
We hadden graag een toetsing door de buurt gewild van de huidige ontwerpen in het 
Strategisch Master Plan, omdat we een reality check van de tekentafel plannen aan de 
dagelijkse werkelijkheid belangrijk vinden. Kijk naar wat er in de Nieuwmarkt is gebeurd. Wat 
zijn we met z’n allen blij dat er geen snelweg doorheen is getrokken, dankzij de bewoners van 
de stad! Wij willen onze visie meegeven in een stadium waarin de plannen nog aangepast 
kunnen worden. Een toetsing door de buurt is helaas niet mogelijk omdat dit vanwege corona 
een online meeting moest zijn. Daarom is het een presentatie van Vereniging Openbaar en 
Leefbaar BinnenGasthuisterrein en omgeving, en VOLBG vertegenwoordigt een groot deel 
van de buurt. In februari hebben we schriftelijk een breed gedragen visie op de toenmalige 
plannen gedeeld. Dit is een geüpdatete versie. Dit vinden wij nodig, omdat we tot nu toe zo 
goed als niets van onze input terug vinden in de ontwerpen. Hopelijk is het nog niet te laat om 
onze visie mee te nemen in de verdere planontwikkeling. 
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Aan het begin van dit participatieproces in juni 2019 zijn we 5 uitgangspunten 
overeengekomen en hiermee moet in de ontwerpfase al rekening gehouden worden en niet 
pas als toetsing achteraf. Deze uitganspunten zijn:

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

In deze presentatie toetsen we 4 deelgebieden aan deze uitgangspunten. Naast een integratie 
van de uitgangspunten in de ontwerpen, vinden we het heel belangrijk  dat de ontwikkeling van 
het Binnengasthuisgebied bijdraagt aan het verhogen van de stedelijke kwaliteit. Er moet een 
positieve aansluiting zijn met de directe omgeving en er moet gekeken worden naar de 
functies in dit gebied. Dat betekent dat er niet eenzijdig en uitsluitend naar de belangen van de 
UvA gekeken moet worden. De UvA belangen mogen best zwaar wegen, maar draagvlak 
vanuit de buurt is onontbeerlijk, want wij hebben er immers 24/7 mee te maken en zonder 
bewoners en ondernemers wordt het een doods en gevaarlijk stukje stad.

Aan de basis van alle UvA plannen moet er een Programma van Eisen zijn die aangepast is 
aan de draagkracht van het BG terrein en omgeving. Dat is nu veel te zwaar. De afzonderlijke 
plannen per deelgebied en de plannen in het geheel, zijn te belastend. Misschien passen de 
aantallen studenten en medewerkers wel in de gebouwen, maar niet op het terrein en niet 
zonder verdringing van andere functies.  Daarvoor zou een betere spreiding van functies over 
hele het “Universiteitskwartier” enige verlichting kunnen brengen. Andere oplossingen zijn 
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natuurlijk ook mogelijk. En daar zouden we graag over in gesprek gaan!

Waar het op neerkomt is dat VOLBG wil dat het SMP bijdraagt aan het vergroten van de 
leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid op het Binnengasthuisterrein e.o. Hoe kan dit stukje 
stad op een goede manier de toekomst in geholpen worden? Wat we tot nu toe missen in de 
ontwerpen, is dat er geen, of veel te weinig, aandacht is voor het goed functioneren van dit 
stukje stad. Een leefbare stad vereist dat er goed nagedacht wordt over de inrichting van de 
openbare ruimte en dat de functies van de gebouwen hier onderdeel van uitmaken.

Het is nu niet duidelijk wat de positieve punten van de huidige ontwerpen zijn voor het 
oplossen van de algemene dagelijkse problemen. Een goed compromis zoekt het midden 
tussen verschillende belangen en heeft positieve punten voor alle betrokkenen in zich. Een 
geven en nemen.

