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Realisatie Universiteitsbibliotheek

Geachte voorzitter,
In 2017 heeft het College na consultatie van de academische gemeenschap en met positief advies van
de COR en CSR besloten tot de ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek op de locatie van de
huidige Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig zusterhuis in de driehoek
Binnengasthuisstraat – Vendelstraat – Nieuwe Doelenstraat. Het architectenteam MVSA/J van Stigt
heeft hiervoor het ontwerp getekend.
Inmiddels is het ontwerp een stuk verder uitgewerkt en komt de uitvoering van het project in beeld.
Onder andere is besloten tot het stellen van een nog hogere duurzaamheidsambitie dan bij aanvang
van het project, mede door de maatschappelijke discussie over het terugdringen van het gebruik van
aardgas. De inzet is nu een geheel gasloos gebouw.
Het College van Bestuur heeft deze week in principe besloten tot de investering voor het nieuwe
gebouw. De stichtingskosten voor de nieuwe universiteitsbibliotheek (geraamd op € 66,516 mln.
incl. BTW) zijn opgenomen in de Kaderbrief 2019 en worden eveneens verwerkt in de actualisatie
van het Huisvestingsplan 2019 dat onderdeel is van de Begroting 2019. De planning is om eind 2020
/ begin 2021 het nieuwe gebouw in gebruik te nemen.

./.

Inspraak van de medezeggenschap op dit onderwerp verloopt via het instemmingstraject voor de
kaderbrief. De stukken hiervoor heeft u op 1 juni ontvangen. Bijgaand ontvangt de raad ter
informatie de relevante stukken die horen bij het besluit over de UB. Uiteraard is het College van
Bestuur van harte bereid met u van gedachten de wisselen over de plannen voor de nieuwe
Universiteitsbibliotheek.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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Besluit
Datum

5 juni 2018
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Onderwerp

Uitvoeringsbesluit UB

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;
gezien:
• het fasedocument ‘Technisch Ontwerp UB’ van mei 2018;
overwegende:
• dat de renovatie van de gebouwen gezien de monumentale aard en gebruiksmogelijkheden een
hoge investering vergen om vervolggebruik goed mogelijk te maken;
• dat hiermee een passend ontwerp voor de universiteitsbibliotheek voorligt;
• dat deze investering gerechtvaardigd is doordat hiermee een belangrijke functie in het
Universiteitskwartier kan worden gerealiseerd;
• dat het uitgangspunt is dat deze voorziening voor lange tijd bij de UvA in gebruik blijft;
• dat met deze investering de UvA een start maakt met de realisatie van het Universiteitskwartier;
gehoord:
• het positieve advies van de stuurgroep Universiteitskwartier d.d. 14 mei 2018;

BESLUIT:
1. tot de realisatie van de Universiteitsbibliotheek in gebouw BG13/14;
2. het projectbudget vast te stellen op € 66,516 mln.

Het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter

HuisvestingsOntwikkeling
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1. Aanleiding/inleiding

Dit document markeert het besluit tot realisatie van de zo lang bediscussieerde plek voor de nieuwe UB. De
voortgang wordt getoetst aan de beheers factoren kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie (GOTIK).
Daarnaast is specifiek beschreven welke activiteiten uitgevoerd zijn (sinds februari 2015) en wat de gevolgen
daarvan zijn geweest. Verder is een voorstel voor de aanpak van de volgende fase (realisatie) opgenomen.

