Onderzoek naar alternatieve locaties
voor UB-BG
AMSTERDAM, OKTOBER 2011

Inhoudsopgave
1

Inhoudsopgave

3
5
6
8
9

Hfdst 1.
Hfdst 2.
Hfdst 3.
Hfdst 4.
Hfdst 5.

De campus als doelstelling
Het zoekgebied
Resultaat onderzoek
Ander inpassingsplan
Conclusie

bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2 :
Bijlage 3 :
Bijlage 4:

Advies UB Binnengasthuisterrein, TU Delft, oktober 2011
Brief Stadsloods, 26 september 2011
Brief DTZ/Zadelhof, 19 oktober 2011
Beschrijving Fortis-complex

UvA Huisvestingsontwikkeling
Juliëtte Daniëls en Hilke de Vries
Amsterdam, oktober 2011

onderzoek naar alternatieve locaties voor ub-bg

1

2

onderzoek naar alternatieve locaties voor ub-bg

1. De campus als doelstelling
De UvA werkt sinds 1998 aan het ontwikkelen van de Binnenstadcampus voor de Geesteswetenschappen.
Deze campus is onderdeel van het Huisvestingsplan (HVP) van de UvA voor de ontwikkeling van vier
open stadscampussen in Amsterdam. Naast de Binnenstadcampus zijn dit de campus voor de bètawetenschappen op het Science Park, de gammawetenschappen op het Roeterseiland en de medische wetenschappen
in en rond het AMC.
Nieuwbouw van een bibliotheek op het Binnengasthuisterrein (UB-BG) is altijd een onderdeel geweest
van het HVP. In deze bibliotheek komt de open toegankelijke collectie van de geesteswetenschappen en
komen er daarnaast onder meer een groot aantal studie- en werkplekken, specialistische onderwijsruimtes
en ontmoetingsplekken zoals een chat-café. Met deze voorzieningen moet deze bibliotheek/studiecentrum
functioneren als het hart van de campus Geesteswetenschappen. De UB-BG vervangt de UB aan het Singel.
Aangezien er voor nieuwbouw van de ‘bieb’op het Binnengasthuisterrein een rijksmonument geheel gesloopt
moet worden en een ander deels, is het van maatschappelijk, politiek en juridisch belang om opnieuw te
motiveren waarom nieuwbouw de beste oplossing is. Hiervoor worden de volgende aspecten in beschouwing
genomen:
• de constructieve, functionele en economische mogelijkheden van de twee monumenten (rapport Toornend),
• de cultuur historische waarden van de gebouwen en het ensemble in zijn geheel (rapport Asselbergs)  
• beschikbaarheid van alternatieve locaties.
Dit laatste aspect staat centraal in dit rapport.
Samenhang
Ook in het verleden is onderzoek gedaan naar andere, alternatieve locaties en gebouwen voor de UB voor
de geesteswetenschappen. Zo is er in 2000 en 2001 gekeken naar het voormalige ABN-AMRO pand aan het
Rembrandtplein en het De Bazel pand (Vijzelstraat 32) en in 2009 naar het Fortis-complex aan het Rokin.
Wat deze panden gemeen hebben is dat de betreffende locaties campusvorming niet bevorderen. De nieuwe
bibliotheek/studiecentrum moet, door zijn ligging ten opzichte van de departementen van de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw), kunnen functioneren als centrale ontmoetingsplek van de campus Geesteswetenschappen.
Dit is vanaf 1998 altijd de bedoeling geweest. Ook de andere campussen van de UvA hebben een voor iedereen
herkenbaar en toegankelijk ‘hart’ van de campus.
De UvA hanteert daarom als voorwaarde voor de locatie van de nieuwe bibliotheek/studiecentrum dat het
de verschillende onderdelen van de FGw verbindt, zowel in ruimtelijke zin als inhoudelijk. Het laatste om
de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. In het PvE van de nieuwe bibliotheek/studiecentrum zijn
daarom functies opgenomen die door de verschillende wetenschappelijke disciplines van de FGw en door de
Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt gebruikt kunnen worden.
De hoofdfuncties zijn:
Open opstelling boeken
Studiewerkplekken
Onderwijsruimtes
Werkplekken medewerkers UB
Geklimatiseerd magazijn Bijzondere Collecties
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Ruim 1.400 m² fno
Ruim 2.500 m² fno
Ruim 1.000 m² fno
Ruim 1.800 m² fno
Bijna 1.000 m² fno
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Vanuit het idee dat de bibliotheek/studiecentrum het hart van de Binnenstadcampus moet worden, heeft de
UvA de TU Delft, onder leiding van prof. ir. Maurits de Hoog, de vraag voorgelegd binnen welk zoekgebied
er naar alternatieve locaties gezocht dient te worden.
Preciezer geformuleerd was de vraag:
‘wat is de exacte aanduiding van de straal rondom het Binnengasthuisterrein waarbinnen de bibliotheek
moet worden gerealiseerd in het licht van het huisvestingsbeleid en het clusteringsprincipe?’
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2. Het zoekgebied
Het antwoord van de TU Delft op deze vraag wordt samengevat weergegeven met de onderstaande punten
uit het rapport ‘Advies UB-Binnengasthuisterein’, TU Delft, oktober 2011 (bijlage 1).
1. Voor een hovencampus moet uitgegaan worden van een gemiddelde loopafstand van 130 meter tot de
bibliotheek en een maximale loopafstand van 150 tot 200 meter.
2. Mocht onvoldoende ruimte beschikbaar zijn op het BG-terrein of in de directe omgeving, dan verdient
het aanbeveling de bibliotheek op het BG-terrein te houden en één van de departementen elders te 		
situeren. De loopafstand vanaf de bibliotheek naar dit departement dient niet groter te zijn dan 200 meter.
3. Wordt ingezet op een universitair kwartier dan verliest de campus zijn compactheid. Voor het universitair
kwartier moet uitgegaan worden van een straal van 250 meter, de gemiddelde loopafstand naar de bibliotheek mag niet meer dan 400 meter zijn.
4. Wanneer de UvA voor het universiteitskwartier kiest/moet kiezen dan moet de bibliotheek zo centraal
mogelijk in het kwartier gesitueerd worden, bij voorkeur in de nabijheid van de hoek Oudezijds Achterburgwal-Grimburgwal.
De TU Delft concludeert dat de UvA uitstekende mogelijkheden heeft om op en rond het Binnengasthuisterrein een hovencampus te ontwikkelen met alle voordelen die hieraan verbonden zijn:
‘Door de concentratie van de verspreid gelegen gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen en de
bouw van de nieuwe UB-Geesteswetenschappen op het Binnengasthuisterrein ontstaat een universiteitscampus van het hovencampus-type: een verzameling universiteitsgebouwen onderling verbonden door een
stelsel van hoven en pleinen. De hovencampus heeft een sterke identiteit door de vrijwel aangesloten randbebouwing en het beperkte aantal toegangen. Omgekeerd zorgen de doorsteken, poorten en passages voor
een sterke verankering in de stad.’
‘Het ontwerp van Cruz y Ortiz voor de nieuwe bibliotheek op de locatie van de Tweede Chirurgische
Kliniek en het Zusterhuis smeedt het gefragmenteerde complex aaneen. Het gebouw vormt een nieuw
centraal gelegen element middenin de campus aan het centrale plein. Ook de toegang van het gebied vanaf
de Nieuwe Doelenstraat krijgt een nieuwe, meer uitnodigende vorm. Zowel in gebruik als in ruimtelijke
betekenis kan de UB-BG het hart van de hovencampus worden.’
Bijlage 1, pagina 11

Voor de volledigheid is de UvA niet alleen uitgegaan van een zoekgebied voor de hovencampus, maar ook
voor de ontwikkeling van een universiteitskwartier. Het maximale zoekgebied is daarom het volgende
‘kwartier’: Rokin, Damstraat-Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal en Binnen Amstel.