Ik zal wat algemene opmerkingen maken over de uitgangspunten. en de toetsing van de 
ontwerpen voor de deelgebieden overlaten aan Tjeerd, Sunke en Aart Jan.
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Leefbaarheid is een containerbegrip. Dit kan erg subjectief zijn en daarom is een specificatie 
nodig. We hebben de volgende aspecten meegenomen in onze toetsing aan dit uitgangspunt:

• Multifunctionaliteit. 
• Ruimte waar (buurt)initiatieven en sociale interactie plaats kunnen vinden.
• Substantieel groen (micro-klimaat, geluiddempend, biodiversiteit, luchtkwaliteit, 

welbevinden).
• Sociale veiligheid, heel belangrijk. De Burgwallen is het gevaarlijkste deel van de stad 

en daar moet rekening mee gehouden worden.
• Afwisseling in drukte en rust zodat het gebied kan herstellen (redelijke openingstijden).
• Goed beheer (dat betreft oa de veiligheid, het schoonhouden, overlast voorkomen).
• Toegankelijkheid van het gebied in relatie tot de omliggende stadsgebieden en 

duidelijkheid over verkeersstromen.
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Identiteit:

In eerste instantie was identiteit opgenomen als uitgangspunt om een duidelijk verschil in 
inrichting te hebben tussen de zuidelijke en de noordelijke Burgwallen.
Wanneer we het nu hebben over identiteit, dan wordt in de eerste plaats gedacht aan de 
herkenbaarheid, uitstraling en identiteit van de UvA. Dat is begrijpelijk, maar het herkenbaar 
maken van andere functies op het terrein zijn gelijkwaardig als we een leefbare, 
multifunctionele stad willen. We hebben in onze vorige bijeenkomst over de openbare ruimte 
gesproken, maar in de ontwerpen zelf  is daar nog veel te weinig aandacht voor en als er 
aandacht voor is, dan is het vanuit de UvA beredeneerd en niet vanuit andere 
belanghebbenden. (heeft alles met de ontwerpen zelf te maken, bespreking openbare ruimte is 
achteraf invullen, er is geen ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt)

Duurzaamheid:
We zijn heel blij met de plannen van de UvA voor verduurzaming en om dat uit te breiden naar 
het hele terrein. Er zijn echter meerdere partijen in dit gebied. De UvA kan dit niet alleen. 
Daarom stellen we voor dat de gemeente een voortrekkersrol speelt in het meekrijgen van 
andere partijen in een energie transitie, waarbij De Key een grote speler is en wellicht ook de 
hotels in het gebied.
Een belangrijk aspect van verduurzaming is vergroening. De UvA heeft hiervoor een ambitie 
uitgesproken, die we niet terugzien in de ontwerpen tot nu toe. De Groenvisie van de 
gemeente is ook niet zichtbaar aanwezig.
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De argumenten voor behoud en verbouw van monumenten en historische argumenten voor de 
inrichting van het BG terrein zijn uitsluitend ingegeven om het Programma van Eisen van de 
UvA te faciliteren. De hovenstructuur wordt niet gerespecteerd, terwijl groen een noodzaak is 
in deze tijd. Poorten en stegen verwijzen naar de Middeleeuwen en kunnen heel charmant zijn, 
maar in dit gebied zijn poorten en stegen uitermate onveilig. 
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In de breed uitgezette enquête van de gemeente in 2019, kwam duidelijk naar voren dat een 
overgrote meerderheid (nl. 88%) wil dat de doorgaande fietsroutes van de 
Oudezijdsachterburgwal naar de Nieuwe Doelenstraat en vanaf het Spui naar de Staalstraat, 
behouden blijven. In de ontwerpen wordt deze wens niet gerespecteerd. 
In plaats daarvan wordt er ingezet op “shared space”, maar het wordt steeds duidelijker in de 
praktijk dat dit concept niet goed werkt in een gebied waar wonen/werken en doorgaande 
routes gecombineerd worden. Want ook al zal het door gedragsbeïnvloeding ontmoedigd 
worden, fietsers zullen toch de oude routes blijven volgen. Het gaat hier niet alleen om 
gewoonte gedrag, maar het is een logisch gevolg van de ligging en relatie met de rest van de 
stad. 

De ligging van de ingang van de fietsenstalling aan de Vendelstraat-poort Kloveniersburgwal 
zal een probleem blijven voor veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in het gebied. 
Shared space is een direct gevolg van deze ongelukkige situering.

