
 

Geacht College van Bestuur , 
 
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (CSR) op uw  adviesaanvraag betreffende het 
voorgenomen besluit voor de locatie van de Universiteitsbibliotheek (UB). De CSR reageert positief 
op uw adviesverzoek en licht hieronder zijn beweegredenen toe. Daarnaast heeft de CSR ook enkele 
adviezen voor de verdere invulling van de nieuwe UB.  
 
De CSR is enigszins teleurgesteld in de raadpleging van de academische gemeenschap over de locatie 
van de nieuwe UB voorafgaand aan het voorgenomen besluit. De CSR moedigt het goed betrekken 
van de academische gemeenschap altijd aan, maar is wel van mening dat de vraagstelling in deze 
raadpleging te minimaal was. De raadpleging was onderdeel van het tienpuntenplan en was volgens 
de CSR opgenomen in dit plan, omdat studenten en medewerkers het onbegrijpelijk vonden dat er 
bezuinigd moest worden op onderwijs terwijl er ook geïnvesteerd werd in vastgoed. Met een keuze 
tussen twee (financieel) vergelijkbare locaties is er volgens de CSR niet genoeg gedaan om de 
bezwaren van deze studenten en medewerkers weg te nemen. 
 
Op 8 juni jl. heeft de Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOLBG) haar 
bezwaren ten opzichte van het voorgenomen besluit van het College van Bestuur (CvB) kenbaar 
gemaakt met een brief die ook de CSR heeft ontvangen. De CSR betreurt het dat deze bewoners van 
het Binnengasthuisterrein zich niet gehoord voelen en hoopt dan ook dat het CvB er in de komende 
tijd voor blijft zorgen dat bewoners goed betrokken worden bij de realisatie van de UB, net als de 
hele Binnenstadscampus. Ook hier geldt: Beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
De afgelopen jaren hebben BG13 en BG14 leeggestaan. Hierdoor zijn de gebouwen in een ietwat 
vervallen staat en  dit zou voor problemen kunnen zorgen bij de renovatie en nieuwbouw voor de 
UB. De CSR is daarom blij met de keuze om al snel te kijken wat voor schade er is ontstaan door de 
jaren van leegstand.1 
 

                                                                        
1 De CSR had 14 juni een bespreking met medewerkers van Huisvestingsontwikkeling 
waarin werd aangegeven dit te doen.   

   

 College van Bestuur 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

       

Datum 10 juli 2017  Ons kenmerk - 

Contactpersoon Tijmen de Vos E-mail csr@studentenraad.nl 

Bijlage(n) - 

Betreft Adviesverzoek voorgenomen besluit locatie UB 

  



 

Pagina 2 ~ 2 

De CSR vindt het belangrijk dat de nieuwe UB een plek is waar elke student van de UvA van elke 
faculteit zich thuis voelt, maar gelooft ook dat de Binnenstadscampus er in de eerste plaats moet zijn 
voor de medewerkers en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). De CSR 
gelooft dat met de keuze voor BG13 en BG14 als nieuwe locatie voor de UB dit makkelijker is dan bij 
een keuze voor de Oudemanhuispoort, maar verwacht wel dat het CvB er op blijft letten dat beide 
groepen zich thuis voelen in de UB en op de campus.  
 
De CSR wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om nogmaals duidelijk te maken welke 
faciliteiten hij nodig acht voor een goede UB. Zo zou de CSR graag zien dat de nieuwe UB het mogelijk 
maakt om ruimere openingstijden te hanteren. De huidige UB en het Library Learning Center sluiten 
respectievelijk om twaalf en tien uur, terwijl studenten vaak op deze tijden nog niet stoppen met 
studeren.  
 
Daarbij aansluitend zou het ook mogelijk moeten zijn om elders op de Binnenstadscampus extra 
studieplekken te creëren voor de piekbelasting rondom en tijdens tentamenweken. De CSR is 
natuurlijk blij met het feit dat er door de realisatie van de nieuwe UB extra studieplekken bijkomen, 
maar weet ook dat er zonder extra overloop nog steeds studenten zullen zijn zonder studieplek 
tijdens een tentamenweek.  
 
Met de vorige twee punten wil de CSR echter niet het beeld schetsen dat de UB er alleen is voor de 
studieplekken. De CSR ziet graag dat er in de nieuwe UB net zoals in de huidige UB veel ruimte is 
voor boeken. De CSR is daarom ook blij dat er in de nieuwe UB er in ieder geval ruimte is voor het 
opstellen van negen kilometer aan boeken, maar vindt het wel belangrijk dat er gekeken wordt naar 
het vergroten van deze afstand.  
 
De CSR zou ook graag de cateringfaciliteiten in de nieuwe UB verbeterd zien ten opzichte van de 
huidige situatie. Sinds januari 2017 ontvangt de CSR namelijk klachten over het geringe en prijzige 
aanbod in de UB aan de Singel. De CSR hoopt dat er in de nieuwe UB goedkoop en gevarieerd eten en 
drinken wordt aangeboden. Dit zou eventueel ook door een foodcourt in een ander gebouw op de 
Binnenstadscampus gerealiseerd kunnen worden.   
 
De CSR is uiteraard bereid om deze brief en het advies in een gesprek verder toe te lichten.  
 
Hoogachtend, 

 
Alex Tess Rutten 
Voorzitter CSR 16|17 

 


