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 De gemeente Amsterdam is in 2019 een participatieproces gestart 
als onderdeel van de ontwikkeling van een masterplan voor het BG- 
terrein en omgeving. Aanleiding is het beoogde Universiteitskwartier 
(UK) dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) in dit gebied wil 
realiseren. Bij de start van dit proces zijn er 10 afspraken gemaakt 
over het participatieproces en zijn er 5 uitgangspunten voor het 
masterplan overeengekomen. In dit kader heeft de Vereniging 
Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein en omgeving (VOL BG 
e.o.) een visie ontwikkeld op basis van inzichten die wij opgedaan 
hebben met onze jarenlange praktische ervaring en inhoudelijke 
kennis over het terrein in de stad. Om deze visie ruimtelijk kracht bij 
te zetten, heeft VOL BG Space & Matter i.s.m. KZNA ingeschakeld 
om met name de herontwikkelingen van de gebouwen BG3 en BG5 
uit te werken. Hierbij vormen de voorgenoemde 5 uitgangspunten 
de rode draad:

 - 1. Leefbaarheid en veiligheid 
 - 2. Duurzaamheid en groen
 - 3. Historie en monumentaliteit 
 - 4. Identiteit
 - 5. Bereikbaarheid en logistiek 

De ruimtelijk vertaalde visie van VOL BG voor het 
Binnengasthuisterrein voldoet in ieder geval aan: 

 - De vijf uitgangspunten uit het participatieproces
 - Voldoende draagvlak van de buurt
 - Bijdrage aan verhogen van stedelijke kwaliteit 
 - Het Programma van Eisen t.a.v. het aantal m2
 - Positieve aansluiting met directe omgeving en functies in de 

stad;  
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BG 3

BG 5

UB

Universiteitskwartier (UK) met de 
gebouwen BG 3 en BG5

Gebouwen UvA
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‘Een Strategisch Masterplan (SMP) is alleen geslaagd als 
het kan rekenen op voldoende draagvlak van de buurt, 
als de plannen een positieve aansluiting hebben met de 
directe omgeving en functies in de stad en als de UvA haar 
Programma van Eisen aanpast aan de draagkracht van het 
BG-terrein en de onderwijs, onderzoek en administratieve 
functies verdeeld worden over de Zuidelijke Burgwallen.’ 
(VOL BG e.o.)

De UvA en gemeente hebben een aantal ontwerpvarianten 
gepresenteerd waarbij er een oplossingsrichting wordt 
voorgesteld voor verdere uitwerking.  De basisuitgangspunten 
voor deze ontwerpvarianten zijn gevisualiseerd in het 
hiernaast aangegeven schema, waarbij de uitgangspunten 
voor BG 3 en BG5 als volgt zijn geformuleerd:

 BG3

 - Twee sferen, rustig en reuring;
 - Klimaatadaptatie;
 - Vergroening;
 - Historische structuren, aaneenschakeling van poorten, 

pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken;
 - Stromen van bewoners, studenten en bezoekers goed 

geleiden;
 - Shared space, met oplossing voor bewoners voor laden 

en lossen;
 - Fietsmogelijkheid behouden;
 - Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure-/ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

 BG5

 - BG 5 een duidelijke entree geven;
 - Kwalitatieve ruimte maken voor studenten tussen de 

twee belangrijkste entrees: UB en BG5;
 - Ruimte tussen UB en BG 5 vergroenen;
 - Stromen voetgangers en fietsers ter hoogte van de entree 

naar de ondergrondse fietsenstalling beheersbaar 
maken. Aandacht in ontwerp voor de openbare ruimte;

 - Shared spaces voor voetgangers en fietsers;
 - Beleefbaarheid van monumentaliteit van BG5 behouden 

en verbeteren in-/ exterieur;
 - Studentenstroom tussen BG5 en OMHP 

(Oudemanhuispoort) beheersen;
 - Poort naar OMHP beter zichtbaar maken; BG5 is het 

onderwijshart van het Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste eten en drinken punt 
binnen het UK.

Opgave
Strategisch masterplan

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Bron: Gemeente Amsterdam
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Masterplan UvA 
Opgave en richting

Voor wat betreft de beide locaties worden er door UvA/ 
gemeente een verschillend aantal bebouwingsvoorstellen 
gegeven zoals hiernaast schematisch weergegeven 
door de gemeente. De UvA heeft een voorkeur voor de 
oplossingsrichting waarbij er voor BG3 een nieuw gebouw 
in de plaats van het Theo Boschgebouw wordt gerealiseerd.  
Daarbij wijzigt de positie van het gebouw door het verder 
op het plein te plaatsen en te draaien zodanig dat het 
evenwijdig aan een van de gevels van het UB-gebouw staat. 
Voor BG5 wordt op de binnenhof aan de Vendelstraat een 
paviljoenachtige structuur gepositioneerd t.b.v. de realisatie 
van nieuwe collegezalen. Daarbij blijft het hof een overdekt 
binnengebied. 

