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Universiteitskwartier

Adriaan Geuze en Penne Hangel-
broek van stedenbouwkundig bureau 
West 8 begeleiden het plan voor de 
inrichting van het Universiteitskwar-
tier op hoofdlijnen. Dit ‘strategisch 
masterplan’ wordt later op detail uit-
gewerkt. “Dat is een plan voor de 
inrichting van het hele Universiteits-
kwartier op hoofd lijnen. Het plan 
wordt later op detail uitgewerkt.” 
De UvA is initiatief nemer en trekt in 
dit project samen op met de 
gemeente Amsterdam. 

Trots
Om inbreng voor het masterplan 
te verzamelen, is op 23 april jongst-

leden een participatieavond 
georganiseerd. “Dat was een 
vruchtbare avond met bewoners, 
ondernemers en andere belangstel-
lenden”, zegt Penne. Onderwerpen 
waren logistiek en mobiliteit, open-
baarheid en inclusiviteit en identiteit 
van het gebied. “Bewoners zijn 

trots om in dit gebied te wonen, dat 
uit zich in hun zorg voor de directe 
leefomgeving. Ze zoeken, net als de 
UvA en gemeente, een balans 
tussen toegankelijkheid van het 
gebied en rust. Het ligt genuan-
ceerd, veranderingen moeten 
passen binnen de kleinschalige mid-
deleeuwse structuur van dit stukje 
stad.” 

Kansen
Volgens Penne liggen er mooie 
kansen om het gebied te verbete-
ren, ook al zijn de belangen soms 
conflicterend. “We kunnen onver-
standige overwegingen vermijden   

De woningnood onder studen-
ten is hoog. Reden voor de 
UvA om de Oudemanhuis-
poort tijdelijk aan DUWO 
beschikbaar te stellen voor 
studentenhuisvesting. 
 “Zo dragen we een steentje bij 
aan het oplossen van de woning-
nood”, zegt Cees van der Wolf, 
directeur Huisvestings-
Ontwikkeling UvA. “Als mensen 
hier onderwijs willen volgen en 

onderzoek willen doen, moeten 
ze ook een dak boven hun hoofd 
hebben, vindt de UvA. Daarom 
stimuleren wij corporaties om 
studentenwoningen te realiseren.” 

Streven
DUWO krijgt van de UvA de 
gelegenheid om studenten-
eenheden in de Oudemanhuis-
poort (OMHP) te realiseren. 
Het gebouw zou anders drie jaar 

leegstaan en dat is volgens 
Cees niet acceptabel. DUWO is 
een corporatie die zich uitsluitend 
richt op studentenhuisvesting. 
We streven ernaar om de wonin-
gen in september 2018, bij de start 
van het collegejaar op te leveren. 
Voordat de UvA een vergunning 
bij de gemeente heeft aange-
vraagd, is eerst de buurt geconsul-
teerd. Cees: “Naar aanleiding van 
zorgen van omwonenden is 

besloten minder studenten te huis-
vesten en een inpandige stalling 
voor fietsen te creëren. De reacties 
tijdens de informatieavond waren 
overwegend positief, ook al zijn er 
twee bezwaren ingediend.”  

Tijdelijk 
Cees benadrukt dat het om een 
tijdelijk project gaat. Uiteindelijk 
betrekt de Faculteit der Geestes-
wetenschappen de OMHP. De 
verbouwing staat over drie jaar 
gepland. DUWO doet beperkte 
investeringen, die verdisconteerd 

worden in de huurprijs. “Er gaat 
dus geen onderwijsgeld naar de 
studentenwoningen.” Er is 
plek voor ongeveer tachtig tot 
honderd studenten. “DUWO 
zal alles doen om overlast te 
voorkomen.” 

Geesteswetenschappen 
buigt zich over invulling 
campus 
Gerard Nijsten is directeur 
Bedrijfsvoering van de 
Faculteit der Geestes-
wetenschappen (FGw). 
“De afgelopen tijd is de 
aandacht vooral uitgegaan 
naar de bouw van de 
nieuwe Universiteits-
bibliotheek (UB), maar wij 
buigen ons vanaf  nu over 
de verdere invulling van de 
campus.” 