2. Activiteiten
2.1

Integrale benadering Universiteitskwartier

Ruim een eeuw was het ‘Binnengasthuis’ als academisch en stadsziekenhuis in de Amsterdamse binnenstad
gehuisvest. In 1981 is het ‘Binnengasthuis’ samengevoegd met het ‘Wilhelmina Gasthuis’ en verhuisd naar
nieuwbouw in de Bijlmermeer, vanaf toen het ‘Academisch Medisch Centrum’ (AMC) genoemd. Na de
verhuizing is een groot deel van de panden van het ‘Binnengasthuis’ in gebruik genomen voor andere
functies van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onderdeel van het ‘Binnengasthuis’ waren de panden
Tweede Chirurgische Kliniek en Zusterhuis. Deze panden hebben in de loop der tijd al verschillende functies
en gebruikers gekend. Historisch interessant is het gebied omdat dit het enige nog zichtbare
e
ziekenhuiscomplex uit de 19 eeuw is. Het BG-terrein en haar directe omgeving maakt deel uit van het
beschermd stadsgezicht en ligt in de bufferzone van de tot het Unesco Werelderfgoed gerekende
grachtengordel.
Om van het Universiteitskwartier een duurzame plek te maken waar onderwijs, onderzoek en valorisatie
floreert en omwonenden, maatschappelijke partners en bedrijven zich thuis voelen, is een integrale aanpak
noodzakelijk. Het Universiteitskwartier bestrijkt een gebied waar de UvA gebouwen bezit, de gemeente
verantwoordelijk is voor de buitenruimte, hotels en andere bedrijvigheid is gevestigd, de Key haar sociale
woningbouw heeft en particuliere huizenbezitters wonen. Al deze gebruikers vormen samen het
Universiteitskwartier.
De realisatie van de UB is onderdeel van dit Universiteitskwartier en loopt als project vooruit op de rest van
deze campus (BG3, BG5, OMHP). Om te komen tot een integrale aanpak is gestart met de opzet van een
Masterplan. Het Masterplan vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het
Universiteitskwartier. Niet alleen voor de ontwerpende en uitvoerende partijen in het bouwproces, maar ook
richting alle stake- en shareholders van de UvA. Het Masterplan vormt dus de basis voor de uit te voeren
renovaties aan de verschillende gebouwen. De gebouwen worden opgeknapt en daarnaast zal de gemeente
de invulling van de buitenruimte voor haar rekening nemen. Hoewel de UvA alleen investeert in haar
vastgoed, vormt de buitenruimte een onlosmakelijk onderdeel van de invulling van de campus. Mede om
deze reden is er een convenant gesloten tussen de gemeente Amsterdam en de UvA met als doel te komen
tot afspraken over de (her)inrichting - daar waar nodig - van de Openbare ruimte van het
Universiteitskwartier.

2.1.2 Stedenbouwkundig advies

Ten tijde van ‘De Raadpleging’ is door de externe stedenbouwkundige Koen van Velsen, geadviseerd om de
architect de kans te geven het huidige plan aan te scherpen, vooral ten aanzien van het groene binnenterrein,
de zichtbaarheid en prominentie van de hoofdentree, de fiets-oplossing en de aard van de nieuwbouw op de
hoek van de Nieuwe Doelenstraat. Het CvB heeft in mei 2017 bij de scenario keuze voor de locatie van
realisatie UB op het Binnengasthuisterrein, besloten het ontwerp voor de UB op deze punten nader te
onderzoeken en eventueel uit te werken. Onderstaand is dit vormgegeven.

Het groene binnenterrein

In het stedenbouwkundig advies wordt gesignaleerd dat de overkapping, waardoor de binnenhof
transformeert in een atrium, voor een bijzonder multifunctioneel binnenplein zorgt. Onvermijdelijk gaat dit
ten koste van het aanwezige groen op die locatie. Daarvan heeft de Raad van State tijdens de behandeling
van het door omwonenden ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning overigens opgemerkt, dat dit
op voorhand al door de UvA was gecompenseerd op de BG locatie, te weten achter de Oude Turfmarkt.
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Het atrium heeft een essentiële functie in het ontwerp om te kunnen voldoen aan het minimaal vereiste
ruimtelijk programma van eisen, de duurzaamheidsambitie en de ontsluiting van en routing binnen het totale
gebouw. Het atrium moet dus gerealiseerd worden. Verdere vergroening van het universiteitskwartier is als
ambitie opgenomen in de opdracht voor het uit te werken Masterplan.