Voorstel mogelijke oplossing 
BG3 en BG5

Oplossingsrichtingen voor BG3 en BG5

BG3 BG5

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Universiteitskwartier - Overzicht van mogelijkheden

1. Theo Bosch-gebouw behouden

2. Nieuwbouw op min of meer dezelfde plek

4. Nieuwbouw iets minder op het plein

1. Voorkant dicht

2. Middenbouw slopen voor hof

3. Nieuw middendeel binnen de contouren van het bestemmingsplan

4. Nieuw middendeel met ruimte tussen vleugels

BG3
• Nieuwbouw minder op het plein. 

• Verbinding met monument.

• Exacte oriëntatie en positionering ten opzichte van gebouwen in de omgeving zijn nog nader te bepalen.

• Optimaliseren ruimte tussen BG3 en BG5.

• Buurt betrekken bij prijsvraag, selectie architect en voorstel.

BG5
• Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels.

• Optimaliseren openbare ruimte en toegang.

• In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van het monument geoptimaliseerd kan worden door 

een hogere begane grond te maken.

M&A: Het paviljoen is architectonisch  
  van belang en maakt deel uit van  
  het Rijksmonument. Behoud is  
  derhalve het uitgangspunt.

RCE:  Wegens het ontbreken van  
  een goede argumentatie valt  
  sloop of transformatie van  
  het gebouw op dit moment niet 
  te rechtvaardigen. Paviljoen  
  is onderdeel van het beschermde  
  Rijksmonument. 

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Onderzocht door UvA en R&D: 
Vanuit stedenbouwkundige oogpunt te 
begrijpen:
• Versterkt de historische structuur van 

hoven, poorten en stegen.
• Verbinding nieuwbouw met monument 

nader onderzoeken.
• Sluit aan bij de twee sferen opzet.

Buurt:
• Teveel opdeling openbare ruimte.
• Bebouwing te dicht tegen de woningen.
• Minder zicht op de openbare ruimte.

R&D:  Nieuwbouw om de historische  
  structuur van hoven, poorten en  
  stegen te verbeteren.  
  Nieuwbouw borduurt voort op  
  ruimtelijk structuur vóór  
  realisatie Theo Bosch-gebouw.  
  Goede verbinding nieuwbouw  
  met monument nader  
  onderzoeken.Voldoende ruimte  
  tussen BG3 en BG5 maken in  
  verband met sociale veiligheid.

UvA:  Uitgangspunt: programma twee  
  grote collegezalen, verbinding  
  twee vleugels van het monument,  
  atrium om drukte in de gebouwen  
  te houden. Een atriumdak om het  
  atrium functioneel in te kunnen  
  zetten en de verduurzamingsopgave  
  te realiseren.

Buurt: Meer buitenruimte als  
  compensatie voor UB en  
  realiseren van verblijfskwaliteit  
  tussen BG5 en UB. Voorkom  
  overlast van studenten die door  
  gebrek aan ruimte tussen  
  UB en BG5 moeten uitwijken naar  
	 	 de	zelfbeheertuinen.

Onderzocht door UvA en gemeente:
Voor beide partijen een suboptimale oplossing

UvA:   Nieuwbouw voor grote collegezalen. 
  Programma vraagt om meer ruimte. 
  Door nieuwbouw transparant te  
  maken wordt geprobeerd het  
	 	 monument	beleefbaarder	te		maken.	

SIRK: Rooilijnen aanhouden is te volgen  
  vanuit programma, maar in het  
  voorstel wordt nauwelijks ruimtelijke  
  of monumentale winst geboekt en  
  daarmee wordt een kans gemist.

M&A:  Verbetering van huidige situatie  
  waarbij de monumentale  
  paviljoenstructuur beter  
	 	 afleesbaar	wordt	is	het	 
  uitgangspunt.  

RCE:  Kans om te verbeteren via  
  nieuwbouw. Dit vraagt om  
  voldoende afstand tussen  
  nieuwbouw en de vleugels.  
  Enerzijds om het monument  
	 	 beleefbaar	te	houden	en	 
  anderzijds  om een kwalitatieve  
  buiten ruimte te creëren. 

