier biedt bovendien de 

mogelijkheid om grote stappen te zetten in de verduurzaming van 

het vastgoed van de UvA. De UvA heeft deze ambitie samengevat in 

drie pijlers: 

1. UvA Routekaart Energietransitie: met als doelstelling dat in 2040 

de hele vastgoedportefeuille van de UvA Paris Proof, All-Electric 

is. 

2. Leefbare campus: d.m.v. klimaatadaptatie, ecologie, biodiversiteit 

en luchtkwaliteit.

3. Circulariteit: het efficiënter omgaan met grondstoffen en het 

verlagen van de milieudruk. 
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Op de functiekaart zijn alle functies op de begane grond van 
gebouwen in het plangebied aangegeven. Daarnaast zijn alle 
UvA gebouwen met nummers aangegeven.
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Participatie (hoofdstuk 3)

Wat vinden bewoners, ondernemers en gebruikers belangrijk bij de ontwikkeling van het Universiteitskwartier?

Bij het maken van dit uitwerkingskader zijn ook de bewoners 

en ondernemers in de buurt, studenten, medewerkers van de 

Universiteit van Amsterdam en andere belangstellenden betrokken. 

De bewonersvereniging Vereniging Openbaar en Leefbaar BG-terrein 

heeft zich daarbij zeer actief opgesteld.

Tijdens verschillende participatiebijeenkomsten zijn ieders belangen 

besproken en in kaart gebracht. Vervolgens zijn samen zes thema’s 

geformuleerd, die extra aandacht behoeven in het gebied. Deze zijn 

gezamenlijk uitgewerkt in uitgangspunten voor de planontwikkeling. 

De gezamenlijke uitgangspunten hebben geholpen om focus te 

krijgen op de prioriteiten in het gebied en daarmee op het SMP UK, 

en fungeren als het fundament onder de Opgave (hoofdstuk 7).

Tijdens het participatieproces zijn de thema’s ook toegepast op een 

aantal deelgebieden en gebouwen (hoofdstuk 8: Uitwerkingskader 

voor het Universiteitskwartier). Naarmate de voorstellen concreter 

werden, scherpten de vragen en standpunten van participanten aan. 

Hierbij waren de betrokken partijen het lang niet altijd met elkaar 

eens, maar duidelijk werd wel dat de thema’s een goed handvat 

bieden om het gesprek op strategisch niveau te voeren. 

Op moment van schrijven zijn op sommige onderdelen van het SMP 

de belangen van bewoners, gebruikers en overige stakeholders 

nog niet eensluidend. Dit betekent dat er spanning op ambities en 

oplossingsrichtingen staat. In het verslag van het participatieproces is 

dit concreet opgenomen. U vindt dat op amsterdam.nl/unversiteits-

kwartier. Het participatieproces wordt ondertussen onverminderd 

voortgezet. 
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Identiteit

In het Universiteitskwartier komt de synergie tussen 
stad en universiteit tot leven. Hier is ruimte om te den-
ken en te doen. Te beschouwen en te ondernemen. Van 
elkaar te leren. 

Uitgangspunten voor de uitwerking:

In het Universiteitskwartier…
1. ….is er balans tussen functies 
2. …. zijn rustige, serene plekken en plekken waar het 

levendig is
3. ….vinden ontmoetingen plaats 
4. …. zijn voorzieningen die passen bij 

het kennis- en woonmilieu 
5. …. wordt eigenaarschap 

gefaciliteerd

De historische structuur van het Universiteitskwartier is 
het fundament onder de bijzondere sfeer in het gebied.

Uitgangspunten voor de uitwerking:

In het Universiteitskwartier…
1. ….is de hovenstructuur herkenbaar en versterkt
2. …. is de samenhang tussen gebouwen verbeterd 

(ensembles) 
3. …. zijn de gebouwen goed aangesloten op de 

openbare ruimte 
4. …. kunnen gebouwen en de 

openbare ruimte worden 
aangepast aan de eisen van 
morgen

Historie en monumentaliteit Toegankelijkheid en gebruik

Het Universiteitskwartier wordt intensief gebruikt, maar 
er is ook ruimte voor rust en privacy.  

Uitgangspunten voor de uitwerking:

In het Universiteitskwartier…
1. …. zijn er goed vindbare verbindingen met de 

omgeving 
2. …. zorgen de entrees/poorten voor een gepast 

gedrag
3. …. is duidelijk welke openbare ruimte publiek, 

semipubliek of privé is
4. …. wordt zelfbeheer actief 

ondersteund

Bereikbaarheid en logistiek

In het Universiteitskwartier is alles goed bereikbaar, 
maar wel met oog voor de kwetsbaarheid van het eeu-
wenoude gebied en de rust die er heerst. 