De fiets-oplossing

In scope zijn nu 949 fiets parkeerplaatsen onder het gebouw. Het stedenbouwkundig advies (2017) geeft aan
dat er voor het fietsparkeren een intelligente oplossing is gevonden door het toevoegen van een kelder. Maar
stelt tevens de vraag of vanuit de campusgedachte een oplossing onder de huidige Mensa niet meer voor de
hand had gelegen. Opgemerkt moet worden dat in het ontwerp voor de UB al rekening wordt gehouden met
eventuele toekomstige aansluiting op een andere (ondergrondse) fietsenkelder. Hiervoor hoeven dus geen
aanvullende, nieuwe voorzieningen opgenomen. De locatie van de fietsentree van de UB voldoet aan de
1
eisen die door de gemeente Amsterdam zijn gesteld in de herziening van het bestemmingsplan
‘Postcodegebied 1012’ aan de locatie en de uitvoering van de toegang tot de fietsenkelder. Eerdere bezwaren
van omwonenden hiertegen, zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.
Terecht wordt onder de aandacht gebracht dat een goede openbare ruimte gebaat is bij een goede oplossing
van het fietsparkeren. Dit moet op campusniveau geregeld worden, niet op gebouwniveau en het liefst op
meerdere plekken zodat toegang vanuit verschillende kanten gewaarborgd is.

De aard van de nieuwbouw

Ten aanzien van de nieuwbouw geeft het stedenbouwkundig advies (2017) de suggestie dat een contextuele,
meer ingetogen oplossing wellicht beter op z’n plek was geweest. Het huidige ontwerp voldoet evenwel aan
de specifieke aandachtspunten voor eigentijdse architectuur zoals in het ‘Vienna Memorandum’ en het
‘Charter van Venetië’ (ICOMOS, UNESCO) geformuleerd: De afleesbaarheid van de stad is essentieel, hetgeen
ook aansluit bij het criterium authenticiteit. Eigentijdse architectuur dient in principe als zodanig herkenbaar
te zijn.
Daarnaast geldt dat de nieuwbouw op de hoek Binnengasthuisstraat met de Nieuwe Doelenstraat een
essentiële schakel vormt in het functioneren van de UB. De verschillende niveaus van de kliniek en het
zusterhuis worden hier gekoppeld. De bestaande grillige gevellijn aan de Binnengasthuisstraat wordt door het
ontwerp extra geaccentueerd. In de afgegeven omgevingsvergunning is hierover als voorwaarde opgenomen
dat het uiteindelijke patroon voor de gevel van het nieuwbouwgedeelte nog gepresenteerd wordt en de
uitwerking, detaillering en kleurstelling van de aansluitingen van de glazen rand op het dak en bestaande
bebouwing tegelijkertijd nog ter beoordeling worden voorgelegd aan de Commissie voor Welstand en
Monumenten Amsterdam. Het patroon is ook nader besproken met een hiertoe in het leven geroepen
gebruikersgroep met vertegenwoordigers uit de UB en de FGw. In de afronding van de bestekfase, wanneer
ook de materialisatie definitief is vastgesteld, wordt hieraan finaal vervolg gegeven.

De zichtbaarheid en prominentie van de hoofdentree:

In het stedenbouwkundig advies (2017) wordt opgemerkt dat de gebouwen monumentale kwaliteit hebben,
maar gesloten ogen. Bovendien lijkt het moeilijk om in de bestaande gevel een overtuigende entree te
realiseren.
In de architectenselectie voor de UB (2013) is ‘een visie op de hoofdentree’ het belangrijkste
selectiecriterium geweest. MVSA/Van Stigt stak ook op dit aspect met kop en schouders uit boven de andere
deelnemende architecten. Hun oorspronkelijke visie ging uit van de toevoeging van een glazen entree partij
aan het gebouw. In het (voor)overleg met de gemeente ten aanzien van het monument, de welstand en het
1

De Afdeling overweegt (zie uitspraak RvS 201506812/1/R1 d.d. 16 maart 2016) dat zij in rechtsoverweging 6.2 van haar
uitspraak van 25 februari 2015 de beroepsgronden heeft beoordeeld die betrekking hadden op de locatie van de ingang
van de fietsenkelder in verband met de verkeersveiligheid op het Binnengasthuisterrein. In de uitspraak is overwogen dat
in het plan ten onrechte geen eisen waren gesteld aan de locatie en de uitvoering van de toegang tot de fietsenkelder,
dan wel dat ten onrechte niet aan de hand van een verkeerskundig onderzoek was gemotiveerd waarom nadere eisen in
dit verband niet nodig waren. De Afdeling stelt vast dat de (gemeente)raad deze omissie in dit plan heeft hersteld. Uit de
verbeelding en artikel 3, leden 3.2 en 3.4, van de planregels blijkt waar de in- en uitgang van de fietsenstalling is
gesitueerd.