“We hebben een goed beeld van het aantal vier-
kante meters per afdeling en de eisen per gebouw”, 
zegt Gerard. “Maar nu moeten we bepalen welke 
afdeling waar gevestigd wordt. Ook heeft bureau 
West 8 ons uitgedaagd om te kijken hoe we per 
afdeling kunnen zorgen voor een herkenbare 
signatuur.” 

Start participatietraject
“We organiseren in juni zes bijeenkomsten met 
specifi eke groepen zoals vertegenwoordigers van 
de verschillende afdelingen, het faculteitsbureau 
en het Dagelijks Bestuur over wensen en mogelijk-
heden. Ook komt er een aparte bijeenkomst om 
de behoefte aan onderzoeksvoorzieningen van de 
faculteit en de locatie daarvan in beeld te krijgen.” 

Wens 
Gerard geeft aan dat ze bij FGw de komende tijd 
intensief  met elkaar in gesprek gaan. “Overigens 
ook met externe partijen die graag naar de campus  
willen komen. Als FGw hebben we de wens om de 
campus meer te laten zijn dan een plek voor de 
faculteit en de UB. Daarom voeren we gesprekken 
over samenwerking met allerlei partijen in de stad. 
De aanwezigheid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW), de 
Academische Club en Venture Lab zijn daar al 
mooie voorbeelden van.” 

Praat mee over inrichting 
Universiteitskwartier

Samenwerken: 
Met bewoners in gesprek over 
toegankelijkheid Universiteitskwartier.
p. 2

Fieldlab:
Op zoek naar verhalen 
en ideeën uit de buurt.
p. 3

Hoe maken we 
Amsterdam beter?
Vijf dagen aan de slag met urgente 
uitdagingen voor de stad. p. 4

Hoe komt het Universiteitskwartier er straks uit te zien: waar komt wat en hoe richten we 
de openbare ruimte in. Daarover zijn de UvA, gemeente, omwonenden en andere belang-
hebbenden met elkaar in gesprek.  

Bewoners praten mee tijdens 
bijeenkomst op 23 april.

Gerard Nijsten

“Een vruchtbare avond 
met bewoners, 
ondernemers en andere 
belang-stellenden.”
Penne Hangelbroek

Studentenhuisvesting voorkomt leegstand 
STUDENTENHUISVESTING

Academische Club en Venture Lab zijn daar al 
mooie voorbeelden van.” 
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Zorgvuldige voorbereiding
De bouw van de nieuwe UB is een 
bijzonder project op een bijzondere 
locatie. In de omgevingsvergunning 
worden veel eisen gesteld. Het is 
onder meer de taak van de directie-
voerder om het kader, waarbinnen 
de bouw moet plaatsvinden, glas-
helder op tafel te krijgen vóór de 
start van aanbesteden en bouw. 
“Daarom is een zorgvuldige voor-
bereiding van groot belang”, zegt 
Bart Daalder van IsolveProblems, 
die samen met Rik Ter Haar en 
Jeroen van Egmond van BOAG 
Advies en Management, de taak op 
zich neemt voor de directievoering 
en het toezicht. Eerder werkten ze 
als projectteam samen, onder meer 
aan de nieuwbouw van de IJ-hal 
en passages plus gedeeltelijke 
renovatie van het monumentale 
hoofdgebouw op Amsterdam 
Centraal.

Op locatie
De bouw is opgesplitst in vier fasen: 
sloop, ontmantelen en asbest sane-
ren, onderbouw, bovenbouw 
en losse inrichting. Rik Ter Haar: 
“We bereiden nu de aanbesteding 
van de sloop en asbestsanering 
voor. Dat betekent dat voor markt-
partijen tot in detail duidelijk moet 
zijn wat we van hen verwachten. 
We zijn veel op locatie en doen 

onderzoek in de gebouwen waar 
tal van monumentale elementen 
aanwezig zijn. De details daarover 
staan in historische beschrijvingen, 
die wij aanvullen met 360 graden 
foto’s. Dit is een van de voorbeel-
den hoe we duidelijk maken wat 
waar moet gebeuren. Dat voorkomt 
discussies achteraf  met de 
uitvoerders.” 

