De campusplannen van de UvA en de binnenstad

Motto:
De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de
aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam.
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De campusplannen van de UvA en de binnenstad
1 – Inleiding
De UvA wil zijn activiteiten in Amsterdam concentreren in vier gebieden met een campus-karakter.
Buiten het centrum zijn deze plannen al grotendeels gerealiseerd. Ook op het Roeterseiland is men al
een eindweegs onderweg, maar de plannen voor het eigenlijke binnenstadscluster verkeren nog in een
beginstadium. Daar staan zo’n twaalf vestigingen op de nominatie om door de UvA ontruimd te worden. Als dit programma voltooid is hebben de studenten voor hun studie buiten de campus niets meer
te zoeken. Er zullen kopers of huurders gezocht moeten worden en nieuwe bestemmingen. Al met al
zal de impact van de campusplannen voor de binnenstad groot zijn en naar onze mening niet positief.
In deze notitie wordt onderzocht wat de plannen voor het binnenstadscluster precies behelzen, welke
gebouwen het betreft en welke consequenties de voorgenomen concentratie heeft voor de binnenstad
en met name het gemengde karakter daarvan. Ook zullen suggesties worden gedaan voor wat er aan de
plannen zou moeten veranderen om negatieve gevolgen te voorkomen.
De UvA voegt zich met haar ontruimingsplannen in een lange rij van voorgangers. In de eerste
decennia na de oorlog verlieten vrijwel alle industriële ondernemingen het stadscentrum vanwege
ruimtegebrek en uit milieuoverwegingen, in de jaren daarna volgden banken en andere grote bedrijven
in de dienstverlenende sfeer. In dat verband moet ook de verplaatsing van het Binnengasthuis naar
Zuidoost worden genoemd. Naast voordelen als vermindering van het autoverkeer zijn aan deze centrifugale bewegingen ook grote nadelen verbonden. Het centrum ontleent zijn aantrekkelijkheid aan zijn
historiciteit, kleinschaligheid en monumentaliteit en vooral aan de veelzijdigheid aan voorzieningen
die er te vinden is. It’s all in the mix, zoals stadssociologen het uitdrukken. Wonen, werken en recreëren horen niet gescheiden te zijn maar gemengd en daar horen universitaire studie en andere vormen
van educatie gewoon bij, terwijl concentratie van universitaire activiteiten op het BG-terrein verschraling van het stadsleven elders in de (binnen)stad zou betekenen. Hier is sprake van een wederzijds
belang: het stadscentrum en de bevolking van de Universiteit hebben elkaar nodig en het bestaande
evenwicht tussen beide dient versterkt te worden in plaats van verstoord. In deze notitie wordt die
problematiek benaderd vanuit het algemene stedelijke belang. Alleen voor zover nodig om tot een
consistent betoog te komen zal daarnaast aandacht worden besteed aan de motiveringen van de UvA.
Het commentaar van de afdeling Huisvestingsontwikkeling van de UvA op de vorige versie van deze
notitie1 is reeds verwerkt in de voorliggende tekst.
In par. 2 worden de plannen voor de hele stad beschreven, waarna in par. 3 wordt gefocust op
de binnenstad, met de nadruk op de ruimtelijke en historische context. Daarna volgen in par. 4 een
analyse in par. 5 een slotbeschouwing met aanbevelingen. Alles zoals opgemerkt met het oog op het
belang van het stedelijk leven in de binnenstad.
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2 - De plannen voor de hele stad
2a - De algemene ambities van de UvA
In het vroegere huisvestingsplan 2005-2015 had de UvA enkele doelstellingen opgenomen waarin het
verlangen naar de band met de stad duidelijk tot uiting kwam:
1e Een karakteristieke en herkenbare uitstraling, zodat de identiteit en zichtbaarheid van de universiteit worden versterkt
e
2 Als stadsuniversiteit de cultuur en geschiedenis van de stad te bewaren en te ontsluiten
3e Te fungeren als ontmoetingsplaats voor mensen die zich bezighouden met wetenschap en cultuur
4e Een inspirerend lokaal centrum met een mondiale toegang tot informatie te zijn.
Het belangrijkste uitgangspunt van dit huisvestingsplan was ‘dat de UvA een stadsuniversiteit
is en dus in de stad wil blijven’. Dit laatste is nog steeds het geval, maar uit het nieuwe meerjarenplan
2010 blijkt dat er momenteel anders wordt gedacht over de wijze waarop de band tussen Universiteit
en stad tot stand moet komen2. In het meerjarenplan zijn de ambities weergegeven die de UvA samen
met de HvA (Hogeschool van Amsterdam) wil realiseren. Deze worden hier in extenso geciteerd omdat ze worden opgevoerd als fundamenten van het huisvestingsbeleid.
De UvA wil samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het AMC kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek aanbieden, met als ambities:
- Optimaal studiesucces en intellectuele ontplooiing voor iedere student
- Een hogere positie op de gerenommeerde internationale rankings
- Top 3 universiteit van de brede klassieke universiteiten in Nederland
- Amsterdam uit te bouwen tot het grootste landelijke centrum voor fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek
- Beste onderzoekspartner voor bedrijven in de randstad
- Nauwe samenwerking met alle relevante stedelijke en regionale partners in overheid en bedrijfsleven
(VU, gemeente, NWO/KNAW instituten)
- Versterking van de vervlechting met de kunst en de cultuur in Amsterdam
- Oprichting van het Amsterdam University College in samenwerking met de VU.
Het meerjarenplan 2010 geeft ook aan hoe de UvA momenteel denkt over de band tussen stad
en student, namelijk door een ‘open stadscampus’ te realiseren met als doel om studenten, docenten en
onderzoekers op een natuurlijke en gemakkelijke manier met elkaar in contact te laten komen. De
relatie met de stad komt dan tot stand doordat studenten en staf buiten de campus gebruik zullen maken van de culturele en maatschappelijke voorzieningen die de stad rijk is. Verder moeten de bindingen tussen studenten en medewerkers van de verschillende onderdelen van de UvA worden versterkt
en is er ruimte voor de faculteiten om een eigen sfeer te creëren op de universiteitsterreinen. Ook zouden er door de campusvorming minder studenten vertrekken voordat ze zijn afgestudeerd. Onderwerpen uit het meerjarenplan 2005-2015 zoals ‘karakteristieke uitstraling’ of de bijdrage aan de geschiedenis en cultuur van de stad komen niet meer aan de orde.
Het aantal studenten bedroeg in 1991 ca. 28.000, daalde in de jaren erna tot 21.000 en was in
2007 weer terug op het oude niveau van 1991.

Afb. 1 – Aantallen aan de UvA ingeschreven studenten van 1877 tot 2001. De daling sinds 1991 heeft zich na
2001 niet doorgezet. In 2007 was het aantal van 1991 weer bereikt (zie afb. 6) 3.

Een greep uit de vele overige onderwerpen die in het meerjarenplan 2010 worden behandeld
en waarop hier vooralsnog niet verder wordt ingegaan:
- Korte- en langetermijnplanning
- Het adagium ‘klein binnen groot’, d.w.z. ‘zorgen voor herkenbare eenheden met voldoende ruimte
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voor studenten en staf om elkaar te ontmoeten’
- Het streven om de onderhoudskosten te beperken
- Analyse van de ruimtebehoefte per faculteit en per soort (kantoor, collegezalen etc.) in 2020
- Prognose van het aantal studenten (zie grafiek met onderschrift)
- Het streven naar duurzaamheid in algemene zin (in 2020 30% energiezuiniger zijn dan in 2005,
toepassing warmtekrachtkoppeling) en bij renovatie en nieuwbouw (duurzaam bouwen, bij planvorming eerst bezien of gebouwen in aanmerking komen voor renovatie of herbestemming)
2b – Een halve eeuw discussie
De UvA is niet alleen ruimtelijk maar ook historisch sterk verknoopt met de binnenstad. Sommige
panden zijn eeuwenoud en veel panden hebben een aanzienlijke rol gespeeld in de geschiedenis van de
stad en weerspiegelen de geest van bepaalde tijdperken. Het oudste pand is de laatmiddeleeuwse Agnietenkapel, waar alles in 1632 is begonnen en waar toen de universiteitsbibliotheek gevestigd werd
als voortzetting van de uit 1578 daterende stadsboekerij. Andere panden staan weer voor andere tijdperken. Het Bungehuis bewijst dat Amsterdam als koopmansstad ook een kleine honderd jaar geleden
nog grote allure had en het veel jongere PC-Hoofthuis staat model voor de ideologische strijd en de
architectuur uit de stadsvernieuwingstijd. Het loont de moeite om na te gaan hoe deze gevarieerde
collectie gebouwen tot stand is gekomen.
De wieg van de voorganger van de Amsterdamse Universiteit, het Atheneum Illustre, stond in
de kapel van het voormalige Agnietenklooster aan de Oudezijds Voorburgwal. Hier gaven de hoogleraren Barlaeus en Vossius in 1632 hun eerste lezingen. In de loop van de negentiende eeuw werd de
kapel te klein voor het toenemende aantal faculteiten en studenten. Vanaf die tijd is de Universiteit van
Amsterdam, eigenlijk zonder ophouden, op zoek geweest naar een passende huisvesting. In de jaren
zestig spitste de discussie over de vestigingsplaatsen zich toe op concentratie in één campusachtig
gebouw naar Amerikaans voorbeeld, óf spreiding over drie kernen: Oudemanhuispoort, Roeterseiland
en Academisch medisch Centrum in Zuidoost. Voor het campusplan werden plaatsen aan de rand van
de stad voorgesteld. Uiteindelijk kreeg de opvatting dat de universiteit een integraal onderdeel van het
stedelijk leven moet zijn, en dus in de binnenstad aanwezig moest blijven, het overwicht4.
Deze woorden zijn twintig jaar geleden geschreven, maar de discussie is al van veel oudere
datum. In 1955 besloot de gemeenteraad om de Universiteit niet naar een buitengebied te verplaatsen
maar in de binnenstad te blijven. Er werd een driekernenplan opgesteld met vestigingen op het Roeterseiland, op het WG-terrein en in het verwaarloosde Oudemanhuispoortcomplex, met de restauratie
waarvan in 1959 werd begonnen. Geldgebrek verhinderde echter een structurele aanpak van het gebouwenprobleem. De UvA was nog een gemeente-universiteit en kreeg voor de huisvesting geen cent
subsidie van het Rijk. Pas in 1961 werd de Universiteit een autonoom instituut dat daarop aanspraak
kon maken. Aanvankelijk betaalde het Rijk 95% van de kosten, in 1970 werd dat 100%5. Pas toen kon
de herhuisvesting van de Universiteit in het centrum een aanvang nemen.
Renvooi:
A: A-faculteit, 139.000 m2,
BG-terrein en omgeving
B: B-faculteit, 226.000 m2
Roeterseiland
U: Uilenburg, 150.000 m2