BG3 BG5

SIRK: Stedenbouwkundig is sloop te 
  begrijpen. Programmatische en  
  cultuurhistorische onderbouwing  
  ontbreekt vooralsnog voor sloop.

Buurt: Oud- of nieuwbouw zijn beide  
  mogelijk, zolang de bebouwing  
  binnen de huidige rooilijn blijft.

Opgave
• Het creëren van twee sferen: rust en reuring.
• Klimaatadaptatie: waterberging en hittebestendigheid.
• Vergroening.
• Aandacht voor historische structuren: aaneenschakeling 

van poorten, pleinen, stegen en hoven zichtbaar maken.
• Stromen van bewoners en studenten/bezoekers goed 

geleiden.
• Shared space, met oplossing voor bewoners om te laden/

lossen.
• Fietsmogelijkheid behouden.
• Functie BG3: Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen, 

onderwijsbalie FGw, exposure- /ontmoetingsvoorziening 
FGw/UvA.

UvA:  Nieuwbouw met voldoende ruimte  
  en uitstraling voor programma.  
  Programma: Bestuur Faculteit  
  Geesteswetenschappen (FGw) en  
  onderwijsbalie FGw, exposure-/ 
  ontmoetingsvoorziening FGw/UvA. 

SIRK: Een nieuw volume geeft vorm aan   
  een verbeterde geleding en  
	 	 differentiatie	van	de	openbare	 
  ruimte.

3. Nieuwbouw midden op het plein

R&D:  Door rooilijn t.o.v. de huidige  
  situatie naar achteren te leggen  
  ontstaat meer openbare ruimte  
  tussen UB en BG5.

UvA:  Nieuwbouw voor collegezalen.  
  Rooilijn iets naar achteren.  
  Herkenbare en ruime entree (in  
  hoogte en breedte) en daarmee  
  beter zicht op het monument.

Mogelijke oplossing

• BG 5 een duidelijke entree geven.
• Kwalitatieve ruimte maken 

voor studenten tussen de twee 
belangrijkste entrees: UB en BG5.

• Ruimte tussen UB en BG5 
vergroenen.

• Stromen	voetgangers	en	fietsers	
ter hoogte van de entree naar 
de	ondergrondse	fietsenstalling	
beheersbaar maken. Aandacht in 
ontwerp openbare ruimte.

• Shared spaces voor voetgangers 
en	fietsers.

• Beleefbaarheid	van	
monumentaliteit van BG5 
behouden en verbeteren. In- en 
exterieur.

• Studentenstroom tussen BG5 en 
OMHP beheersen.

• Ruimte bij entree OMHP beter 
benutten en inrichten.

• Poort naar OMHP beter zichtbaar 
maken.

• BG5 is het onderwijshart van het 
Universiteitskwartier, met op de 
begane grond het belangrijkste 
eten en drinken punt binnen het 
UK.

Opgave

Bron: Gemeente Amsterdam
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BG 3
Binnengasthuisstraat 9 | Theo Bosch gebouw

BG3 bestaat uit twee bouwdelen, die beiden in een andere 
tijd zijn gerealiseerd. Het meest historische gebouw, aan de 
zijde van de Oudezijds Achterburgwal is het oorspronkelijke 
Administratiegebouw uit 1916 ontworpen door J.M. van der 
Meij. Het ovale gedeelte, gelegen op het Binnengasthuisplein 
is de latere aanbouw van Theo Bosch uit 1995.

Het Administratiegebouw was verbonden met de voormalige 
Kinderkliniek, die gesloopt is en vervangen door het Theo 
Boschgebouw met een min of meer ovale plattegrond, 
bestaande uit een kelder, een begane grond en twee 
verdiepingen onder een plat dak.

De vloeren staan op pilaren waardoor er een open 
plattegrond ontstaat. De oudbouw en de nieuwbouw zijn 
met elkaar verbonden door een transparant tussenlid, waarin 
een loopbrug de tweede verdieping van de nieuwbouw 
verbindt met de oudbouw. Het interieur van de oudbouw en 
de nieuwbouw heeft een vergelijkbare plattegrond en een 
soortgelijke afwerking gekregen. Het nieuwbouwgedeelte 
van het gebouw zoals we dat nu kennen is in grote lijnen nog 
overeenkomstig met het ontwerp van Bosch.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft het stadsdeel Centrum 
gevraagd het Theo Boschgebouw, aan te wijzen als 
gemeentelijk monument om te voorkomen dat het gebouw 
wordt gesloopt.