Complex
Alle werkzaamheden moeten op 
elkaar afgestemd worden, praktisch 
uitvoerbaar zijn en passen binnen 
het budget. “Er zijn ontzettend veel 
partijen betrokken bij een dergelijk 
project”, zegt Bart. “Van architect 
tot constructeur en installatie-
adviseur, van archeoloog tot 
fl ora- en faunaspecialist, van 
bevoegd gezag tot coördinator 
infrastructuur. Wij fungeren als spin 
in het web en knopen op uitvoerend 
niveau al die partijen en het werk 
dat moet gebeuren aan elkaar. 
Dat is complex.” Deze zomer-
periode wordt gestart met sloop 
en sanering van Vendelstraat 2 
(BG 13/14).   

Ga voor meer informatie en de planning 
naar universiteitskwartier.amsterdam 

   door met elkaar in gesprek 
te gaan. Bijvoorbeeld over 
het omgaan met grote 
groepen toeristen, gewenste 
routes voor fietsers en 
brommers en de stalling 
ervan, of  over horeca in 
het gebied.” De plannen zijn 
talrijk. Penne benoemt de 
verbetering van het 
uiterlijk van gebouw Vendel-

straat 7 (BG 5), van de Vendelstraat en de Binnengast-
huisstraat en wil van het gebied rondom Binnengast-
huisstraat 9 (BG3) een meer welkome ruimte maken. 
“Het moet duidelijk zijn waar de hoofdingang van de 
Universiteitsbibliotheek (UB) is om zo overlast voor 
bewoners te voorkomen. Ook willen we historische 
gebouwen zoals het voormalige kerkje achter het 
Allard Pierson museum meer onderdeel van het gebied 
maken.” 

Uitnodiging
Genoeg om over mee te praten dus. Op de volgende 
informatieavond op 4 juni zal West 8 eerste schetsen 
voor de inrichting van het Universiteitskwartier 
presenteren. Hierop kunnen aanwezigen reageren. 
Penne hoopt dat veel mensen dat doen en hun 
inzichten willen delen. “Na de zomer presenteren we 
vervolgens de verdere uitwerking van het masterplan, 
waarop alleen nog kleinere correcties mogelijk zijn. 
Ik vind het heel positief  dat gemeente en UvA 
samenwerken aan verbetering van dit gebied en ieder-
een uitnodigen om hieraan een bijdrage te leveren.” 

Bijzonder project op 
bijzondere locatie
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) 
in volle gang. Voor de realisatie van de nieuwe UB heeft de UvA een directievoerder aangesteld die leiding 
geeft aan het totale uitvoeringsproces. “Daarmee is goede informatieoverdracht van bouwfase naar 
bouwfase gegarandeerd.” Volgens Eric Slotboom, projectmanager van de UvA, is dat een belangrijke 
les uit eerdere projecten.    
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JORIS BOKHOVE 
gebiedsmakelaar Zuidelijk 
Wallengebied, gemeente 
Amsterdam: “We kunnen kennis 
van bewoners en ondernemers over het 
gebied goed gebruiken als input. De eerste infor-
matieavond vond ik positief en constructief. 
Hopelijk krijgen bewoners tijdens deze bijeen-
komsten gaandeweg meer vertrouwen in het 
proces omdat gemeente en UvA luisteren naar 
wat er bij hen leeft en er ook echt iets mee doen. 
Samen met de UvA zetten we in op meer groen 
en rust in het Universiteitskwartier. We hebben 
nu de unieke kans om met elkaar te bespreken 
hoe we dit deel van de stad zo kunnen inrichten, 
dat het een tegenhanger vormt van het drukke 
Rokin en de Wallen.” 