Legend
Centrum campus FGw
Main department entrances
Future FGw buildings
Accessible network within 200 m
Accessible area within 200 m
Street network
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3. Resultaat onderzoek
De UvA heeft op basis van het rapport van de TU Delft aan de Stadsloods van de gemeente Amsterdam
gevraagd om te inventariseren welke panden binnen dit kwartier geschikt zijn en beschikbaar zijn om hierin
een bibliotheek te ontwikkelen. Het gaat hierbij, aansluitend op het advies van de TU Delft, om een gebouw
dat zo dicht mogelijk ligt bij hoek Oudezijds Achterburgwal-Grimburgwal, dat over circa 14.000 m² fno
beschikt en beschikbaar is.
De Stadsloods heeft geen gebouw gevonden dat aan deze criteria voldoet (zie bijlage 2 brief Stadsloods, 26
september 2011). Omdat de Stadsloods niet kan garanderen dat de inventarisatie volledig is, heeft de UvA
ook DTZ/Zadelhof gevraagd om een inventarisatie te maken en ook zij hebben geen geschikte en beschikbare panden gevonden (zie bijlage 3 brief DTZ/Zadelhof, 19 oktober 2011).
Het Fortis-complex aan het Rokin is volgens de Stadsloods en DTZ/ Zadelhof het enige gebouw met een
zeker volume dat binnen het zoekgebied van het universiteitskwartier beschikbaar is. Ondanks het feit dat
dit gebouw niet voldoet aan de voorwaarde van de UvA dat de locatie campusvorming moet bevorderen,
heeft de UvA dit complex nader onderzocht op de geschiktheid om hierin een bibliotheek onder te brengen.
Ambitie UvA en mogelijkheden Fortis-complex
De ambitie van UvA is om van de UB een hoogwaardige, inspirerende en academische setting te maken om
te studeren, te leren, samen te werken en te ontmoeten. Het moet het kloppend hart van de campus Geesteswetenschappen kunnen worden. De UB moet als een integraal geheel kunnen functioneren, de verschillende
programmaonderdelen kunnen niet los van elkaar gezien worden en dus ook niet uit elkaar getrokken worden.
De ambitie om ‘learning commons’ te realiseren vereist dat staf (ICT en publieksdiensten) en studenten in
elkaars directe omgeving verkeren. Dit sluit uit dat kantoren van UB medewerkers in andere panden komen
dan in de UB. Het moet om een open en transparant gebouw gaan, dat uitnodigt om naar binnen te gaan
en logisch in elkaar zit met een vanzelfsprekende routing. Deze ambitie is niet eenvoudig te realiseren in het
Fortis-complex.
Rokin 55 biedt geen aantrekkelijke plattegrond ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek Geesteswetenschappen. De entree met vide en de centrale liftkern met trappenhuis zijn beperkt van omvang en bieden
niet de uitstraling en openheid die UvA wenst voor de UB. De maatvoering van de verkeerszones en trappen
is bovendien niet geschikt om grote stromen studenten en bezoekers te verwerken.
De stabiliteitskernen beperken in te grote mate de indeelbaarheid van de vloeren. De netto verdiepingshoogte
is beperkt en leidt in combinatie met boekopstellingen niet tot de gewenste openheid en transparantie. Boven
de boekopstelling moet bovendien een sprinklerinstallatie aangebracht worden en dit beperkt gevoelsmatig
de hoogte en dus de beleving nog verder.
Indien de constructie dit toe laat is het mogelijk door middel van vides meer openheid in het pand te creëren
en de onderlinge relatie tussen de vloeren te versterken. UvA heeft onvoldoende gegevens om dit te kunnen
beoordelen. Hierdoor neemt het aantal nuttige meters uiteraard af.
Het pand Rokin 55 biedt niet voldoende nuttig vloeroppervlakte voor het huisvesten van de totale Universiteitsbibliotheek Geesteswetenschappen. Er moet rekening gehouden worden met inpassingsverlies ten opzichte
van het verhuurbaar vloeroppervlak, ca 10 %. Uitbreiding naar de overige tot het Fortis-complex behorende
panden is dan noodzakelijk om het volledige programma onder te brengen. De configuratie van de vier panden
is echter niet optimaal ten aanzien voor het onderbrengen van de verschillende programmaonderdelen en de
vereiste onderlinge relaties. Door de beperkte verdiepingshoogte en het hoge kruip-door-sluip-door gehalte
zijn de panden Rokin 9-15 en 17 ongeschikt voor een publieke functie en boekenopstellingen. Er kan on-
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voldoende voldaan worden aan veiligheidseisen bij een publiek gebouw. De langgerekte vloeren van de Sint
Pietershalsteeg 3-5 zijn weliswaar geschikt als studielandschappen, maar de beperkte relatie met de rest van
de panden is daarbij weer een knelpunt.
Samengevat is de conclusie als volgt:
• Het complex als geheel is veel te groot en het gebouw Rokin 55 op zichzelf is niet groot genoeg en ongeschikt.
• Uitbreiding van Rokin 55 met andere panden van het Fortis-complex leidt tot versnippering van het 		
programma van de bibliotheek/studiecentrum, dit terwijl het de doelstelling van de UvA is om juist 		
integraliteit van functies te realiseren. De verschillende programmaonderdelen kunnen niet los van elkaar
gezien worden en dus niet uit elkaar worden gehaald
• Veiligheid is een probleem door de zeer beperkte logistieke mogelijkheden in de kleinere panden.
• Onderdelen van het Fortis-complex zijn niet separaat te koop of te huur. De eigenaar ABN AMRO
heeft tijdens een openbare informatie avond over de herinrichting van het Rokin aangegeven, dat het
complex uitsluitend in zijn geheel te koop wordt aangeboden. Met stadsdeel Centrum worden op dit
moment gesprekken gevoerd over een convenant tussen bank en stadsdeel, waarin de toekomstige
bestemming zal worden vastgelegd, alvorens de bank het complex daadwerkelijk op de markt zal brengen.
Een onderwijsbestemming is niet aannemelijk vanwege de te verwachten lagere opbrengst voor de bank.
De bank wil het complex aan één enkele nieuwe eigenaar van de hand doen. Voor de UvA is dit geen
optie ook omdat het beleid van de UvA gericht is op het reduceren van het aantal panden in bezit.
Een beschrijving van het Fortis-complex is als bijlage 4 bijgevoegd.
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4. Ander inpassingsplan
Op basis van de aanbevelingen van de TU Delft en het alternatievenonderzoek van de Stadsloods, DTZ/
Zadelhof en de UvA is de conclusie dat het Fortis-complex, of onderdelen hiervan, niet geschikt zijn om
hierin de Universiteitsbibliotheek Geesteswetenschappen onder te brengen. Wel kan overwogen worden om
een of meerdere departementen van de FGw aan het Rokin in het Fortis-complex te realiseren, zodat meer
ruimte en dus meer alternatieven ontstaan op het BG-terrein. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden
onderzocht van een ander inpassingsplan.
De UvA is in de planvorming van de nieuwe UB-BG altijd uitgegaan van het integreren van de hoofdfuncties
van de bibliotheek/studiecentrum voor de campus van de FGw. De belangrijkste reden hiervoor is dat de
UB-BG moet functioneren als het hart van de campus. Dit wil zeggen dat het medewerkers, studenten,
collega’s van andere universiteiten en wetenschappelijke instellingen (zoals bijvoorbeeld de KNAW), en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven de gelegenheid biedt om elkaar te
ontmoeten en samen te werken. Het idee hierbij is dat samenwerking – interdisciplinair en transdisciplinair
– een belangrijke impuls geeft aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek (zie UvA rapport: UvA huisvestingsbeleid, Stadsuniversiteit met een doelgerichte campusinfrastructuur, oktober 2011). Dat is de reden
waarom het verspreiden van de hoofdfuncties van de UB-BG over verschillende gebouwen in en rond de
campus niet gewenst is.
Daarom is in eerste instantie gekeken of één van de panden op en rond het BG-terrein, die onderdeel zijn
van de hier geprojecteerde hovencampus, geschikt zijn om het integrale programma van eisen van de UB-BG
op te nemen. Dit is niet het geval. Het grootste gebouw, de Oudemanhuispoort, bedraagt 10.900 m² fno.
Daarna is gekeken naar andere (monumentale) panden in het bezit van de UvA die nog geen definitieve
bestemming hebben. Deze panden komen beschikbaar zodra de huidige bewoners, het betreft onderdelen
van andere faculteiten, naar de campus Roeterseiland zijn verhuisd in 2014. Het gaat om het Spinhuis, het
Oost Indisch Huis en het Bushuis.
Geen van deze panden is groot genoeg om de UB-BG te huisvesten. Bovendien zijn de UvA en de KNAW
al geruime tijd met elkaar in gesprek over de vestiging van een aantal KNAW-instituten in deze panden.