Toelichting:
Kern A bevatte o.a. nog het Bushuis
en het Oostindisch huis. Van de
kern Uilenburg is alleen het inmiddels gesloopte Maupoleum (boven
de letter U) gerealiseerd.
Afb. 2 – Plan voor drie kernen in de binnenstad, 19676

Inmiddels waren er plannen ontwikkeld voor drie kernen in het centrum, zie afb. 2. Als onderdeel van het cluster Uilenburg kwam in 1971 het Burgemeester Tellegenhuis ofwel het Maupoleum tot
stand als huurpand (afb. 3). Dit gebouw was door de gerenommeerde architect Zanstra ontworpen in
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een stijl en schaal die pasten in een tijd waarin grote doorbraken als heilzaam werden gezien en waarin
megagebouwen als passende omlijsting moesten dienen voor de autowegen die door de binnenstad
zouden gaan lopen. Maar het kwam juist tot stand toen de omslag van grootschaligheid naar kleinschaligheid zijn doorbraak beleefde in het denken over de stad. Met zijn gigantische afmetingen bleef dit
gebouw een eenling en een dissonant in zijn omgeving, waar niemand van hield. Het gebouw werd al
in 1994 gesloopt om plaats te maken voor (iets) kleinschaliger bebouwing. De problematiek van het
Maupoleum kan model staan voor de problematiek waar de UvA in het centrum sedertdien steeds mee
te maken heeft. Gemeentebestuur en UvA zijn het er over eens dat de UvA in het centrum moet blijven, maar de grote aantallen vierkante meters die men nodig heeft leiden tot al te omvangrijke bouwprogramma’s, zodat de grootschalige gebouwen die daar het gevolg van zijn niet passen in de kleinschalige context van het oude stadscentrum. Dat dilemma speelt voortdurend een rol in de elkaar opvolgende planningen.
Toelichting
Dit immense gebouw is in 1971 gesticht
en paste perfect in de naoorlogse doorbraaksfeer met de daarbij horende massale sloop van gebouwen en voorrang
voor het autoverkeer, zie vooraan rechts.
Door gewijzigde inzichten is het gebouw
al in 1994 gesloopt en is ook de autotunnel sindsdien verdwenen
Afb. 3 - Het Maupoleum gezien vanaf de Weesperstraat

Er waren plannen voor nog meer huurpanden met Maupoleumachtige afmetingen op de locatie
Valkenburg/Uilenburg. Ook deze plannen riepen vanwege hun grootschaligheid heftige protesten op
van buurtbewoners. De beoogde gebruikers en de Universiteitsraad maakten eveneens bezwaar, waarna de plannen daar werden afgeblazen.
In 1973 werd het roer weer omgegooid en nam het College van Bestuur van de UvA het zevenkernenplan aan7. De UvA zag af van het systeem van huurpanden en trad zelf weer op als bouwheer. In 1984 kwam in dat kader het PC Hoofthuis tot stand. Ter toelichting weer een citaat uit het
grachtenboek8:
Het imposante PC-Hoofthuis op Singel 165-185 herbergt het grootste deel van de Faculteit
der Letteren van de Universiteit van Amsterdam. Vóór de ingebruikneming in 1984 was de faculteit
her en der door de stad gehuisvest. De explosieve groei van de Universiteit na de oorlog en de steeds
veranderende opvattingen van de rol van de Universiteit in de stad leidde tot een zeer wisselvallig
beleid met veel aan- en verkopen, verbouwingen en verhuizingen. Het bijeenbrengen van verschillende
instituten in één groot gebouw, middenin de binnenstad, weerspiegelt het recente beleid van het Universiteitsbestuur en markeert een voorlopig eindpunt in de lange geschiedenis van de omzwervingen
van de Universiteit door Amsterdam.
Hoewel het PC Hoofthuis qua grootte vergelijkbaar was met de afgeblazen huurpanden bleek
het in de optimistische stadsvernieuwingssfeer van de jaren tachtig wél acceptabel in de publieke opinie, mede dankzij de visuele opdeling van zijn enorme bouwvolume in wat kleinere segmenten.
Eén van de andere binnenstadskernen was het BG-terrein (zie par. 3c). Daar werd na langdurige discussie gekozen voor gemengde bebouwing, deels UvA en deels woningbouw. Het hiervoor geschetste ruimtelijke dilemma zorgde ook daar voor grote vertragingen.
2c - De vier clusters
Uiteindelijk maakte het zevenkernenplan van 1973 in 1998 plaats voor het huidige vierclusterplan.
Volgens het meerjarenplan 2010 zullen alle activiteiten de komende tien jaar geconcentreerd worden
in de volgende vier campussen:
- De alphawetenschappen in het Binnenstadscluster Oudemanhuispoortcomplex en BG-terrein
- De gamma’s op het Roeterseiland (in uitvoering)
- De beta’s in het Sciencepark in Oost (bijna gereed)
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- De medische wetenschap in het AMC-complex (al veel eerder gerealiseerd).
Het meerjarenplan geeft ook aan hoeveel vierkante meter in de toekomst beschikbaar zal zijn voor
onderwijs en onderzoek9. Tot 2020 is in de hele stad voor 220.000 m2 bruto vloer oppervlak (bvo) aan
nieuwbouw en renovatie gepland, wat bijna de helft is van de bestaande gebouwenvoorraad10. In de
eindsituatie zal het eigenlijke binnenstadscomplex voor onderwijs en onderzoek in totaal 43.100 m2
fno (functioneel nuttig oppervlak) beslaan, te weten Oudemanshuispoort 10.700 m2, BG-terrein
26.400 m2 (waarvan 14.500 m2 bibliotheek) en Oude Turfmarkt 6.000 m2.

Afb. 4 - De vier clusters Binnenstad, Roeterseiland, Sciencepark en AMC.

Het Roeterseilandcluster meet straks 135.000 m2 bvo en zal 15.000 studenten herbergen. Het
grenst aan de toekomstige Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam, die gerealiseerd zal
worden op en nabij het terrein van het gesloopte Wibauthuis. Deze campus zal 25.000 studenten tellen,
die gehuisvest zullen worden in 100.000 m2 bvo. Beide aan elkaar grenzende campussen bieden samen dus plaats aan het duizelingwekkende aantal van 40.000 studenten11.
De gamma’s zullen zich op het Roeterseiland vestigen, d.w.z. de FEB (Faculteit Economie en
Bedrijfskunde) samen met de twee faculteiten FMG (Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen) en FdR (Faculteit der Rechten), die nu op het BG-terrein of in de Oudemanhuispoort zijn gehuisvest. Daar worden de door hen te ontruimen vierkante meters straks bezet door de diverse afdelingen
van de FGw (Faculteit der Geesteswetenschappen), die daar deels al gevestigd zijn en zich voor de rest
in op te geven panden elders in de binnenstad bevinden. Om al deze plannen te realiseren moet er zeer
veel worden gebouwd, verbouwd en verhuisd, wat bij de gebruikers veel weerstanden oproept.
2d – Het toekomstperspectief
Het Sciencepark is al bijna helemaal gerealiseerd, de beta’s van het Roeterseiland kunnen daar nu of
binnenkort hun nieuwe onderkomens betrekken. Dat is dan het sein om de ingrijpende verbouwing van
het Roeterseilandcomplex te starten. De ingrepen in de binnenstad komen als laatste aan bod. Afb. 5
geeft een beeld van het tijdsaspect zoals het eruit zag voordat de Amsterdamse rechtbank de plannen
voor de bibliotheek op het BG-terrein had geblokkeerd. De gevolgen daarvan voor de bouwplannen
zijn nog niet bekend maar zullen zonder twijfel ingrijpend zijn.

