
Nieuwe Universiteitsbibliotheek  
in het Universiteitskwartier
De UvA realiseert een vierde campus, het Universiteitskwartier. Dit 
kwartier wordt de thuisbasis voor de Faculteit der Geesteswetenschappen, 
het College van Bestuur en een aantal universiteitsbrede voorzieningen zoals 
de Universiteitsbibliotheek, aula en ontvangstruimten. De werkzaamheden 
voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek zijn in volle gang. Na asbestsanering 
en het verleggen van kabels en leidingen wordt naar verwachting nog voor 
de zomer 2019 gestart met het aanbrengen van nieuwe funderingen en een 
kelderbak. 
Waarom bouwt de UvA een nieuwe bibliotheek?
Om ontmoeten en samenwerken te bevorderen en ook uit oogpunt van het doelmatig gebruik van 
gebouwen en financiële middelen brengt de UvA onderwijs- en onderzoeksfuncties samen op vier 
campussen. De functie van bibliotheken wereldwijd is veranderd; van boekenpakhuis naar een plek 
van leren en ontmoeten. De nieuwe Universiteitsbibliotheek sluit aan bij de veranderende onderwijs- 
en informatievraag, dicht in de buurt van de belangrijkste gebruiker van de collectie, de Faculteit 
der Geesteswetenschappen. De nieuwe UB wordt voorzien van een ondergrondse fietsenstalling. De 
gehele open collectie van Geesteswetenschappen zal straks op één locatie toegankelijk zijn. 

Waarom is gekozen voor de locatie op het Binnengasthuisterrein? 
De UvA bouwt de nieuwe UB in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalige 
Zusterhuis aan de Vendelstraat. De keuze voor deze locatie is tot stand gekomen nadat studenten en 
medewerkers zich over twee alternatieve locaties (Oudemanhuispoort of voormalige Binnengasthuis 
gebouwen) hebben kunnen uitspreken.

Wie ontwerpt de nieuwe UB?
De nieuwe bibliotheek wordt in een voormalig ziekenhuis gehuisvest. Het gebouw bestaat uit 
drie delen, de voormalige Tweede Chirurgische kliniek, het voormalige Zusterhuis en een deel 
nieuwbouw. Het ontwerp laat de bestaande monumentale bouw in haar waarde en voegt daar een 
nieuwbouwvleugel en een glazen overkapping aan toe. Het winnende ontwerp is gemaakt door 
MVSA Architects en buro J. Van Stigt.



Blijf op de hoogte van de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek van de UvA:
 - Download de Universiteitskwartier app in de App-store of Play-store
 - Kijk op uva.nl/universiteitskwartier

Hoe duurzaam is de nieuwe UB?
Door bestaande gebouwen een nieuwe functie te geven, aardwarmte en zonne-energie te benutten 
en isolatie toe te passen wordt de nieuwe UB een (bijna) energieneutraal gebouw dat bovendien 
niet langer een gasaansluiting zal hebben. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een prettig 
binnenklimaat; in de winter verwarmd met aardwarmte, in de zomer gekoeld met koelte uit de 
bodem. Onder het gebouw wordt een fietsenstalling gerealiseerd om zo de bereikbaarheid per fiets 
nog gemakkelijker te maken. 

Wat gaat de bouw kosten en hoe langt duurt de bouw?
De UvA investeert 66 miljoen euro in de bouw van de nieuwe UB. De bouwkosten zijn begroot in 
het Huisvestingsplan van de UvA. Met de voorbereiding van de bouw is gestart in 2018; asbest werd 
verwijderd en kabels en leidingen werden verlegd. 

Medio 2019 wordt gestart met het aanbrengen van een nieuwe fundering en de bouw van een 
ondergrondse fietsenstalling. Daarna volgen de atriumkap, het nieuwbouwdeel aan de Nieuwe 
Doelenstraat en de bovenbouw. Als alles volgens planning verloopt, start in 2021 de verbouwing van 
het in- en exterieur van de panden. Op basis van die planning, gaan we ervanuit dat de nieuwe UB 
medio 2022 haar deuren opent. 

Hoe wordt rekening gehouden met de buurt?
Elk bouwproject brengt overlast met zich. Gemeentelijke regels stellen grenzen aan die overlast. In 
het BLVC kader (bereikbaarheid – leefbaarheid – veiligheid – communicatie) dat onderdeel is van 
de vergunningverlening voor de bouw van de UB zijn afspraken en maatregelen opgenomen die 
grenzen stellen aan de mate van overlast. Om hierop toe te zien heeft de UvA bovendien een eigen 
bouwdirectie aangesteld. De aannemer heeft daarnaast een project-omgevingsmanager aangesteld 
en een wekelijks spreekuur voor omwonenden opengesteld. Omwonenden worden regelmatig 
via huis-aan-huis-berichten en via de Universiteitskwartier-app op de hoogte gebracht van de 
voortgang van de bouw en de planning van werkzaamheden. Ook kunnen zij de aannemer en de 
omgevingsmanager via een direct telefoonnummer bereiken voor vragen, klachten of suggesties.

Om het bouwverkeer en overig verkeer tijdens de bouw van de UB in goede banen te leiden, worden 
verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en werkverkeer.

Hoe betrekt en informeert de UvA de omwonenden en ondernemers tijdens de bouw?
Naast huis-aan-huis buurtberichten en de campuswebsite heeft de UvA een speciale bouw-app 
ontwikkeld waarmee de omwonenden en ondernemers in de buurt de bouw kunnen volgen 
en vragen of suggesties kunnen stellen. Omgevingsmanagers van de UvA en de bouwer zijn 
aanspreekbaar om afspraken die gemaakt zijn over bijvoorbeeld bouwtijden en de veiligheid van 
voetgangers, fietsers en andere weggebruikers. Ook is er een calamiteitennummer opengesteld.

Wat gebeurt er met de voormalige UB aan het Singel?
Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre het pand dienst kan doen als wisselpand voor 
onderwijs, wanneer de Oudemanhuispoort wordt gerenoveerd. Wat er daarna met het Singelpand  
gaat gebeuren is nog niet bekend.

Uitgave UvA, afdeling Huisvestingontwikkeling, juni 2019. Visuals: MVSA Architects.

https://campus.uva.nl/universiteitskwartier