Uitgangspunten voor de uitwerking:

In het Universiteitskwartier….
1. …. heeft de voetganger voorrang, maar is niet te 

dominant aanwezig 
2. …. zijn er doorgaande fietsroutes, onder 

voorwaarden
3. …. worden fietsen op eigen terrein geparkeerd 
4. …. vindt bevoorrading en afvoer van 

afval plaats aan de randen 
5. …. worden de waterwegen benut 

voor logistiek en bevoorrading 
en afvoer van afval

6. …. is de verkeersveiligheid geborgd 

In het Universiteitskwartier zorgen wij er samen voor 
dat we er allemaal prettig kunnen studeren, wonen, 
werken, ondernemen en ontspannen. 

Uitgangspunten voor de uitwerking:

In het Universiteitskwartier….
1. ….staat leefbaarheid voorop 
2. ….wordt leefbaarheid actief beheerd
3. ….wordt drukte gemanaged 
4. ….is het veilig 

Leefbaarheid en veiligheid Duurzaamheid en groen

In het Universiteitskwartier wordt bewezen dat ook een 
eeuwenoude stad duurzaam kan zijn. 

Uitgangspunten voor de uitwerking:

In het Universiteitskwartier….
1. …. wordt ingezet op collectief verduurzamen en 

energieneutraal maken 
2. ….is men circulair
3. …. zijn gebouwen en openbare ruimte 

klimaatbestendig
4. …. wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 

verduurzaming
5. ….is er veel groen
6. …. dient het groen duidelijke 

doelen
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Cultuurhistorische context (hoofdstuk 4)

Wat is de cultuurhistorische context waarbinnen het Universiteitskwartier wordt ontwikkeld?

Ruim zes eeuwen geleden streken de eerste bewoners neer in het 

gebied dat wij in dit Strategisch Masterplan aanduiden als Universi-

teitskwartier. Het lag toen nog net buiten de stadsveste en fungeerde 

als klooster. In het noordelijke deel van het gebied is sinds het 

ontstaan relatief weinig veranderd. Het zuidelijk deel daarentegen, 

het huidige Binnengasthuisterrein en het Oudemanhuispoortcom-

plex, heeft door de eeuwen heen volop transformaties doorstaan. 

Van klooster, tot gasthuis, tot universiteit, met steeds meer bewoners 

rondom. Dit deelgebied vormt straks het hart van het Universiteits-

kwartier en is daarmee heel bepalend voor de sfeer in het gebied. 

De voortdurende transformatie van het Universiteitskwartier is een 

interessante, overkoepelende constante in de geschiedenis en vormt 

een van de basiskenmerken van het gebied. Maar er is ook sprake 

van blijvende thema’s waar eeuwenlang op is voortgeborduurd. Deze 

kunnen samengevat worden als ‘Poorten, hoven, stegen’. Hiermee 

wordt de unieke structuur van het oorspronkelijke, middeleeuwse 

gebied getypeerd, waarbij een duidelijke begrenzing gepaard 

gaat met een interne circulatie en binnenhoven. Deze structuur is 

bepalend geweest voor de contemplatieve sfeer die hier vanaf het 

allereerste begin, tot de dag van vandaag, nagestreefd wordt. 

De monumentale kernwaarden ‘Poorten, hoven, stegen’ zijn herken-

baar in twee ruimtelijke eenheden:

1. De Buitenring
Deze buitenring zorgt in de gehele geschiedenis van het gebied voor 

herkenbaarheid, toegankelijkheid en aanhechting met de stad. De 

kenmerken zijn:

 � Een duidelijke en zichtbare contour van kleinere gebouwen met 

een eigen adres. 

 � Daartussen, op geregelde afstanden, poorten: nadrukkelijk 

vormgegeven ontsluitingen naar het binnengebied. 

2. Het Binnengebied; 
Een rustige, naar binnen gerichte wereld, met een contemplatief 

karakter. De kenmerken zijn: 

 � Grotere institutionele gebouwen met een eigen karakter en eigen 

entrees.

 � Een superblok, daar waar de institutionele gebouwen zijn 

samengebracht.

 � Monumentale, bestraatte of groene hoven die onderling verbon-

den zijn door routes, stegen en (onder-) doorgangen.