Afb. 5 - Het tijdschema uit het Meerjaren Huisvestingsplan 2010
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Dat de plannen van de UvA voortdurend aan verandering onderhevig zijn is mede het gevolg
van de wisselingen in de aantallen studenten en de prognoses. Tussen 1980 en 1986 kromp de formatie
met 20%, maar na een daaropvolgende lichte groei verwachtte het Ministerie in de jaren tot 2000 een
forse krimp van 33%12. Die krimp kwam grotendeels tot stand, maar daarna is de studentenpopulatie
weer zo sterk gegroeid dat het oude niveau alweer is bereikt (zie afb. 6).
Het meerjarenplan 2010 rekent alweer op een stijging met 33% van 2007 tot 2020, waarna
overigens weer een afname wordt verwacht met 10%13, zie de grafiek. Die percentages zijn prognoses
van het Ministerie, dat de daling van omstreeks 1995 gedeeltelijk toeschrijft aan de toenmalige wijziging van de studiefinanciering14. De groei of afname van het aantal ingeschreven studenten is van invloed op de toekomstige ontwikkelingen. Het grillige verloop van de studentenpopulatie dat uit de
grafiek duidelijk naar voren komt is een complicerende factor. Net als in het verleden kunnen zich ook
in de toekomst weer onverwachte stijgingen en dalingen voordoen, want het verloop is niet alleen
afhankelijk van de voorspelbare demografische ontwikkelingen maar ook van de onvoorspelbare politieke besluitvorming. Versoepeling van de toelatingseisen of studiefinanciering heeft stijging tot gevolg, maar het omgekeerde kan zich even goed voordoen.

Afb. 6, Aantallen ingeschreven studenten vanaf 199215.
De stippellijn geeft de prognose aan tot 2020 en daarna, d.w.z. 33% groei van
2006/2007 tot 2020 en 10% krimp in de periode na 2020.
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3 –De plannen voor de binnenstad excl. Roeterseiland
3a – Door UvA te ontruimen gebouwen16
Onderstaande afbeelding illustreert de gevolgen van de campusplannen. Het beeld is niet helemaal
compleet, aangezien er behalve de 12 te ontruimen panden17 buiten het afgebeelde deel van de binnenstad nog ca. 10 huurpanden zijn die ook ontruimd kunnen worden, zie de bijlage met de adressen.

Renvooi:
1 BG-terrein
(O.a. Allard Pierson Museum, Bibliotheek Bijzondere Collecties, Mensa,
Crea en de geplande maar
niet gerealiseerde UB)

UvA-gebouwen in het centrum, huidige situatie

2 Oudemanhuispoort
3 Spinhuis
4 Bushuis en
Oost Indisch Huis
5 Universiteitstheater
6 Maagdenhuis
7 Maagdenhuisannexen
8 Aula (Lutherse kerk)
(in huur) en Spui 25-27
9 UB
10 Cedla
11 Kunsthistorisch Inst.
12 Bungehuis
13 PC Hoofthuis
14 Agnietenkapel en
Purperhoedenveem

Renvooi:
1 BG-terrein
(zie boven)

2 Oudemanhuispoort
3
4
5
6
7

Spinhuis
Bushuis - Oostindisch Huis
Universiteitstheater
Maagdenhuis (a)
Maagdenhuis annexen (a)

8 Aula (Lutherse kerk)
9
10
11
12
13

(in huur)
UB
Cedla
Kunsthistorisch Instituut
Bungehuis
PC Hoofthuis

14 Agnietenkapel en
Purperhoedenveem
(a) Men overweegt het Maagdenhuis en zijn belendingen in
de Handboogstraat na 2016
door UvA te ontruimen, ook al
staan ze nog op de officiële lijst
met te handhaven panden.

UvA-gebouwen in het centrum na volledige sanering
Afb. 7 – UvA-gebouwen in de binnenstad nu en straks.
Het trapeziumvormige gebouw rechts onder het cijfer l is de aanduiding op het bestemmingsplan van de nog niet gerealiseerde Universiteitsbibliotheek, voor het overige is de bebouwing van BG-terrein en Oudemanhuispoort overgenomen van het wandbord dat op afb. 8 is weergegeven. De huurpanden zijn gearceerd aangegeven, behalve t.p.v. het BG-terrein en het Oudemanhuispoortcomplex, waar bijna alle gebouwen
eigendom van de UvA zijn. Voor toelichting op de complexen 1 en 2 en de gebouwen 3 t/m 14 zie par. 3b. Adressen zie bijlage en afb. 8.
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3b - UvA-eigendommen in het centrum in ruimtelijke en historische context18.
NB Van de huurpanden is hier alleen de Aula / Lutherse kerk opgenomen.
1, BG-terrein
Blijft gehandhaafd. Diverse adressen, zie ook afb. 8 19.
Foto: het BG-terrein is het gebied onder de stippellijn.

De meeste gebouwen op het BG-terrein zijn 19e eeuws, de
Bibliotheek Bijzondere Collecties bevat echter nog in oorsprong 17e eeuwse elementen, zoals de drie Vingboonspanden. Op de foto vooraan links het Allard Pierson Museum,
het poortje in het gebouw rechts daarvan geeft toegang tot
de Bijzondere Collecties. Middenin v.l.n.r. Crea, Mensa,
Chirurgische Kliniek en Zusterhuis; de laatste twee waren
bestemd als locatie voor de nieuwe UB.
2, Oudemanhuispoort-complex
Blijf gehandhaafd. Adressen: Oudemanhuispoort 2-3 en 4-6, OZ Achterburgwal
211-225 en Kloveniersburgwal 66-74 en 82.
Foto: het Oudemanhuispoort- complex is het gebied boven de stippellijn.

Het oorspronkelijk uit 1601 en 1616 daterende Oudemannen- en Vrouwenhuis is in 1754-1757 herbouwd en werd In
1879 hoofdzetel van de Universiteit. Die functie is in 1961
overgenomen door het Maagdenhuis. Sindsdien fungeert
het sinds 1959 gerenoveerde Oudemanhuispoort-complex
als faculteitsgebouw.
3, Spinhuis
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: OZ Achterburgwal 185.
Foto: het Spinhuispoortje, ca 1645.

Oospronkelijk was dit het Amsterdamse tuchthuis voor vrouwen, die tijdens het uitzitten van hun straf onder meer verplicht
waren te spinnen. Deze inrichting is 1597 gesticht in een deel
van het voormalige Sint-Ursulaklooster. Het pand is na een
brand in 1645 herbouwd; het beroemde Spinhuispoortje dateert
uit die tijd. In 1782 kreeg het complex een andere functie, in de
vorige eeuw kwam het in gebruik bij de UvA.
4a, Oost Indisch Huis
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Oude Hoogstraat 24.
Foto: binnenplaats OI-huis met links de neo-zijgevel ban het aangrenzende Bushuis.

In 1606 gebouwd voor de Amsterdamse Kamer van de VOC en
in 1633 uitgebreid. De oudste binnenplaatsgevel is vrijwel zeker
ontworpen door Hendrik de Keyser. Bij de restauratie in 1976 is
de vergaderzaal van de Heren XVII van de landelijke VOC gereconstrueerd. Net als het Spinhuis en het Bushuis kwam het
gebouw in de vorige eeuw bij de UvA in gebruik.

4b, Bushuis
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Kloveniersburgwal 48.

Het oorspronkelijke, uit 1550 daterende gebouw dankt zijn
naam aan het feit dat het diende als geschutsmagazijn van
Amsterdam (bus = geweer). In 1603 kwam het in gebruik bij de
VOC. Na afbraak in 1890 is het huidige neogotische pand ontstaan, naar ontwerp van Rijksbouwmeester Peters.
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5, Universiteitstheater
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Nieuwe Doelenstraat 16-18.
Foto: gevel Doelenstraat.

In dit gebouw met zijn negentiende eeuwse uiterlijk is het
universiteitstheater gevestigd, dat verbonden is aam de vakgroep theaterwetenschap van de UvA. Het grenst aan de achterzijde aan de Amstel/Kloveniersburgwal.

6, Maagdenhuis
Wordt wellicht na 2016 door de UvA ontruimd. Adres: Spui 21.
Foto: aanzicht vanaf Spui.

Het Maagdenhuis is in 1787 door de stadsarchitect Van der
Hart gebouwd als weeshuis voor katholieke meisjes. Het pand
is in 1961 door de Universiteit gekocht als zetel van het bestuur van de Universiteit, dat tot dan in de Oudemanhuispoort
gevestigd was. Momenteel zetelen hier de bestuursstaven van
zowel de UvA als de HvA (Hogeschool van Amsterdam).
7, Maagdenhuis-annex
Eventueel na 2016 te ontruimen. Adres: Handboogstraat 5-9, Spui 25-27.
Foto: deze panden zijn op de foto niet zichtbaar.

De buurpanden van het Maagdenhuis in de Handboogstraat
zijn in gebruik bij de bestuursstaven van UvA en HvA en op
Spui 25-27 zetelt het Academisch Cultureel Centrum.
8, Aula, Lutherse kerk
Blijft als huurpand in gebruik. Adres: Singel 411 / hoek Spui.
Foto: aanzicht vanaf het Spui.

De kerk is in 1632 gebouwd op een onregelmatig grondvlak
en is in vrijwel de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De
Lutherse gemeente houdt er nog steeds haar zondagse kerkdiensten, door de week is het gebouw als huurpand in gebruik
bij de UvA, onder andere voor promoties en als collegezaal.
Voor dit laatste doel zijn de galerijen voorzien van TVschermen en van schrijfplankjes aan de stoelen.
9, Universiteitsbibliotheek (UB)
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Singel 421-427.
Foto: v.l.n.r. de panden 421 (gedeeltelijk), 423-427.

Wegens bouwvalligheid van de Agnietenkapel (zie daar) is de
UB in 1881 overgebracht naar de voormalige Handboogdoelen Singel 421, dat zijn huidige uiterlijk in 1733 verkreeg. Bij
restauratie in 1968 kwamen veel 16e eeuwse onderdelen tevoorschijn. In of na 1919 is het naastliggende Nieuwe Bushuis
erbij getrokken met zijn uit 1606 daterende renaissancegevel.
In 1960 kwam het hoofdgebouw tot stand, met zijn niet door
iedereen gewaardeerde uiterlijk. Achter deze verschillende
gevels vormt de bibliotheek een doorlopend geheel. Zeer veel
boeken en tijdschriften zijn op afstand opgeslagen in een depot in Zuidoost; in 1990 al 40 strekkende kilometer.
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10, Cedla
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Keizersgracht 395-397.
Foto: 395 is de tweede gevel van links, 397 de derde.

