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Inleiding

Voor u ligt de Voortgangsrapportage Campusontwikkeling over het vierde kwartaal 2012. In deze rapportage 
wordt verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen van de campusprojecten, zoals deze in het Huisvestings-
plan UvA zijn opgenomen.  

Binnenstadcampus
In het vierde kwartaal is het Plan van Aanpak voor het programma Binnenstad uitgewerkt en vastgesteld. 
Het uitzoeken van de opdracht van het CvB ten aanzien van het structuurontwerp voor de Universiteits-
bibliotheek (UB) Binnenstad heeft veel aandacht gekregen. In het eerste kwartaal 2013 worden de resultaten 
ter besluitvorming voorgelegd. De gemeente heeft ingestemd met één procedure voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging. 

Voor BG2 is Rappange Architecten geselecteerd voor de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp en 
tevens zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningsaanvraag weer opgestart. 

Roeterseilandcampus (REC)
In het vierde kwartaal is het Voorlopig Ontwerp van REC H goedgekeurd. Om binnen het vastgestelde 
budget te blijven, zijn hiervoor wel enkele aanpassingen gedaan in het Programma van Eisen. Binnen het 
programma REC zijn twee werkgroepen die in het vierde kwartaal veel aandacht hebben gevergd, te weten 
de werkgroep Inpassingsplan (wie komt waar op REC) en de werkgroep Inhuizingsscenario’s voor REC 
ABC (wie verhuist wanneer naar REC BC en REC A). Gezien de soms verschillende belangen van betrok-
kenen is de uitwerking en het vinden van oplossingsrichtingen niet eenvoudig. De planning is om uiterlijk in 
het tweede kwartaal 2013 besluitvorming hierover te laten plaatsvinden.

Met de aannemer BAM is in december een contract getekend voor de sloop, sanering, gevel en engineering 
van REC A. In januari 2013 wordt daadwerkelijk gestart met de sloop en sanering. Dit betekent dat de 
meeste (geluids)hinder in 2013 ondervonden wordt. Medio 2014 zal de gevel van REC A gesloten zijn. Op 21 
december heeft de viering van het Hoogste Punt van REC BC plaatsgevonden waarbij onder meer Paul 
Doop, de decanen van de FEB, de FMG en de FdR en Boudewijn Oranje, wethouder stadsdeel Centrum, aan-
wezig waren. Onder grote en enthousiaste belangstelling hebben de medewerkers van de uitvoerende partijen 
de ‘kapfooi’ ontvangen. Dit evenement werd voorgezet in een kerstevent voor de buurt waarbij rondleidingen 
werden georganiseerd. 

Om binnen budget te blijven wordt permanent aandacht besteed aan de financiën van REC ABC. De stuur-
groep REC heeft het Definitief Ontwerp van de buitenruimte goedgekeurd. Momenteel wordt onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van de ondergrond. Zodra deze bekend is, kan verdere planvorming plaatsvinden.

Science Park Amsterdam
In het vierde kwartaal is verder gewerkt aan de ontwikkelingen voor SRON. Hiervoor zijn verdere 
besprekingen geweest. Onder meer wordt de combinatie met AFS gezocht om de mogelijkheid te onderzoeken 
om beide programma’s in een gezamenlijk gebouw te realiseren en de voorzieningen te delen. 

De bouw van Matrix VI heeft vertraging opgelopen en zal naar verwachting in maart 2013 worden opge-
leverd. Matrix IC voert momenteel vergevorderde gesprekken over huurcontracten met diverse partijen. 
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Duurzaamheid
Nieuw in deze voortgangsrapportage is het hoofdstuk Duurzaamheid. In deze versie wordt een kort overall 
beeld gegeven van duurzaamheid bij de verschillende campussen. In de volgende voortgangsrapportages zal 
specifieker ingegaan worden op de activiteiten die in het desbetreffende kwartaal zijn uitgevoerd op het 
gebied van duurzaamheid.

Ir. Kees Lammers MCM
Directeur HuisvestingsOntwikkeling
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Binnenstadcampus
Op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort komt de Binnenstadcampus voor de 
Faculteit Geesteswetenschappen (FGw). De bestaande panden in dit monumentale deel van het centrum van 
Amsterdam zullen in fases gerestaureerd en gerenoveerd worden. De Universiteitsbibliotheek Binnenstad op 
het Binnengasthuisterrein wordt het hart van de campus.   

Ontwikkelingen
In het vierde kwartaal is het Plan van Aanpak (PvA) voor de ontwikkeling van de Binnenstadcampus be-
sproken in de stuurgroep. Met dit plan is overeenstemming bereikt over aanpak, werkwijze en samenwerking 
tussen de faculteit Geesteswetenschappen (FGw), de UB en de verschillende diensten. 

De belangstelling van de KNAW om een aantal van haar wetenschappelijke instituten op het gebied van de 
Geesteswetenschappen op en rond het BG-terrein te vestigen is de afgelopen maanden concreter geworden. 
Met de KNAW hebben verschillende verkennende gesprekken en bezoeken plaatsgevonden over een mogelijke 
vestiging in het Oost-Indisch Huis en het Bushuis. In december is informatie verzameld (o.a. tekeningen en 
draaglast van vloeren) die voor de KNAW van belang zijn om te kunnen bepalen of en op welke wijze huis-
vesting in deze gebouwen plaats kan vinden.

In het afgelopen kwartaal zijn verschillende werkgroepen/ontwikkelteams gestart. Onder andere de werk-
groep voor de actualisatie van het inpassingsplan FGw, de capaciteitswerkgroep onderwijszalen en werkruimtes 
Binnenstad en REC en het team voor het opstellen van de visie op de Binnenstadcampus. In de Stuurgroep 
Binnenstad en CvB heeft een eerste verkenning plaatsgevonden over het vlekkenplan voor de Binnenstad. 
In het eerste kwartaal 2013 zullen de resultaten van de werkgroep Inpassingsplan in de programmagroep en 
Stuurgroep worden besproken.

In de visie op de Binnenstadcampus wordt een beeld geschetst van wat nodig is aan uitstraling, sfeer en voor-
zieningen (in de gebouwen en openbare ruimte) om de doelstellingen van de FGw, de UB en de UvA (relatie 
met de stad) te kunnen realiseren. De visie op de Binnenstadcampus wordt onder andere ontwikkeld met 
vertegenwoordigers van de faculteit en zal getoetst worden door in- en extern betrokken partijen.

In november is het projectteam Binnenstadcampus uitgebreid met bouwprojectmanager Alex ter Haar. Hij 
bereidt onder meer de Europese aanbesteding ‘ontwerpteam Universiteitsbibliotheek  Binnenstad’ voor en 
treedt op als opdrachtgever namens de UvA. 

Om de aanbesteding van de architect voor de UB Binnenstad zo snel mogelijk te kunnen starten, is aan het 
eind van het eerste kwartaal 2013 duidelijkheid nodig over een aantal zaken. Het betreft onder andere de loca-
tie van het ICT knooppunt in de toekomst, de wijze waarop de energievoorziening wordt ingericht (bijvoor-
beeld een warmte/koude opslag in de UB Binnenstad en de Oudemanhuispoort), de eventuele verplaatsing 
van een aantal studieplekken uit de UB Binnenstad naar de FGw panden en de verwachte groei van studenten-
aantallen. Ten aanzien van de kosten en financiering van de UB Binnenstad dient nog te worden bepaald hoe 
deze wordt ingevuld voordat de opdracht definitief aan de architect verstrekt wordt.

Financiën
Volgend op het Plan van Aanpak is de begroting voor het programmamanagement van de Binnenstadcampus, 
opgesteld en afgestemd met de afdeling Finance & Control. 
Verkend is in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van bestaande subsidie en financieringsmogelijkheden 
met o.a. Bureau Monumenten en Archeologie, de provincie Noord Holland en het Nationaal Restauratie-
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fonds. De reguliere subsidiemogelijkheden lijken op dit moment weinig kansrijk. Met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed is besproken dat in het eerste kwartaal van 2013 overige subsidiemogelijkheden worden 
onderzocht.