THOMAS VERNOOY 
omgevingsmanager UvA: 
“Als omgevingsmanager is het 
belangrijk dat ik weet wat er 
leeft in de buurt. Dat is gelukt tijdens 
de informatiebijeenkomst op 23 april, mede door 
de gekozen werkvorm. Partijen werden uitgeno-
digd om aan te geven wat ze waarderen in hun 
leefomgeving, waar ze van dromen en hoe dat er 
in de praktijk uit zou kunnen zien. Bewoners zijn 
belangrijke ervaringsdeskundigen. Het was voor 
mij bemoedigend om te horen dat zorgpunten en 
oplossingen van bewoners, ook al op het netvlies 
van de UvA staan.” 

“Wij fungeren als spin in 
het web en knopen op 
uitvoerend niveau al die 
partijen en het werk dat 
moet gebeuren aan 
elkaar.”
Bart Daalder, directievoerder

Team directievoering 
Universiteitsbibliotheek: 
Jeroen van Egmond,
Rik Ter Haar en Bart Daalder 

Studieruimtes waar de muren, 
deuren en vloeren als whiteboard 
fungeren en ruimtes met echte 
bomen. Dat zijn een paar in het 
oog springende ideeën uit het 
voorlopige interieurontwerp van 
de UB. 

“We hebben samen met medewer-
kers en studenten nagedacht over de 
invulling van de studieplekken, de 
boekenkasten, ontmoetingsplekken, 
de balie-inrichting enzovoorts”, zegt 
Marloes van Wagtendonk die het 
proces begeleidt. “Vervolgens is 
MVSA Architects aan de slag gegaan 
met alle wensen en ideeën.” 

Studenten en docenten 
praten mee
Het is een hele uitdaging om 
7 kilometer boeken, 950 studie-
plaatsen, een kantoorvleugel en 
onderwijsruimte in het gebouw te 
passen. Marloes legt uit dat voor het 
voorlopig ontwerp zoveel mogelijk 
mensen zijn geconsulteerd. “Voor de 
multifunctionele onderwijszalen 
hebben we docenten en onderwijs-
deskundigen benaderd om mee te 
denken. En voor de studieplekken 
zijn juist studenten gevraagd. We 
hebben een zogenaamde ‘Study 
Place Tinder’ uitgezet. Studenten 
kregen afbeeldingen te zien waarvan 
ze konden aangeven of  die hen aan-
spraken of  niet, net als op Tinder.”   

Historische details
Het voorlopig ontwerp dat nu is vast-
gesteld, is een tussenstap naar het 
definitieve ontwerp dat deze zomer 
klaar is. “Het wordt in elk geval een 
divers ontwerp. Er komen kleine en 
grote, hoge ruimtes en veel verschil-
lende type plekken. Je kunt straks 
rustig in je eentje werken, maar ook 
in groepen. In het Atrium, de cen-
trale hal, komt veel groen. En de his-
torische elementen van het voormalig 
ziekenhuis worden zoveel mogelijk 
behouden. Dat was een expliciete 
wens van studenten, de 19de eeuwse 
details vinden ze sfeervol.” 

Voorlopig 
Interieurontwerp 
UB zeer divers

Penne Hangelbroek

Impressie 
interieurontwerp UB
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PARTICIPATIE

“Een Fieldlab kun je vergelijken met 
een ruimte waarin diverse partijen 
samenwerken aan gemeenschappe-
lijke vraagstukken”, zegt Marie. In 
samenwerking met de stadsdelen en 
gemeente Amsterdam organiseerde 
de HvA eerder succesvolle Field-
labs. Zo werkten in Middenmeer-
Noord bewoners, stadsdeel, RvE, 
Waternet, corporatie en HvA samen 
aan oplossingen voor reductie van 
wateroverlast en hittestress in dit 
gebied. 

Verkenning
“Voor het Universiteitskwartier 
brengen we op dit moment in kaart 
welke partijen nog meer betrokken 
kunnen worden bij de transformatie 
van het Universiteitskwartier zoals 
het wijkcentrum, studenten, horeca 
en bewoners. Daarnaast oriënteren 
we ons op belangrijke thema’s die in 
dit gebied spelen. Na de zomer, als 
het masterplan van West 8 er ligt, 
pakken we thema’s zoals (fiets)
mobiliteit, leegstand of  vergroening 
verder op. We zijn op zoek naar 
verhalen en ideeën uit de buurt.” 