De volledige Cultuurhistorische Onderbouwingsrapportage vindt u 

op amsterdam.nl/universiteitskwartier.
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Afbeelding 31 (links): 
Buitenring 1782: Poorten 
& Contour van naar buiten 
gerichte gebouwen Zwart: 
Gasthuis gebouwen 

Afbeelding 32 (midden): 
Buitenring 1913: Buitenring, 
Poorten & Contour van naar 
buiten gerichte gebouwen. 
Zwart: Gasthuis gebouwen 

Afbeelding 33 (rechts):
Buitenring 1992: Buitenring, 
Poorten & Contour van naar 
buiten gerichte gebouwen. 
Zwart: Universiteitsgebouwen 

Afbeelding 34 (links): 
Binnengebied 1782: Hoven & 
Verbindingen 
 
Afbeelding 35 (midden): 
Binnengebied 1913: Hoven & 
Verbindingen & Institutionele 
gebouwen (oranje) 

Afbeelding 36 (rechts):
Binnengebied 1992/Nu: Hoven 
& Verbindingen & Institutionele 
gebouwen (oranje) 

(bron: West8)
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Stedenbouw en openbare ruimte (hoofdstuk 5)

Hoe functioneert het gebied op dit moment?

Uit de stedenbouwkundige analyse komt naar voren dat de histori-

sche structuur van poorten, hoven en stegen niet meer goed functi-

oneert door alle veranderingen in de bebouwing van de afgelopen 

eeuwen. Veel gebouwen staan bovendien met de achterkant naar de 

verbindende openbare ruimte en missen daar een entree. 

Het gebied kent nog altijd een aantal binnenhoven, maar die zijn nau-

welijks te vinden en/of slecht toegankelijk. Verder is er geen duide-

lijke routing door het conglomeraat van gebouwen en buitenruimtes. 

Uit de analyse van de openbare ruimte komt onder andere naar 

voren dat de buitenruimte in het Universiteitskwartier op dit moment 

weinig samenhangend is. De inrichting van de buitenruimte versterkt 

op geen enkele manier bestaande bijzondere gebouwen en plekken. 

Er worden veel verschillende materialen toegepast en het geheel 

heeft, op enkele uitzonderingen na, een sleetse uitstraling. Het 

weinige zichtbare groen dat er is, wordt voornamelijk beheerd door 

de naast-gelegen bewoners of ligt verstopt in niet of slecht toegan-

kelijke binnentuinen, achter hekken en poorten. 
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Analyses

Op deze schema’s is een aantal aspecten uit de 
stedenbouwkundige analyse van het ‘superblok’ 
uitgelicht (zwarte contour).

Oriëntatie gebouwen op de openbare ruimte:
Veel gebouwen zijn met hun achterzijde naar 
de belangrijke verbindende openbare ruimte 
georiënteerd (blauwe gestippelde lijn). De zwarte 
doorgetrokken lijn geeft de gebouwen(delen) weer 
die met de voorkant op de openbare ruimte (roze 
gearceerd) georiënteerd zijn. 

Poorten - hoven - stegen
In het superblok is de organisch ontstane sequentie 
van poorten (symbool poort), hoven (groen en 
blauw) en stegen (gestippelde pijlen) nog deels 
waarneembaar. De latere toevoe ging van de 
piramidevormige mensa was een inbreuk op de open 
hovenstructuur. In de centrale openbare ruimte (roze 
gearceerd) is de beslotenheid verloren gegaan. 

Randen
Gebouwen langs de Kloveniersburgwal, Oude 
Turfmarkt/Amstel en de Nieuwe Doelenstraat vormen 
de harde ran den van het gebied. Ze hebben een 
verkaveling haaks op de straten. De 19e-eeuwse 
bebouwing langs de Grimburgwal bestaat uit losse, 
grote gebouwen.

Routing
Binnen het conglomeraat van gebouwen en 
buitenruimtes is er geen duidelijke routing  en 
ontbeert de Universiteit een entree aan de Slijkstraat. 

?

?

?

?

?

Poorten - hoven - stegen
Oriëntatie gebouwen 

op de openbare ruimte

Randen Routing
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Visiekaart

Nieuwe en bestaande groene hoven

Nieuwe hof

Atria

Mogelijke toekomstige begrenzing 
nieuwe hoven

Nieuwe en bestaande routes

Nieuwe en bestaande poorten

Nieuwe verbinding gebouwendelen 

Nieuwe zichtlocatie

Buitenrand van het superblok

Visiekaart

Legenda

In deze kaart wordt de conceptuele stedenbouwkundige 
vertaling weergegeven van de hoofdelementen uit het 

ruimtelijke toekomstbeeld: een aaneenschakeling van hoven, 
atria, nieuwe routes en poorten.
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Visie (hoofdstuk 6)

Alle plannen, kennis en inzichten komen samen in een inspirerend toekomstbeeld: de Visie Universiteitskwartier. 