Planning
Hieronder een overzicht van de planning van alle onderdelen van het programma Binnenstad.
Voor het project BG2 is verderop in dit hoofdstuk nog een gedetailleerde planning opgenomen.

 

Risico’s 

5

planning

• Selectie ontwerpteam start eind februari 2013, 
 het Voorlopig Ontwerp start juli 2013 en het 
 Definitief Ontwerp start november 2013;

• De uitvoering van het project BG2 start naar 
 verwachting in 2014;

• De planning van BG3 en BG5 is nog niet 
 vastgesteld;

• De realisatie van OMHP kan starten na gereed-
 komen UB Binnenstad;

• De realisatie van de herinrichting van de openbare 
 ruimte start na gereedkomen UB Binnenstad;

• Afhankelijk van de planning van de overige 
 projecten vindt de realisatie van de energievoor-  
 ziening Binnenstad plaats.

project

• UB Binnenstad (renovatie en nieuwbouw);

• BG2 (renovatie);

• BG3 (mogelijk alleen functionele aanpassingen  
 FS) en BG5 (renovatie of groot onderhoud);

• OMHP (renovatie en nieuwbouw 
 collegezalen);

• Herinrichting openbare ruimte (UvA en  
 stadsdeel Centrum);

• Energievoorziening (soort nog onbepaald).
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beheersmaatregel

Onderzoeken scenario’s voor de realisatie;

Continue monitoren van de behoefte en deze aan-
sluiten op de plannen;

Bij besluitvorming over verkoop, consequentie voor 
eigen huisvesting afwegen waarbij de voorkeur gaat 
naar dat de UvA zo lang als nodig gebruik kan blijven 
maken van betreffende panden. 

risico

Investerings- en exploitatiekosten overstijgen het 
vastgestelde budget;

Door de lange duur van de ontwikkeling van de 
Binnenstadcampus kunnen plannen afwijken van 
de behoefte;

Eerdere verkoop van panden dan ontwikkeling op 
BG-terrein gereed is door aandiening geschikte 
kopende partij.
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Universiteitsbibliotheek Binnenstad  
De nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) Binnenstad zal het hart worden van de Binnenstadcampus. De 
UB Binnenstad bestaat uit een groot aantal studieplekken, onderwijsruimtes, ontmoetingsplekken en 
kantoren voor publieksdiensten UB. 

In het vierde kwartaal is verder gegaan met het analyseren van de financiële consequenties voor de realisatie 
van de UB Binnenstad. Hierin zijn twee mogelijkheden verkend. De eerste mogelijkheid is het elders realiseren 
van een deel van het programma (voornamelijk wordt gekeken naar het uitplaatsen van een deel van de 
functies) en de tweede mogelijkheid is de huidige raming van de BrinkGroep te herzien (op basis van een 
second opinion). Uit dit laatste is gebleken dat het niet realistisch en niet verstandig is om de raming van de 
BrinkGroep naar beneden bij te stellen. In het eerste kwartaal 2013 zullen de resultaten van de verschillende 
(financiële) verkenningen worden samengevoegd en worden voorgelegd voor besluitvorming. 

Juridische afstemming met stadsdeel Centrum 
Om het structuurontwerp zo goed mogelijk binnen het bestemmingsplan 1012 te laten passen is een notitie 
geschreven (door advocaat UvA) waarin wordt voorgesteld een coördinatieregeling toe te passen waarmee de 
kans op vertraging geminimaliseerd wordt. Deze is overgenomen door de gemeente. De aanvraag omgevings-
vergunning en bestemmingsplanwijziging (postzegelbestemmingsplan) wordt in één procedure ondergebracht 
waarbij één beroepsmogelijkheid bestaat, te weten bij de Raad van State. Het Dagelijks Bestuur van het 
stadsdeel Centrum heeft per besluit aangegeven akkoord te gaan met deze regeling en ook de Commissie 
Bouwen en Wonen heeft ingestemd. Tevens wordt de definitie van het bebouwingspercentage in het nieuwe 
bestemmingsplan 1012 aangepast.

Risico’s
beheersmaatregel

Dit risico is weggenomen doordat in het concept 
bestemmingsplan 1012 is opgenomen dat een over-
schrijding tot 10% van het bebouwingsoppervlak 
ook onder de binnenplanse vrijstelling valt;

Gedurende de ontwikkeling en realisatie van de 
Binnenstadcampus wordt de nodige tijd en energie 
(o.a. door omgevingsmanager) gestoken in de 
communicatie met de (directe) omgeving. Hiermee 
kunnen bezwaren in een vroeg stadium worden 
gesignaleerd, waarop actie ondernomen kan worden.

risico

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet niet in het 
nieuwe structuurontwerp van de UvA (afwijking 
van het bebouwingspercentage +6%);

Juridische procedures worden gestart. Eén van de 
partijen verzet zich tegen bebouwing van het 
binnenhof omdat verslechtering van de leefbaarheid 
en veiligheid op het BG-terrein wordt gevreesd.



7voortgangsrapportage campusontwikkeling  |  4e kwartaal 2012

Renovatie BG2 
Het gebouw BG2 (Turfdraagsterpad 15-17) wordt gerenoveerd. De toekomstige bewoner is het 
departement Kunst, Religie- en Cultuurwetenschappen van FGw. 

Ontwikkelingen 
In het vierde kwartaal is Rappange Architecten aangetrokken waarmee het ontwerpteam compleet is. Het 
ontwerpteam heeft in het vierde kwartaal de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp en de voor-
bereiding van de vergunningsaanvraag ter hand genomen.

Planning

Financiën
In het vierde kwartaal van 2012 zijn geen bijzondere ontwikkelingen geweest.

Risico’s

planning

Gerealiseerd

Zomer 2013

Begin 2014 

Medio 2014 
De realisatie zal circa 18 maanden in beslag nemen, 
dit is inclusief voorbereidingstijd en funderingsherstel. 

project

Herstart Ontwerpteam BG2 

Indienen aanvraag Omgevingsvergunning 

Verkrijgen Omgevingsvergunning

Start realisatie 

beheersmaatregel

Beheersmaatregel
Bij herstart met betrokkenen de projectkaders 
herbevestigen;

Tijdelijk beheer door Ad Hoc, die sinds het vertrek 
van CREA (begin 2012) startende ondernemers 
werkruimte biedt in BG2. 

risico

Planwijzigingen als gevolg van langdurige onder-
breking van het project met extra ontwerptijd en 
kosten tot gevolg;

Negatieve uitstraling op omgeving door leegstand.
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Roeterseilandcampus
De Roeterseilandcampus (REC) in de oostelijke binnenstad van Amsterdam vormt de gammacluster voor 
de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en 
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). 

Programma REC 
Binnen het programma Roeterseilandcampus zijn meerdere werkgroepen actief die op verschillende 
terreinen visies, beleid, uitgangspunten en/of Programma’s van Eisen leveren die de verdere basis vormen 
voor de realisatie van de Roeterseilandcampus. 

Activiteiten REC 
In het vierde kwartaal van 2012 zijn naast de acties van de werkgroepen, de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd.