Een soortgelijk scenario dreigt zich te herhalen op de Kloveniersburgwal hoek Slijkstraat, waar 
3 functies bij elkaar moeten komen: de ingang van een fietsenstalling, een ingang voor de aula 
en een logistieke hub. Daarbij komt dat de Kloveniersburgwal vanwege de autoluw plannen 
van Amsterdam, drukker zal worden door een toename van auto’s en wellicht fietsen. 
Essentieel is dat de logistieke plannen van de UvA passen in de stad en niet, zoals bij de 
Vendelstraat, de stad zich aan moet passen aan de UvA.
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Tjeerd zal BG 3 toetsen aan de uitgangspunten, Sunke doet dit voor BG 5 en Aart Jan zal 
aandachtspunten meegeven voor het Gasthuishof. Wat de Kloveniersburgwal hoek Slijkstraat 
betreft, daar hebben we eveneens wat aandachtspunten voor op een rijtje gezet. We stellen 
voor dat na een korte presentatie de UvA en vervolgens de gemeente hierop reageren, elk 
ongeveer in 5 minuten. Daarna kunnen online participanten een bijdrage leveren, ook slechts 5 
minuten. Niet ideaal, en daarom vragen we iedereen om zo duidelijk mogelijk en to the point te 
reageren. 
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Deze 4e ontwerpvariant is een compromisvoorstel naar aanleiding van kritiek op de eerste 3 
varianten die in februari zijn gepresenteerd:

1. Vervanging paviljoen door nieuwbouw dicht tegen bestaande Administratie Gebouw aan;
2. Vervanging paviljoen door nieuwbouw midden op het BG-plein
3. Aanpassing paviljoen

Voor de 4e variant moet het paviljoen van Theo Bosch worden gesloopt en is nieuwbouw 
gepland minder ver op het plein, maar nog wel over de bestaande rooilijnen en buiten de 
eigendomsgrens van de UvA. 

Dit is het laatste ontwerp waarop voor zover bij ons bekend nog wordt door ontwikkeld. 
Daarom toetst VOLBG deze variant aan de 5 uitgangspunten.
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Op de slide aan de linkerzijde zijn de argumenten van zowel de UvA als de Gemeente 
weergegeven. Die argumenten zijn in februari benoemd om deze variant te toetsen aan de 5 
uitgangspunten. In de volgende kolommen is de toetsing van de ontwerpvariant 4 door VOLBG 
beschreven en die toetsing zal ik nu toelichten.

Leefbaarheid en veiligheid:
• Een groter en hoger gebouw dan het huidige paviljoen van Theo Bosch, dat bovendien 

de open ruimte in tweeën deelt, zorgt voor minder overzicht op de openbare ruimte;
• Verplaatsing van het gebouw naar het midden van het plein zorgt voor beperking van het 

gevoel van ruimtelijkheid. Dat wordt nog eens versterkt door de wens van de UvA om 
het gebouw hoger te maken dan het huidige gebouw. Een groter en hoger bouwvolume 
ontneemt ook zon en licht aan het gebied en zorgt voor meer windvlagen.

• In de jaren 80 is het BG-terrein teruggegeven aan de stad. Er is bewust voor gekozen 
om een open ruimte in de dichtbebouwde binnenstad te creëren, die door bewoners en 
bezoekers gebruikt kon worden. Het paviljoen van Theo Bosch is onderdeel van het idee 
om openheid en transparantie te brengen in dit gebied. Sloop van het paviljoen en de 
plaatsing van een nieuw en groter bouwblok op het plein doet afbreuk aan de gedachte 
dat dit plein ooit is teruggegeven aan de stad.

• Door de plaatsing van het nieuwe gebouw blijft de onveilige situatie van de 
onoverzichtelijke ruimte tussen BG3 en BG5 bestaan. Er ontstaat nu juist een groter 
gebied waar de bewoners geen zicht meer op hebben en waar het voor duistere 
praktijken aantrekkelijker wordt. Bewoners zorgen voor een gevoel van veiligheid in een 
stad, kantoren niet!
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• In plaats van het open en overzichtelijk houden van het terrein is de wens van de UvA 
om er een op Italiaanse oude steden geïnspireerd gebied van te maken door het creëren 
van stegen en poorten. De ervaring leert dat dit gebied aan de rand van de wallen niet 
geschikt is voor verassende hoekjes en poorten. Overzicht is belangrijk voor het gevoel 
van veiligheid.

Conclusie: deze variant voldoet op geen enkel punt aan het uitgangspunt leefbaarheid en 
veiligheid.

Duurzaamheid en groen:
• Tot op heden is nog niets gebleken van inrichting- en ontwerp principes op het vlak van 

duurzaamheid en groen, ondanks alle aandacht die zowel UvA als Gemeente hiervoor 
lijken te willen hebben.

• De oppervlakte van bebouwing neemt toe in plaats van af, waardoor er logischerwijs 
minder ruimte is voor groen.