Bron: https://www.heemschut.
nl/nieuws/actueel/bericht/heem-
schut-wil-monumentenstatus-voor-ge-
bouw-theo-bosch-op-binnengasthuis-
terrein-amsterdam

Bron: www.volbg.nl
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BG 3
Binnengasthuisstraat 9 | Theo Bosch gebouw

Plint verlagen Vijf adressen

Naast de iconische uitstraling is het gebouw bij uitstek 
goed gepositioneerd in het stedenbouwkundig ensemble 
van het Binnengasthuisterrein. Het verbindt zowel visueel 
als in routing de Vendelstraat, Binnengasthuisstraat richting 
Grimburgwal en de andere kant op, de Nieuwe Doelenstraat, 
het Turfdraagsterspad op het Binnengasthuisplein. Met 
name de ovale vorm en alzijdigheid van de gevelindeling 
maakt het gebouw herkenbaar vanuit alle hoeken. Juist 
om die reden één van de herkenbaarste gebouwen. Het 
zou dan ook bij uitstek de functie kunnen vervullen van 
centraal informatiepunt van de UvA. Om dit te versterken 
en functioneel te maken wordt hier voorgesteld om de 
verhoogde betonnen plint, waaronder momenteel een 
fietsenkelder gelegen is, te verlagen en de ramen rondom 
eveneens te verlagen tot op maaiveldniveau. Zo kunnen er 
vanuit alle toegangswegen entrees gerealiseerd worden 
waardoor de begane grond van het gebouw een centrale 
lobby wordt voor met name de nieuwe bezoeker aan 
het UvA terrein. De architectuur en stedenbouwkundige 
inpassing dragen enorm bij aan de kwaliteit en identiteit 
van het Binnengasthuisterrein. Dit betekent overigens niet 
dat het gebouw niet gemoderniseerd mag worden. Het 
plein fungeert dan als centraal ontmoetingspunt waarbij de 
westzijde groener van karakter is en de ruimte rondom het 
Theo Boschgebouw juist meer openbaar.
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BG 3
Binnengasthuisstraat 9 | Theo Bosch gebouw

Een tweede ingreep is het los snijden van het Theo 
Boschgebouw met het Administratiegebouw. Het 
losknippen dient twee belangrijke doelen. Ten eerste wordt 
zo het Theo Boschgebouw in plaats van aan het plein, op 
het plein gepositioneerd. De ovale vorm komt nog meer tot 
zijn recht en maakt het nog meer een paviljoen. Het plein 
wordt er visueel groter van. Daarnaast vermindert het de nu 
onbeduidende en onveilige plekken rondom dit gebouw, met 
name aan de achterzijde, tussen het administratiegebouw, 
BG5 en de ‘steeg’ naar de Oudezijdsachterburgwal.  Deze 
nogal onbeduidende openbare ruimte wordt relatief veel 
gebruikt  als passage , maar kent geen over- en of toezicht. 
Het is er rommelig, niet ingericht, en leidt tot overlast. Om dit 
te voorkomen wordt er voorgesteld de ‘steeg’ ‘s avonds dicht 
te zetten met een poort. Een fraai vormgegeven hekwerk 
houdt de doorgang transparant en markeert de entree 
naar de universiteitsgebouwen. Ook aan deze zijde wordt 
een toegang tot het centrale informatiepunt gerealiseerd 
waardoor de ‘steeg’ functioneler wordt. Rondom glas versterkt 
de toezicht mogelijkheden en in de avonden kan het licht dat 
van binnen naar buiten straalt de veiligheid bevorderen. De 
gebouwen van de UvA, het Administratiegebouw, de UB  en 
het Theo Boschgebouw worden zo  allen herkenbaar in hun 
eigen kleur en bouwperiode.

Los knippen Plein vergroten
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Leefbaarheid en veiligheid.
In principe wordt er weinig ingegrepen in dit gebied.  Het Theo 
Boschgebouw loskoppelen van het Administratiegebouw is 
de kern. De relatief kleine ingreep zorgt onder meer met 
het verlagen van de plint voor een enorme kwaliteitsimpuls 
aan dit gebied. Met name de steeg aan de ‘achterzijde’ 
krijgt naast doorgangsroute ineens betekenis en wordt het 
probleem van onveiligheid op deze plek hiermee opgelost. 
De al bestaande vormgeving van het gebouw doet de rest. 
De herprogrammering van groen aan het plein zal eveneens 
een kwaliteitsimpuls aan de leefbaarheid geven. Dit kan 
met relatief weinig middelen gedaan worden. Bewoners, 
passanten en bezoekers worden allen bediend.