1. In het vierde kwartaal is het haalbaarheidsonderzoek voor REC E en G afgerond. Het onderzoek geeft 
 inzicht in de wijze waarop de gebouwen optimaal ingezet kunnen worden en geeft een indicatie van de 
 financiële consequenties hiervan. Dit is input voor de uitwerking van het Inpassingsplan.
2. In het kader van co-creatie voor de inrichting van de FMG en de FdR zijn werkafspraken gemaakt en vindt  
 regulier overleg plaats. De FMG wordt ondersteund door interieurarchitect Fokkema & Partners. Door de  
 FMG zijn diverse besluiten genomen met betrekking tot wijzigingen in de afwerking en inrichting. 
 Bijzonder onderdeel is het faculteitsbureau dat als open werkomgeving ingericht wordt. De FdR wordt 
 ondersteund door AHMM en heeft op hoofdlijnen haar inrichtingsontwerp vrijwel gereed.
3. Met studentvertegenwoordigers van de drie faculteiten en de Centrale Studentenraad (CSR) is afgesproken 
 een klankbordgroep te vormen voor de ontwikkelingen op REC.
4.  In november is gestart met de werkgroep Scenario’s inhuizing REC.

Werkgroep Capaciteit Onderwijszalen
In november is de werkgroep bijeengekomen. Met de faculteiten zijn afspraken gemaakt over de wijze 
waarop de knelpunten ten aanzien van de capaciteit van onderwijszalen in de komende jaren worden 
geïnventariseerd en hoe oplossingsrichtingen aan kunnen worden gedragen. De resultaten hiervan worden 
begin januari gedeeld in de werkgroep. De algehele voortgang van de werkgroep blijft echter kritisch. 

Werkgroep Exploitatie
In het vierde kwartaal heeft deze werkgroep relatief weinig voortgang geboekt. In de programmagroep 
REC is dit besproken en in het eerste kwartaal 2013 worden de eerste resultaten van deze werkgroep 
besproken.

Werkgroep Inpassingsplan
Met de werkgroep is een viertal scenario’s uitgewerkt voor inpassing van de faculteiten en een Service- en 
Informatiepunt (inclusief Studentenservices) op de Roeterseilandcampus. Parallel aan het uitwerken van 
deze scenario’s is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in REC E en REC G de kwaliteit van de 
kantoor- en onderwijsomgeving te verbeteren. De resultaten zijn gezamenlijk besproken in de Programma- 
en de Stuurgroep. Het is een complex proces en mede door de uiteenlopende belangen van de verschillende 
betrokken partijen, heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 
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Werkgroep Inrichting
In het vierde kwartaal heeft de werkgroep gewerkt aan een planning en een Plan van Aanpak voor de 
aanbesteding. In januari 2013 komt de werkgroep weer bijeen om deze zaken verder uit te werken. 

Werkgroep Positionering
Op 20 november heeft onder leiding van Wit Communicatie een werksessie plaatsgevonden met de werk-
groep. Het doel van de werksessie was om een verdiepingsslag te maken op het huidige positioneringsplan. 
Begin 2013 wordt de verdieping getoetst bij de kerndoelgroep(en) en bij externe stakeholders.

Werkgroep Publiek Domein
Na het vaststellen van de visie heeft de werkgroep zeven thema’s benoemd. Deze thema’s moeten verder 
worden uitgewerkt om tot een goede invulling van het publiek domein te komen. Volgens planning vindt deze 
uitwerking plaats in het eerste kwartaal van 2013 waarna het aangeboden wordt aan de Programmagroep.

Werkgroep Scenario’s inhuizing REC
In november is gestart met de werkgroep Scenario’s inhuizing REC. De opdracht van deze werkgroep is 
het in kaart brengen van de voor- en nadelen, de kosten- en batendragers en de randvoorwaarden bij 
gelijktijdige ingebruikname van REC A en REC BC en bij gefaseerde ingebruikname. De opdracht van de 
werkgroep is complex en vraagt om inspanning vanuit de faculteiten en diensten.

Werkgroep Service- en Informatiepunt
De werkgroep Service- en Informatiepunt zal in januari 2013 haar businesscase in concept afronden. Om 
vaart te brengen in de uitwerking is besloten dat een beperkt aantal leden van de werkgroep aan de business-
case werkt. Hiertoe heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden met de HvA (traject OneStopShopping) en met 
andere universiteiten.

REC ABC  
REC ABC zal studentruimtes (studieplekken, werkgroepruimtes en collegezalen) voor de studenten van 
het REC en werkplekken voor medewerkers van de FMG en de FdR bieden. De renovatie van het gebouwen-
complex REC ABC vindt in twee fasen plaats. Fase één is de renovatie van REC BC, fase twee is de 
renovatie van REC A. 

Ontwikkelingen
In het vierde kwartaal is het overleg met de aannemer over de start van REC A afgerond en in januari 2013 
wordt gestart met de werkzaamheden aan dit gebouw. 
De opdracht voor REC A geschiedt in twee delen. Er is een deelopdracht gegeven voor de asbestsanering, 
de sloopwerkzaamheden, de gevel en engineering. Tijdens deze werkzaamheden zal een gezamenlijk 
engineering traject worden gestart waarbij de BAM verantwoordelijk wordt voor het bestek en ontwerp. 
Op deze wijze wordt de kans op financiële tegenvallers bij de uitvoering geminimaliseerd. Belangrijk 
uitgangspunt bij de werkzaamheden van REC A is dat bij ingebruikname van gebouw BC medio 2014, de 
nieuwe gebruikers geen (geluids)hinder hebben van de renovatie van REC A en dat enkele benodigde 
voorzieningen (zoals de entreehal en de fietsenstalling) gerealiseerd zijn. Voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden aan REC A heeft de firma Oesterbaai een asbestmeting uitgevoerd. In december is een 
informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden, waarin uitgebreid aandacht is gegeven aan de start van de 
werkzaamheden van REC A. 
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In december is ook het hoogste punt van REC BC gevierd en is een kerstviering op de bouwplaats voor de 
buurt georganiseerd. 

In het afgelopen kwartaal is de bouwstop op het podium van REC B vrijwel geheel opgeheven. Hierdoor 
kunnen de werkzaamheden nu geheel gericht zijn op het wind- en waterdicht maken van het podium ter 
plaatse. Het dak van bouwdeel C (deel boven de cut-out) is gereed. De gevel zal in het eerste kwartaal van 
2013 worden aangebracht. De afbouw van REC BC op de verdiepingen is in volle gang. 

Ontwikkelingen projecten
Centrale Energievoorziening Roeterseiland (CEV): De CEV wordt gerealiseerd als onderdeel van het 
bouwproject REC ABC. Bij nadere uitwerking van het ontwerp en verdere coördinatie van de gebouw-
installaties, is gebleken dat aanpassingen aan zowel het gebouw als aan de installaties noodzakelijk zijn. In 
het eerste kwartaal van 2013 worden nadere voorstellen gedaan ten aanzien van de kosten en vervolgaanpak 
van de energievoorziening op REC. 

Main Equipment Room (MER): De MER in REC BC is één van de drie belangrijkste netwerkknooppunten 
van het UvA netwerk. Door extra netwerkapparatuur, koeling en een noodstroomvoorziening zal de 
bestaande installatie moeten worden aangepast. In het eerste kwartaal van 2013 zal in samenwerking met 
het IC een memo worden opgesteld waarin de consequenties en de extra kosten hiervoor worden aangegeven. 

Planning
De achterstand in de bouw van bouwdeel C is in het afgelopen kwartaal deels ingelopen. De vertraging is 
nu circa vier weken. De bouwstop op het podium van B is maatgevend voor de verdere planning. De 
planning staat onder druk en in januari vindt met de uitvoerende partijen een afspraak plaats waarin de 
planning wordt besproken. Getracht wordt de oplevering van REC BC eind 2013 te realiseren.

Financiën
In het eerste kwartaal van 2013 wordt met de aannemer verder overlegd over de mogelijkheden om meer- en 
minderwerk terug te dringen en het verlagen van de kosten. 