De afkorting staat voor ‘Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika’. Het centrum is gevestigd in twee
grachtenpanden, zijnde de middelste twee van de vierling
Keizersgracht 393-399. Deze zijn in 1665 door vier verschillende opdrachtgevers in identieke stijl gebouwd. De voorgevel van 397 is in 1790 geheel vernieuwd.
11, Kunsthistorisch Instituut (KHI)
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Herengracht 286-290.
Foto: het KHI zit in het grote pand midden op de foto.

In 1921 gebouwd als hoofdkantoor van de NV Deli Maatschappij Batavia. Het statige interieur met zijn geglazuurde
tegels en andere authentieke elementen doet in de verte denken aan het interieur van het Bungehuis, dat uit dezelfde
periode stamt. De bibliotheek heeft een ‘open uitlening’.
12, Bungehuis
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Spuistraat 210-212 / Singel 239.
Foto: gevels Spuistraat / hoek Paleisstraat.

In 1934 liet de heer Bunge dit pand als hoofdkantoor voor
zijn bedrijf optrekken in een voorname stijl, met toepassing
van kostbaar natuursteen en bronzen puien. Sinds 1971 bij
de UvA in gebruik, aanvankelijk tijdelijk maar nadat verhuizing naar een groot pand in Uilenburg niet doorging na aankoop in 1974 definitief. Het gebouw bevat naast een bibliotheek voornamelijk kantoren en collegezalen.
13, PC Hoofthuis
Wordt door de UvA ontruimd. Adres: Spuistraat 128-134 / Singel 165-185.
Foto: de Singel-gevel; het bijbehorende jugendstilgebouw het ‘Witte Huis’ op de
hoek van de Raadhuisstraat staat er net niet op.

In 1984 door de UvA gebouwd naar ontwerp van Theo
Bosch en Aldo van Eyck. Zij hebben aansluiting gezocht bij
de schaal van de binnenstad door het aanbrengen van geledingen, terwijl het daglicht via de dieper liggende raampartijen tussen die geledingen tot diep in het gebouw doordringt. Net als in het KHI kan het publiek ook hier bij de
boeken. Het Jugendstilpand van 1899 op de hoek van de
Raadhuisstraat maakt deel uit van dit grote complex.
14, Agnietenkapel en Purperhoedenveem
Blijft bij de UvA in gebruik. Adres: OZ Voorburgwal 229-231.
Fotot: de kapel gezien vanaf de OZV-wal met links het Purperhoedenbveem.

Deze kapel is in 1470 gesticht als kloosterkapel van de franciscaanse zusterorde van de Heilige Agnes. In 1632 namen
Barlaeus en Vossius de bovenverdieping in gebruik als collegezaal, waarmee de stichting van het Atheneum Illustre
een feit was, de oudste voorganger van de UvA. Van 1632
tot 1864 was hier ook de Universiteitsbibliotheek gevestigd,
in 1921 gevolgd door het Universiteitsmuseum. Momenteel
is de kapel in gebruik voor ontvangsten en promoties. De
Pedel zetelt ernaast, in het Purperhoedenveeem.
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3c – Het BG-terrein nader belicht

1
2
3
4
5
6

FGw
CREA
Studentenservices
Academische Club
FMG, Studiecentrum, Mensa Atrium
Agnietenkapel

7 Allard Pierson Museum
8 UB Bijzondere Collecties
9 Musemcafé
10 FGw
11 Studentenhuisartsen
12 Universiteitstheater FGw

FMG Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
FGw Faculteit der Geesteswetenschappen

13 FGw, FdR
14 CREA, Studentencentrum, Folia
15 Kinderdagverblijf Stek!
16 FdR en Studiezalen (Oudemanhuispoort)
17 FMG, FdR, UB, Studiecentrum
(Oost Indisch Huis/Bushuis)
18 FMG (Spinhuis)

FdR Faculteit der Rechtsgeleerdheid
UB Universiteitsbibliotheek

Afb. 8, Bebouwing UvA op en nabij het BG-terrein
Foto van het geëmailleerde bord op de zijgevel van gebouw 14 met de daarop aangegeven bestemmingen. De nummers bij de
driehoekige pijltjes zijn de huisnummers. Zoals te zien valt ligt het gebouwencomplex Spinhuis / Bushuis / Oost Indisch huis
(17 en 18) heel dicht bij de gebouwen op het BG-terrein, desondanks blijven ze volgens het meerjarenplan 2010 niet bij de
UvA in gebruik. De adressen zijn ook vermeld in de adressenbijlage.

Sinds het vertrek naar Zuidoost van het Binnengasthuis omstreeks 1980 is er gestudeerd op nieuwe
bestemmingen voor dit gebied. In 1997 werd het plan gelanceerd om aldaar een humaniorabibliotheek
te vestigen, waar de collecties van de UB aan het Singel, het PC-Hoofthuis en het Bungehuis ondergebracht zouden worden20. Totaal was daarvoor 22.000 m2 nuttig vloeroppervlak nodig. Daarvan is inmiddels 4.000 m2 gerealiseerd in de bebouwing naast het Allard Piersonmuseum aan de Turfmarkt, de
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Bibliotheek Bijzondere Collecties (BC). Onder meer berust daar nu het oudste boekenbezit van de
Universiteit, inclusief de boeken die sinds 1578 daarvan de kern vormen.
Voor de overige 18.000 m2 wilde men aanvankelijk een deel van de nog tamelijk nieuwe sociale woningbouw op het terrein slopen, waarvan na hevige protesten werd afgezien. De bibliotheek zou
voornamelijk ter plaatse van het oude zusterhuis en de chirurgische kliniek komen. Op de gevels langs
de Nieuwe Doelenstraat na zouden die gesloopt moeten worden en de nieuwbouw zou plaatselijk hoog
boven de bebouwing langs de randen van het BG-terrein uitsteken. In het bestemmingsplan werd dit
laatste onmogelijk gemaakt en werd de hovenstructuur voorwaardelijk veilig gesteld21. Enkele hoofdpunten uit elf jaar planlogische procedures:
2000
2002
2004
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Eindrapportage Stedenbouwkundige verkenning BG-terrein, negatief advies ARM22
Bestemmingsplan BG-terrein door gemeenteraad vastgesteld en door GS goedgekeurd.
Raad van State keurt bestemmingsplan BG-terrein vrijwel geheel goed
Staatssecretaris OCW wijst bezwaar UVA tegen aanwijzing tot Rijksmonument BG-gebouwen af
UvA dient beginselaanvraag in bij stadsdeel
Na voorlopig akkoord DB dient UvA aanvraag bouwvergunning in
Deelraad akkoord, ondanks voorgenomen sloop monumenten en negatief advies RACM
Unesco (Icomos) maakt in kader werelderfgoed bezwaar tegen sloop monumenten op BG-terrein
Verlening monumentvergunning voor sloop en vrijstelling art. 19 voor aantasting hovenstructuur
Rechtbank vernietigt vergunning en acht beroep daartegen bij voorbaat vruchteloos. UvA gaat in
beroep, stadsdeel Centrum besluit dat niet te doen23.