Het gaat hierbij om het Huygens-ING (nu in Den Haag), DANS (nu in Den Haag) en de e-Humanities
Groep (nieuw).
De UvA wil de panden in de omgeving van het BG-terrein, grenzend aan de hovencampus voor de geesteswetenschappen, gebruiken om de KNAW-instituten te huisvesten. Voorwaarde voor de KNAW hierbij is
de aanwezigheid van een bibliotheek annex studiecentrum op het BG-terrein.
Een ander inpassingsplan voor de campus geesteswetenschappen op en rond het BG-terrein behoort dan
ook niet tot de mogelijkheden.
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5. Conclusie
UvA heeft de vraag van stadsdeel Amsterdam-Centrum: “Wat is de exacte aanduiding van de straal rondom
het Binnengasthuisterrein waarbinnen de bibliotheek moet worden gerealiseerd in het licht van het huisvestingsbeleid en het clusteringsprincipe?” door de TU Delft laten onderzoeken.
TU Delft adviseert om te kijken naar feitelijke loopafstanden tussen de bibliotheek en de faculteitsgebouwen.
Op basis van deze meeteenheid komen twee campusmodellen in aanmerking: de hovencampus en het universiteitskwartier.
De TU Delft concludeert dat de UvA uitstekende mogelijkheden heeft om op en rond het Binnengasthuisterrein een hovencampus te ontwikkelen. Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheden voor een universiteitskwartier. Dit betreft het gebied dat begrensd wordt door Rokin, Damstraat-Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal en Binnen Amstel. Zowel de Stadsloods als DTZ/Zadelhof hebben geen gebouw gevonden in dit
kwartier dat voldoet aan de criteria.
Het Fortis-complex aan het Rokin is volgens de Stadsloods en DTZ/Zadelhof het enige gebouw met een zeker
volume dat binnen het zoekgebied van het universiteitskwartier beschikbaar is. De eigenaar heeft aangegeven
het complex alleen in zijn geheel te willen verkopen. Het Fortis-complex als geheel is echter te groot, er kan
niet worden voldaan aan de veiligheidseisen voor een publiek gebouw en het complex is niet geschikt om de
verschillende programmaonderdelen in de vereiste onderlinge relaties onder te brengen. Alles overziende is
het Fortis-complex geen optie voor UvA.
UvA heeft zelf geen panden in eigendom op en rond het BG-terrein of binnen het universiteitskwartier die
groot genoeg zijn om het programma voor de bibliotheek/studiecentrum voor de geesteswetenschappen te
huisvesten.
Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het ontwikkelen van een hovencampus op en rond het
BG-terrein met een UB/studiecentrum voor de geesteswetenschappen de meest optimale oplossing is, want:
- hiermee realiseert de UvA een alfacampus met een bibliotheek/studiecentrum dat zich kan meten met de beste
internationale voorbeelden (conclusie TU Delft)
- de verschillende gebouwen van de campus worden in ruimtelijke zin met elkaar verbonden
- alle benodigde functies voor interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking worden hier geboden
- er wordt een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek
- met een bibliotheek/studiecentrum voor de geesteswetenschappen op het BG-terrein voldoet de UvA
aan de voorwaarde die de KNAW stelt om een aantal voor de geesteswetenschappen relevante KNAW
instituten in het gebied te huisvesten
- er zijn binnen het universiteitskwartier, wat een alternatief campusmodel zou kunnen zijn, geen geschikte
gebouwen beschikbaar voor de bibliotheek/studiecentrum.
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Inleiding
Vraagstelling, methode en opbouw van het advies
De Universiteit van Amsterdam (UvA) voert een ambitieus huisvestingsplan uit. Kern van dit plan is
clustering van verwante wetenschappelijke disciplines aan de UvA op vier stadscampussen in Amsterdam
waarop onderwijs, onderzoek, studeren en recreëren zoveel als mogelijk worden gecombineerd. Dit betreft
de clusters Binnenstad-Centrum (het Binnengasthuisterrein-Oudemanhuispoort complex), Binnenstad-Oost
(het Roeterseiland complex), het Sciencepark en het AMC. Om deze concentratie en aanpassing van de
onderzoek- en onderwijsgebouwen mogelijk te maken zijn omvangrijke investeringen in deze clusters nodig.
Op het Binnengasthuisterrein bestaan deze investeringen onder andere uit de nieuwbouw voor de
Universiteitsbibliotheek met de open toegankelijke collectie voor de Geesteswetenschappen en het
studiecentrum (hierna: UB-BG) en de renovatie van bestaande panden voor de verschillende
departementen van de faculteit Geesteswetenschappen (hierna: FGw). In de Oudemanhuispoort komt tevens
een collegezalencomplex voor de hele UvA. De UB-BG moet clustering van de huidige versnipperde
bibliotheken van FGw mogelijk maken en dient in de huidige plannen als hart en ontmoetingscentrum van
de Binnenstadscampus. Het ontwerp is gemaakt door het Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz en heeft
een oppervlak van19.785 m2 bvo waarvan 12.550 m2 bvo bovengronds. De nieuw te bouwen bibliotheek is
voorzien op de plek van twee rijksmonumenten: de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis. De sloop
van de Tweede Chirurgische Kliniek en de gedeeltelijke sloop van het Zusterhuis is echter omstreden.
Voor de besluitvorming door stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam over het opnieuw
verstrekken van een monumentenvergunning aan de UvA voor de nieuwbouw UB-BG is van belang om
nogmaals te onderzoeken of er alternatieve locaties voor de bibliotheek annex studiecentrum beschikbaar
zijn. In dit kader vraagt stadsdeel Amsterdam-Centrum: Wat is de exacte aanduiding van de straal rondom
het Binnengasthuis waarbinnen de bibliotheek moet worden gerealiseerd in het licht van het
huisvestingsbeleid en het clusteringsprincipe?
Voor het daadwerkelijk functioneren van de bibliotheek is de ‘straal rond het Binnengasthuis’ echter
betrekkelijk grof. Het is beter om te kijken naar de feitelijke loopafstanden tussen de bibliotheek en de
faculteitsgebouwen via het netwerk van straten en openbare ruimten. Met behulp van GIS-technieken kan
in beeld gebracht worden om welk gebied in de binnenstad het in dit geval gaat [1]. Dit gebied wordt hier
aangeduid als de ‘zoekruimte’.
Het door de UvA gekozen clusteringsprincipe is daarnaast één van de mogelijke clusteringsprincipes van universiteiten in een stedelijke setting. Daarom wordt ook aandacht besteed aan alternatieve
clusteringsprincipes.
De onderzoeksvragen worden dan: Wat is de wenselijke maximale loopafstand tussen
bibliotheek en faculteitsgebouwen binnen het door de UvA gekozen en binnen mogelijk alternatieve clusteringsprincipes en wat is de bijbehorende zoekruimte voor de situering van bibliotheek en faculteitsgebouwen in de Amsterdamse binnenstad?
In deze rapportage wordt op basis van bestaand en nieuw vergelijkend onderzoek aan de faculteit
Bouwkunde van de TU Delft (afdelingen Urbanism en Real Estate & Housing) een antwoord gegeven op deze
vragen.
De rapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in grote lijnen een beeld geschetst van de
voorgenomen plannen voor de clustering van de Faculteit Geesteswetenschappen op en rond het
Binnengasthuisterrein en voor de nieuwe UB-BG. Met de nieuwbouw van de UB-BG sluit de UvA aan op een
internationale trend. Veel universiteiten zetten de nieuwbouw van bibliotheek en studiecentrum in om de
interne samenhang en uitstraling van hun campussen te versterken [2].
Vervolgens wordt een typologie van universiteitscampussen gepresenteerd, gebaseerd op onderzoek aan de
TU-Delft naar Metropolitane Interactiemilieus, waaronder universiteitscampussen [3]. Geconcludeerd wordt
dat de UvA een clusteringsprincipe hanteert dat aangeduid kan worden als een ‘hovencampus’. De UB-BG
neemt hierin een centrale positie in, vergelijkbaar met de functionele en ruimtelijke positie van de historische
College Chapels in Cambridge.
Bij het zoeken naar alternatieve locaties voor de UB-BG is het van groot belang of deze zijn rol als ‘hart en
ontmoetingscentrum van de campus’ kan blijven spelen. Op basis van een nadere analyse en vergelijking van
universiteitscampussen in Cambridge, Delft en Berlijn en vergelijking met de Amsterdamse situatie wordt een
antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen.
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Fig. 1. Kaart huidige spreiding
gebouwen Faculteit
Geesteswetenschappen in binnenstad