Wens
De UvA heeft nadrukkelijk de wens 
uitgesproken om het Universiteits-
kwartier via de weg van participatie 
verder in te vullen; leefbaarder en 
mooier maken. “We bouwen in het 
Fieldlab aan een gebiedsgerichte 
community waarbinnen mensen 
samenwerken aan belangrijke 
onderwerpen. De community zien 
wij als een dynamisch netwerk 
waarin mensen en onderwerpen 
komen en gaan, waarin je werkt aan 
concrete oplossingen voor (prakti-
sche) problemen, waarin partijen 
elkaar ontmoeten. Het gaat om een 
meerjarig project waarin geïnves-
teerd wordt in goede relaties. 

Studenten houden het Fieldlab 
actief  en levend met groepsop-
drachten, interviews, onderzoek 
enzovoorts.”  

Medestanders
Deze manier van werken vraagt vol-
gens de onderzoekers een andere 
rol van de UvA en de gemeente. 
“Zij moeten zich flexibeler opstel-
len en echt samenwerken met alle 
betrokken partijen. Het gaat erom 
dat we samen nadenken over 
 openbare ruimte, groen, zorg voor 
beheer, enzovoorts.” Participatie is 
volgens beiden dan ook méér dan 
inspraak. “In de community delen 
ervaringsdeskundigen, mensen die 
in dit gebied wonen, werken of  stu-
deren, ideeën, vragen en zorgen en 
zoeken samen naar oplossingen. 
Wij voeden dat proces met onze 
kennis over gebiedsgerichte partici-
patie, communities en campusont-
wikkeling elders in de wereld. We 
zijn in onze opzet geslaagd als 
betrokken partijen elkaar blijvend 
weten te vinden en elkaar zien als 
medestanders in plaats van tegen-
standers”, besluit Sandra. 

Meer weten over Fieldlabs?
Marie en Sandra schreven mee aan het 
boek ‘Laboratorium Amsterdam’. 
Het boek is te downloaden op 
hva.nl/urbanmanagement

Participatie is meer dan 
inspraak
Marie Morel en Sandra Bos zijn beide onderzoekers vanuit het speerpunt Urban 
Management aan de Hogeschool van Amsterdam. In opdracht van de UvA zetten zij 
een Fieldlab op voor het Universiteitskwartier.

De Faculteit der Geestes-
wetenschappen start haar 
participatietraject in juni. 
Voor andere UvA-onder-
delen op de campus zijn 
hier eind mei vertegen-
woordigers voor 
uitgenodigd. 

VERVOLG 
PARTICIPATIE
Buurtbewoners, onder-
nemers en belanghebben-
den hebben per post een 
uitnodiging ontvangen 
voor een volgende 
bijeenkomst op 4 juni 
(Theater Le Perdu 19.00 – 
21.00 uur). 

MASTERCLASSES
Iedereen is welkom om 
op 22 juni aan te sluiten 
tijdens de Masterclasses 
van WeMakeThe.City op 
het Binnengasthuisterrein. 
Ga voor meer informatie 
naar Wemakethe.city

Lees meer over 
Wemakethe.city op pagina 
4 van deze krant.

CONTACT
Direct contact opnemen 
met de onderzoekers kan 
ook: s.bos@hva.nl of  
m.w.a.morel@hva.nl

“Het gaat erom dat we 
samen vooruitdenken 
over openbare ruimte, 
groen, zorg voor beheer 
enzovoorts.”
Sandra Bos

Sandra Bos (links) 
en Marie Morel

Participeren? 

ALLARD PIERSON MUSEUM

“De eerste ruimtes worden al leeggehaald, ter 
voorbereiding van de verbouwing van het Allard 
Pierson Museum, die in september start. Een 
gesprek met Wim Hupperetz, directeur van het 
Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties.

Het Allard Pierson museum is sinds 1976 niet meer echt 
goed bouwkundig opgeknapt. “Achterstallig onderhoud 
moet dus nodig aangepakt en onze voorzieningen 
moeten we up to date maken. Daarnaast verbinden we 
de collecties én de gebouwen van het Allard Pierson 
Museum en Bijzondere Collecties.” 