• Vanwege de verdergaande verstening in plaats van vergroening van het gebied, wordt 
niet bijgedragen aan het vasthouden van regenwater en het dempen van extreme 
temperaturen. In plaats van dat regenwater kan worden vastgehouden in de aarde, zal 
het rechtstreeks verdwijnen in de riolering. En in plaats van het dempen van de steeds 
hoger wordende temperaturen door het planten van extra bomen en planten, zorgt de 
verdere verstening juist voor meer extreme hitte of koude.

• Er is in de getoonde plannen geen ruimte voor de compensatie van het verloren gegane 
groen, ondanks eerdere toezeggingen door de UvA.

• De vergroening die door de UvA wordt voorgesteld is geprojecteerd op de openbare 
ruimte en niet op de grond van de UvA. Die moet immers zo veel mogelijk worden 
volgebouwd om de honger naar m2 te kunnen stillen om aan het te ambitieuze PvE te 
kunnen voldoen.

Conclusie: deze variant voldoet op geen enkel punt aan het uitgangspunt Duurzaamheid en 
groen.

Historie en monumentaliteit:
• De sloop van Theo Bosch, een Rijksmonument en een toonbeeld van de tijdgeest uit de 

jaren 80, is geen goed plan uit het oogpunt van behoud van monumenten. 
• Terugbouwen van een gebouw a la Kinderkliniek dat is gesloopt voor de bouw van het 

paviljoen van Theo Bosch is geschiedsvervalsing. Bovendien was er in de tijd van de 
Kinderkliniek nog geen sprake van bewoning van het terrein en nu wel.

• Het gebied is van oudsher een gebied met bebouwing en ook tuinen en sloten. Het 
huidige voorstel sluit in elk geval niet aan bij het ooit groene karakter van de 
kloostertuinen. Vergroening van het gebied past in de wens om recht te doen aan de 
historie van dit gebied, maar hier wordt nu helaas niet aan voldaan.

• Het idee van een lichtstraat tussen BG3 en BG5, waardoor een onveilige en vervuilde 
plek zou verdwijnen, kan volgens de gemeente niet omdat dit het monumentale karakter 
van BG5 aan zou tasten.  Het is wrang om te constateren dat het creëren van een 
glazen atrium over het verdwenen groen hof wel mogelijk is en dat dit de 
monumentaliteit van de achtergevel van de Chirurgische kliniek niet zou aantasten. Dat 
geldt ook voor het opnieuw bebouwen van de hof binnen de vleugels van BG5. 

Conclusie: deze variant voldoet op geen enkel punt aan het uitgangspunt historie en 
monumentaliteit.
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Identiteit:
• De belangen van de stad en de leefbaarheid van het gebied worden ondergeschikt 

gemaakt aan het PvE.
• De identiteit van campus en UvA-gebied wordt overheersend in het gebied. De 

bewoners en gebruikers van het gebied worden weggedrukt om de UvA meer ruimte te 
geven.

• De wens om een campus te creëren strookt niet met de identiteit van een gebied met 
gemengde functies waarin voor iedereen plaats is.

Conclusie: deze variant voldoet voor de UvA aan het uitgangspunt, maar voor de overige 
gebruikers van het gebied in het geheel niet.

Bereikbaarheid en logistiek:
• In de nieuwe plannen verdwijnen doorgaande fietsroutes waardoor fietsers worden 

gedwongen een andere route te kiezen. Hiervan is inmiddels bekend dat fietsers zich 
niet aan beinvloedingsmaatregelen storen.

• De gedachte van shared space zal in dit gebied met woningen en UvA-functies voor 
onoverzichtelijke- en conflictsituaties zorgen.

• Het verdwijnen van de Binnengasthuisstraat betekent dat bewoners niet meer met hun 
auto bij hun woning kunnen komen, verhuizen niet goed mogelijk is en dat goederen niet 
meer voor de deur kunnen worden afgeleverd. 

Conclusie: deze variant voldoet op geen enkel punt aan het uitgangspunt Bereikbaarheid en 
logistiek.