Duurzaamheid en groen.
Qua duurzaamheid is er geen betere ingreep dan het niet-
afbreken van het Theo Bosch gebouw. Hergebruik wordt 
in de meeste gevallen geprefereerd, zeker als het om zo’n 
jong gebouw gaat. Het gebouw qua installatie, beglazing en 
dergelijke naar de huidige standaarden brengen daar waar 
mogelijk lijkt voor de hand te liggen. 
Het gebied blijft een plein en lijkt ook in de toekomst deze 
functie te vervullen. Aandacht voor extra groen aan de 
westkant, daar waar het plein nu nog grotendeels verhard 
is, lijkt een eenvoudige ingreep die de leefbaarheid voor 
de bewoners maar ook bezoekers aan deze zijde vergroot. 
Extra aandacht kan gericht worden op de beplanting die 
meer biodiversiteit stimuleert, het huidige aanbod doet wat 
eenzijdig aan. 

Historie en monumentaliteit.
Het Theo Boschgebouw is dan wel geen monument, maar 
niet te min zeer iconisch voor deze plek. Het zou dan 
ook zonde zijn deze te vervangen voor iets nieuws. Het 
moderne karakter van dit gebouw en de vorm versterken de 
monumentaliteit van de omliggende bebouwing. 

Identiteit.
In alle opzichten is het Theo Boschgebouw een belangrijk 
knooppunt in het Binnengasthuisterrein. Dit is een kans 
voor de UvA om het Theo Boschgebouw in te zetten voor de 
branding van het gehele gebied. Een update in kleurstelling, 
gevelopening en zonwering kunnen hier een positieve draai 
aan geven. Een plein dat voor de (internationale) bezoeker 
duidelijk herkenbaar en bereikbaar is, maar waar ook de 
Amsterdammer haar plek vindt. Het idee om centraliteit 
op deze plek te benadrukken versterkt de identiteit en 
herkenbaarheid van het Binnengasthuisplein. 

Bereikbaarheid en logistiek.
De alzijdigheid van het gebouw maakt dat deze plek 
van alle kanten te benaderen is als een ‘voorkant’. Zowel 
de route vanuit het Turfdraagsterspad, de route rondom 
vanuit de Grimburgwal, de ‘steeg’ tussen het BG3 en BG5 
gebouw, de doorgaande routes door de Vendelstraat 
en Binnengasthuisstraat worden verbonden op het plein 
door de geleidende ronding van het Theo Boschgebouw. 
Hierdoor ontstaat overzichtelijkheid waar voetgangers en 
fietsers zich op verschillende snelheden verplaatsen.

BG 3
Binnengasthuisstraat 9 | Theo Bosch gebouw
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BG 5
Vendelstraat 7

Langs de Vendelstraat is het gebouw BG5 tussen 1887 en 1890 
oorspronkelijk gebouwd als nieuw Klinisch Ziekenhuis. Dit is 
ontworpen in sobere neo-Hollandse Renaissancestijl door de 
toenmalige assistent-stadsarchitect H. Leguyt volgens een 
paviljoensysteem, in opdracht van het Gasthuisbestuur. Het 
gebouw maakt deel uit van het complex Binnengasthuis, waar 
vroeger meerdere klinieken op het terrein toe behoorden. 
Het Binnengasthuis complex is van algemeen belang door 
de cultuur- en medisch-historische waarde – het maakte 
deel uit van de schaalvergroting en modernisering van oude 
ziekenhuizen aan het eind van de 19e eeuw. 

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit twee lange vleugels, 
waarbij de westelijke vleugel fungeerde als mannenkliniek; 
de oostelijke als vrouwenkliniek. De algemene voorzieningen 
waren gesitueerd in het verbindingsgebouw, waardoor het 
geheel een U vorm kreeg. Het verbindingsgebouw had 
aan de binnenplaats een ronde aanbouw, met daarin twee 
collegezalen.

De eerste ingrijpende renovatie vond in 1968 plaats, toen 
het gebouw een nieuwe vleugel van drie bouwlagen met 
een plat dak er bij kreeg. Deze vleugel deelt de binnenplaats 
sindsdien in tweeën. In 1988 werd BG5 het meest ingrijpend 
verbouwd, de mensa vestigde zich in het gebouw en de 
binnenplaats werd overdekt met een piramidevormige 
transparante erker.