Breed cultuurhistorisch museum
Hupperetz legt uit dat er nu nog twee ingangen zijn, twee 
merken, twee museumwinkels, twee programmeringen 
en twee websites. Dat willen we efficiënter organiseren. 
“We gaan verder als een breed cultuurhistorisch mu-
seum: het Allard Pierson. Als één instelling staan we 
sterker naar het publiek en naar de academische gemeen-
schap.” 

Tijdreis
Onder de noemer ‘Van de Nijl tot aan de Amstel’ biedt 
het vernieuwde Allard Pierson de bezoeker een tijdreis 
die begint in Egypte en eindigt in Amsterdam. “Een 
logische verbinding van onze archeologische- en bijzon-
dere collecties”, zegt Hupperetz. “We willen ons presen-
teren als hèt UvA-museum en hèt kennisinstituut op het 
gebied van erfgoedcollecties. Onderzoek en onderwijs 
blijven onze speerpunten. Nieuw is dat we onze bezoe-
kers nog beter zullen informeren over wat de UvA 
allemaal doet.”  

UvA-highlights
“We krijgen bij ons bestaande museumcafé met een 
eigen ingang en een terras op de Oude Turfmarkt. En 
na de verbouwing nodigt onze hoofdingang en etalage 
bezoekers nog meer uit om naar binnen te wandelen. 
Bij de entree komt AP-live: een gratis zone waar publiek 
kennis kan maken met UvA-onderzoekers en hun 
onderzoek. “Elke twee weken tonen we in hier een 
UvA-highlight. Zo willen we meer publiek genereren en 
een brugfunctie vervullen tussen het Universiteits-
kwartier en de stad.” 

Tijdens de verbouwing(en) blijft 
het museum open. Medewerkers 
en studenten van de HvA en UvA 
hebben gratis toegang. 

Van de Nijl tot 
aan de Amstel

In het Allard Pierson Museum opent 21 juni de 
tentoonstelling De wereld in kleur: kleurenfoto-
grafie voor 1918. De tentoonstelling laat vroege 
voorbeelden van kleurenfotografie zien uit de 
wereldberoemde collectie van Albert Kahn in 
Parijs, van de Russische fotograaf Sergei Proku-
din-Gorskii én Nederlandse voorbeelden uit de 
collectie van het Rijksmuseum.
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 129, 
van 21 juni 2018 tot en met 6 januari 2019, 
open: di-vr 10-17 uur, za–zo 13–17 uur, 
www.allardpiersonmuseum.nl

De wereld 
in kleur

Impressie
Allard Pierson 
Museum



MEER INFORMATIE / COLOFON
De Universiteit van Amsterdam bouwt 
op en rond het Binnengasthuisterrein 
het Universiteitskwartier. In de toe-
komst wordt het kwartier de thuisbasis 
van de Faculteit der Geestesweten-
schappen en UvA-brede voorzieningen 
zoals de Universiteitsbibliotheek.

Meer informatie:
email: afdeling 
Huisvestings Ontwikkeling, 
huisvestingsontwikkeling@uva.nl 
www: universiteitskwartier.amsterdam

Deze krant is een uitgave van 
de Universiteit van Amsterdam. 
De krant wordt verspreid onder 
verspreid onder buurtbewoners, 
ondernemers, en toekomstige 
gebruikers.
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KORTE BERICHTEN FESTIVAL 

CONVENANT

Wereldwijd groeien 
steden, ook Amsterdam. 
Deze groei brengt urgente 
vraagstukken met zich 
mee over bijvoorbeeld 
het klimaat, veiligheid, 
betaalbaar wonen en 
gezondheid. Hoe maken 
we steden beter? Pakhuis 
de Zwijger organiseert 
WeMakeThe.City en gaat 
met experts én inwoners 

van Amsterdam op zoek 
naar antwoorden. 