Fig. 2. Kaart beoogde Binnengasthuiscampus met ontwerp UB-BG

Fig. 3. Doorsnede UB-BG,
ontwerp Cruz y Ortiz
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Hoofdstuk 1
UB-BG, studiehuis van de Binnenstadcampus

Met de ontwikkeling van de Binnengasthuiscampus voor de Faculteit Geesteswetenschappen beoogt de
UvA de samenhang, uitstraling en efficiency binnen de Faculteit te verbeteren. Aan de faculteit studeren ca.
8.000 studenten. De gebouwen zijn nu gespreid over de Amsterdamse binnenstad (fig. 1) met locaties aan
Spuistraat, Herengracht, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat en Turfdraagsterpad. Het P.C.Hoofthuis is
het grootste gebouw voor studies als Neerlandistiek, Geschiedenis en regiostudies en onderdelen van Taal
en Letterkunde. Hier studeren bijna 3000 studenten.
De huisvesting van de verschillende studies in afzonderlijke gebouwen op de Binnengasthuiscampus
garandeert een eigen identiteit. Door de concentratie wordt de Faculteit als geheel sterker herkenbaar. De
concentratie maakt het mogelijk voorzieningen te delen, waaronder bibliotheek en studiecentrum en de
groei en krimp van de verschillende studierichtingen op te vangen.
Naast de open toegankelijke collecties en studieplekken in de afzonderlijke gebouwen speelt op dit moment
de Universiteitsbibliotheek aan het Singel voor studenten en medewerkers een belangrijke rol in onderwijs
en onderzoek – het overgrote deel van de open toegankelijke collectie van de UB bestaat uit boeken en
tijdschriften op het terrein van Geesteswetenschappen. De UB is bovendien een geliefde studieplek, vooral
in tentamenperiodes is er een tekort aan plaatsen.
Het concentreren van de open toegankelijke collecties Geesteswetenschappen, de back-office organisatie
van de UB en de studieplaatsen van de vier huidige bibliotheekvestigingen van Geesteswetenschappen in
de nieuwe UB-BG op het Binnengasthuisterrein heeft veel voordelen, niet in het minst wat betreft de
efficiency. De gemiddelde afstand van de faculteitsgebouwen Geesteswetenschappen naar de UB-Singel
is in de huidige situatie 475 meter. De afstand UB-P.C.Hoofthuis is het grootst: bijna 700 meter. In de
beoogde situatie wordt de gemiddelde afstand 130 meter. Dit resulteert in een enorme reductie van af te
leggen ‘student- en medewerkers-kilometers’. De centrale positie en architectonische uitstraling van de
nieuwe bibliotheek op het Binnengasthuisterrein maken het bovendien tot het hart en ontmoetingscentrum
van de nieuwe Binnenstadcampus.
Het verbeteren van de bibliotheekfaciliteiten op universiteitscampussen sluit aan op een internationale
trend. In de literatuur worden wat dit betreft drie algemene verklaringsgronden benadrukt [4]:
1. Decreasing of libraries’ physical collection and increasing important of information reference. In this
sense, the library is seen as a gateway that makes the information accessible independent of the location
where the information is physically stored.
2. Integration of library services in the processes that are supported by the libraries –e.g. teaching- through
which the library has become a place for “knowledge transfer” and attractive centres of communication.
This is supported by the increasing new e-learning facilities, multimedia services desktop installations and
printout stations that make libraries attractive “learning-labs” linked to the primary process of universities;
research and education.
3. increasing diversity in the location of research activities such as working with primary data in digital
form, focus on interdisciplinary research and collaborative work which appeals for a more diverse physical
requirements on libraries. Therefore, library buildings are evolving toward a learning resource centre
providing facilities for people to work together, to socialise and to meet in formal or informal ways.
In bijlage 1 zijn, ter onderbouwing van de internationale trend, 13 voorbeelden uit binnen- en buitenland
van nieuwe bibliotheken op universiteitscampussen opgenomen. De bibliotheken zijn gerealiseerd tussen
1994 en 2010 en hebben een sterk verschillende omvang; de kleinste is 800 m2, de grootste is 38.000 m2.
Op basis van bestaand materiaal uit het recente promotieonderzoek van Alexandra den Heijer:
Managing the University Campus, (TU-Delft 2011) is per bibliotheek aangegeven wat de omvang is,
hoeveel studenten van de bibliotheek gebruik maken, welke combinaties gemaakt zijn met andere functies
dan de boekenuitleen, zoals mediatheek, aula/congresvoorziening, studiecentrum, studentenadministratie,
mensa of sportvoorzieningen en tot slot van welk type campus sprake is.

3

Fig. 4. Gemiddelde afstanden
Faculteitsgebouwen, UB-Singel huidige
situatie

Fig. 5. Gemiddelde afstanden
Faculteitsgebouwen, UB-BG beoogde
situatie
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Uit het overzicht wordt duidelijk dat de traditionele bibliotheek met boekenkasten verandert in een breed
informatie- en studiecentrum, dat studenten en medewerkers op uiteenlopende manieren toegang geeft tot
kennis, maar hen ook in staat stelt om die kennis tot zich te nemen en uit te wisselen.
Hoewel de doelstellingen sterk uiteen lopen komen de volgende overwegingen bij veel van de projecten
naar voren (tussen haakjes het percentage van de onderzochte bibliotheken waar deze overweging aan de
orde was):
1. Changing academic demands through the improvement of ICT library’s facilities supporting the new ways
of academic and research activities (62%)
2. Efficiency of library processes through the integration of existing libraries –previously accommodated in
different locations- into one single roof (54%)
3. Combined profile of library and knowledge/learning centre (54%)
4. Improving image of university campus which is indicated by the relevance of the university library as
landmark on campus and high standards on architectural design quality. (54%)
5. Flexibility of place to respond to the changing working patterns in libraries as place of formal and
informal meeting. (31%)
Analyse van de data wijst daarnaast uit:
• Central location –on campus, faculty cluster or faculty building- is relevant for the use of the facility and it
differs according to the population served. Nevertheless, central location is not strictly associated with the
increased facility use but it is considered in facility planning since it is specific to each faculty profile.
• High quality buildings do make a difference in the use of improved or new facilities in libraries by
attracting students and visitors.
• Library projects located in historical areas on campus or cities tend to preserve heritage buildings and
incorporate them in their designs in order to strength their image and historical roots with cities. However,
the transformation of historical buildings into libraries is determined by the flexibility of buildings’ layout.
• The size of the library is strongly influenced by the type of library. For example Humanities and social
sciences’ libraries are growing towards open access facilities with books and journals, where the interest
and proximity to printed material is essential for this kind of researchers rather than the users of technical
university libraries.
• New library projects tend to accommodate multifunctional programs. However, this trend is more likely for
central university library types rather than faculty or college libraries. Likewise, this type of libraries is also
suitable to accommodate combined library profiles such as learning centres for the use of the entire
university population.

Conclusie
Het ontwerp van de UB-BG koerst op de bouw van een modern informatie- en studiecentrum met
allerlei voorzieningen voor ontmoeting en uitwisseling. Het kan zich kan meten met de beste internationale
voorbeelden. Behalve om het programma en de architectuur gaat het hierbij ook om de nabijheid van het
gebouw voor Bijzondere Collecties van de UvA aan de Oude Turfmarkt en de nabijheid van de
faculteitsgebouwen. De ontwikkelingen in de wereld van informatieoverdracht gaan echter razendsnel.
Flexibiliteit in het ontwerp is daarom van groot belang.
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Hoofdstuk 2
Typologie van universiteitscampussen
Het begrip ‘stadscampus’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt om een cluster of concentratie van
universiteitsgebouwen in een (binnen)stedelijke setting aan te duiden. Het begrip campus deed echter pas
zijn intrede toen er in de 19de eeuw behoefte ontstond om universiteitsgebouwen in een groene omgeving
(de yard, green of campus) te onderscheiden van de traditionele universiteitsgebouwen in de binnensteden.
In die zin is het begrip stadscampus paradoxaal en weinig specifiek.
Met het oog op de ontwikkeling van de Binnengasthuiscampus van de UvA zal hieronder worden ingegaan op
uiteenlopende vormen van universiteitscampussen. Naast de traditionele ‘campus on the green’ wordt een
onderscheid gemaakt tussen aaneengesloten ‘universiteitscentra’ zoals het AMC en de VU, de
‘hovencampussen’ van Oxford en Cambridge en de ‘universiteitskwartieren’ van Berlijn en New York.
Deze campustypen verschillen sterk in de mate van concentratie van faculteiten en voorzieningen en zijn
daardoor op uiteenlopende wijze met de omliggende stad vervlochten. De typen kennen ook grote verschillen
in voorzieningenprogramma wat betreft de locatie van bibliotheken, kantines, studiecentra, aula,
administratie, studentenwoningen en culturele en sportvoorzieningen.

v
a

Fig. 6. Cordoba University, Spain

Fig.7. Emmanuel College Cambridge UK

Hovencampus
De oudste Europese universiteiten liggen midden in de stad en zijn georganiseerd rond een binnenplaats of
hof (Cordoba, Bologna, Coimbra, Oxford, Cambridge). De vorm was gedeeltelijk geïnspireerd op kloosters en
kloosterscholen waarin in de vroege Middeleeuwen onderwijs werd gegeven. De bouwvorm sloot de
universiteit af van de stad en haar verleidingen. Studenten en (vaak ook) docenten woonden op de
universiteit. Een groot deel van de gebouwen was aanvankelijk dan ook bestemd als slaapverblijf.
Voorzieningen waren allen op en rond de hof gesitueerd en werden van daaruit ontsloten. Een gebouw of
verdieping – in de Engelse traditie vaak aangeduid als ‘hall’ – diende daarin als bibliotheek of eetvoorziening.
Een kapel, soms met een hoge klokkentoren en uitbundig vormgegeven voorgevel en koor, domineert in veel
gevallen het complex.
Aanvankelijk zorgde de gesloten hovenopzet ervoor dat er slechts beperkte interactie was tussen de
universiteit en de stad. Door de uitbreiding en toevoeging van nieuwe hoven, zoals in Oxford en Cambridge
ontstonden grotere complexen, verbonden door een stelsel van poorten en passages. Deze zijn in veel
gevallen openbaar toegankelijk waardoor er een interactie met de stad ontstond.
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Fig. 8. Campus green University of Cincinatti