In een twaalf pagina’s tellend vonnis24 kwam de Amsterdamse Rechtbank op 30 maart 2011 met verwijzing naar de adviezen van o.a. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RACM), de plaatselijke
monumentencommissie (ARM) en de welstandscommissie tot het oordeel dat het besluit van het stadsdeel om de vergunning te verlenen op ondeugdelijke gronden was genomen en daarom vernietigd
moest worden. De Rechtbank zag geen aanleiding de ‘bestuurlijke lus’ toe te passen; m.a.w. zij geeft
de UvA geen kans om de vernietiging van het besluit van het stadsdeel ongedaan te maken door de
plannen aan te passen25. Juristen lezen hierin ook een welgemeend advies aan het stadsdeel om tegen
het vonnis geen beroep aan te tekenen.
De rechtbank verwijst in zijn vonnis naar het ARM-advies van 200026, waaruit de volgende
citaten. ‘Het programma vindt zijn oorsprong in de eerder uitgesproken wens te komen tot een viertal
clusters, verdeeld over heel Amsterdam. […]. Er wordt niet duidelijk gemaakt waarom clustering voor
de nieuwe vormen van onderwijs nodig is.. […] De ARM vraagt zich af of er voldoende gekeken is
naar alternatieve (combinaties van) locaties’. De te slopen panden waren nog niet als monument aangewezen maar er was al wel een waardestelling beschikbaar die door de ARM als valide werd beoordeeld. ‘Volgens de ARM mogen dergelijke monumentwaardige gebouwen niet gesloopt worden, maar
moet gekeken worden hoe de potenties van deze gebouwen beter benut kunnen worden. De inzet van
de UvA behoort te zijn dat de bestaande monumenten van betekenis zijn en daarmee een inspiratiebron
vormen voor de binnenstad’. Ook over de omvang van de geplande bouw liet de ARM zich uit: Sinds
de binnenstad als beschermd stadsgezicht is bestempeld, mogen volgens de ARM ‘complexen met een
dergelijke omvang, structuur en hoogte geen doorgang vinden’.
De negatieve conclusies van de rechtbank zijn in dit ARM-advies van elf jaar geleden vrijwel
allemaal terug te vinden. Met dit vonnis in de hand kunnen nieuwe plannen worden gemaakt waarvan
bij voorbaat vaststaat dat de bouwvergunning vlot zal worden verleend. Als het bestemmingsplan
wordt gevolgd en als recht wordt gedaan aan de monument-status van de gebouwen kan het geen probleem opleveren, al zal er op de vierkante meters moeten worden ingeleverd. Maar misschien is dat
een overkomelijk probleem, nu de digitalisering veel verder is voortgeschreden dan waar tien jaar
geleden rekening mee werd gehouden. Aangezien leners bij de UB hun boeken per mail moeten bestellen maakt het hen niet uit waar dat boek bewaard wordt. Er verloopt immers toch enige tijd tussen
bestellen en afhalen. Voor het halen of terugbezorgen van een boek is op de UB aan het Singel ook
geen baliecontact meer nodig sinds het nieuwe systeem van halen en brengen daar enkele jaren geleden is ingevoerd. Dergelijke succesvolle innovaties zullen de gewenste lay-out van een nieuwe bibliotheek op zijn minst beïnvloeden.
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4 De plannen voor de binnenstad excl. Roeterseiland kritisch bezien
4a, De campus en de doelstelling ‘beter onderwijs’
In het meerjarenplan zijn de doelstellingen geformuleerd die de UvA in samenwerking met de Hogeschool en het AMC wil realiseren, zoals ‘optimaal studiesucces en intellectuele ontplooiing voor iedere student’ en ‘een hogere positie op de gerenommeerde internationale rankings’27. Het uitgangspunt is
dus dat deze onderwijsdoelstellingen beter haalbaar zijn als de bebouwing wordt geconcentreerd in
campussen, maar het verband tussen de campusgedachte en betere onderwijsresultaten wordt in het
meerjarenplan niet aangetoond. Evenmin trouwens als tijdens het rechtsgeding over het BG-terrein,
zoals blijkt uit het vonnis van 30 maart. Inmiddels is gebleken dat er ook nu nog geen onderzoek naar
is gedaan, maar dat het een kwestie was van ‘best guess’28.
4b, De campus en de doelstelling ‘duurzaamheid’
In het meerjarenplan is een apart hoofdstuk besteed aan de duurzaamheidsidealen van de UvA29 en
daarvan luiden de beginzinnen als volgt. ‘Eén van de uitgangspunten in het huisvestingsprogram is
duurzaam bouwen en beheren. De UvA wil duurzaamheid steviger verankeren in het huisvestingsbeleid en zich mede op basis hiervan steviger profileren als een duurzame universiteit’. Dat wil men
bereiken door 30% energiereductie tot 2020, 40% CO2-reductie tot 2035 en 50% duurzaam inkopen.
De UvA wil de komende 10 jaar ook 220.000 m2 bruto vloeroppervlak renoveren of nieuw
bouwen, wat bijna de helft is van de totale bestaande bruto gebouwoppervlakte30. De vraag doet zich
dus voor of dat niet in strijd is met deze duurzaamheidsidealen. Men wil de te ontruimen gebouwen
niet alleen kwijt uit campus-overwegingen, maar ook omdat ze duur zijn in onderhoud en gebruik en
functionele gebreken vertonen. Voordat een gebouw wordt opgegeven zou echter moeten vaststaan dat
die gebreken onherstelbaar zijn. Het duurzaamheidsbeleid vergt immers ook dat ‘met een lange termijn blik naar de gebouwen wordt gekeken’, vandaar ook de doelstelling ‘bekijk eerst of een gebouw
in aanmerking komt voor renovatie of herbestemming’. In het meerjarenplan is dit voor de te ontruimen gebouwen in de binnenstad echter niet gedaan. Bij de besluitvorming speelt de afstand tot het
BG-terrein een doorslaggevende rol, want ook als er weinig of geen gebreken aan zouden kleven zouden ze niet passen in de nieuwe campus-opzet.
In het meerjarenprogramma wordt geen link gelegd tussen duurzaamheid en het opgeven van
gebouwen om deze door nieuwbouw te vervangen, hoewel die werkwijze ingrijpende verbouwingen of
sloop van de oude gebouwen tot gevolg heeft. Wie duurzaamheid wil nastreven zal zijn bestand aan
gebouwen moeten koesteren, want duurzaamheid is gebaat bij verlenging van de levensduur van bestaande gebouwen. Daar komt bij dat in de geformuleerde reductiedoelstellingen alleen het verschil in
energiegebruik enz. tussen bestaande oudbouw en voltooide nieuwbouw of renovatie is verdisconteerd, dus zonder de aanzienlijke milieuschade als gevolg van sloop en nieuwbouw in rekening te
brengen31. De berekende reductiepercentages verliezen daardoor hun betekenis. Overigens zijn de
nagestreefde reducties van het energieverbruik en de uitstoot van CO2 wellicht ook voor een groot
deel te realiseren door middel van renovatie.
Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de benadering van het terugdringen van onderhoudskosten. Eén van de redenen om gebouwen buiten gebruik te stellen is immers dat men bij nieuwbouw lagere onderhoudskosten verwacht, maar voor een volledig beeld zullen de extra kosten in rekening moeten worden gebracht die met nieuwbouw, verhuizing en herinrichting zijn gemoeid. Het opvoeren van één geïsoleerde kostenpost als argumentatie heeft weinig zin.
4c, Financiële aspecten
Hoewel het meerjarenplan geen afgerond beeld geeft van de financiële onderbouwing van de plannen
zijn enkele algemene uitgangspunten van het financiële beleid wel bekend32. Men wil het totale gebouwde oppervlak uiteindelijk met bijna 30% verkleinen en de UvA streeft ernaar om maximaal 10%
à 12% van de omzet aan huisvestingskosten te besteden. De totale kosten zijn in kaart gebracht en
mede dankzij af te sluiten leningen onder controle te houden, zo is ons meegedeeld, zij het dat de opbrengsten van de te verkopen panden moeilijk voorspelbaar zijn. De plannen voor het binnenstadscluster vergen slechts een klein deel van het totale budget.
Sinds 1995 is de universiteit eigenaar van en verantwoordelijk voor zijn gebouwen en worden
de huisvestingskosten bestreden uit het totale budget, dat afhankelijk is van de rijksbijdrage per student. Conform de prognose van het ministerie is het huisvestingsbeleid gebaseerd op een groei vanaf