Met het besluit om een van de vier wetenschappelijke clusters te 

concentreren in het Universiteitskwartier herbevestigt de UvA de 

eeuwenoude en diepgewortelde band met de binnenstad. Voor de 

Universiteit is deze historische locatie het visitekaartje en kloppend 

hart van de Universiteit van Amsterdam. Voor Amsterdam is die 

keuze van betekenis omdat hiermee de voor de verblijfskwaliteit en 

economische vitaliteit belangrijke functiemenging in de binnenstad 

voor de komende decennia wordt geborgd. 

Het Universiteitskwartier bestaat uit een mix van wonen, werken, 

studeren, onderzoeken, detailhandel, horecavoorzieningen. Binnen 

die mix is de UvA een functie die nadrukkelijk aanwezig is en vanuit 

die positie een constructieve bijdrage levert aan het aanzien, het 

gebruik en daarmee de sfeer en karakter van het gebied. Het gebied 

vormt een kwalitatief en dynamisch onderdeel van de binnenstad, 

maar wel een met een eigen karakter. Het wordt geassocieerd met 

studie, debat, kennisuitwisseling, zingeving, contemplatie, inspiratie, 

ontmoeting, ontspanning, rust en reuring. 

Door de ingrepen aan de gebouwen en de openbare ruimte is 

de historische structuur van het gebied in ere hersteld en hebben 

gebouwen nieuwe entrees gekregen die logischer aansluiten op de 

belangrijkste looproutes. Studenten, medewerkers, bewoners, onder-

nemers en bezoekers begeven zich nu moeiteloos door het gebied, 

via herkenbare en aangename straten en stegen. Ze stromen in en 

uit faculteitsgebouwen, bezoeken de Universiteitsbibliotheek, komen 

terug van werk of winkel, ontmoeten elkaar op een van de centrale 

plekken of zoeken even rust in een van de groene binnenhoven. In 

hun voetstappen weerklinken die van priesters, monniken, broeders, 

zusters, chirurgijns en verpleegsters uit lang vervlogen tijden. Deze 

band met het verleden is op vele plekken voelbaar. 

Het geeft een extra dimensie aan het wonen, werken en studeren op 

deze historische locatie. 

Bezoekers die spanning en vertier zoeken laten het gebied ongeïn-

teresseerd links liggen, maar bezoekers die aangetrokken worden 

door de ingetogenheid en nieuwsgierig zijn naar wat dit deel van de 

binnenstad nog meer te bieden heeft, zullen op ontdekkingstocht 

gaan. 

De monumentale gebouwen, de inrichting van pleinen, straten, 

stegen en hoven zorgen ervoor dat wie hier via echte of denkbeel-

dige poorten binnentreedt, zich gevoelsmatig bewust is van een 

andere wereld en zich als vanzelfsprekend aanpast. De academische 

sfeer is haast tastbaar: met wat geluk stuit je zelfs op professoren 

en decanen die zich in processie richting Aula of Agnietenkapel 

begeven. Maar dat betekent niet dat je een speld kunt horen vallen. 

Integendeel, tussen colleges door worden pleinen en stegen bevolkt 

met studenten, er spelen kinderen op straat en buren werken samen 

in hun zelfbeheertuinen. Het is hier vol leven. Ieder dag. Je voelt je 

hier veilig. 

Door het programma Agenda Amsterdam Autoluw is het aanmerke-

lijk rustiger, schoner, veiliger en aangenamer op de groene kades dan 

voorheen. De kades en bruggen zijn inmiddels ook gerestaureerd en 

kunnen weer jaren mee. De verschillende pleinen en hoven zijn kwa-

litatief hoogwaardig en opvallend groen ingericht, passend bij het 

beoogde gebruik. Het gebied is nog steeds per fiets toegankelijk, 

maar geparkeerde fietsen zijn niet meer prominent aanwezig door 

alle ondergrondse parkeerplekken. Mede daardoor ontstaat er ruimte 

om studenten, bewoners, werkenden en bezoekers in harmonie naast 

en met elkaar in het hart van het gebied te laten verblijven. 
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Ondanks de beperkingen die dit deel van de binnenstad met zijn vele 

monumenten nu eenmaal met zich brengt, zijn een aantal ingrijpende 

maatregelen op het gebied van klimaatbeheersing en duurzaamheid 

toegepast in zowel de openbare ruimte als de gebouwen. Hierbij zijn 

universiteit, gemeente en andere belanghebbenden in het gebied 

samen opgetrokken. Dit heeft geresulteerd in slimme en schaalbare 

toepassingen.