Pagina 3

bestemmingsplan, is aangegeven dat het monumentale karakter om een meer ingetogen oplossing vraagt.
Deze is gevonden in de verdubbeling van de huidige ambulance entree. De vindbaarheid en accentuering van
de entree zal door (her)inrichting buitenruimte, als uitwerking van het Masterplan, worden opgelost.

2.2.

Het project UB

Het project UB Binnenstad betreft de renovatie van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, die
tezamen een driehoek vormen aan Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat en Vendelstraat, de
overkapping van het tussenliggende binnenhof, de bebouwing van het nu braakliggende terrein en een
gedeeltelijke, één laagse onderkeldering.
Als de belangrijkste aandachtspunten voor de uitwerking van het TO waren bij het DO fasedocument
gedefinieerd:
- De kostenbeheersing van het dak ontwerp Atrium;
- De uitwerking van de Snijzaal;
- De nadere uitwerking van de technische ruimten zolder Zusterhuis en boven de Snijzaal;
- De zo volledig mogelijke uitvoering van het verlichtingsplan in LED;
- SER ruimten van niveau -1 verplaatsen naar nieuwbouw resp. kliniek;
- 3 patchkasten per SER ruimte kunnen plaatsen of een andere toekomst bestendige oplossing
ruimtegebruik;
- Het realiseren van de gewenste akoestiek in het Atrium;
- Het beheersen van de exploitatielasten is een belangrijke voorwaarde die ook gemonitord moet
worden;
- Aan de hand van de voortgang van de gecoördineerde procedure voor de omgevingsvergunning
monitoren of er toch nog separate procedures moeten worden gevoerd om tijdig met de
werkzaamheden te kunnen beginnen;
- Het opstellen van een strategisch aanbestedingsadvies.
Extra uitdagingen zijn gedefinieerd in het verkrijgen van extra middelen (Monumentensubsidie en aantrekken
Europese gelden, het inpassen van de aangevulde wensen PVE, de actualisatie naar huidige technische
inzichten en het toevoegen van functioneel gebruik in de “verkeersruimte”.

2.2.1. Bouwkundig ontwerp

2

In het HVP 2013 is opgenomen dat de UB Binnenstad gerealiseerd moet worden met 10.500 – 10.900 m
FNO. Het ontwerp van MVSA/Van Stigt maakt op een slimme manier gebruik van de aanwezige hoogte in het
gebouw door gaanderijen / entresols toe te voegen in de voormalige ziekenzalen waardoor deze in hun
nieuwe functie van ‘studiezaal met collectie’ met slechts weinig oppervlakte veel strekkende meters boeken
2
2
2
kunnen herbergen. Hierdoor is het PVE gerealiseerd op 7.074 m FNO bij 11.150 m VVO en 14.097 m BVO.
In 2014 is op basis van de NEN-2580 meting een overzicht van de ruimte categorieën opgesteld en is de
verdeling over de verschillende diensten (in concept) vastgesteld. Na realisatie en oplevering van de UB zal
een nieuwe NEN-2580 meting worden uitgevoerd om de werkelijk gerealiseerde oppervlakten en
gebruiksfuncties definitief vast te leggen.

Dak ontwerp Atrium

Het atrium dak heeft een mooie, in het oog springende structuur gebaseerd op de nerven van een blad.
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Dak plattegrond – atrium

Screening met PV cellen

Weliswaar moet door de dakrand van het atrium het verschil in bouwhoogte van de omliggende gebouwen
worden opgelost, de draagstructuur is relatief eenvoudig. Door de verbeterde software voor het ontwerpen
van constructies is het ontwerpteam UB nu goed zelf in staat een volledig uitgewerkt bestek met (constructie)
tekeningen op te stellen. Hierdoor is het voor aannemende partijen veel duidelijker wat en hoe er moet
worden gewerkt. In feite wordt het nu een ‘gewoon staalbouw’ product en is het niet langer zo dat slechts
weinig zeer specialistische partijen in staat zijn het dak te bouwen. Dit is gunstig voor de verwachte
prijsontwikkeling.