14

2006/2007 tot 2020 met 33%, waarna weer een afname van 10% wordt verwacht (zie afb. 6). Maar
wat als die groei tegenvalt? In het verleden is gebleken dat de prognoses van jaar tot jaar sterk kunnen
verschillen, voornamelijk dankzij het rijksbeleid. Als een kabinet de studiefinanciering vermindert of
als er zwaardere eisen worden gesteld aan de toelating heeft dat direct grote gevolgen voor de werkelijke aantallen inschrijvingen. Men kan zich afvragen of het verantwoord is het vastgoedbeleid van een
onderwijsinstelling af te laten hangen van externe financiering die is gebaseerd op toekomstige groei,
want als die groei uitblijft of tegenvalt kan dat een enorme strop opleveren. De vroegere directeur van
de HvA meende dat het niet verantwoord is. Hij schreef in 2006 dat het ondenkbaar was om nieuwbouw te ontwikkelen op basis van groeiverwachtingen en achtte terugloop van het aantal studenten
niet uitgesloten33. Zijn opvolger ziet dit probleem niet, hetgeen kritiek uitlokt. Dit betreft weliswaar de
HvA, maar de UvA opereert op dezelfde basis en heeft gezien de grote wisselvalligheid van de prognoses met een soortgelijke problematiek te maken34. Als de verwachte groei uitblijft waarop het vastgoedbeleid is gebaseerd, zal dat ten koste gaan van het geld dat aan onderwijs wordt besteed. Het
handhaven van zoveel binnenstadspanden zou de financiering van het totaal in elk geval minder riskant maken, er zou minder geleend hoeven worden.
Als reden voor concentratie geldt ook dat de beveiliging daar goedkoper door wordt en het
aantal portiers kleiner. Die redenering gaat echter mank bij grote gebouwen als het PC Hoofthuis of de
UB, aangezien de vervangende gebouwen van dezelfde orde van grootte zullen zijn en dus evenveel
portiers zullen vergen.
4d, Herbestemming van de te ontruimen gebouwen35
De op te geven binnenstadsgebouwen staan over het algemeen op aantrekkelijke en gewilde locaties.
Wat gebeurt er met zo’n gebouw als het leeg komt te staan? Aan kantoren is geen behoefte, de leegstand bedraagt in heel Amsterdam nu al 1,3 miljoen m2. Het leegstandspercentage zal door het zogeheten ‘nieuwe werken’ tot 2025 nog toenemen van 18% tot 25%36. De panden zullen bij verkoop als
kantoorpand weinig opleveren. Ombouw tot woningen levert alleen appartementen op in het allerduurste segment, rest derhalve ombouw tot hotels. In het recente verleden is dat met diverse megapanden al
zo gegaan, bijv. het vroegere stadhuis, de vroegere Openbare Bibliotheek aan de Prinsengracht en iets
buiten het centrum het vroegere Conservatorium. Weliswaar zijn de Hermitage en het Gemeentearchief voorbeelden van hoe het anders kan, maar dat was alleen mogelijk omdat de gemeente die gebouwen heeft aangekocht en dat zit er voorlopig niet meer in als zich weer zo’n geval voordoet. Bestemming als hotel draagt bij aan de eenzijdige ontwikkeling van de binnenstad als toeristenparadijs en
zal dat nog verder versterken. Het zou ook in strijd zijn met het gemeentelijke hotelbeleid zoals vastgelegd in de hotelnota, waarin is bepaald dat nieuwe hotels buiten het centrum moeten komen.
Voor zover er toch panden ontruimd moeten worden zou de UvA ook kunnen denken aan herbestemming voor andersoortig eigen gebruik. Die sfeervolle oude gebouwen in de binnenstad zijn
bijvoorbeeld ideale locaties voor het samen met de VU te stichten University College en voor de huisvesting van studenten uit het buitenland. Als zij in het centrum kunnen wonen zullen ze in veel grotere
aantallen naar hier komen dan wanneer ze op torenflats in Diemen zijn aangewezen of op containerwoningen in Noord. Het gaat om grote belangen, want de UvA rekent op een toename van het aantal
buitenlandse master-studenten tot 25% van het aantal Nederlandse master-studenten37.
Recent is gebleken dat de KNAW overweegt enkele bestaande instituten in het Bushuis en
Oostindisch Huis onder te brengen, wat een ideale herbestemming zou zijn voor die twee panden38.
4e, Afgewezen alternatieven
De gemeente heeft het oude, 28.000 m2 bvo metende hoofdkantoor van de ABN-AMRO aan het Rembrandtplein ooit aangedragen als mogelijkheid voor de UvA, maar dat is afgewezen omdat de afstand
van ruim 300 meter tot het BG-terrein te groot zou zijn39. Het even grote gebouw van De Bazel is in
2001 door de gemeente aan de UvA te koop aangeboden voor het bedrag van de aankoopsom van 62
miljoen gulden en om de UvA over de streep te trekken wilde de gemeente zelfs 25 miljoen van de
verbouwingskosten voor zijn rekening nemen40. De UvA kon dus voor netto 37 miljoen gulden eigenaar worden van dit magnifieke gebouw, dat is nog geen 17 miljoen euro. Maar ook dat genereuze
aanbod werd afgewezen. Weer werd o.a. de loopafstand tot het BG-terrein als argument aangevoerd,
hoewel die afstand ook in dit geval slechts ruim 300 meter bedraagt. Alles sprong af op een krampachtige uitleg van het campusideaal. Het op dezelfde afstand gelegen Fortisgebouw van 20.000 m2 bvo
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aan het Rokin dat ook even in beeld is geweest, werd ‘om principiële en praktische redenen’ eveneens
afgewezen. De gebouwen pasten uitstekend in het toe te juichen streven van de UvA om goed bereikbaar te zijn voor het OV, het Fortisgebouw en de Bazel staan bijna bovenop de NZ-lijn. Ook qua
grootte waren ze aantrekkelijk. Ter vergelijking: de universiteitsbibliotheek op het BG-terrein zou ca.
23.000 m2 bvo groot moeten worden41, dus dezelfde orde van grootte als hiervoor genoemd. Het totale
programma van het BG-cluster bedraagt 43.100 m2 fno (functioneel nuttig oppervlak) ofwel bij benadering 65.000 m2 bvo (bruto vloer oppervlak)42. Met één van die gebouwen zou de UvA dus verlost
zijn geweest van zijn ruimteproblemen op het BG-terrein. Nu is de door de UvA aangevoerde afstand
niet het enige struikelblok geweest, andere argumenten voor de afwijzing van het Fortisgebouw waren
bijvoorbeeld dat men een te hoge koopsom vreesde en het gebouw niet geschikt achtte. Als kantoren
zijn dergelijke kantoorgebouwen echter zonder meer geschikt te maken, voor zover ze dat uit zichzelf
niet al zijn. Aangezien het kantorenprogramma bijna de helft van het totale UvA-programma omvat43
zouden deze gebouwen met enig goede wil zeker aan een oplossing bij hebben kunnen dragen. Overigens komt ook de rechtbank alleen al op grond van de oppervlakte tot het oordeel dat De Bazel een
goed alternatief was44.
4f, Schaalverhoudingen
Universiteitsgebouwen hebben een enorme omvang en zijn dan ook moeilijk in te passen in een kleinschalige binnenstad, zeker in dat deel waarvan de stedenbouwkundige structuur al in de middeleeuwen
vorm heeft gekregen. Met dergelijke problemen heeft de VU vanzelfsprekend niet te maken, aangezien
die Universiteit in beginsel op lege grond heeft gebouwd. De VU-campus is voor de binnenstad dus
alleen leerzaam om daaraan af te lezen tot wat voor afmetingen een niet door stedenbouwkundige
structuren gehinderde campus zich ontwikkelt. De afstand van de meest westelijke tot de meest oostelijke VU-gevel is ca. 700 meter en de loodrecht daarop gemeten afstand ca. 600 meter. Dat is inclusief
de ziekenhuisbebouwing, voor alleen de faculteitsgebouwen is het ca. 400 x 250 meter.
Renvooi
De campus van de VU
is hier op schaal ingetekend in de kaart van de
binnenstad. De ziekenhuisgebouwen zijn
gearceerd, de faculteitsgebouwen zwart.
Het cijfer 8 geeft de
plaats aan van de Aula /
Lutherse kerk.

Toelichting
Het totale VU-complex
reikt van de Keizersgracht tot de Kloveniersburgwal en van de
Rozengracht tot de
Leidsgracht, het deel
met de faculteitsgebouwen reikt van het
Spui tot de Kloveniersburgwal.
Een en ander geeft een
indruk van de schaalverhoudingen.
Afb. 9 – De VU-campus aan de Keizersgracht

Om de verhoudingen met de binnenstadssituatie te illustreren zijn deze gebouwen op afb. 9 op
schaal in de binnenstad getransplanteerd. Vergeleken met een normaal VU-gebouw valt zelfs het Paleis op de Dam in het niet! Voor de grootte van gebouwen in de oude stad moet dan ook in heel andere
dimensies worden gedacht. Een tweede conclusie is dat behoud van de bestaande UvA-panden soort-
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gelijke loopafstanden zou inhouden als de loopafstanden van het VU-complex. Elke poging om in de
binnenstad een ook maar enigszins vergelijkbare dichtheid van vierkante meters VU-gebouw per hectare te evenaren is (mede door de beperkte toelaatbare bouwhoogte in de binnenstad) tot mislukken
gedoemd. De problemen waar de UvA op het BG-terrein mee worstelt zijn een voorbeeld van die
wetmatigheid45. Om herhaling te voorkomen zal men bij het opstellen van programma’s van eisen per
locatie moeten uitgaan van de planologische potentie van die locatie en niet van de aantallen vierkante
meters die uit interne discussies voortvloeien. Het bouwprogramma moet worden aangepast aan de
stedenbouwkundige context, wie het in Amsterdam centrum andersom wil doen zit per definitie op een
doodlopend spoor.
4g, De open stadscampus
In hun artikel De campus als een stad onderscheiden Alexandra den Heijer en Monique Arkesteijn
drie soorten campussen, te weten de campus buiten de stad, de campus als (geïsoleerd) gebied binnen
de stad en als derde de campus die geïntegreerd is met de (binnen)stad46. De VU valt in die indeling in
de tweede categorie en het binnenstadscluster en het Roeterseiland in de derde, al wijkt de UvA zelf
daarvan iets af door te spreken van ‘open stadscampus’. De UvA wil het Roeterseilandcomplex omvormen tot open stadscampus, buiten het Roeterseiland zijn de bestaande UvA-gebouwen in het centrum al een open stadscampus. Omdat dit de kern van de zaak raakt volgt hier het integrale citaat uit
het meerjarenplan waarin de eisen worden omschreven waaraan dat type campus moet voldoen47.
De UvA wil de onderlinge banden binnen de universitaire gemeenschap versterken en samenwerking stimuleren. Studenten, docenten en onderzoekers moeten op een natuurlijke en gemakkelijke
manier met elkaar in contact komen, kennis kunnen nemen van elkaars inzichten en meningen, elkaar
stimuleren en met elkaar samenwerken. Dat kan in de open stadscampus. Zo profiteren zij van het
beste van twee werelden. Op de campus plukken studenten en medewerkers de vruchten van academische vorming in directe relatie met de hoge kwaliteit van kunst en cultuur die Amsterdam heeft te bieden. Daarbuiten maken zij gebruik van de vele culturele en maatschappelijke voorzieningen en initiatieven die de stad rijk is. Doordat zij elkaar gemakkelijk en regelmatig ontmoeten, voelen de studenten
en medewerkers zich bovendien meer betrokken bij elkaar en bij de universiteit.
Het is de vraag of die ontmoetingstheorie wel opgaat. Men kan ook beredeneren dat ontmoetingen gebaat zijn bij kleinschaligheid en dat de ‘relatie met de hoge kwaliteit van kunst en cultuur die
Amsterdam heeft’ meer gebaat is bij spreiding over het centrum dan bij concentratie binnen het vroegere kloosterterrein dat nu BG-terrein heet. Het citaat roept ook de vraag op hoe men die open stadscampus wil realiseren en daarop geeft een recente UvA-brochure over het Roeterseiland een duidelijk
antwoord48. De decaan van de FMG betoogt dat het Roeterseiland geen ‘woestijn in de stad’ is en dat
de drie faculteiten die daar gehuisvest worden aldaar tot onderlinge wetenschappelijke samenwerking
zullen komen en meer dan dat. ‘Meer dan ooit zullen de faculteiten zich als onderdeel van de stad profileren’, want ‘de laatste jaren is de buurt al behoorlijk veranderd met de komst van winkeltjes, restaurantjes en huizen in de Roetersstraat en de Plantage Kerklaan’. Elders in dit pamflet wordt het Roeterseiland als campus aangeprezen omdat het op een steenworp afstand ligt van diverse aangeprezen ‘horecavoorzieningen, winkels en culturele podia zoals bioscoop Kriterion, Artis, Tropenmuseum en theater en studio Desmet’. Deze campus is dus aantrekkelijk omdat in de naaste omgeving zoveel stedelijke voorzieningen zijn te vinden. Een terechte conclusie, maar daarmee geeft de UvA ook aan dat het
universitaire leven op de campus niet zelfstandig kan bestaan en de stedelijke voorzieningen broodnodig heeft. Maar men wil de campus Roeterseiland zelf ook verlevendigen, en wel door van de nieuwe
Achtergracht een ‘levensader’ te maken ‘waar studenten, staf en Amsterdammers elkaar tegenkomen’.
Dat de studenten de stad graag intrekken staat wel vast, maar zouden de Amsterdammers echt ook de
campus Roeterseiland intrekken om daar studenten en staf te ontmoeten?
Deze bespiegelingen over het Roeterseiland worden hier aangehaald omdat ze een nieuw licht
werpen op de vraag of de interactie tussen stedelijke voorzieningen en universiteitsbevolking wel gebaat is bij verdere campusvorming in de binnenstad. Zonder dat het zo wordt genoemd existeert de
open stadscampus daar al sinds jaar en dag in volle glorie.
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5, Het binnenstadscluster, overwegingen en aanbevelingen
5a, De maatschappelijke betekenis van de UvA voor de binnenstad 49
De universiteit draagt sterk bij aan het gemengde karakter van het stadscentrum door haar gebruik van
vele historisch waardevolle gebouwen. De drommen jonge mensen die na afloop van en tussen de
colleges over straat struinen, schilderen een prachtig beeld van de levendige binnenstad dat men niet
snel vergeet. De geschiedenis van Amsterdam vindt men op vele plekken terug. Zo ziet men de handelsgeest aan de Turfmarkt en in de bestuurskamer van de VOC in het Oost-Indisch-Huis, herinnert de
Oude Manhuispoort met de aanwezige boekenstalletjes aan de ouderenzorg en is de religie op de achtergrond aanwezig in de prachtige Lutherse kerk die als aula wordt gebruikt. Het is een fantastisch
decor voor het onderwijs dat onmogelijk op een stadscampus te creëren is.
Ondanks de technische bezwaren die de oude gebouwen aankleven zijn ze het tafelzilver van
de universiteit, dat door zorgvuldig beheer bewondering afdwingt en nieuwe studenten trekt. De situering in het stadshart is een wezenlijk onderdeel van de charme van deze universiteit en speelt een belangrijke rol bij de keuze van studenten voor de UvA. Dit beeld klinkt misschien romantisch maar
blijkt tot op heden effectief. Het geldt zeker voor buitenlandse studenten. Die komen niet naar Amsterdam om college te krijgen in het soort gebouwen dat ze al kennen uit hun thuissituatie.