Het succes van de transformatie van het Universiteitskwartier heeft 

een positief effect op andere delen van het centrum. Niet alleen 

zorgt de aanwezigheid van de universiteit en haar samenwerkings-

partners voor een inspirerende omgeving, ze levert ook draagvlak 

voor tal van winkels, horeca en voorzieningen in de omgeving en 

zorgt voor een kwalitatieve verbetering van die functies. Daarnaast is 

het gebied een aansprekend succesvol voorbeeld van de toepassing 

van duurzaamheidsmaatregelen in een monumentale en historische 

omgeving. Daarmee zijn de gemeente en de universiteit op haar 

geboortegrond de tijd ver vooruit en voorbereid op de toekomst.
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Opgave (hoofdstuk 7)

Welke ingrepen zijn nodig om de beoogde situatie te bereiken?

De opgave is geformuleerd aan de hand van de zes thema’s uit de 

participatie. Per thema is bekeken hoe het gebied op dit moment 

verschilt van het in de visie geschetste toekomstbeeld. Daaruit is 

vervolgens afgeleid welke ingrepen nodig zijn. Dat zijn er meerdere, 

maar in deze samenvatting worden er per thema twee genoemd, ter 

indicatie.

Identiteit:

1. De universitaire functies in het gebied waar mogelijk een 

herkenbaar en vindbaar gezicht geven. Op de begane grond 

van gebouwen van de UvA universitaire functies situeren die 

openstaan voor de omgeving en een bijdrage leveren aan de 

universitaire identiteit van het gebied.
2. De inrichting van de openbare ruimte onderstreept de identiteit 

van contemplatie en historie met duidelijke en herkenbare 

inrichtingsprincipes. De identiteit van het gebied versterken als 

groene oase waar je prettig kunt wonen, werken en studeren.

Historie en monumentaliteit:

1. De al aanwezige structuur van ‘poorten, hoven, stegen’ en 

pleinen versterken en aanvullen met nieuwe poorten als herken-

bare gebiedsentrees. Zodoende komt de organisch ontstane 

kernkwaliteit van het gebied weer tot zijn recht en draagt bij aan 

de identiteit van het gebied.
2. Monumenten en de monumentale waarden in het gebied goed 

zichtbaar maken.

Toegankelijkheid en gebruik:

1. De beschikbare buitenruimtes verbeteren door bestaande toe-

gangen te herstellen en nieuwe toegangen te openen en hekken 

verwijderen waar dat qua veiligheid kan.

2. Entrees van gebouwen waartussen studenten en medewerkers 

zich bewegen, zoveel mogelijk naar elkaar toe richten.

Bereikbaarheid en logistiek:

1. Het gebied goed aansluiten op doorgaande fietsroutes. In 

de binnenstad blijven oost –west fietsverbindingen bestaan 

maar worden langzamerhand minder dominant doordat er 

snelfiets-routes aan de flanken komen. De route over het Binnen-

gasthuisplein wordt afgewaardeerd.
2. De bevoorrading en afvoer van afval vindt plaats aan de randen 

en de logistiek is schoner, slimmer en efficiënt geregeld zon-

der negatieve impact op leefbaarheid en bereikbaarheid van 

ove-rige gebruikers. Vervoer over water wordt zoveel mogelijk 

gestimuleerd om bruggen en kademuren te ontlasten. Er zijn 

eenduidige regels geformuleerd voor de bevoorrading en afva-

linzameling. Venstertijden en tonnage bepalen straks de toegang 

voor rijdend (vracht)verkeer. 

Leefbaarheid en veiligheid:

1. De openbare ruimte zodanig inrichten dat daardoor het gebruik 

van de buitenruimte verbetert en de sociale veiligheid wordt 

vergroot.

2. De buitenruimte in het gebied wordt actief beheerd, zowel waar 

het gaat om onderhoud als om gebruik. Het eigenaarschap 

van de ruimte stimuleren, van zowel bewoners als studenten 

en medewerkers. De directe omwonenden en ondernemingen 

betrekken bij de samenwerking tussen gemeente en UvA om het 

gebied leefbaar en veilig te houden.