Vooruitlopend op de start van REC A is een drietal workshops georganiseerd om bezuinigings/optimalisatie 
opties te verkrijgen, opdat een voldoende post onvoorzien wordt verkregen. 

planning

Begin 2013

Eind 2013

Vierde kwartaal 2013

Medio 2014

Derde kwartaal 2015

project

Start renovatie REC A 

Oplevering REC BC

Oplevering CEV 

Ingebruikname REC BC

Oplevering REC A



Risico’s

 

Overdracht gerealiseerde projecten REC D en REC I  
LAB (REC D) en CREA (REC I) zijn afgerond. In de volgende voortgangsrapportages zullen deze twee 
deelprojecten niet meer apart worden benoemd. 

REC D
In oktober is het laatste restpunt opgelost. Het overdrachtsdocument is afgestemd en gereed om in januari 
2013 ondertekend te worden.

Voor de gebreken in het datanetwerk is een herstelplan gemaakt welke in de komende periode nader wordt 
besproken en beoordeeld door FS, IC, de FMG en HO.

Over de afwikkeling van de extra kosten voor asbestsanering is overleg gevoerd met de diverse partijen. In 
beginsel hebben partijen die door de UvA aansprakelijkheid werden gesteld, bereidheid getoond om de zaak 
in der minne te schikken. Op basis hiervan is de UvA met deze partijen in overleg over de hoogte en vorm 
van de genoegdoening. De UvA is zelf ook aansprakelijk gesteld door de uitvoerende partijen die onder 
meer vertragingskosten claimen. De UvA heeft partijen een voorstel gedaan om ook deze schades in der 
minne te schikken en is met deze partijen in overleg.

Exclusief de aanvullende asbestsanering, de schade en de schadeclaims, is het project REC D binnen budget 
gerealiseerd.
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beheersmaatregel

Wijzigingen worden tot een minimum beperkt; extra/
nieuwe wensen (indien onvermijdelijk) worden pas na 
oplevering gerealiseerd; 

In begin van 2013 zal met de uitvoerende partij 
worden overlegd over het terugdringen van het meer 
en minderwerk en het verlagen van de kosten;

Aan BAM is een deelopdracht gegeven;  pas nadat 
overeenstemming is bereikt over uitvoering en budget 
zal een opdracht voor de gehele renovatie van REC A 
worden verstrek; 

Permanent van geluidsmetingen verrichten en de 
gevel van gebouw A tijdens sloopwerkzaamheden zo 
veel mogelijk intact houden, waardoor overlast 
beperkt blijft;

Uitgangspunt bij het contract en planning van REC 
A is geen geluidshinder na de zomer van 2014 en het 
realiseren van noodzakelijk voorzieningen voor BC.

risico

Hogere kosten en vertraging door wijzigingen in 
uitvoering als gevolg van nieuwe wensen; 

Budget overschreden door meerwerken;

Door complexiteit REC A is beheersbaarheid 
ingewikkeld;

Geluidsoverlast voor directe omgeving (bewoners 
en medewerkers) als gevolg van werkzaamheden 
REC A; 

Ingebruikname van REC BC in zomer 2014 wordt 
verstoord door bouwwerkzaamheden aan REC A.
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REC I
FS heeft in de afgelopen periode enkele klachten en garantiepunten verholpen. Met de curator van de 
failliete aannemer BK Bouw zijn verdere onderhandelingen gevoerd en er ligt een definitief voorstel voor de 
schadevergoeding. Deze bestaat uit verrekening van diverse meer- en minderwerken, een vergoeding omdat 
de UvA zelf garantiepunten heeft moeten herstellen en een afkoop van verdere garanties. De vergoeding 
past binnen de nog aanwezige bankgarantie.

Betreffende de verrekening van meer- en minderwerken voert de curator eerst nog een controle uit van de 
betalingenadministratie van BK Bouw. De curator heeft aangegeven dit in januari 2013 af te ronden.

REC H – Learning Centre  
Met circa 1100 studiewerkplekken krijgt REC H de grootste concentratie aan studieplekken binnen de 
Roeterseilandcampus. Het gebouw krijgt een interne renovatie waar de thema’s openheid, flexibiliteit en 
duurzaamheid centraal staan. Naast een divers aanbod aan studiewerkplekken zijn ondersteunende 
voorzieningen aanwezig zoals werkgroepruimtes, cateringvoorziening en een UB-servicebalie. 

Ontwikkelingen
In het vierde kwartaal is het Voorlopig Ontwerp van REC H vastgesteld. Om binnen het vastgestelde 
investeringsbudget te blijven is het hierbij nodig gebleken een aantal besparingen door te voeren die niet 
volledig aansloten op de in het PvE gestelde eisen. Deze besparingen zijn door de stuurgroep geaccordeerd.

In het Voorlopig Ontwerp is ook een aantal duurzaamheidsopties voorgesteld en een aantal onderhouds-
werkzaamheden die gecombineerd kunnen worden met de renovatie. In overleg met FS en Finance & 
Control zullen deze onderdelen in de volgende fase nader worden uitgewerkt. 

Planning
Onderstaande planning is indicatief. Na goedkeuring van het Definitief Ontwerp door de Stuurgroep 
wordt de uitvoeringsplanning definitief vastgesteld.

Financiën
Het goedgekeurd Voorlopig Ontwerp wordt geraamd binnen het vastgestelde investeringsbudget. Op basis 
van nader onderzoek en overleg wordt bezien of budget wordt toegevoegd voor realisatie van de duurzaam-
heidsopties en onderhoudswerkzaamheden.

planning

Gerealiseerd

Eerste kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2014

activiteit

Vaststelling Voorlopig Ontwerp

Goedkeuring Definitief Ontwerp 

Uitvoeringsbesluit Stuurgroep

Start verbouwing

Ingebruikname
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Risico’s
 

Openbare ruimte Roeterseilandcampus  
De openbare ruimte van de Roeterseilandcampus wordt opnieuw ingericht. Het gebied, omsloten door de 
Roetersstraat, de Nieuwe Prinsengracht en de Valckenierstraat, is eigen terrein en valt onder verantwoorde-
lijkheid van de UvA. De aangrenzende ruimtes vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
Amsterdam.  

Ontwikkelingen
In het vierde kwartaal is het Definitief Ontwerp inclusief een kostenraming voor het jaarlijks onderhoud 
aan de Programmagroep en Stuurgroep voorgelegd en goedgekeurd.
Met het vaststellen van het ontwerp is ook een uitspraak gedaan over de gewenste inrichting van de binnen-
tuin bij gebouw DG. Hierdoor kan komende periode de realisatie van de binnentuin worden voorbereid. 

Onderzoek kwaliteit van de ondergrond
In november is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de ondergrond. Het onderzoek 
bestaat uit twee aandachtsgebieden; de kwaliteit van de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en 
objecten) en de kwaliteit van de grond. Het onderzoek wordt begin 2013 afgerond waarna een Plan van 
Aanpak opgesteld kan worden. De eerste bevindingen geven aan dat veel grond op het Roeterseiland 
vervuild is en dat de kabels en leidingen op het zuidelijk deel van het Roeterseiland in matige tot slechte 
staat verkeren. 

beheersmaatregel

Vooroverleg met de brandweer: de berekeningen van 
de brandveiligheidsadviseur tonen aan dat de 
bezettingsgraad verhoogd kan worden zonder extra 
vluchttrappen. De brandweer heeft aangegeven de 
werkwijze van de adviseur te onderschrijven;

Er wordt een plan uitgewerkt om op alternatieve 
locaties op de campus studieplekken en voorzien-
ingen beschikbaar te stellen;

Onderzocht wordt waar dit programmadeel op het 
REC zal komen;

Met het programmateam is frequent overleg waarin 
de ontwikkeling van deze onderwerpen worden 
besproken.

risico

Het niet verkrijgen van een bouwvergunning 
doordat de brandweer geen goedkeuring geeft aan 
het verhogen van de bezettingsgraad (conform 
PvE), gebaseerd op het gebruik van uitsluitend de 
bestaande trappen;

Tijdens de realisatie van REC H zijn op het REC 
onvoldoende studieplekken en cateringvoorzien-
ingen aanwezig;

Aanvullende eisen van het programmaonderdeel 
toetszaal passen niet binnen budget;

Wijzigingen in het cateringconcept of locatie van de 
servicebalie kunnen herontwerp nodig maken.
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Planning
De planning voor de inrichting van openbare ruimte is gekoppeld aan de bouwplanning van de gebouwen 
en het onderzoek naar de ondergrondse infrastructuur. De planning zal begin 2013, nadat de definitieve 
resultaten van het bodemonderzoek bekend zijn, worden vastgesteld.