Campus on the green
De campus on the green is het kenmerkende type van de klassieke Amerikaanse universiteit (Harvard, Penn
State).
Britse kolonisten stichtten al vroeg universiteiten, maar in tegenstelling tot de stedelijke locaties in Engeland
werd in de VS gekozen voor campussen buiten of aan de rand van de stad. De antistedelijke sentimenten
waren hier groter. Wel openden de universiteiten zich steeds meer naar de gemeenschap om de universiteiten
heen. Hierdoor was een gesloten hovenbouw niet langer noodzakelijk. Daarom kennen de oude Amerikaanse
campussen vaak losstaande gebouwen verspreid over een ‘green’ of ‘yard’. Later veranderde de aanduiding
in het erudietere ‘campus’ wat de introductie vormde van deze, nu in bredere zin gebruikte, aanduiding voor
concentraties van universiteitsgebouwen. Later zijn complete steden rond deze campussen gegroeid en is de
rurale setting verdwenen. De green is in de meeste gevallen wel behouden gebleven waardoor er nog altijd
een voorname rust heerst.
Zeker wanneer grote stukken aaneengesloten grond bij de universiteit in bezit waren bood deze opzet veel
meer mogelijkheden dan de hovencampus om gebouwen toe te voegen en te vervangen zonder de
stedenbouwkundige structuur aan te tasten. Zo bood deze opzet een grote flexibiliteit. Bijzondere functies
zoals de bibliotheek zijn meestal in aparte gebouwen ondergebracht. Restaurant of kantines liggen vaak op
de begane grond van een centraal gebouw. De grotere afstand naar centrale voorzieningen op dit type
campussen impliceert dat er verspreid over het terrein in verschillende gebouwen studieplekken,
koffiepunten en broodjescorners zijn. Omdat alle studentenvoorzieningen (vaak inclusief studentenwoningen
en sportvoorzieningen) op de campus aanwezig zijn, maar de campus niet openstaat voor niet-universitaire
functies, is de menging met de stad in dit type beperkter dan in de andere typen.
Grote campussen die in de afgelopen decennia ook in Europa buiten de steden zijn aangelegd (Berlijn:
Adlershof, Marne-la-Vallée: Cité Descartes, Utrecht: Uithof, Enschede: Universiteit Twente) zijn verwant aan
de campus-on-the-green. Door de schaalvergroting van veel universiteiten zijn de afzonderlijke gebouwen nu
veel groter (vaak complete complexen) en is daarmee ook de maat van de green veranderd. Dit vergroot de
afstanden die moeten worden afgelegd en de noodzaak voor kleinschalige voorzieningen op gebouwniveau.
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Fig.9. UvA Roeterseiland

Fig. 10. Hoofdgebouw VU

Fig. 11. Jussieu Parijs

Universiteitscentrum
Universiteitscentra zijn grote complexen of gebouwen die onderling verbonden zijn door drooglopen en
luchtbruggen. Dit type vindt haar wortels in een combinatie van toenemende studentenaantallen na WOII en
de toepassing van modernistische concepten zoals een ver doorgevoerde functiescheiding.
Onderwijsfaciliteiten en laboratoria zijn ondergebracht in verschillende, maar verbonden gebouwdelen.
Op knooppunten in het universiteitscentrum en vaak ontsloten via een centrale hal of plaza zijn
faciliteiten als bibliotheek, studiecentrum, aula en mensa gesitueerd. Het gebouwencomplex van de UvA op
het Roeterseiland en het hoofdgebouw van de VU zijn in hun oorspronkelijke vorm als universiteitscentrum
te karakteriseren. Door de internalisering van universiteitsfuncties is sprake van een sterke scheiding tussen
de universiteit en zijn omgeving. Zowel de UvA als de VU transformeren de genoemde universiteitscentra tot
meer open stadscampussen.
Een bijzondere mengvorm wordt aangetroffen in de universiteitscentra van Parijs Jussieu en de Freie
Universtität in Berlijn. In beide gevallen zijn in het aaneengesloten universiteitscentrum hoven uitgespaard.
Deze zijn echter niet openbaar.

Fig. 12. ‘Rost- und Silberlaubecomplex’, Dahlemcampus, Freie Universtität Berlijn

9

Fig.13. NYU rond Washington Square Park

Fig.14. Humboldt-Universität Berlin-Mitte, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
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Universiteitskwartier
Stedelijke universiteiten, die geen grote aaneengesloten grondposities hadden, zagen zich door de jaren
heen genoodzaakt voor hun uitbreidingen kavels in de nabijheid van hun oude vestigingen te verwerven. Zo
ontstonden buurten die in meer of mindere mate gedomineerd worden door de universiteit:
universiteitskwartieren. NYU rond Washington Square Park in New York en de Humboldt-Universtität
Berlin-Mitte zijn hier voorbeelden van.
Zolang gebouwen van voldoende grootte gerealiseerd kunnen worden biedt deze opzet de mogelijkheid
speciale gebouwen in te richten als aula of bibliotheek. Evenals op de campus-on-the-green noodzaken de
afstanden in het universiteitskwartier vaak tot het aanbieden van bibliotheken, studieplekken en
horecapunten in de afzonderlijke gebouwen.
De universiteit is (hoewel vaak een dominante) niet de enige functie in het gebied. Tussen de
universiteitsgebouwen door zijn andere centrumstedelijke en universiteitsgerelateerde functies te vinden. Dit
zorgt vaak voor een levendige mix van studenten, toeristen, bewoners en werknemers. Het
universiteitskwartier van NYU wordt sterk gedomineerd door de universiteitsgebouwen en is daardoor
betrekkelijk eenzijdig. Menging ontstaat hier vooral door de aantrekkingskracht van Washington Square Park.
In het centrum van Berlijn is de universiteit minder dominant en ontstaat daardoor een vanzelfsprekender
menging in het dagelijks gebruik.

Conclusie – Binnengasthuiscluster hovencampus
Door de concentratie van de verspreid gelegen gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen en de
bouw van de nieuwe bibliotheek op het Binnengasthuisterrein ontstaat een universiteitscampus van het
hovencampus-type: een verzameling universiteitsgebouwen onderling verbonden door een stelsel van hoven
en pleinen. De hovencampus heeft een sterke identiteit door de vrijwel aaneengesloten randbebouwing en
het beperkte aantal toegangen. Omgekeerd zorgen de doorsteken, poorten en passages voor een sterke
verankering in de stad.
De Binnengasthuiscampus verschilt van illustere voorbeelden zoals het centrale deel van Oxford University
door zijn samengestelde karakter, grote architectonische contrasten en onregelmatige grondvormen. Deze
zijn het product van een groot aantal transformaties: van de bouw van het Oude en Nieuwe Nonnenklooster
in de 14de eeuw en de verbouwing tot St.Pietersgasthuis na de Alteratie in 1578 (na 1635 Binnengasthuis
genoemd), via de 19de eeuwse implantatie van de Nederlandse Bank en de ombouw tot paviljoenziekenhuis
tot aan de transformaties ten behoeve van woningbouw, universiteit en Theaterschool na het vertrek van het
ziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde naar het AMC in 1981.
Het ontwerp van Cruz y Ortiz voor de nieuwe bibliotheek op de locatie van de Tweede Chirurgische Kliniek en
het Zusterhuis smeedt het gefragmenteerde complex aaneen. Het gebouw vormt een nieuw centraal
gelegen element middenin de campus aan het centrale plein. Ook de toegang van het gebied vanaf de
Nieuwe Doelenstraat krijgt een nieuwe, meer uitnodigende vorm.
Zowel in gebruik als in ruimtelijke betekenis kan de UB-BG het hart van de hovencampus worden.
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Fig. 15. Rost- und Silberlaube-complex met nieuwbouw Filologie-bibliotheek

Fig. 16. Interieur nieuwbouw Filologie-bibliotheek, ontwerp Norman Foster
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Hoofdstuk 3
Loopafstanden en zoekruimte
Voor de besluitvorming door stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam over het opnieuw
verstrekken van een monumentenvergunning aan de UvA voor de nieuwbouw UB-BG is van belang om
nogmaals te onderzoeken of er alternatieve locaties voor de bibliotheek annex studiecentrum beschikbaar
zijn.
De vragen voor dit onderzoek sluiten daar op aan: Wat is de wenselijke, maximale loopafstand
tussen bibliotheek en faculteitsgebouwen binnen het door de UvA gekozen en binnen mogelijk
alternatieve clusteringsprincipes en wat is de bijbehorende zoekruimte voor de situering van
bibliotheek en faculteitsgebouwen in de Amsterdamse binnenstad?
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is materiaal verzameld over het gebruik en de situering van
bibliotheken op enkele kenmerkende campussen. Een goed voorbeeld van een vergelijkbare nieuwe
bibliotheek in een hovencampus is echter niet gevonden. De nieuwe bibliotheken van Fitzwilliam en van
Christ’s College op de hovencampus van Cambridge University zijn interessante, maar relatief kleine
‘college’-bibliotheken. Deze hovencampussen zijn zo groot dat de afstand van de afzonderlijke colleges naar
de centrale bibliotheek van Cambridge University noodzaakt tot het aanleggen van kleine
college-bibliotheken.
In een vervolgstap is daarom gefocust op andere voorbeelden van grotere ‘centrale’ bibliotheken met een
multifunctioneel programma:
- de bibliotheek in het ‘Rost- und Silberlaube’-complex op de Dahlemcampus van de Freie Universität
Berlijn (een complex van het type ‘universiteitscentrum’),
- de centrale bibliotheek in de TU-wijk in Delft (van het type universiteitskwartier),
- het Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, de nieuwe centrale bibliotheek van de Humboldt-Universität
in Berlin-Mitte (eveneens van het type universiteitskwartier).
Van de Universiteitsbibliotheek in Delft zijn ook de uitleen- en gebruiksgegevens geanalyseerd en besproken
met de bibliotheekmanager.
Een belangrijk punt is steeds de loopafstand van deze bibliotheken naar de faculteitsgebouwen. De
bereikbaarheid van de geprojecteerde UB-BG vanuit de verschillende gebouwen van de Faculteit
Geesteswetenschappen op de Binnengasthuiscampus is uitstekend: de gemiddelde loopafstand via het
netwerk van straten, pleinen en hoven is 130 meter.
Loopafstanden spelen ook een rol bij andere stedelijke fenomenen. Na de analyse van de ligging van
universiteitsbibliotheken op stadscampussen wordt ook hier kort aandacht aan besteed.