Duurzaamheid en groen:

1. Kwantitatieve en kwalitatieve toename van flora en fauna in het 

gebied. Ontsluiting van hoven, stimuleren van geveltuinen en 

actief groenbeheer;

2. Vergroten van het aandeel en de diversiteit van het groen in de 

openbare ruimte om daarmee een bijdrage te leveren aan het 

klimaat adaptief maken van de stad.
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Identiteit

Atrium

Ingetogen buitenruimte

Ingetogen groene buitenruimte

Levendige groene buitenruimte

Levendige buitenruimte

Museum

Horeca

Onderwijs omgeving

Universiteitsbibliotheek

Aula

Agnietenkapel

Onderwijs ruimtes

Theater

Eetgelegenheid

Metro  halte

Identiteit

Legenda

De opgaven voor het gebied zijn op de bestaande situatie 
weergegeven. De weergegeven functies binnen de UvA 

gebouwen vormen een combinatie van de bestaande en de 
beoogde functies.
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Poort bestaand 

Gebouwen waarvan monumentale waarden 
beleefbaar worden gemaakt

Poort nieuw

Historie en Monumentaal

Legenda

Historie en monumentaliteit

De opgaven voor het gebied zijn op de bestaande situatie 
weergegeven. Op de kaart zijn monumentale gebouwendelen 
aangegeven waarvoor een duidelijke transfromatieopgave 
beschreven is. 
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Gemeente bezit (Openbaar toegankelijk)

Gemeente bezit (’s Avonds afgesloten)

Eigendomssituatie

Toegankelijkheid verbeteren

Gemeente bezit (Onderhouden door bewoners)

Eigenaar de Key (Prive tuinen)

Eigenaar UVA (’s Avonds afgesloten)

Eigenaar de Key (Openbaar toegankelijk)

Eigenaar de Key (Niet toegankelijk)

Eigenaar UVA (Openbaar toegankelijk)

Eigenaar UVA (Niet toegankelijk)

Toegankelijk maken/afsluitbaar

In onderzoek openstelling

Fijnmazige structuur van routes 
binnen het gebied

Entrees Universiteitskwartier

Toegankelijkheid 
Eigendom openbare ruimte

?

Legenda

Toegankelijkheid en gebruik

??

De opgaven voor het gebied zijn op de bestaande 
situatie weergegeven. Op de kaart is de bestaande 

eigendomssituatie aangegeven met de opgave voor de 
openbare toegankelijkheid. Daarnaast is er bestaande en 

gewenste routing door het gebied weergegeven. 
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Bereikbaarheid en logistiek

Naar de 
Geldersekade

Naar de Dam

Logistiek punt

Logistieke routes 

Logistiek en bereikbaarheid

Interne routes
  
(aangepaste modaliteit)

Gewenste logistieke route

- Principe; zo snel mogelijk de stad uit

Af- en aanvoerplek individuele panden

Af- en aanvoerplek water

Legenda

De opgaven voor het gebied zijn op de bestaande situatie 
weergegeven. De logistieke routes volgens het gemeentelijke 
beleid zijn aangevuld door gewenste bevoorradingsroutes 
van de UvA gebouwen in de toekomst.  
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Autovrij / autoluw

Autoluw en Autovrij
Aanrijroute Fiets

Autovrij/shared space

Autoluw

Primaire fietsroutes

Secundaire fietsroutes

Aandachtspunt

Knelpunt

Ondergrondse fietsenstalling

Legenda

De opgaven voor het gebied zijn op de bestaande situatie 
weergegeven. De bestaande verkeersstructuur is aangevuld 

met een aantal aandachtspunten voor de toekomstige 
ontwikkeling. 
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Leefbaarheid en veiligheid

Ogen op straat

Vermijden van onoverzichtelijke 
hoeken en doodlopende structuren

Hoge intensiteiten bewegingen gebruikers

Rustige route

Drukke route met auto/fietsverkeer

Leefbaarheid en veiligheid

Legenda

De opgaven voor het gebied zijn op de bestaande situatie 
weergegeven. De intensiteit van het toekomstig gebruik van 
de openbare ruimte is in het kaartbeeld gecombineerd met 
de aandachtspunten voor leefbaarheid en veiligheid.  
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Duurzaamheid en groen

Hittestress

Bestaande bomen

Voorzieningen voor vleermuizen

Nestkasten voor vogels

WKO

Zonnepanelen

Rainproof

Vlinder- en bijenkasten

Aardgasvrij

Groen dak

Openbare ruimte vergroenen

Gracht vergroenen

Duurzaamheid en groen

Legenda

De opgaven voor de UvA gebouwen zijn op de bestaande 
situatie weergegeven. Op de kaart is globaal weergegeven 

welke mogelijkheden tot verduurzaming er zijn.  
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Uitwerkingskader voor het Universiteitskwartier (hoofdstuk 8)

Wat zijn de concrete uitwerkingskaders voor alle ruimtelijke en stedenbouwkundige opgaven? 