Financiën
De prognose is dat de herinrichting van de openbare ruimte Roeterseilandcampus past binnen het budget. 
De BTW verhoging is uit de onvoorziene kostenpost gefinancierd. De wens bestaat om het ontwerp door te 
zetten in de directe omgeving van de Roeterseilandcampus (onder andere bij het Roeterspark, naast REC M). 
Dit gebied is in eigendom van de gemeente. De uitvoeringskosten zijn geraamd en zullen met stadsdeel 
Centrum worden besproken.

Risico’s

Omgevingsmanagement en Communicatie
Roeterseilandcampus  

Met de inzet van omgevingsmanagement en communicatie wordt beoogd alle partijen te betrekken bij de 
campusontwikkeling. Door de doelgroepen structureel te informeren en te laten participeren in het proces, 
wordt een relatie opgebouwd die in het belang is van omwonenden, studenten, medewerkers, de gemeente 
en de UvA zelf.  

Gemeente
De contacten met de gemeente zijn verder uitgebreid door een kennismaking met de nieuwe gebieds-
beheerders en rayonmedewerkers. Er zijn overleggen geweest over de organisatie van de Plantagetafel 
(verderop in dit hoofdstuk) en samen met FS is gesproken over beheersscenario’s (beveiliging, zwerfvuil etc). 

Tegemoetkomingsregeling Omwonenden REC ABC
Vanwege de start van de sanerings- en sloopwerkzaamheden van REC A, heeft het College van Bestuur 
op 3 december besloten de bestaande regeling te verlengen voor een beperkte groep omwonenden van 
dit gebouw. Deze groep is hiervan op de hoogte gesteld. Ook de omwonenden die niet meer in aanmer-

planning

Eerste kwartaal 2013

2014-2015

activiteit

Onderzoek kwaliteit ondergrond en uitvoerings-
planning inrichting maaiveld gereed.

Realisatie (wordt gefaseerd uitgevoerd).

beheersmaatregel

Aanpassing aan het ontwerp voor een betere aan-
sluiting op het Amsterdamse grachtenprofiel;

Strak sturen. Indien nodig extra bezuinigingen 
doorvoeren of uitgangspunten ontwerp herijken;

De UvA laat nader onderzoek verrichten naar de 
ondergrondse infrastructuur.

risico

Onvoldoende aansluiting van de herinrichting van 
het REC op de openbare ruimte van de gemeente;

Post onvoorzien is te laag en daardoor kosten-
overschrijding;

Slechte kwaliteit van de ondergrond (vervuiling) en 
staat ondergrondse infrastructuur.



15voortgangsrapportage campusontwikkeling  |  4e kwartaal 2012

king komen voor de regeling hebben een persoonlijke brief gekregen. De informatie over de verlenging 
is online geplaatst.

Informatiebijeenkomsten en buurtberichten
In het vierde kwartaal zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd en aan deelgenomen. 
Zo heeft er naast het halfjaarlijks buurtoverleg, een informatiebijeenkomst over de start van de werk-
zaamheden voor REC A plaatsgevonden en is een bilateraal overleg geweest met de bewonerscommissie 
Sarphatiblok.
In november is een buurtbericht verstuurd als uitnodiging voor de informatiebijeenkomst over de 
startende sloop- en saneringswerkzaamheden van REC A.

Plantagetafel 
Voor bewoners van de Plantage- en Amstelbuurt organiseert de gemeente Amsterdam tweemaal per jaar 
de Plantagetafel. De Plantagetafel van 29 november had het thema ‘de ingroei van de campus in de stad’. 
Programma REC is nauw betrokken geweest bij de organisatie. Studenten van de drie faculteiten 
hebben een actieve rol gehad in de voorbereiding en tijdens de avond zelf. Het event vond plaats in de 
hal van REC E en is zeer succesvol verlopen. De opkomst was bijzonder goed en de reacties positief. 
Een verslag is op de website geplaatst. 

Rondleidingen 
In het vierde kwartaal is gestart met rondleidingen over de bouwplaats voor medewerkers en omwonenden. 
De rondleidingen voor januari tot en met maart zijn inmiddels volgeboekt. Op verzoek van de FMG is 
besloten in januari tevens een serie rondleidingen te starten die specifiek bedoeld zijn voor medewerkers 
van de FMG.

Omgevingsmanagement
Per december is Carin Bosboom gestart als omgevingsmanager Roeterseilandcampus. Carin volgt 
hierin Marianne de Wal op, die deze functie ruim een jaar vervulde. 
Op 4 december heeft een eerste overleg plaatsgevonden om voor de medewerkers van de uitvoerende 
partijen (o.a. BAM) een serie omgevingsmanagementsessies op te starten. Vanaf januari vinden deze 
sessies periodiek plaats en zijn bedoeld voor medewerkers van de uitvoerders die regelmatig met de 
omgeving te maken hebben. 

Geluidsanalyse
Naar aanleiding van klachten over het geluid van bestaande installaties bij REC E, is in december een 
geluidsanalyse gemaakt door LBP Sight. De resultaten laten zien dat de geluidbelasting binnen de 
wettelijk toegestane normering valt. De VvE Sarphatistraat heeft de analyse per mail ontvangen en 
tevens is deze op de website geplaatst. 

Roeterseilandcampus krant 
De eerste editie van de Roeterseilandcampus krant in de nieuwe vorm (buurtkrant) is medio oktober 
uitgegeven. Binnen de positioneringskaders en om de externe betrokkenheid te vergroten, werd eerder 
besloten het bestaande informatiebulletin qua vormgeving en qua inhoud aan te passen. De reacties zijn 
positief en de punten van kritiek worden meegenomen in de volgende editie (planning januari).

Luchtfoto
In november is een nieuwe luchtfoto van het gebied ontwikkeld. Op deze versie is tevens het toekom-
stige landschap te zien (volgens DO openbare ruimte). Het beeld is bedoeld voor presentaties/middelen 
en events. 



16 voortgangsrapportage campusontwikkeling  |  4e kwartaal 2012

Film mock-up ruimte
In het afgelopen kwartaal is het filmpje van de mock-up ruimte afgerond. Deze zal worden ingezet om 
toekomstige gebruikers van het gebouw een impressie te geven van de kantoorruimtes in REC B. 

Maquette
In november is 3D Worknet als partij geselecteerd voor de productie van een maquette. De maquette 
wordt in 3D geprint. Het voordeel van deze werkwijze is dat de voorbereiding (tekeningen in 3D) tevens 
voor andere communicatiemiddelen te gebruiken zijn, zoals een digitale maquette. De maquette is 
draagbaar en zal worden gebruikt bij bijeenkomsten en presentaties. Medio februari wordt de maquette 
opgeleverd. 

Samenwerking communicatie faculteiten en diensten 
In het afgelopen kwartaal zijn afspraken gemaakt voor structurele nieuwsuitwisseling tussen programma 
REC en de diensten/faculteiten. Bij wederzijdse relevantie wordt het artikel in de eigen (e-)nieuwsbrief 
opgenomen. Hiermee wordt een samenwerking gecreëerd die bijdraagt aan de beeldvorming van de 
campus. In het laatste kwartaal hebben de FMG, FS en BC informatie vanuit programma REC geplaatst 
in de nieuwsbrieven. 