‘Rost- und Silberlaube’-complex
Het ‘Rost- und Silberlaube’-complex op de Dahlemcampus van de Freie Universität Berlijn is een voorbeeld van
een universiteitscentrum: een aaneengesloten complex met binnengangen. Het is in de jaren ’70 ontworpen
door de architecten Candilis, Josic en Woods en is een mengvorm van universiteitscentrum en hovencampus.
De nieuwe bibliotheek voor geesteswetenschappen, gebouwd in 2005 naar een ontwerp van Norman Foster,
meet ca. 9550 m2 en heeft een betrekkelijk monofunctionele opzet. Ondanks de compactheid is de
gemiddelde afstand binnen het gebouw groter dan in het Binnengasthuiscluster: 195 meter.
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Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
De nieuwe centrale bibliotheek van de Humboldt-universität in Berlin-Mitte, het Jacob-und-Wilhelm-GrimmZentrum, is in 2009 gebouwd naar een ontwerp van Max Dudler Architects. Het totale oppervlak is 36.600
m2; het nuttig vloeroppervlak is 20.000 m2. De bibliotheek is extreem multifunctioneel met
tentoonstellingsfaciliteiten, ruimtes voor onderwijs en onderzoek, leeszalen, videoconferencing en een
auditiorium met 180 stoelen.
De bibliotheek functioneert voor alle faculteitsgebouwen van de Humboldt-Universität in Berlin-Mitte, maar in
vrijwel alle gebouwen zijn filialen van de UB met deelcollecties. Het centrum ligt vrij centraal in het
universiteitskwartier, maar de gemiddelde afstand is desondanks 395 meter.

Fig. 17. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, Humboldt-Universität, Berlin-Mitte, ontwerp Max Dudler Architects
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Centrale Bibliotheek TU Delft
De nieuwe centrale bibliotheek in de TU-wijk in Delft is gebouwd in 1997 (en gerenoveerd in 2010), naar een
ontwerp van Mecanoo. Het totale oppervlak is 15.000 m2. Het gebouw heeft recent een meer
multifunctionele opzet gekregen met naast de boekenuitleen en de studiezalen ook projectruimtes, een
bookshop en een café.
De bibliotheek functioneert voor alle faculteiten (met uitzondering van Bouwkunde), maar ligt vrij excentrisch
in het TU-Middengebied. De gemiddelde afstand naar de faculteitsgebouwen is 450 meter.
Uit gegevens van de TU (en bevestigd door de bibliotheekmanager) komt naar voren dat het totale
aantal uitleningen, na de integratie van de faculteitsbibliotheken in 2007, teruggelopen is van 41.500 naar
34.300 in 2010. Dit kan wijzen op verminderd gebruik door de nieuw geïntroduceerde virtuele voorzieningen.
Daartegenover blijkt op de faculteit Bouwkunde met een eigen vernieuwde bibliotheek het aantal uitleningen
in dezelfde periode toegenomen te zijn van 21.400 naar 25.500. De faculteit Bouwkunde werd na de brand
in 2009 gehuisvest in een bestaand, aanvankelijk volstrekt ongeschikt geacht gebouw, ongeveer 600 meter
verwijderd van de centrale bibliotheek.

Fig. 18. Centrale Bibliotheek TU Delft, ontwerp Mecanoo. Foto’s Teun van den Dries

Fig. 19. Interieur bibliotheek faculteit Bouwkunde TU Delft
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Loopafstanden in de stad
Loopafstanden spelen in allerlei stedelijke fenomenen een rol; het meest expliciet wat betreft dagelijkse
voorzieningen in de woonomgeving.
Voor het ontwerp van openbaar vervoersystemen in steden worden bijvoorbeeld vrij strikte normen voor
afstanden tussen woningen en haltes gehanteerd. Een bus- of tramstop ligt bij voorkeur binnen een afstand
van 400 meter van een woning en een metro- of treinstation binnen 800- 1000 meter (tabel 1). Die laatste
afstand wordt door de meeste gebruikers echter niet lopend, maar met de fiets afgelegd. Alleen in de grote
steden stemmen normen en daadwerkelijke afstanden in zekere mate overeen. De gemiddelde afstand in
Nederland tussen een woning en een treinstation was in 2008 maar liefst 5,1 kilometer [5] .
Bij het ontwerpen van nieuwe woongebieden wordt aangehouden dat dagelijkse voorzieningen op een
maximale loopafstand van circa 400 meter van woningen gesitueerd moeten zijn. Dat wil zeggen bij een
snelheid van 1 meter per seconde (tabel 2) op een afstand van 7-8 minuten lopen. Het gebied dat zo
bestreken wordt, wordt in Nederland vaak aangeduid als ‘buurt’. Door schaalvergroting in basisonderwijs,
retail en zorg zijn deze afstanden de laatste decennia echter groter geworden. Er zijn ook grote regionale
verschillen. De gemiddelde afstand in Nederland van een woning naar een supermarkt is 900 meter.
Hetzelfde blijkt te gelden voor de afstand tot een huisartsenpraktijk. Voortgezet onderwijs ligt verder weg:
gemiddeld 2,4 kilometer.
Recent zijn loopafstanden rond uiteenlopende fenomenen op heel verschillende beleidsterreinen aan de orde
geweest.
Dat gold allereerst bij de introductie van ondergrondse vuilcontainers. In veel steden wordt gerekend met
een maximale loopafstand vanaf de woning van 75 meter, vergelijkbaar met normen voor de maximale
afstand tot parkeerplaatsen. Deze voorzieningen liggen in de directe woonomgeving.
Bij de ontwikkeling van woonzorgzones – een nieuw concept voor ouderenvoorzieningen, gericht op een zo
lang mogelijke zelfstandigheid van ouderen – wordt gerekend met een maximale loopafstand van 200 meter
tussen de ouderenwoningen en het ‘zorgpunt’ [6]. Het verschil met de normen voor buurtvoorzieningen
drukt uit dat het zorgpunt niet ‘in de buurt’ ligt, maar ‘in de nabijheid’. Vergelijkbare begrippen worden
gehanteerd in de recente discussies over de ligging van sportzalen ten opzichte van basisscholen.

Tabel 1. Maximum access distance to public transport
networks (Bach, 1999) [7]

Tabel 2. Walking speeds (Weidmann,1993) [8]
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Fig. 20. Gemiddelde afstanden vanaf
ingangspunten, ‘Rost und Silberlaube’complex, Dahlemcampus,
Freie Universität Berlijn

Fig. 21. Gemiddelde afstanden van
faculteitsgebouwen naar Jacob-undWilhelm-Grimm-Zentrum, Humboldtuniversität in Berlin-Mitte
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Fig. 22. Gemiddelde afstanden en
bereikbaarheid
Faculteitsgebouwen-Bibliotheek, TU Delft