Het visiebeeld voor het Universiteitskwartier heeft geleid tot een 

aantal opgaven. De ruimtelijke en stedenbouwkundige opgaven 

worden in hoofdstuk 8 van concrete uitwerkingskaders voorzien. Het 

gaat om de uitwerkingskaders voor de volgende deelgebieden: 

1. Randen en poorten

2. Gasthuishof en Turfdraagsterpad

3. Binnengasthuisplein, Binnengasthuisstraat en gebouw BG3

4. Gebouw BG5 (vml. Klinisch Ziekenhuis) en de Vendelstraat

5. Oudemanhuispoort en de Slijkstraat

6. Het Universiteitstheater

7. Het BOS-cluster

 

Hoewel per deelgebied meerdere punten in het uitwerkingskaders 

staan vermeld, beperkt deze samenvatting zich tot het noemen van 

twee punten per deelgebied, ter indicatie. 

Randen en poorten:
1. De Nieuwe Doelenstraat wordt de belangrijkste toevoerroute 

naar de fietsenstalling onder de UB. Aandachtspunt is de 

beperkte ruimte in deze straat. Na voltooiing van de bouwac-

tiviteiten aan de UvA-gebouwen, het vervangen van de kade 

van de Kloveniersburgwal en de vernieuwing van de Alumini-

umbrug, dienen verbeteringen in de inrichting van de straat te 

worden onderzocht in samenhang met de herinrichting van de 

Kloveniersburgwal.
2. Nog niet heringerichte delen van de Oudezijds Voorburgwal en 

Oudezijds Achterburgwal worden volgens Puccinikaders inge-

richt. Waar en indien nodig worden kademuren vervangen of 

verstevigd. Bij de herinrichting van het maaiveld kunnen parkeer-

plekken aan de kades worden opgeheven om ruimte te maken 

voor verblijf en groen.

1 2 3 4 5 6 7
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Gasthuishof en Turfdraagsterpad:
1. Het Gasthuishof wordt opnieuw ingericht, waarbij het zuidelijk 

deel een ingetogen groen karakter krijgt en het noordelijke deel 

een inrichting waar verblijf en ontmoeting in een groene omge-

ving centraal staat. De overgang tussen de twee delen van het 

hof wordt in het toekomstige ontwerptraject vormgegeven.
2. De Gasthuiskerk wordt als voormalige kerk beter beleefbaar 

en zichtbaar gemaakt door een restauratieve aanpak van het 

gebouw. Aan de zijde van het Turfdraagsterspad wordt de 

interactie tussen de kerk en het Turfdraagsterspad verbeterd 

door o.a. het creëren van een nieuwe entree.

Binnengasthuisplein, Binnengasthuisstraat en gebouw BG3:
1. Gebouw BG3 (het ovale paviljoen) wordt vervangen door een 

nieuw bouwvolume op een centralere positie in de ruimte, dat 

daarmee de stedelijke ruimtes rondom het gebouw beter bruik-

bare en meer bij het gebied passende afmetingen geeft.

2. Er ontstaan op deze wijze twee pleinen die, gezien de omlig-

gende functies, allebei een andere inrichting en sfeer krijgen: een 

groen ingericht bewonersplein aan de westkant en een drukker 

meer verhard plein aan de oostzijde, midden tussen de universi-

taire functies.

Gebouw BG5 (vml. Klinisch Ziekenhuis) en de Vendelstraat:
1. Gebouw BG5 (het piramidevormige gebouw en atrium) wordt 

vervangen door een nieuw dak en een zgn. ‘entreepaviljoen’. In 

het paviljoen wordt ruimte geboden aan collegezalen.

2. De Vendelstraat herinrichten als binnenstedelijk voetgangersge-

bied waarbij de fietser te gast is.

Oudemanhuispoort en de Slijkstraat:
1. Er wordt een noord-zuidverbinding door het complex geïntrodu-

ceerd, inclusief een nieuw hof aan de noordkant van de OHMP;

2. Hiermee wordt een heractivering van de Slijkstraat bewerkstel-

ligd en opent het complex van de OMHP zich aan de noordkant. 

Het Universiteitstheater:
1. De relatie met het water en de bereikbaarheid van het gebouw 

worden versterkt door het realiseren van een aanlegsteiger.

2. Het begaanbare deel van het dak wordt in de toekomst beter 

benut waarbij het uitzicht vanaf het dak het bijzondere karakter 

van de plek versterkt.

Het BOS-cluster:
1. Het binnenhof van het Bushuis is reeds ontsloten via de Hoogs-

traat. Dit hof blijft openbaar toegankelijk.