Roeterseiland projectsite
Bij de ontwikkeling van het nieuwe UvA web is uitgegaan van de mogelijkheid voor faculteiten en 
diensten om een eigen projectsite op te zetten. Bij programma REC is gekozen voor een projectsite 
Roeterseilandcampus. Hierin wordt alle informatie over bouwactiviteiten, events in de buurt, weekend-
werkzaamheden en overige niet-beleidsmatige informatie opgenomen. 

Hoogste Punt viering en Kerst op de Bouw 
In samenwerking met de BAM heeft programma REC op vrijdag 21 december een kerstevent georganiseerd. 
Dit event werd gecombineerd met de viering van het Hoogste Punt van REC BC. Het event vond plaats 
op de bouwplaats en naast omwonenden waren ook medewerkers UvA en relaties van stadsdeel Centrum 
aanwezig. De opkomst was goed en ook was veel animo voor de rondleidingen die door gebouw B 
werden georganiseerd. 
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Science Park Amsterdam
De UvA heeft in Science Park Amsterdam en aantal jaar geleden de FNWI en het USC gerealiseerd. In het 
derde kwartaal van 2012 is het Amsterdam University College volledig in gebruik genomen.

Overdracht gerealiseerd project AUC  

Het AUC is afgerond. In de volgende voortgangsrapportages zal dit deelproject niet meer apart worden benoemd.

Ontwikkelingen
In de afgelopen periode is gewerkt aan afronding van de laatste restpunten en de extra wensen. Ook zijn 
enkele garantieklachten verholpen. 

De WKO is vanaf begin juli 2012 in bedrijf en zorgt ervoor dat het gebouw naar behoren wordt verwarmd. 
Het beheer van de WKO op afstand (via het gebouwbeheerssysteem) ondervindt enige problemen omdat 
dataverbindingen niet goed tot stand komen. Om dit te verhelpen zijn in het afgelopen kwartaal aanpassingen 
aan de software doorgevoerd. Vanwege deze verbindingsproblemen is de overdracht van de installaties 
uitgesteld tot na de jaarwisseling.

De inpandige fietsenstalling is inmiddels in gebruik genomen. Om het stallen van fietsen in de buitenruimte 
te voorkomen, heeft AUC met de AUC Student Association afgesproken dat ook studenten hun fiets in de 
inpandige stalling kunnen plaatsen.

Financiën
De nieuwbouw is geheel binnen het vastgesteld investeringsbudget gerealiseerd. Bij de ‘overdracht en 
acceptatie’ zal tevens een financiële afrekening worden opgesteld.

Science Park Gebiedsontwikkeling

Bij de gebiedsontwikkeling Science Park ligt het zwaartepunt momenteel bij beheer, afronding en aansluiting op 
infrastructuur en de uitgifte van kavels. Het gebouw van Equinix is reeds in gebruik genomen, terwijl Matrix VI 
zich nog in de uitvoerende fase bevindt. Deze gebouwen worden door andere partijen ontwikkeld. De gemeente 
en de UvA hebben hiervoor grond in erfpacht uitgegeven. Tot slot wordt op dit moment naast het station, een 
studentenwoningcomplex gebouwd.

Ontwikkelingen buiten verantwoordelijkheid van de UvA
De bouw van Matrix VI heeft vertraging opgelopen en zal naar verwachting in maart 2013 worden opgeleverd. 
Matrix IC voert momenteel vergevorderde gesprekken over huurcontracten met diverse partijen. 
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Door de eerder gemelde vertraging in de bouw van het tweede studentenhuisvestingscomplex, KEA, zal de 
eerste fase van het gebouw halverwege juli 2013 opgeleverd worden en de tweede fase halverwege november . 

Ten behoeve van de vestiging van SRON op Science Park zijn de voorbereidende gesprekken afgerond. In 
de Stuurgroep SRON die in december is bijeengekomen is gesproken over het ‘groter en complexer’ maken 
van de huisvestingsvraag van SRON door de combinatie met AFS te zoeken. Een te onderzoeken optie is 
om beide programma’s in een gezamenlijk gebouw te realiseren en de voorzieningen te delen. Dit maakt het 
SRON-plan kansrijker voor externe financiering. De Stuurgroep zoekt een ‘lobbyist’ om mede-financiers 
voor het plan te vinden.

Overige ontwikkelingen binnen de verantwoordelijkheid van de UvA
ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship) zal op een leegstaande verdieping in het WINS gebouw 
een Venture Lab vestigen. Doelstelling van het Venture Lab is om een laagdrempelig werkplek te bieden aan 
jonge startende ondernemers. Verwachting is dat het Venture Lab begin 2013 haar deuren opent en officieel 
start in maart 2013.

Met betrekking tot de ontwikkeling van een hotel/congrescentrum is gewerkt aan een intentieovereenkomst 
met een partij die op exclusieve basis het voormalige ontwerp alsnog wil realiseren. Begin januari is deze 
intentieovereenkomst ondertekend. Daarna is het doel om binnen een periode van vier maanden de haal-
baarheid van de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van een hotel met congresvoorzieningen op het 
Science Park Amsterdam nader te onderzoeken. 

Ten aanzien van de herontwikkeling van de Anna Hoeve is in het bestuurlijk overleg met de gemeente 
besloten deze niet langer deel uit te laten maken van de samenwerking. De UvA onderzoekt nu zelf de 
verdere mogelijkheden tot herontwikkeling (inclusief eventuele exploitatie en randvoorwaarden).

Parkmanagement
In november heeft de bestuursvergadering plaatsgevonden, waarin de begroting en beheersovereenkomst is 
besproken. De begroting is nagenoeg kostendekkend. De beheersovereenkomst wordt voorbereid door de 
gemeente en zal begin januari ter bespreking worden voorgelegd aan de drie partijen.

Als bestuurslid van de Vereniging Parkmanagement namens de UvA heeft Erik Boels, directeur Finance & 
Control UvA, Ineke Veenstra opgevolgd. Momenteel wordt besproken wie namens de UvA zitting neemt in 
Algemene Ledenvergadering.

NS-station
In de nieuwe dienstregeling van NS is het Science Park vier maal per uur bereikbaar vanuit beide richtingen, 
waarvan twee maal per uur van en naar Schiphol. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de bereikbaarheid 
van het Science Park.

Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst en Actualisatie GREX 
In navolging van de besluiten die in het bestuurlijk overleg met de gemeente op 10 oktober 2012 zijn 
genomen, heeft de afgelopen maanden verdere afstemming plaatsgevonden tussen de UvA en de gemeente 
over de actualisatie van de grondexploitatie. In het bestuurlijk overleg van 12 december is afgesproken de 
gezamenlijke besluiten begin 2013  in de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst te verwerken in de 
vorm van een allonge, te ondertekenen door beide partijen. 

Eind dit jaar loopt de termijn van de samenwerkingsovereenkomst af, samen met het aanstellingscontract 
voor de directeur Science Park. Beide zijn met de periode van één jaar verlengd.



19voortgangsrapportage campusontwikkeling  |  4e kwartaal 2012

Projectbeheersing

Projectcontrol
Per 1 januari 2013 wordt projectcontrol van HuisvestingsOntwikkeling en Bureau Nieuwbouw (HvA) 
samengevoegd waarvoor in het vierde kwartaal de voorbereidingen zijn getroffen. Tussen deze afdelingen 
wordt op meerdere vlakken steeds intensiever samengewerkt en het ligt voor de hand om projectcontrol 
voor beide afdelingen te integreren. Op deze manier wordt kennisuitwisseling gestimuleerd en door 
processen verder te stroomlijnen wordt er effectiever en efficiënter gewerkt. 

Procesverbetering
In het vierde kwartaal zijn de processen van opdrachtverstrekking verder in kaart gebracht en er is een 
verbeterproces doorgevoerd waarmee opdrachten op uniforme wijze worden behandeld. In het voorgaande 
kwartaal is voornamelijk het proces omtrent de opdrachtverstrekking sterk verbeterd. Ook zijn voorstellen 
gedaan om de factuurafhandeling inzichtelijk en soepeler te laten verlopen. In het gehele werkproces van 
projectbeheersing wordt aansluiting gezocht met de werkprocessen van het programma Amstelcampus van 
de Hogeschool van Amsterdam.