Vendelstraat

Bron: https://campus.uva.nl/
universiteitskwartier/bg5/histo-
rie/historie-bg5.html
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Het bebouwingsvoorstel van BG5 volgt in grote lijnen de 
oplossingsrichting die is gekozen door de UvA/ gemeente. 
Daarbij werden de volgende uitgangs-/ aandachtspunten als 
volgt geformuleerd.

 - Nieuw middendeel met ruimte tussen de vleugels;
 - Optimaliseren openbare ruimte en toegang;
 - In het ontwerp wordt gekeken hoe de zichtbaarheid van 

het monument geoptimaliseerd kan worden door een 
hogere begane grond te maken.

Anders dan weergegeven in het begeleidende schema 
van UvA/ gemeente op pagina 3 wordt er in dit ruimtelijk 
voorstel voor gekozen de gevelrooilijn terug te leggen tot 
daar waar de huidige entreepartij en de piramide vormige 
glaspartij overgaat in  het verticale volume van de met glas 
overdekte binnenruimte van de voormalige mensa. Door het 
voorste deel van de mensa te slopen ontstaat er ruimte voor 
een openbaar en groen hof.  Dit biedt een welkome groene 
en ruimtelijke afwisseling in dit smalle en stenige deel van 
het Binnengasthuisterrein en komt het tegemoet aan de 
historische hovenstructuur.  Hiermee wordt niet alleen een 
plek gecreëerd waar studenten uit de UB en toevallige 
passanten kunnen ontspannen, maar vooral markeert het 
bovendien de hoofdentrees van zowel de UB als het BG5 
gebouw. 

Bestaand volume Mensa en erker 
verwijderen

Ruimte voor nieuw open-
baar groen
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De bestaande gevel en ‘glazen’ dak worden maximaal 
transparant gerealiseerd waardoor de buitenruimte en 
overdekte binnenruimte visueel in elkaar overlopen. 
Buitenmeubilair, plantenbakken en -vakken worden 
binnen en buiten op elkaar afgestemd om de relatie 
verder te versterken. Achter de glazen pui wordt een 
volume geïntroduceerd waarin 600 m2 aan onder andere 
collegezalen gerealiseerd kunnen worden. Het volume 
‘zweeft’ 4 meter boven het peil en wordt los gehouden van 
de historische gevels van het BG5 gebouw. Met name de 
oude toegangspoorten en de ronde collegezalen worden 
hierdoor goed zichtbaar. Eventuele verbindingen met het 
historische gebouw kunnen door middel van luchtbruggen 
gerealiseerd worden terwijl de begane grond als plein 
beleefbaar blijft. Deze binnen- /buitenruimte kan goed 
geprogrammeerd worden met horeca maar is ook vooral 
een centraal en overdekt verkeersgebied dat het hart vormt 
van de universiteitsgebouwen. Verbindingen tussen het 
overdekte binnenterrein, door het BG5 gebouw naar onder 
andere de Oudemanhuispoort en BG3 lijken dan ook voor 
de hand te liggen.  Eventueel kan er extra volume boven op 
de ronde collegezalen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld 
t.b.v. kantoorfuncties. 

Nieuwe transparante gevel Introductie paviljoen

Bebouwdoppervlak

Begane grond:
totaal 690 m2

Volume verdiepingshoogte 4 m:
totaal 700 m2

Optopping collegezalen:
totaal 240 m2

Totaal toegevoegd:
1.630 m2
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Leefbaarheid en veiligheid.
Door het toevoegen van groene openbare ruimte langs de 
Vendelstraat ontstaat er een rustmoment in deze drukke 
doorgaande route. Het biedt een uitwijkmogelijkheid voor 
voetgangers, bezoekers van de UB en bewoners waar 
iedereen met haar eigen snelheid passeert of verblijft. Het 
is van belang dat dit nieuwe hof dan ook van voldoende 
afmeting is om bijvoorbeeld voldoende zonlicht in het hof 
te laten schijnen voor een hogere verblijfskwaliteit en om 
overzichtelijkheid te bieden m.b.t. veiligheid. Zo zijn er 
meerdere parameters die verder onderzocht moeten worden 
om de uiteindelijke afmeting te bepalen van deze groene 
ontmoetingsplek. Op pagina 12 is een kaart toegevoegd met 
betrekking tot de veiligheid en verrommeling in dit gebied.