Universiteitskwartier
Op vrijdag 22 juni staan 
Amsterdamse gebieden 
centraal die de komende 
jaren verder worden 
ontwikkeld, waaronder het 
Universiteitskwartier. 
De gemeente Amsterdam 
en de UvA ontwikkelen 

een masterplan Universi-
teitskwartier onder  leiding 
van stedenbouwkundig 
bureau West 8. Hiervoor 
wordt op 22 juni tijdens 
een Masterclass input 
gevraagd aan professionals 
en belangstellenden 
vanuit drie invalshoeken: 
ingrepen in de openbare 
ruimte; de koppeling 
van duurzaamheid en 

monumentenbehoud; 
en coöperatief  beheer van 
de openbare ruimte. 

Meedoen? Voor buurt-
bewoners zijn een 
beperkt aantal kaarten 
beschikbaar; aanmelden via 
universiteitskwartier-ho@uva.nl 

Meer informatie over het 
festival: wemakethe.city  

Een ode aan de vrouw

Opening Noord/Zuidlijn

Op Spelen doet Leven

Op 11 juni opent de tentoonstelling 
Mahina, een ode aan de vrouw met 
beelden van en verhalen over de 
cruciale rol van de vrouw binnen de 

Molukse gemeenschap. De tentoonstelling biedt 
een drieluik van gezichts- en themaportretten en 
korte documentaires. Het drieluik vertelt over 
toen, over nu, maar vooral over de toekomst van 
de Molukse gemeenschap in de Nederlandse 
samenleving. Dit jaar is het 67 jaar geleden dat 
de eerste Molukse KNIL-soldaten met hun 
vrouwen – belangrijke dragers van de 
Molukse cultuur – in Nederland aankwamen. 
Deze historische gebeurtenis wordt met deze 
tentoonstelling herdacht. 

Mahina – Een ode aan de vrouw is van 11 
juni tot en met 29 juni te zien in VOX-POP, 
Binnengasthuisstraat 9 (BG3). Open op 
werkdagen van 10.00 – 17.00 uur, behalve 
woensdag. Meer informatie: voxpop.uva.nl

Op 22 juli 2018 wordt de Noord/
Zuidlijn officieel geopend. Goed 
nieuws voor het Universiteitskwar-
tier dat daarmee nog beter bereik-

baar wordt. Van het Buikslotermeerplein naar het 
Universiteitskwartier duurt straks nog maar 
twaalf minuten in plaats van dertig. Het Rokin is 
het tweede drukste station van de Noord/Zuidlijn 
met 50.000 bezoekers per dag. 

Meer informatie: 
amsterdam.nl/noordzuidlijn 

Maak op 14 juni kennis met City-
game en ervaar de impact van spel 
bij lastige vraagstukken in het 
sociale domein. Spel genereert 

ruimte voor 'los denken'. Artie Ramsodit van 
Citysolutions was zes maanden in Bangalore 
(India), waar ze samenwerkte met Fields of View, 
gespecialiseerd in het ontwerp van spel-
methodieken vanuit behoeften van bewoners, 
professionals en andere stakeholders. Citygame 
is een van deze spelmethodieken en wordt 
inmiddels benut door diverse organisaties zoals 
woningcorporatie Eigen Haard, welzijns-
organisatie Hvo Querido en de gemeente 
Amsterdam. 

Spelen doet leven donderdag 14 juni van 
17.00-19.30 in het Human Venture Lab op de 
Binnengasthuisstraat 9. Aanmelden via 
venturelab-fgw@uva.nl  

Meer informatie: Artie Ramsodit 
06 2426 1821 / citysolutions.nl@gmail.com                                                                                

WeMakeThe.City

Van 20 tot en met 24 juni staan belangrijke stedelijke vraagstukken centraal tijdens het 
Amsterdamse festival WeMakeThe.City

Jan Lintsen (links op de foto), namens het College van Bestuur UvA en Boudewijn Oranje, namens het 
dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum, ondertekenen het convenant Universiteits kwartier. 
Gemeente en universiteit hebben afgesproken om samen op te trekken bij de herinrichting van het 
Universiteitskwartier. Gebouwen en buitenruimte kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. 
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