Hovencampus - Loopafstanden en zoekruimte 1
Met de voorgenomen concentratie van gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen op de
Binnengasthuiscampus wordt een uiterst compacte hovencampus gerealiseerd met een prominente en
efficiënte locatie voor de nieuwe UB-BG.
De gemiddelde loopafstand tussen faculteiten en bibliotheek is 130 meter. Die afstand is kleiner dan de
gemiddelde loopafstand naar de filologie-bibliotheek op het ‘Rost und Silberlaube’-complex op de
Dahlemcampus in Berlijn (195 meter, zie fig. 20 ), een voorbeeld van een doorgaans als efficiënt beschouwd
‘universiteitscentrum’. Bij de geanalyseerde centrale bibliotheken in het type van het universiteitskwartier
van de Humboldtuniversität in Berlin-Mitte en op de TU-Delft-campus zijn de gemiddelde loopafstanden flink
groter: 395 tot 450 meter (zie fig. 21 en 22).
In het door de UvA gekozen clusteringsprincipe van de hovencampus is het cruciaal dat in het ‘midden’ van
de campus centrale voorzieningen gerealiseerd worden. Op dit moment functioneert de mensa als zodanig.
Andere ‘samenbindende’ functies zoals de aula, gemeenschappelijk studiecentrum of sportvoorzieningen
ontbreken. Voor het slagen van het concept van de Binnengasthuiscampus als hovencampus is het daarom
van groot belang dat de UB-BG met bibliotheek, studiezalen en onderwijsfaciliteiten zo centraal mogelijk
gesitueerd is, dat wil zeggen op (of direct grenzend aan) het terrein. Mochten het voormalige Zusterhuis
en de Tweede Chirurgische Kliniek (inclusief de interne hof) daartoe geen mogelijkheden bieden, dan zou
alle creativiteit aangewend moeten worden om andere te herbestemmen gebouwen (en/of te bebouwen of
overkappen onbebouwde ruimte) te gebruiken voor de bibliotheek of hiertoe een niet-universiteitsgebouw in
de directe omgeving te zoeken, opdat de gemiddelde loopafstand niet of slechts in geringe mate toeneemt.
Mocht het totale programma niet op het terrein passen of in de directe omgeving geen gebouw beschikbaar
zijn, dan verdient het bovendien aanbeveling om ruimte te maken door één van de faculteitsdepartementen
buiten het cluster te plaatsen in plaats van de UB-BG. De bibliotheek kan dan zijn centrale en integrerende
rol blijven spelen. Het is verstandig bij het zoeken naar alternatieve locaties voor dit faculteitsdepartement
een zo compact mogelijk gebied in beschouwing te nemen, zodat de in de oorspronkelijke plannen beoogde,
gemiddelde loopafstand van 130 meter tussen UB-BG en de faculteitsgebouwen slechts in beperkte mate
toeneemt.
Als norm voor het bepalen van de maximale loopafstand tussen faculteiten en de UB-BG kan – naar analogie
van de ‘nabijheidsnorm’ bij woonzorgzones gerekend worden met een maximale afstand van 200 meter.
De ‘zoekruimte’ is afhankelijk van het niet op de campus te huisvesten faculteitsdepartement. Afbeelding 23
laat zien wat de zoekruimte is, uitgaande van een gemiddelde loopafstand van 200 meter, van een fictieve
nieuwe locatie voor de bibliotheek die ter hoogte van het huidige Service en Informatiecentrum is gesitueerd.
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Fig. 23. Zoekruimte faculteitsfuncties
binnen gemiddelde loopafstand van
200 meter.

Fig. 24. Deel van de binnenstad binnen
gemiddelde loopafstand van
200 & 400 meter.
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Fig. 25. Zoekruimte in het
universiteitskwartier voor
faculteitsfuncties binnen gemiddelde
loopafstand van 200 & 400 meter.

Universiteitskwartier - Loopafstanden en zoekruimte 2
De hovencampus is één van de mogelijke clusteringsprincipes van universiteiten in een
stedelijke setting. Een alternatief is het universiteitskwartier. Wordt ingezet op de ontwikkeling van
een dergelijk universiteitskwartier dan verliest de campus zijn compactheid, maar krijgt deze een
meer gemengd karakter.
In de huidige situatie is het gebied tussen Rokin, Damstraat-Hoogstraat, Kloveniersburgwal en
Binnenamstel op dit moment al een universiteitskwartier. Tot dit universiteitskwartier behoort – naast
de universiteitsgebouwen op het Binnengasthuisterrein en rond de Oudemanhuispoort – ook het
ensemble Spinhuis-Bushuis-Oost-Indisch-huis. Omdat hier departementen van andere faculteiten
van de UvA gehuisvest zijn en omdat nu ook in andere delen van de binnenstad universiteitsfuncties
gevestigd zijn, functioneert het universiteitskwartier nu niet als zodanig.
Het universiteitskwartier vormt letterlijk het zuidoostelijk ‘kwartier’ van de middeleeuwse stad. De
andere drie kwartieren van de middeleeuwse stad zijn de winkelgebieden rond Nieuwendijk en
Kalverstraat en het Wallengebied. Dit zijn duidelijk afgebakende delen van de stad met een eigen
kleur en sfeer.
Het zuidoostelijk kwartier van de Amsterdamse binnenstad heeft een straal van nog geen 250 meter.
Dat lijkt weinig in vergelijking met de gemiddelde loopafstanden van 395 en 450 meter tussen
bibliotheek en faculteitsgebouwen in de universiteitskwartieren van de TU Delft en de
Humboldt-Universität in Berlijn. De daadwerkelijke loopafstanden zijn echter afhankelijk van de
opbouw van het stratennetwerk, de ligging van de bibliotheek en de ligging en omvang van de
faculteitsgebouwen. Naar analogie van de maximale loopafstanden tussen woningen en
buurtvoorzieningen respectievelijk ov-haltes is een maximale loopafstand van 400 meter een
bruikbare norm voor de afstand tussen faculteitsgebouwen en bibliotheek wanneer het
clusteringsprincipe van het universiteitskwartier gehanteerd wordt.
Afhankelijk van de daadwerkelijke afstand tussen de faculteitsgebouwen en de bibliotheek zal ook
het al dan niet handhaven van open toegankelijke collecties en in het verlengde daarvan realisering
van studieplekken in de afzonderlijke faculteitsgebouwen aan de orde zijn. In dit kader is het
onderscheid van belang tussen het gebruik van gedrukte literatuur in de geesteswetenschappen en
in de technische wetenschappen (vgl. hoofdstuk 1). De filologiebibliotheek van de HumboldtUniversität kent filialen in vrijwel alle faculteitsgebouwen van de geesteswetenschappen in het
universiteitskwartier, terwijl de bibliotheek van de TU Delft vergaand geconcentreerd is. De nieuwe
UB-BG lijkt eerder op de filologiebibliotheek van de Humboldt-Universität dan op de bibliotheek van
de TU Delft.
Binnen het binnenstadskwadrant van Rokin-Damstraat-Hoogstraat-Kloveniersburgwal-Binnenamstel
is dan ook een centrale ligging van de bibliotheek gewenst, zo dicht mogelijk bij het ‘midden’ van dit
kwadrant. De hoek Oudezijds Achterburgwal-Grimburgwal vormt het midden van dit
binnenstadskwadrant. Figuur 24 laat zien welk deel van de binnenstad vanaf deze hoek gerekend
op een gemiddelde loopafstand van 200 en 400 meter ligt.
Wordt uitgegaan van de afstand van 400 meter dan zou ook het gebied ten zuiden van het Spui of
een deel van het Stadhuis-Muziektheater geschikt kunnen zijn voor faculteitsgebouwen en opgevat
kunnen worden als onderdeel van het te ontwikkelen universiteitskwartier. De afstand van de hoek
Oudezijds Achterburgwal-Grimburgwal naar het Maagdenhuis is bijvoorbeeld ook 400 meter. Tussen
het Binnengasthuis en het Spui ligt echter de grote ruimtelijke barrière van het Rokin.
De zoekruimte zou daarom beperkt moeten worden tot het 400 meter-gebied binnen de grenzen
van het zuidoostelijk kwartier van de Amsterdamse binnenstad, het universiteitskwartier (figuur 25).
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Hoofdstuk 4
Conclusies en aanbevelingen
De onderzoeksvragen voor dit onderzoek luiden: Wat is de wenselijke, maximale loopafstand
tussen bibliotheek en faculteitsgebouwen binnen het door de UvA gekozen en binnen mogelijk
alternatieve clusteringsprincipes en wat is de bijbehorende zoekruimte voor de situering van
bibliotheek en faculteitsgebouwen in de Amsterdamse binnenstad?
1. De UvA wil het Binnengasthuisterrein transformeren tot een binnenstadscampus. De gekozen opzet sluit
aan bij het type van de hovencampus: een verzameling universiteitsgebouwen onderling verbonden door
een stelsel van hoven en pleinen. Het ontwerp van Cruz Y Ortiz voor de UB-BG kan zich meten met de beste
internationale voorbeelden en smeedt de nu betrekkelijk gefragmenteerde campus aaneen. Zowel in vorm
als gebruik kan de UB-BG het hart van de nieuwe hovencampus worden.
2. Mocht realisering van de UB-BG niet mogelijk zijn op de beoogde plek, dan moet voor een goed
functionerende hovencampus uitgegaan worden van een centrale situering van de UB-BG op of in de directe
omgeving van het Binnengasthuisterrein. Mocht daarvoor onvoldoende ruimte beschikbaar zijn, dan verdient
het aanbeveling de bibliotheek op het terrein zelf te realiseren en één van de departementen van de Faculteit
Geesteswetenschappen elders te situeren. De afstand tussen de bibliotheek en dit faculteitsgebouw dient in
dit geval niet groter te zijn dan 200 meter (afb. 23).
3. Een alternatief voor het clusteringsprincipe van de hovencampus is te koersen op realisering van een
universiteitskwartier. Dan verliest de campus weliswaar zijn compactheid, maar is sprake van een sterkere
menging met de stad. In feite is op dit moment al sprake van een universiteitskwartier in het zuidoostelijk
deel van de middeleeuwse stad in het gebied tussen Rokin, Damstraat-Hoogstraat, Kloveniersburgwal en
Binnenamstel. Wanneer de UB-BG in dit kwartier een centrale positie inneemt – in de nabijheid van de hoek
Oudezijds Achterburgwal-Grimburgwal – kunnen de loopafstanden naar faculteitsgebouwen beperkt zijn.
Afbeelding 25 laat zien wat vanaf de genoemde hoek de zoekruimte is voor faculteitsgebouwen in het
universiteitskwartier, uitgaande van loopafstanden van maximaal 400 meter.