Daar het uitzetten van offerte aanvragen ook aanzienlijke verplichtingen kan inhouden is besloten om het 
beslisdocument ook in te voeren voor de aanvraag van nieuwe offerte trajecten. Hiervoor wordt gewerkt 
aan de inrichting van het proces.

Ook zijn in het vierde kwartaal de zogeheten ‘sober en doelmatig’ sessies van start gegaan. Deze sessies 
hebben als doel om voor de lopende projecten te komen tot mogelijke optimalisaties/besparingen of 
verbeteringen in de bouw of exploitatie. In eerste instantie zijn deze sessies gehouden met het desbetreffende 
projectteam en de uitkomsten hiervan zijn in een tweede sessie gedeeld met andere projectteams om de 
mogelijke effecten hiervan te beoordelen.

Financiële voortgang
Ter verbetering van inzicht in de stand van stand van zaken per project wordt sinds het derde kwartaal 
maandelijks een prognose-update gemaakt. Aan de hand van voortgangsgesprekken (budgetsessies) tussen 
de projectmanager en de controller wordt inzicht gecreëerd in de (financiële) stand van zaken per deelproject 
en deze wordt, waar nodig, geactualiseerd. In januari 2013 wordt gestart met de werkzaamheden voor REC 
A. Hiertoe is in december 2012 het contract met de BAM afgesloten. Vooruitlopend op de afsluiting van het 
project REC D is een financiële eindopstelling gemaakt project.

De onderhandelingen met de curator om de kosten en schades vanwege het faillissement van de aannemer te 
recupereren voor project REC I, zijn in het afgelopen kwartaal doorgegaan maar verlopen langzaam.

Met de controller van de Bestuurstaf en de controller van Vastgoed is in het vierde kwartaal een HO 
afdelingsbegroting voor 2013 gemaakt. Hierin staat een duidelijke verdeling van kosten naar het HVP 
budget of afdelingsbudget.

Risicomanagement
Als onderdeel van het Plan van Aanpak Risicomanagement hebben de besprekingen met de leden van de 
Stuurgroep en het CvB plaatsgevonden. De planning is om de resultaten van deze bespreking in een plenaire 
bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2013 te presenteren en te bespreken.
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Besluiten Stuurgroepen

Stuurgroep Binnenstadcampus

De Stuurgroep Binnenstad heeft vergaderd op 4 oktober 2012.

• De Stuurgroep heeft het programmaplan Binnenstadscampus (d.d. 27 september 2012) vastgesteld met 
 inachtneming van de volgende opmerkingen:
 o Het component Erfgoed ontbreekt bij de campusontwikkeling in het algemeen en in de 
  visieontwikkeling.
 o De ontwikkeling rond een eventuele komst van een aantal KNAW-instituten ontbreekt in het Plan 
  van Aanpak.
 

Stuurgroep Roeterseilandcampus  

De Stuurgroep Roeterseilandcampus (REC) heeft vergaderd op 30 oktober 2012.  

• De Stuurgroep heeft het Voorstel voor de Sloop en asbestsanering REC A (d.d. 25 oktober 2012) 
 vastgesteld.
• De Stuurgroep heeft het voorstel om een werkgroep ‘Uitwerken scenario’s REC A en BC’ in te stellen  
 vastgesteld.

De Stuurgroep Roeterseilandcampus (REC) heeft vergaderd op 6 december 2012. 

• De Stuurgroep heeft het memo Definitief Ontwerp Openbare Ruimte Roeterseiland (d.d. 20 november 
 2012) vastgesteld. 
• De Stuurgroep heeft de aanpassing van het ontwerp van de binnentuin van D/G uit het memo Definitief 
 Ontwerp Openbare Ruimte Roeterseiland (d.d. 20 november 2012) vastgesteld. 
• De Stuurgroep heeft het voorstel om de gesprekken met de gemeente over inrichting van de delen buiten 
 het plangebied van de UvA uit het memo Definitief Ontwerp Openbare Ruimte Roeterseiland (d.d. 20 
 november 2012) voort te zetten vastgesteld.
• De Stuurgroep heeft het Voorlopig Ontwerp REC H (d.d. 28 november 2012) vastgesteld met de
 volgende opmerkingen: 
 o De Stuurgroep is voorstander van toevoeging van budget voor vervanging van de bliksem- en 
  brandmeld- en ontruimingsinstallatie vanuit FS en F&C. 
 o De Stuurgroep stelt vast dat het programmaonderdeel toetszaal voorlopig gehandhaafd blijft in 
  het Voorlopig Ontwerp REC H (d.d. 28 november 2012). De Stuurgroep heeft ten aanzien van de 
  mogelijke BTW-teruggave nog niet besloten of deze voor het project kan worden aangewend.
 o De Stuurgroep stelt vast dat voor de renovatie van de toiletgroepen geen extra budget beschikbaar 
  wordt gesteld.
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 o De Stuurgroep is een voorstander van het opnemen van duurzaamheidsmaatregelen, mits de 
  meerinvestering zich in de exploitatie terugverdient en dit kan worden onderbouwd in een 
  sluitende business case. 

Stuurgroep Science Park Amsterdam 

De Stuurgroep Science Park heeft in het vierde kwartaal niet vergaderd. Er zijn daarom geen besluiten 
te vermelden.
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Duurzaamheid

De UvA hecht veel belang aan het onderwerp duurzaamheid en heeft in haar instellingsplan een apart 
hoofdstuk gewijd aan duurzaamheid op de Universiteit. De onderwijsgebouwen hebben een grote invloed 
op het energieverbruik, de impact op de aarde en de gezondheid van de medewerkers en studenten. Duur-
zaamheid wordt daarom zeer serieus genomen en verankerd bij renovatie en nieuwbouw van onderwijs-
gebouwen van de UvA.
 
Dit hoofdstuk is nieuw in de voortgangsrapportage. In deze voortgangsrapportage wordt een kort overall 
beeld gegeven van duurzaamheid bij de verschillende campussen. In de volgende voortgangsrapportages 
zal specifieker ingegaan worden op de activiteiten die in het desbetreffende kwartaal zijn uitgevoerd op het 
terrein van duurzaamheid.

Bij de ontwikkeling van de Amstelcampus is voor de gehele HvA een besluitvormingskader Duurzaamheid 
ontwikkeld en door het CvB vastgesteld. Dit kader biedt handvatten en criteria om duurzaamheidinitiatieven 
te beoordelen. In het eerste kwartaal van 2013 zal deze ook bij de Stuurgroepen van de UvA en het CvB 
worden geagendeerd om dit kader ook voor besluitvorming ten aanzien van duurzaamheid voor de UvA te 
gaan hanteren.

Science Park Amsterdam

FNWI
De nieuwbouw FNWI in het Science Park is aangesloten op een warmte-koudeopslag (WKO). Op deze 
WKO kunnen ook toekomstige projecten worden aangesloten, bijvoorbeeld het nog te realiseren hotel.

AUC
Het nieuwe AUC-gebouw (met energielabel A) is aangesloten op een gezamenlijke WKO waarop ook het 
nieuwe studentenhuisvestingscomplex van DUWO en het datacentrum van Nikhef (NWO) worden aange-
sloten. Op deze wijze wordt ruim 300 ton CO2 bespaard. Naast de aansluiting op de WKO heeft het AUC 
onder meer betonkernactivering, groene daken, CO2-gestuurde ventilatie en wordt verlichting geactiveerd 
op basis van aanwezigheid.