Deze uitspraak is van mevr. Angelique den Heijer, die onlangs is gepromoveerd op het vastgoed
management van universiteiten en die benadrukt dat vastgoed uitgaven van universiteiten
concurrerend zijn met hun uitgaven voor onderwijs en onderzoek50.

Het Roeterseiland is weliswaar tot de binnenstad te rekenen, maar de schaal en concentratie
zijn daar van een andere orde dan het historische beeld van de Amsterdamse stadsuniversiteit in het
stadshart. Het is een grootschalig en monofunctioneel complex dat een tegenstelling vormt met de
fijne structuur van de binnenstad. De bruisende levendigheid op het Binnen Gasthuisterrein, Spuistraat
en Kloveniersburgwal, waar studenten zich mengen met toeristen, moeders met kinderen. dagjesmensen, werkers en buurtbewoners, staat tegenover de rust in de Plantagebuurt.
In het huisvestingsplan 2005-2009 was nog aandacht besteed aan de bijdrage die de UvA aan
de stad zou kunnen leveren: ’Als stadsuniversiteit de cultuur en geschiedenis van de stad te bewaren
en te ontsluiten’. In het meerjarenplan 2010 ontbreekt deze doelstelling, blijkbaar zijn de opvattingen
gewijzigd. De helaas veel te vroeg overleden voorzitter van het College van Bestuur Jankarel Gevers
zei in de nog altijd behartigenswaardige brochure Assepoester of Prinses 51 dat er wel wat onderdelen naar de Watergraafsmeer zouden gaan, maar dat de binnenstad de hoofdplek zou blijven. ‘We kunnen er goed uit de voeten en de studenten en medewerkers waarderen de plek om er te werken.’ Het
argument dat soms opduikt bij de concentratieplannen is de vermeende toename van ontmoeting en
uitwisseling van kennis. Zet medewerkers bij elkaar in een gebouw en het komt wel goed, is de doorsnee opvatting. Als kennisuitwisseling belangrijk wordt gevoeld dan gebeurt dat toch wel. Fysisch
determinisme bestaat niet. Een fysieke structuur kan echter wel gunstige randvoorwaarden scheppen.
De historicus Donald Olsen - bekend door zijn boek De stad als kunstwerk - wijst erop hoe de
Amsterdammers met een bewonderenswaardige eigenzinnigheid het bijzondere van hun stad hebben
weten te vast houden. Laat dit ook gelden voor de huisvesting van de UvA en voorkom dat de stadscampus zich naar binnen gaat opsluiten. Dat (grotere) laboratoria naar de rand verhuizen in de Watergraafsmeer en het enorme AMC aan de Zuid Oostelijke stadsrand zit, is logisch en voor de handliggend. Dat het Roeterseilandcomplex wordt vernieuwd ligt eveneens voor de hand. Maar de binnenstad
heeft de studenten nodig voor het behoud van haar gemengde karakter en de UvA zal haar aantrekkelijkheid verliezen als zij de historische gebouwen verlaat.
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5b, Lessen van het verleden
De gang van zaken bij het BG-terrein kan model staan voor de wijze waarop UvA en gemeentebestuur
de kwestie van de huisvesting van de universiteit tot heden hebben benaderd. Beide partijen zien het
grote belang ervan in dat de UvA in het centrum moet blijven en beide partijen hebben hun best gedaan om dat ook mogelijk te maken. In 2002 heeft het centrale stadsbestuur bij het maken van het
bestemmingsplan BG-terrein een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds het behoud van de
stedenbouwkundige structuren en anderzijds de mogelijkheid het bibliotheekprogramma daar te realiseren. In de jaren die daarop volgden is het stadsdeelbestuur op dezelfde weg voortgegaan, waarbij is
‘ingeleverd’ door akkoord te gaan met sloop van twee inmiddels tot monument verheven gebouwen.
Anderzijds heeft ook de UvA ingeleverd. Het was een gerechtvaardigd verlangen om de universiteitsbibliotheek zoveel mogelijk in één pand onder te brengen, maar om tot een akkoord te komen heeft
men het oorspronkelijke programma zo ver verminderd dat het binnen de hoogtematen en oppervlaktemogelijkheden van het bestemmingsplan zou passen. Dat het na tien jaar op een debacle is uitgelopen door het vonnis van de rechter was te voorkomen geweest door een stap verder te gaan en bij de
programmering uit te gaan van de mogelijkheden van de locatie en niet van het tot dictaat verheven
abstracte getal van het afgeslankte programma van eisen, resp. door zich meer te richten naar de adviezen van deskundige gemeentecommissies en alternatieven serieus mee te wegen.
Het nieuwe onderkomen van de Bijzondere Collecties aan de Turfmarkt is daarentegen een
schoolvoorbeeld van hoe het wél kan. Daar was respect voor de bestaande bebouwing het uitgangspunt, met als resultaat een bijzonder geslaagd gebouwencomplex dat voldoet aan de hoogste functionele en architectonische eisen en waar ook het publiek tevreden op reageert. Andere geslaagde voorbeelden van deze aanpak zijn de verbouwingen van twee voormalige, door de UvA versmade bankgebouwen, te weten ‘De Bazel’ en het ABN-AMRO-kantoor aan het Rembrandtplein. Handhaving en
zelfs versterking van de oorspronkelijke architectonische kwaliteit bleken ook daar heel goed samen te
gaan met realisering van het progamma van eisen.
De UvA en de binnenstad hebben elkaar nodig en zullen samen tot een akkoord moeten komen
over de bebouwing op het BG-terrein, uitgaande van de stedenbouwkundige situatie ter plaatse en van
de monumentenstatus van enkele daar aanwezige panden. De vierkante meters die daar minder gebouwd kunnen worden dan eerder verondersteld zullen elders een plaatsje moeten vinden. Ook dat
pleit tegen het buiten gebruik stellen door de UvA van panden elders in de binnenstad.
5c, Aanbevelingen
Door het vonnis van de Amsterdamse rechtbank van maart j.l. is er een nieuwe situatie ontstaan. Nu de
monumentenvergunning voor de bibliotheek op het BG-terrein niet in stand is gebleven zal de UvA
opnieuw moeten nadenken over het bouwprogramma aldaar en dus ook over het totale programma,
inclusief het wel of niet handhaven van andere gebouwen met bibliotheekfuncties zoal het PCHoofthuis, het Bungehuis en de UB aan het Singel. Dat opent perspectieven voor een nieuwe benadering van de campusplannen. Dat grote nieuwe gebouwen niet zijn in te passen in de kleinschalige binnenstad hoeft daarbij geen probleem te zijn, mits men de aanwezige grote universiteitsgebouwen maar
niet van de hand doet. Een en ander leidt tot de volgende aanbevelingen.
Aanbevelingen. Realiseer de gewenste ‘open stadscampus’ in de binnenstad door met name de grote
UvA-gebouwen buiten het BG-terrein niet buiten gebruik te stellen, maar te renoveren voor zover ze
niet voldoen aan functionele of andere eisen. Pas de bouwplannen op het BG-terrein aan de bestaande
stedelijke context aan. Breng universitaire functies waarvoor daar geen ruimte is onder in gebouwen
als de UB aan het Singel. Benut de te ontruimen panden in het centrum waarvoor nog geen nieuwe
bestemming is gevonden voor het University College en voor woonruimte voor buitenlandse studenten. Dit alles heeft geen enkel effect op de drie overige campussen en de essentie van het totale campusplan blijft intact.
Namens de studiecommissie van de PvdA-afdeling binnenstad,
Hendrik Batjes en Léon Deben,
Contact:
Hendrik Battjes, Keizersgracht 361F, 1016EJ Amsterdam, 020-6221275, Hendrikbattjes@zonnet.nl.
Léon Deben, Plantage Middenlaan 18, 1018DD Amsterdam, 020-6246246, Deben@chello.nl.
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Bijlage met adressen UvA-panden in binnenstad excl. Roeterseiland
De adressen zijn ontleend aan de alfabetische adreslijst van de UvA. Toelichting:
#: Panden die op de eigendomslijst van de UvA staan.
Cursief: Panden van de eigendomslijst die niet op de adreslijst staan; betreft panden met één postadres
voor verschillende huisnummers. Bestemmingen die niet op één van de UvA-lijsten zijn vermeld zijn
eveneens gecursiveerd aangegeven.
BG-terrein en Oude Manhuispoort
Bestemmingen zie afb. 8.