23

Noten
[1] GIS = Geografische Informatie Systemen. De hier gebruikte tool is recent ontwikkeld aan de TU Delft,
afdeling Urbanism.
[2] Alexandra den Heijer: Managing the University Campus, TU-Delft 2011
[3] Metropolitane Interactiemilieus, onderzoek leerstoel Stad en Regio BK-Urbanism TU-Delft in
samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam en de Vereniging
Deltametropool; 2009-2012.
[4] Deze observaties zijn gebaseerd op de volgende literatuur:
- Mittler, E. (ed), 2006, Changing Needs. Changing Libraries. Documentation of new library buildings in
Europe, LIBER, Architecture Group Seminar, Utrecht, The Netherlands, March 22 – March 24, 2006
- Mittler, E. (ed), 2006, Furtherance of academic excellence. Documentation of new library buildings in
Cambridge, LIBER, Architecture Group
- Shill, H., et.al., Does the Building Still Matter? Usage Patterns in New, Expanded, and Renovated Libraries,
1995–2002, College & Research Libraries, March 2004, pp.123-150
- Wiegand, W, Library as Place, presentation to the 56th Biennial Conference North Carolina Library
Association “Your Library: the place to be”, Semtember 22, 2005
[5] Compendium voor de Leefomgeving - http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland, uitgave van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en
Researchcentrum (Wageningen UR).
[6] Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW):
Planologische kengetallen wonen en zorg, Innovatieprogramma Wonen en Zorg, Utrecht maart 2002.
[7] Bach, B., 1999, Urbanism’s interpretation of light rail
[8] Weidmann, U., 1993, Transporttechnik der Fussgänger, ETH, Zürich
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Bijlagen
Bijlage 1 International overview of the University Library as
central facility
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Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Beschrijving Fortis-complex
Omvang
Het Fortis-complex bestaat uit vier kantoorgebouwen aan het Rokin (huisnummers 9-15, 17, en 55) die
onderling verbonden zijn door middel van luchtbruggen, en haaks hierop een monumentaal pand (de voormalige ‘Vleeshal’) aan de Sint Pietershalsteeg, doorlopend naar de Oudezijds Voorburgwal.
Rokin 9-15 is een samengevoegd pand uit ongeveer 1900. Het bestaat uit 7 bouwlagen en heeft in de plint
een winkelbestemming (nu:reisbureau en schoenwinkel). Het zijn Rijksmonumenten. Op de verdiepingen
bevinden zich met name kantoor- en archiefbestemming. De verdiepingen variëren in grootte van ca 415 tot
525 m² vvo, verhuurbaar vloeroppervlak.
Totaal omvat dit deel van het complex 3273 m² vvo, inclusief de verhuurde plint van ca 520 m2 vvo.
Rokin 17 stamt eveneens uit 1900. Het heeft veel kleinere verdiepingen, variërend tussen 220 en 275 m² vvo
en is geheel in gebruik als kantoor. Via doorbraken zijn de kantoorverdiepingen in pand Rokin 9-15 direct
binnendoor bereikbaar. Het totale pand is ca 1280 m² vvo. Pand Rokin 55 is vanuit Rokin 17 alleen op de 3e
verdieping bereikbaar via een luchtbrug.
Rokin 55 is een modern kantoorpand met een inpandige garage in de kelder met plaats voor ca 60 auto’s.
Het is gebouwd in 1990 en een rechthoekig gebouw dat is opgetrokken uit natuurstenen gevels. Het gebouw
bestaat uit 8 bouwlagen. Op de 2e verdieping is een verbinding met het pand aan de Sint Pietershalsteeg
(‘Vleeshal’). Op de 3e verdieping is het gebouw via een luchtbrug verbonden met Rokin 17.
De kantoorverdiepingen variëren van ca 1315 tot 1730 m² vvo. De overige verdiepingen variëren in grootte
van ca 1880 m² vvo (kelder) tot ca 450 m² vvo (dakopbouw met technische ruimte). Het totaal is 14.000 m²
vvo. Op de begane grond wordt het pand doorsneden door de ‘Sint Pieterspoort’, een openbare onderdoorgang die Rokin met de Nes verbindt.
Sint Pietershalsteeg 3 (de voormalige ‘Vleeshal’) is ca 3000 m² vvo, verdeeld over 3 lagen en een Rijksmonument.
Het pand is op de 2e verdieping via een luchtbrug verbonden met het pand Rokin 55.

Functioneel
Rokin 9-15
De plattegronden van de verdiepingsvloeren worden gekenmerkt door een centrale kern waarin de voorzieningen als toiletten, lift en installaties zijn opgenomen. Rond deze kern loopt een gang die de aanwezige
kamers ontsluit en toegang geeft tot de trappen aan weerszijden van de kern. De grote diepte van het pand
en de centrale kern en trappen maken de plattegronden niet flexibel indeelbaar.
De verdiepingshoogten zijn gering. De verbinding en het hoogteschil met Rokin 17 is in de luchtbrug op
laag 2 door middel van een hellingbaan opgelost.
Rokin 17
De plattegronden bestaan uit een voorhuis en een achterhuis, waar tussen een lichthof en een kern zijn
gelegen. De kern bestaat uit een trappenhuis en een lift. Een centraal gelegen gang ontsluit de ruimten op de
verdiepingen. Zowel het voorhuis als het achterhuis zijn als open vloeren in te delen. Een beperking in het
voorhuis is de hellingbaan ten behoeve van de verbinding met Rokin 9-15 en in het achterhuis nemen de
toiletten één hoek in beslag. Het voorhuis en het achterhuis samen zullen nooit als één groot vloerveld ingezet
kunnen worden, doordat de lichthof en de kern een obstakel vormen. Ook in dit pand zijn de verdiepings-

hoogten gering. De verbinding met Rokin 55 sluit, via de luchtbrug en een hellingbaan, aan op de kern van
de derde verdieping.
Rokin 55
De rechthoekige plattegrond van Rokin 55 bestaat uit een langwerpige centrale kern met aan weerszijden
gangen die de kantoren aan de voor- en achtergevel ontsluiten. In deze centrale kern zijn de voorzieningen als
toiletten, liften, trappen en pantry’s opgenomen, net als enkele inpandige technische en facilitaire ruimten.
De plattegronden nemen op bepaalde delen van het pand trapsgewijs in diepte af, waardoor op de bovenste
lagen aan de Nes-zijde ondiepe ruimten ontstaan. De omvangrijke centrale kern met voorzieningen belemmert
een vrije indeelbaarheid van de vloervelden van gevel tot gevel.
De centrale entree heeft een dubbele hoogte en geeft toegang tot een liftkern en trappenhuis. Een openbare
onderdoorgang (‘Sint Pieterspoort’) op de begane grond scheidt het zuidelijke gedeelte van het gebouw af
van de centrale entree. Dit deel van het pand heeft een eigen ingang en is via een eigen trappenhuis verbonden
met de bovengelegen verdiepingen.
Op de begane grond zijn een keuken met personeelsrestaurant, de expeditiehaven en de ingang tot de parkeergarage, met een inpandige hellingbaan naar de parkeerplaatsen. De netto verdiepingshoogte is 2.7 m.,
met uitzondering van de gangzones die lager zijn.
Sint Pietershalsteeg 3-5 (voormalige ‘Vleeshal’)
De plattegrond van dit pand is langgerekt en ondiep met in het midden in de lengterichting de kern, waardoor het vloerveld in tweeën wordt gedeeld. Langs de noordgevel loopt de gang, langs de zuidgevel liggen
de kantoren. In de kern (tussen gang en kantoren) bevinden zich een trappenhuis, lift en toiletten. Op de
2e verdieping is de verbinding met Rokin 55 via een luchtbrug en een flauwe hellingbaan om het hoogteverschil tussen de panden te overbruggen. De verdiepingshoogte ter plaatse van de gangen is zeer laag. De
kantoorruimten hebben een ruimere verdiepingshoogte.

Constructief
De constructieve gegevens van het Fortis-complex zijn niet bekend bij de UvA. Op basis van een bezichtiging
zijn de volgende constateringen met betrekking tot de constructie gedaan:
De panden Rokin 9-15 en 17 hebben een dragende gevel en waarschijnlijk enkele interne dragende wanden.
Rokin 55 heeft een kolommenstructuur in combinatie met een dragende gevel en centrale stabiliteitskernen.
De langsgevels van de Sint Pietershalsteeg 3-5 zijn dragende gevels. De vloeren zijn in de kortste richting
van gevel tot gevel overspannen.
Het is niet bekend of de draagkracht van de vloeren van het Fortis-complex geschikt is voor functies anders
dan een kantoorfunctie, zoals bv. boekenopstellingen.