2. De openbare ruimte wordt hier met dezelfde materialen en uit-

straling heringericht, waardoor ook het BOS-cluster als integraal 

onderdeel van het UK zal fungeren.
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Op de kaart zijn de uitwerkingskaders voor de deelgebieden 
aangegeven. Deze kaders zijn gebaseerd op de visie op de 
toekomst van het Universitetskwartier (zie pagina 55).

Overzicht uitwerkingskaders deelgebieden

+

+

+

+

+

Legenda

Te behouden

Aanpassingen mogelijk

Zelfbeheertuinen

Studentenhof

Maximum contour paviljoen

Groene inrichting

Voorgevel zichtbaar 

Route voetganger

Route fiets

Verbinding tussen bouwdelen

Hekwerk

Groen binnenhof

Atria bestaand

Representatieve buitenruimte

Achtertuinen woningen

Voorgevel 

Bewonershof

Relatie binnen-buiten

Nader te onderzoeken

Nieuw te maken hof

Route auto

Zichtlocatie aan het water 

Mogelijke steiger

Buffer tussen tuinen en hof

Verbinding

Bestaande en nieuwe entrees

Monumentale waarden beleefbaar

Shared space+

Verblijfskwaliteit verbeteren

Toegang fietsers

Entree fietsenkelder

Poort

Studentenhof

Speeltuin

Onderwijshart

Universiteitstheater

Afsluitbaar

Allard Pierson

Bewonershof

Universiteitsbibliotheek

Ceremoniële hart

Atrium ruimte nieuw

Logistieke hub

Bestaande bomen

Laden/lossen via weg

Laden/lossen via water
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Vervolg (hoofdstuk 9)

Inspraak
Het concept-SMP UK is door het College van Burgemeester en Wet-

houders, na advies van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, 

vrijgegeven voor inspraak. 

Vervolgens zal het concept, samen met de verslagen van de bespre-

kingen, de inspraakbijeenkomst, de ontvangen reacties en de Nota 

van Beantwoording, worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. 

Na besluitvorming van de gemeenteraad is het SMP UK definitief.

Vervolg participatie stakeholders
Met het vaststellen van het masterplan is het betrekken van de 

omgeving niet afgerond. Na vaststelling zijn gesprekken over de 

planuitwerking nodig.

Bouw- en inrichtingswerkzaamheden tot minimaal 2026
De volgorde van activiteiten is dat de ontwerptrajecten en verbou-

wingen van de gebouwen eerst plaatsvinden, gevolgd door de herin-

richting van de (openbare) buitenruimtes. Gemeente en UvA hebben 

de doelstelling om werkzaamheden aan kademuren zo goed mogelijk 

af te stemmen op de werkzaamheden in het Universiteitskwartier. 

In het SMP UK zijn de doorlooptijden en de uitvoeringsmomenten 

van de verschillende projecten opgenomen, conform de huidige 

planning.
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Ontwerpproces, vergunningen 
en procedures

Ontwerpproces, vergunningen en procedures

Besluitvorming   
& inspraak

Indicatieve planning ontwikkeling Universiteitskwartier
20262021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029Ontwikkelingen

Nieuwe Universiteitsbibliotheek

SMP

Oudemanhuispoort Ontwerpproces, vergunningen en 
procedures Uitvoering

BG5 Ontwerpproces, vergunningen en 
procedures Uitvoering

Universiteitstheater UitvoeringOntwerpproces, vergunningen en procedures

Vaststelling SMP 
door Gemeenteraad

Uitvoering

BG3 Uitvoering

Legenda
Planvorming

Voorbereiding 
ontwerpproces

Uitvoering

Mijlpaal

Taakrelatie

Haalbaarheidsfase

Energietransitie Vastgoed UvA

Gebiedsgerichte aanpak 
Aardgasvrij maken

Verkennin
gsfase

Gasthuiskerk

Inrichting Openbare Ruimte rondom 
Oudemanhuispoort

Inrichting Openbare Ruimte 
rondom BG3 

Inrichting Openbare Ruimte 
rondom BG3 

Inrichting Openbare Ruimte rondom 
Gasthuiskerk

(Tijdelijke)inrichting Openbare Ruimte 
rondom de Universiteitsbibliotheek 

Ontwerpproces, ver- gunningen 
en procedures

Ontwerpproces, ver- 
gunningen en procedures

Start uitvoering gebiedsgericht AGV
(einddatum n.t.b.)

Ontwerpproces, vergunningen en procedures Uitvoering

Ontwerpproces, vergunningen en procedures

Uitvoering

Ontwerpproces, vergunningen en procedures Uitvoering

Uitvoering

Ontwerpproces, vergunningen en procedures Uitvoering

Ontwerpproces, vergunningen en procedures Uitvoering

Haalbaarheids- 
fase Uitvoering
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