Duurzaamheid en groen.
Aan de buitenhof langs de Vendelstraat wordt het 
binnenterrein ook groen gerealiseerd. Niet enkel om het 
overdekte deel visueel onderdeel uit te laten maken van het 
buitendeel maar ook om de leefbaarheid in deze met glas 
overdekte ruimte te verhogen. Het creëert schaduwplekken, 
en verkoelt in de zomer, ververst de lucht, dempt geluid en 
verhoogd vooral ook de visuele verblijfskwaliteit. 
Voor de hand ligt dat het toevoegen van een groen binnen- 

en buitenhof op deze plek een belangrijk onderdeel is 
van dit thema. Qua energetische duurzaamheid bestaan 
er mogelijkheden om bijvoorbeeld de met glas overkapte 
ruimte in te zetten als bijvoorbeeld warmtewisselaar.

Historie en monumentaliteit.
Het BG5 gebouw is in haar omvang nergens meer te 
aanschouwen. Het gebouw is aan alle zijden ingekapseld 
met aan de westzijde BG3 en de huidige Academische Club, 
aan de noordkant de Oudemanhuispoort en aan de oostzijde 
de relatief smalle doorsteek vanaf de Vendelstraat.  De enige 
mogelijkheid om de monumentaliteit, schaal en identiteit 
van het BG5 gebouw terug te brengen is het heropenen van 
het U-vormige binnenterrein aan de Vendelstraat. Door het 
groene hof en de met glas overkapte binnenruimte wordt 
deze ruimte teruggebracht. Echter, met inachtneming van 
de door de UvA gewenste collegezalen, wordt het nieuwe 
volume als paviljoen structuur in het atrium geplaatst. Het 
volume wordt vrij geplaatst van vloer en wanden, waardoor 
de monumentale gevels en doorzichten teruggebracht 
worden. Het oude U-vorming binnenterrein kan op deze 
manier weer aanschouwd worden.

Identiteit.
In samenhang met leefbaarheid en veiligheid biedt het 
hof bij uitstek een mogelijkheid een nieuwe identiteit te 
realiseren. Voor de stad, maar vooral ook voor de UvA. Het 
programma is hier vooral gericht op de studenten uit de 
UB, medewerkers en andere gerichte bezoekers van de 
UvA. Zo is het van belang dat in het overdekte gedeelte 
van het hof op de begane grond functies geprogrammeerd 
worden die hier passend bij zijn en dat er nieuwe routes 
gerealiseerd worden door het BG5 gebouw heen naar de 
Oudemanhuispoort en BG3 gebouw. Hiermee ontstaat een 
centraal ontmoetingspunt binnen en buiten.

Bereikbaarheid en logistiek.
Het toevoegen van een groen plein vergroot de 
bereikbaarheid en logistiek van deze plek. Er ontstaat 
meer ruimte in de Vendelstraat waardoor verschillende 
verkeersstromen elkaar gemakkelijker kunnen kruisen. Ook 
het toevoegen van verbindingen vanuit het historische 
gedeelte van BG5 naar overige universiteitsgebouwen zullen 
hier bijdragen aan de interne ontsluiting en de verbindingen 
rondom de gebouwen ontlasten.
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Het Binnengasthuisterrein en omgeving is een relatief 
rustig gebied ingeklemd tussen twee drukke toeristische 
uitgaansgebieden. Op de Noordelijke Burgwallen vinden 
het hoogste aantal criminele activiteiten van Amsterdam 
plaats. Het Rembrandtsplein is populair en ook internationaal 
bekend. De relatieve sociale veiligheid op en om het BG-
terrein geeft ruimte aan divers gebruik waaronder spelen en 
prettig wonen, maar het multifunctionele gebruik bevordert 
op haar beurt weer de sociale veiligheid. 
Door de groepen uitgaanspubliek die in de avond en nacht 
tussen de twee toeristische centra heen en weer gaan is het 
gebied echter kwetsbaar. 
Het waarborgen en verbeteren van de leefbaarheid en 
veiligheid van de (semi-)openbare ruimte   lijken lastig 
ruimtelijk te vertalen. Maar ervaringen uit de dagelijkse en 
nachtelijke praktijk in de buurt en in de meeste wereldsteden 
geven aan dat overzichtelijkheid een positieve invloed heeft. 
Donkere hoeken, stille steegjes en visuele obstakels zorgen 
voor een onveilig gevoel en nodigen uit tot crimineel, 
vervuilend en ander ongewenst gedrag. Is het overzichtelijk, 
schoon, zonnig of goed verlicht, dan voelen mensen zich 
prettig en kunnen ze eenvoudig de weg vinden. Het idee dat 
andere mensen aanwezig zijn en, indien nodig, makkelijk om 
hulp gevraagd kunnen worden is daarbij van groot belang. 