Vragen:
1. Heeft men nagedacht over spreiding van de functies uit het PvE over het UK, in plaats 

van het proppen van extra functies in BG3 en BG5?
2. In hoeverre is er bij het PvE rekening gehouden met de inpassing in het stedelijk weefsel 

en de praktijk van de dag (o.a. veiligheid in relatie tot criminaliteit).
3. De UvA kan zich niet herinneren dat er toezeggingen zijn gedaan over compensatie van 

groen tussen de armen van BG5. Hoe is dit te rijmen met de ontwerptekening van West8 
uit 2018 waarin op die locatie wel een groen hof is ingetekend?
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Hoe mooi zou het zijn om het historische karakter van BG5 te benadrukken en het moderne 
gebouw dat ertussen geplakt is, weg te halen. En hier komt een concrete vraag aan de Uva. 
Wij willen ze uitdagen out of de box te denken en te benoemen waar ze het gerooide groen 
van binnenplein van de bibliotheek willen compenseren. Op deze plek denken wij dat je groen 
kunt compenseren en je houdt het veilig want het behoudt een open karakter, er is meer ruimte 
voor studenten en je kan een significante mooie ingang voor BG 5 realiseren zonder dat je er 
als student in een soort van muizenhol moet kruipen (gevoelsmatig). Dus zeker geen gebouw 
ertussen zetten met een hoge gevel die ten koste gaat van het licht, de ruimte en de 
veiligheid….
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Kijk ook naar wat de impact is van plannen in een deelgebied op de rest van het gebied:
• Ruimte voor UB bezoekers, studenten en medewerkers nodig, groen is ook voor hen 

belangrijk. Als bij BG5 geen groen gerealiseerd wordt, verplaatsen stromen bezoekers zich 
naar het Kloofplein, dat is onwenselijk, wordt overbelast en geeft overlast. Te weinig groen 
doet uitwaaieren, geen fijne uitstraling.

• Collegezalen op plek van Mensa: Het wordt daardoor een smalle, donkere straat. Nu valt 
Mensa naar achteren, maar gebouw wordt 3 hoog. Drie meter brede groenstroken niet 
substantieel, gemakkelijk vies en onveilig. Hekken nodig.
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Inleidend:
• Bij de toenmalige herinrichting van het Gasthuishof tot tuin van de Bijzondere Collectie 

zijn een aantal goede afspraken gemaakt tussen de direct omwonenden en de UvA die 
tot voor kort goed werden nageleefd. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners en in 
goede samenspraak met de UVA. Het is dan ook van groot belang dat die afspraken 
mede uitgangspunt vormen voor de toekomstige functie, gebruik en inrichting van het 
Gasthuishof. Helaas worden in de huidige plannen voor dit deelgebied nog steeds een 
aantal van die afspraken geschonden. Hierdoor dreigen de leefbaarheid en de veiligheid 
van de bewoners aan dit hof ernstig te worden aangetast. 

• Het hof is in het concept-masterplan opgedeeld in twee deelruimten; een ‘rustig en 
groen’ deel nabij de woningen en een ‘groene ontmoetingsruimte’ nabij de Gasthuiskerk. 
Deze op het oog tegenstrijdige functies kunnen slechts samengaan als men voldoet aan 
een aantal randvoorwaarden, uitgangspunten en suggesties.
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De Gasthuishof tussen woningen en Allard Pierson Museum.

14



Bij de toenmalige herinrichting van het Gasthuishof tot tuin van de 
Bijzondere Collectie zijn een aantal goede afspraken gemaakt tussen 
de direct omwonenden en de UvA die tot voor kort goed werden 
nageleefd. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners en in goede 
samenspraak met de UVA. Het is dan ook van groot belang dat die 
afspraken mede uitgangspunt vormen voor de toekomstige functie, 
gebruik en inrichting van het Gasthuishof. 
Helaas worden in de laatste versie van het concept-masterplan voor dit 
deelgebied nog steeds een aantal van die afspraken geschonden. 
Hierdoor dreigen leefbaarheid en veiligheid van de bewoners aan dit hof 
ernstig te worden aangetast. 
Het hof is in het concept-masterplan opgedeeld in twee deelruimten; 
een ‘rustig en groen’ deel nabij de woningen en een ‘groene 
ontmoetingsruimte’ nabij de Gasthuiskerk. Deze op het oog 
tegenstrijdige functies kunnen goed samengaan, mits men voldoet aan 
een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten.

Leefbaarheid en veiligheid:
• Zoals bij de meeste woningen in stedelijke gebieden hebben ook de 
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bewoners aan het hof recht op een rustige en veilige achterzijde aan de 
tuinkant. Daarom is het hof van meet af aan ingericht en benoemd als 
‘semi-openbare ruimte’ in privébezit met beperkte toegang voor derden. 
Na acht uur ’s avonds en in het weekend is het  afgesloten. Op 
werkdagen overdag is het hof toegankelijk via de bestaande beveiligde 
toegangen. Het handhaven van dit regiem is cruciaal om de rust en 
veiligheid van de aanwonenden te kunnen garanderen.