Binnenstad excl. BG/OMP

Binnengasthuisstraat 46
# Binnengasthuisstraat 9 / Nieuwe Doelenstr. 15
# Kloveniersburgwal 66-74
# Kloveniersburgwal 82
# Nieuwe Doelenstraat 16-18
# Oude Turfmarkt 127
# Oude Turfmarkt 129
# Oude Turfmarkt 139
# Oude Turfmarkt 141-143
# Oude Turfmarkt 145-147
# Oude Turfmarkt 149
Oude Turfmarkt 151
Oude Turfmarkt 153
# OM-poort boekenstallen
# OM-poort 2-3
# OM-poort 4-6
# OZ Achterburgwal 211-225
# Oudezijds Achterburgwal 235
# Oudezijds Achterburgwal 233-235
# Oudezijds Achterburgwal 237
# Turfdraagsterspad 15
# Turfdraagsterpad 17
# Turfdraagsterspad 1-7
# Turfdraagsterpad 9
# Vendelstraat 2
Vendelstraat 7
Vendelstraat 8
# Vendelstraat 9

# Handboogstraat 1-9 (anex v. Maagdenhuis)
Herengracht 217-221 (FGw)
# Herengracht 286-290 (KHI)
Herengracht 338 (?)
Herengracht 487 (HBO)
# Keizersgracht 395-397 (Cedla)
# Kloveniersburgwal 48 (Bushuis/OI- Huis)
# Oude Hoogstraat 24(Oost Indisch huis)
# Oudezijds Achterburgwal 185 (Spinhuis)
# Oudezijds Voorburgwal 229 (Purperh.veem)
# Oudezijds Voorburgwal 231 (Agnietenkapel)
Plantage Middenlaan 45 (Artis Bibliotheek)
Plantage Middenlaan 53 en 64 (Zoöl. Museum)
Prins Hendrikkade 189-B (FMG)
Rokin 84, 86 en 88-90 (Afgestoten in 2010)
Singel 411 (Aula van de UvA)
# Singel 425 (Universiteitsbibliotheek)
# Singel 421, 423 en 427 (idem)
Spinozastraat 51-53 (UvA)
Spinozastraat 55 (UvA)
# Spui 21 (Maagdenhuis)
Spui 25-27 (Acad. Cultureel Centrum UvA)
# Spuistraat 128,130 (PC Hoofthuis)
# Spuistraat 134 (P.C. Hoofthuis)
# Spuistraat 210-212 (Bungehuis)
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Noten
NB Volledige titelbeschrijvingen alleen bij de eerste aanhaling.
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Bedoeld commentaar is omschreven in een brief d.d. 24-10-2011van de afdeling Huisvestingsontwikkeling van de UvA,
n.a.v. ons gesprek d.d. 3-10-2011 met de heer Schepers (projectleider BG-terrein) en mevr. Hilke de Vries (programmacoördinator) over de vorige versie van deze notitie, gedateerd 6-6-2011.
2
UvA, Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2010, 10-12-2009 (hierna: Meerjarenplan 2010). Volgens
pag. 3 van dat plan stelt het College van bestuur van de UvA elk jaar een ‘voortschrijdend meerjaren huisvestingsplan’ vast,
in aansluiting op het ‘vierjarige instellingsplan’ van de UvA”.
3
Dick Schuiling, ‘Achtergrond’, in: Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de Ruimtelijke Ordening, Jaargang 42,
Nr. 4/2009. Aan dit artikel zijn behalve de grafiek van afb. 2 ook de gegevens over de opeenvolgende kernenplannen ontleend.
4
Paul Spies, Jannes de Haan, Koen Ottenheym e.a., Het Grachtenboek, Den Haag 1991, pag. 106.
5
Richter Roegholt: Amsterdam na 1900, Amsterdam 1993, pag. 258.
6
Schuiling 2009 pag. 238, waar de afd. Stadsontwikkeling van de dienst Publieke Werken als bron is vermeld.
7
Schuiling 2009 pag. 241.
8
Spies e.a. 1991 pag. 106.
9
Helaas ontbreekt een totaal overzicht met álle functies, dus inclusief bijvoorbeeld kantoren, hoewel die in de huidige situatie
in de binnenstad meer dan de helft van het totaal uitmaken.
10
Meerjarenplan 2010 pag. 6 en pag. 25. De totale hoeveelheid ad 444.210 m2 bvo is vermeld in de tabel op pag. 15. Het
bureau Huisvesting van de UvA geeft per brief van 24-10-2011 de volgende, van het meerjarenplan 2010 afwijkende hoeveelheden: gebouwenvoorraad 316.000 m2, planning nieuwbouw/renovatie tot 2020 168.000 m2. Men geeft echter niet aan
welke gebouwen eerder wel en nu niet zijn meegeteld.
11
Schuiling 2009 pag. 244 (m2 bvo en aantallen studenten). Overigens telt het Roeterseilandcomplex volgens pag. 15 van het
Meerjarenplan 2010 geen 135.000 m2 bvo maar 181.090 m2 bvo, terwijl ‘de portefeuille t.b.v. onderwijs en onderzoek’
volgens pag. 19-20 van dat plan slechts 57.600 m2 fno omvat, dus afgaande op de verhoudingen van de tabel van pag. 15
ongeveer 181/95 x 57.600 = 110.000 m2 bvo.
12
Schuiling 2009 pag. 243.
13
Meerjarenplan 2010, pag. 8.
14
Ministerie van O, C en W, Referentieraming 2008, pag. 39.
15
Aantallen tot 2006 zie Schuiling 2009 pag. 242 en vanaf 2006/2007 zie Meerjarenplan 2010 pag. 8 en 9.
16
D.w.z. door de UvA volgens pag. 13 van het meerjarenplan te ontruimen gebouwen waarover volgens pag. 22 van dat plan
nog moet worden besloten wat er na ontruiming mee zal gebeuren.
17
Tien te ontruimen panden in eigendom van de UvA plus de op afb. 7 niet genummerde huurpanden Spui 25-27 en Herengracht 217-221.
18
Historische gegevens ontleend aan 1e H.F. Wijnman (bewerking): Historische gids van Amsterdam, Amsterdam 1971; 2e
Paul Spies e.a. 1991; 3e Richter Roegholt 1993 en 4e de website Archipedia.
19
Adressen BG-terrein: Turfdraagsterspad 1-9 en 15-17, Binnengasthuisstraat 9, OZAchterburgwal 233-237, Binnengasthuisstraat 19/Nwe Doelenstraat 15, Vendelstraat 2 en Oude Turfmarkt 141 achter.
20
Stuurgroep Humaniorabibliotheek van de UvA, Opnieuw de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, Haalbaarheidsstudie
naar de herhuisvesting van de Universiteitsbibliotheek en de Faculteitsbibliotheken Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte op het Binnengasthuisterrein en aan de Oude Turfmarkt, Amsterdam april 1997.
21
Gemeente Amsterdam, ‘Bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o.’, in Gemeenteblad 2002, afd. 3A, volgnummer
64/198, ook raadpleegbaar op internet. Daaruit in art. 4.2: ‘In het binnengebied moet de hovenstructuur worden teruggebracht/versterkt’ en in art. 4.3: ‘De tot universitaire en woondoeleinden bestemde gronden mogen tot maximaal 80% worden
bebouwd’. De bedoeling van deze bepalingen in samenhang met de plankaart blijkt uit de toelichting op het bestemmingsplan.
22
De toenmalige Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg.
23
UvA: zie website UvA > Huisvestingsontwikkeling > binnenstad 29-4-2011. Stadsdeel: de deelraad besloot op 31-5-2011
met 16 tegen 12 stemmen het DB te adviseren om niet in beroep te gaan, het DB had al bij voorbaat besloten de mening van
de deelraad te zullen volgen..
24
Integraal gepubliceerd op de website van de VVAB.
25
Betreft art. 13 van het vonnis dat als volgt luidt: ‘Zoals de Afdeling in de uitspraak van 10 december 2008, LJN BG6401,
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