Op het BG-terrein vertaalt zich het bovenstaande in twee 
aspecten: het borgen van een heldere structuur en het 
behouden van zicht van mensen, van voorbijgangers, 
bewoners of beheerders van de UvA op de ruimte. Bewoners 
hebben meestal een grotere betrokkenheid bij de openbare 
ruimte omdat zij samen 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
en vele jaren achtereen aanwezig zijn. Een aantal leden van 
VOL BG, waaronder Peter Veer, verrichtte een studie naar 
de kwaliteit van de openbare ruimte rondom het BG-plein. 
Deze is ruimtelijk vertaald door de architecte Karin Elffers. 
Opvallend is de onoverzichtelijke steeg tussen het ovale 
paviljoen van Theo Bosch en BG 5 van ± 400 m2 met vele 
onveilige plekken. 
De studie laat zien dat in het voorstel van VOL BG het 
oppervlak overzichtelijke en veilige openbare ruimte groter 

wordt ten opzichte van de bestaande situatie. Het Theo Bosch 
paviljoen komt vrij te staan in de openbaar toegankelijke 
ruimte. Het aantal vieze en onveilige plekken zal aanzienlijk 
afnemen van 18 naar 10 of te wel met 44%. De Piramidezaal 
is in het voorstel een zonnige (semi-) openbare hof van ± 800 
m2 waardoor de Vendelstraat niet meer smal en overzichtelijk 
is. Door het aantal rommelige en onoverzichtelijke plekken 
te verminderen, zal het gehele gebied er aantrekkelijker 
uitzien, gemakkelijker te beheren zijn en sociaal veiliger voor 
iedereen.
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BESTAANDE SITUATIE BG-plein e.o.

Onderzoek sociale veiligheid 

Huidige situatie:  ± 2.400 m2 openbare ruimte met toezicht 
bewoners/sociaal veilig. ± 400 m2 zonder toezicht, onveilig. 
X 18 vieze of onveilige plekken.

Wens VOL BG voor plein en omgeving: 
Meer zicht en 44% minder vieze plekken

Bron: VOL BG / Karin Elffers
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Nawoord

Het samenbrengen van bewoners, bezoekers en gebruikers 
en het introduceren van een nieuw programma is in dit 
historische deel van de stad een complexe opgave en een 
langdurig proces waarbij belangen zorgvuldig afgewogen 
dienen te worden. De verscheidenheid aan gebouwen uit 
verschillende perioden, afmeting en functie, waartussen 
de publieke ruimte van de stad verweven is, verdient een 
holistische aanpak. Waar de nieuwe Universiteitsbibliotheek 
het actieve studenten karakter van het Universiteitskwartier 
representeert, verbeeldt de Oudemanshuispoort juist 
het historische en formele karakter van dit gebied. BG3 
en BG5 liggen hier centraal tussen waarbij BG3 het 
hedendaagse gezicht en internationale ontvangstpunt is. 
BG5, en met name het U-vormige binnen-/ buitenplein, is het 
verkeersknooppunt van dit gebied. Niet een obstakel waar 
omheen gelopen wordt, maar een plek dat doorkruist en 
beleefd kan worden. Voor studenten en medewerkers vanuit 
de Oudemanhuispoort tot in de UB, door voorbijgaande 
fietsers in de Vendelstraat en buurtbewoners, die, naast de 
studenten en toeristen, de alledaagse gebruikers van dit 
gebied vormen.
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Dit plan had niet tot stand kunnen komen zonder de inbreng 
van heel veel bewoners woonachtig op en rond het Binnen-
gasthuisterrein, de onvermoeibare inzet van een aantal buurt-
bewoners, het ter beschikking stellen van het basis 3D mod-
el door de UvA en het participatieproces gefaciliteerd door 
Inbo. Ongetwijfeld zijn er nog meer mensen die bedankt 
moeten worden voor hun, misschien minder zichtbare, maar 
toch belangrijke bijdrage aan dit ontwerpvoorstel, bij deze. 
Tenslotte willen we David Koezen van Space & Matter en 
KZNA en zijn team hartelijk danken voor de bereidheid om 
binnen relatief korte tijd met veel kundigheid en inlevingsver-
mogen zo’n mooie ruimtelijke vertaling te maken van de visie 
van VOL BG e.o. 
Op naar een leefbare, multifunctionele en veilige binnenstad!

Het bestuur van VOL BG e.o.

Dankwoord
VOLBG