• Om, wederom, de rust in het deel bij de woningen te waarborgen is het 
wenselijk om bedrijfsmatige activiteiten als parkeren, laden en lossen in 
dit deel Zoveel mogelijk te minimaliseren en zoveel mogelijk te 
verplaatsen naar het “ontmoetingsdeel” tussen Gasthuiskerk en Allard 
Pierson Museum. Wij zouden een aantal praktische suggesties hiervoor 
graag verder bespreken met de UvA en het museum.

• Gezien het gevaar van inbraak en het gebrek aan toezicht zijn de 
toegangen onder de woningen vanaf Binnengasthuisstraat en -plein 
afgesloten. Dit geldt ook voor de brandgang tussen Gasthuiskerk en 
woningen. Openstellen van deze toegangen zou niet alleen de veiligheid 
maar ook de rust in dit deel van het hof direct aantasten.

• Een ontmoetingsdeel bij de Gasthuiskerk kan goed functioneren, mits 
binnen de genoemde beperkte openingstijden. Men kan dit deel van het 
hof goed bereiken via een eventuele nieuwe toegang vanaf het 
Turfdraagsterpad en via de bestaande inpandige toegang van het 
voormalige kinderdagverblijf aan het Binnengasthuisplein.

Duurzaamheid, groen, historie, monumentaliteit en identiteit:
• De in het masterplan toegekende sferen van “rust en groen” en van 

“groene ontmoetingsruimte” zijn geheel in lijn met de oorspronkelijke 
structuur van het BG-terrein met stille kloosterhoven en kloostertuinen. 
Door bewoners gedane suggesties als een “stiltetuin”, vlinder- en 
bijentuin” en “middeleeuwse kruidentuin” nabij de woningen passen dan 
ook prima in een historisch verantwoord, groen en duurzaam plaatje en 
zijn goed te combineren met een ontmoetingsplek nabij de Gasthuiskerk. 
Let wel, met beperkte openingstijden, zoals ook in de kloosters 
gebruikelijk was.

Bereikbaarheid en logistiek:
• Het karakter van de twee deelgebieden in het Gasthuishof wordt bepaald 

door hun gebruik en bereikbaarheid. Om de rust in het deel bij de 
woningen te garanderen is het zaak om het zakelijk gebruik van de grote 
poort tot het hof vanaf de Oude Turfmarkt te minimaliseren. Die komt 
immers direct uit op genoemde rustige tuin. Dit kan door de bestaande –
nu tijdelijk afgesloten – inpandige toegang vanaf de Oude Turfmarkt, 
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direct het museum in, optimaal te benutten als personeels-, dienst- en 
leveranciersingang. 

• Door de weinige laad- / losplekken en parkeerplekken in de achtertuin te 
verplaatsen richting het hof bij de Gasthuiskerk en pal naast de 
achteringang van het Allard Piersonmuseum zou men niet alleen aan rust 
kunnen winnen, maar ook aan ruimte voor de groene invulling van de tuin 
achter de woningen.
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Dit is de plek waar een logistieke hub gerealiseerd moet gaan worden, een 
ingang voor een fietsenstalling moet komen en een ingang voor de aula.

16



We willen geen herhaling van hetgeen gebeurd is rondom de ingang van de fietsenstalling aan 
de Vendelstaat/poort Kloveniersburgwal. Er is een keuze gemaakt dat een probleem oplevert 
voor de omgeving en alle oplossingen zijn daarom sub-optimaal en damage control en niet in 
het belang van de omwonenden of de stad. Het is nu nog onduidelijk wat de concrete plannen 
zijn voor de Slijkstraat/Kloveniersburgwal en we zouden daar graag meer over willen weten om 
daar feedback op te kunnen geven. Het belangrijkste is dat er een keuze wordt gemaakt die 
niet de problemen afwentelt op de stad, maar juist bijdraagt aan meer leefbaarheid. 
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Vanavond hebben we op verschillende manieren gezegd dat de plannen helaas niet voldoen 
aan de uitgangspunten.
Sinds 2018 krijgen we min of meer dezelfde plannen te zien. Er zit weinig beweging in, terwijl 
er echt goede alternatieven mogelijk zijn waar iedereen blij van wordt. En daar dragen we 
graag en constructief aan bij!

18