Energie: Het gebouw is compact ontworpen waardoor energieverlies beperkt wordt en veel opgewekte 
warmte en koude in het gebouw blijft. Door de betonkernactivering wordende thermische eigenschappen 
van het beton optimaal benut om warmte en koude vast te houden. Gekoppeld aan de betonkernactivering 
is de Warmte Koude Opslag (WKO). Door middel van de WKO wordt overtollige warmte en koude van 
het gebouw opgeslagen in de bodem en omhoog gepompt wanneer dit nodig is. Dit zorgt voor een bespa-
ring van minstens 30% aan energie.

Gezondheid: De meest merkbare duurzame aspecten zijn de daglichtkoepels, het groene dak, de akoestiek 
en de tappunten van Join-the-pipe. De daglichtkoepels zorgen ervoor dat daglicht in overvloed het gebouw 
binnendringt. De houten wand in het gebouw bevordert de akoestiek in het gebouw waardoor er in het ge-
bouw met enorme openheid veel verschillende functies kunnen worden gecombineerd. In het gebouw zijn 
twee tappunten van Join-the-pipe geplaatst. Hierdoor wordt niet alleen bespaard op het gebruik van energie 
van de nu afwezige waterkoelers, maar ook op de CO2 uitstoot van het vervoer van de waterbidonnen van 
deze koelers en worden er twee waterprojecten gerealiseerd in de derde wereld.
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Het groene dak heeft een sedumbedekking die voor extra isolatie en waterberging zorgt.

Milieu: In het ontwerp van het AUC is een gezonde afweging gemaakt voor materialen met lage exploitatie-
kosten. Natuurlijke materialen zijn toegepast die mogen verouderen en waar mogelijk zijn afwerklagen 
zoals stuc- en schilderwerk weggelaten. Hierdoor hoeven onderdelen van het gebouw minder vaak ver-
vangen te worden. Een eyecatcher van het gebouw is de Corten stalen gevel: onbehandelde staalplaten die 
het gebouw zijn typische roestbruine patinalaag geeft. Deze staalplaten vragen nauwelijks onderhoud en 
hebben een levensduur van minstens 50 jaar. 

Roeterseilandcampus

De Roeterseilandcampus is een goed voorbeeld van duurzame binnenstedelijke herontwikkeling. In plaats 
van te slopen is er gekozen om het voormalig complex volledig te behouden en te renoveren om zo te 
ontwikkelen tot een duurzame campus. 

REC I (CREA)
Een belangrijke eerste stap die gemaakt is bij de renovatie van de Diamantslijperij is het energiezuiniger 
maken van het gebouw door het aanbrengen van hedendaagse isolatie. De tweede belangrijke stap was het 
vervangen van de oude installaties voor nieuwe moderne energie-efficiënte installaties. Deze nieuwe instal-
laties zijn energiezuinig doordat ze o.a. gebruik maken de van warmteterugwinning van de ventilatielucht 
en de aanwezige WKO op de campus. Ook is er gekozen voor aan/afwezigheiddetectoren in toiletgroepen, 
studio’s, lokalen en werkruimten. REC I is daarom 23% efficiënter dan vereist wordt door de Rijksoverheid in 
het bouwbesluit. Dit pand is in 2012 als eerste pand na de start van de renovatie weer in gebruik genomen.

REC ABC
Energie-efficiëntie is voor REC A en BC een belangrijk agendapunt geweest. De gebouwdelen zullen zui-
niger in het gebruik van energie zijn dan het bouwbesluit voorschrijft. Zo is gekozen voor een thermische 
gevel waar optimaal gebruik wordt gemaakt van het verkrijgen van voldoende daglicht en het beperken van 
thermische invloeden van buiten het gebouw. Daarnaast krijgt REC ABC een verbeterde isolatie, komt 
er een energiezuinig verlichtingsconcept en worden de ruimtes in de gebouwen pas gekoeld of verwarmd 
als er studenten of medewerkers aanwezig zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van een WKO. De WKO is 
gekoppeld aan de nieuwe Warmte Kracht Koppeling (WKK) en vormen samen de nieuwe Centrale Energie 
Voorziening (CEV) voor de campus. 
Vanwege de positieve ervaring met ledverlichting op de Amstelcampus wordt onderzoek gedaan of de reeds 
energiezuinige verlichting van REC A nog energie-efficiënter kan. REC A is medio december 2012 aan de 
aannemer overgedragen voor grootscheepse renovatie.

REC H
De interne renovatie van het studiecentrum (Learning Centre) bevindt zich nog in een vroeg stadium. In 
het Programma van Eisen is een duurzame ambitie opgenomen voor dit gebouw. Waar mogelijk worden 
duurzaamheidmaatregelen doorgevoerd die bijdragen aan een verbeterde energie-efficiency van het studie-
centrum. Voor enkele maatregelen (onder meer ledverlichting) wordt de komende periode haalbaarheidson-
derzoeken gedaan.

Gezondheid: Voor REC ABC is er ook gekozen om Join-the-pipe tappunten te plaatsen in de gebouwen 
en de openbare ruimte. Hierdoor wordt bespaard op het milieu en worden er waterprojecten in de derde 
wereld gerealiseerd. Naast een gezond binnenklimaat door genoeg daglichttoetreding worden er ook water-
besparende maatregelen toegepast in de toiletgroepen. 
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Milieu: Tijdens de sloop van de oude delen van REC A, en BC is zorgvuldig omgegaan met de materialen. 
Deze materialen zijn goed gescheiden en aangeboden aan de afvalverwerker. Daarnaast wordt er tijdens de 
renovatie gebruik gemaakt van speciale vezel gebonden gipswanden. Het voordeel van deze gipswanden 
is dat ze dezelfde kwaliteit bieden, maar voor minder materiaal. Dat betekent dus een lagere impact op het 
milieu vanwege de beperking van grondstoffen. Doordat er geen lijm gebruikt is voor de productie van deze 
wanden zitten er geen vluchtige chemische verbindingen in het gips. Hierdoor ontstaat er ook een relatief 
gezondere luchtkwaliteit in het gebouw. Bijna al het hout dat in het gebouw gebruikt wordt bestaat uit FSC 
goedgekeurd hout.

Initiatieven: Vanwege de positieve ervaring die opgedaan is op de Amstelcampus met ledverlichting wordt 
er momenteel onderzoek gedaan of de reeds energiezuinige verlichting van REC A nog energie-efficiënter 
kan. Berekend is dat er op jaarbasis een besparing mogelijk is van 27 huishoudens. Hierbij hoort echter een 
extra investering. Hoeveel deze investering is en hoe dit gefinancierd kan worden wordt in 2013 onderzocht. 
Ook zal er in 2013 een onderzoek worden uitgevoerd welke verbetermogelijkheden er nog zijn om REC 
ABC verder te verduurzamen.

Binnenstadcampus
Voor de Binnenstadcampus is een werkgroep Duurzaamheid opgericht. De werkgroep heeft als doel 
duurzaamheid te verankeren in alle gebouwen die gerenoveerd gaan worden in de Binnenstadcampus. In 
de werkgroep is een duurzaamheidstrategie besproken. Met deze strategie wordt door middel van onder-
zoek de duurzame mogelijkheden voor de gebouwen afgezet tegen de kosten. Dit is mogelijk door middel 
van het duurzaamheidinstrument BREEAM-NL. Momenteel is BREEAM-NL het best werkende, meest 
gebruikte en meest geaccepteerde instrument in de bouwsector om duurzaamheid te communiceren naar 
alle betrokken partijen. Op basis van het onderzoek kan per gebouw vooraf de ambitie worden bepaald 
en worden gecommuniceerd naar het ontwerp- en bouwteam. In de werkgroep duurzaamheid en met de 
projectmanagers is besloten om offertes op te vragen van verschillende onderzoek- en adviesbureaus die het 
duurzaamheidsonderzoek kunnen uitvoeren. De verwachting is dat aan het einde van het eerste kwartaal 
2013 de resultaten bekend zijn. 