De Snijzaal

De Snijzaal behoort tot de monumentale kenmerken van het gebouw. Helaas is de vorm, structuur en
maatvoering zodanig dat deze niet ongewijzigd kan worden gehandhaafd. Hiervoor in de plaats komt een
representatieve zaal met een ‘verwijzing naar het verleden’. Ramen en daglichten worden weer in het zicht
terug gebracht waarbij natuurlijk wel verduisteringsmogelijkheden worden toegepast. De positie van de AV
schermen is volledig uitgewerkt, evenals de technische ruimte die boven de snijzaal is ingetekend en in
afstemming met FS is gedimensioneerd.

De (AV middelen) uitwerking van de Snijzaal en de oude en de nieuwe
indeling

Pagina 5

Technische Ruimten uitwerken

Niet alleen de technische ruimte boven de snijzaal is heel specifiek maatwerk, ook de technische ruimte op
de zolder van het zusterhuis heeft wel enkele hoofdbrekens gekost. Door een strakke maatvoering is in
overleg met FS een goede inpassing gevonden tussen diverse dakspanten in.

Studiezalen op de 3e etage

De bestaande (grote) zalen op de 3e etage worden niet gesplitst in (2) kleinere studiezalen. De UB heeft
aangegeven juist ook behoefte te hebben aan zalen van verschillende grootte opdat men flexibeler kan
reageren op toekomstige ontwikkelingen. Dit betreft feitelijk het terugdraaien van een eerder, om ontwerp
technische redenen, doorgevoerde wijziging tijdens de (concept) TO fase naar het eerdere al vastgestelde
uitgangspunt in het DO. Er is geen aanpassing van de afgegeven omgevingsvergunning nodig op dit punt.

Extra balkons

Door de aanvullende ontwerpinzichten tijdens de raadplegingsperiode zullen langs het vm. Zusterhuis aan de
binnenhof zijde dus in het atrium, ook een tweetal balkons worden toegevoegd. Dit geeft een uitbreiding van
de mogelijkheden voor overlegdoeleinden ca. bij de kantoren. Er ontstaat een grotere gebruiksfunctionaliteit
2
in het atrium (meer m VVO die door de UB worden afgenomen), daarnaast is daar ook meer oppervlakte
beschikbaar voor het treffen van akoestische voorzieningen.

Deze toevoeging zal in principe worden opgenomen in het ontwerp nu het vooroverleg met
Monumentenzorg positief is. Verwacht wordt dat de bouwkundige kosten van deze toevoeging relatief
beperkt zullen zijn. In overleg met de gemeente is bepaald dat hiervoor een separate (aanpassing op de)
omgevingsvergunning zal worden voorgelegd. Indien de kosten onverhoopt erg hoog uitvallen waardoor een
disbalans ontstaat tussen investering en huuropbrengst, dan kan zonder dat dit voor de voortgang van het
project consequenties heeft, deze toevoeging ongedaan worden gemaakt.

2.2.2. Constructie

De grootste uitdagingen op constructief gebied zijn gelegen in het realiseren van een kelder onder de tweede
chirurgische kliniek en in de binnenhof, het inpassen van de technische ruimten in de monumentale
gebouwen en het creëren van de dragende dakconstructie in het atrium. Tegelijk met het realiseren van de
kelder zal ook het noodzakelijke funderingsherstel plaatsvinden.
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In principe is met de invoering van de Eurocodes in het Bouwbesluit 2012, ‘afdeling 2.1 Algemene sterkte van
de bouwconstructie’, vergeleken met het Bouwbesluit 2003 inhoudelijk ongewijzigd gebleven. In de praktijk
blijkt dat toch een ca. 10% zwaardere fundering moet worden aangebracht (andere kleefkracht berekening)
(+€ 0,2 mln.).

De kostenbeheersing van het dak ontwerp Atrium;

Het Atrium is een kenmerkende toevoeging aan het ontwerp. Door de verbeterde software voor het
ontwerpen van constructies is het ontwerpteam UB nu goed zelf in staat een volledig uitgewerkt bestek met
(constructie) tekeningen op te stellen.

Hierdoor is het voor aannemende partijen veel duidelijker wat en hoe er moet worden gewerkt. In feite
wordt het nu een ‘gewoon staalbouw’ product en is het niet langer zo dat slechts weinig zeer specialistische
partijen in staat zijn het dak te bouwen. Bestek matig zal zorgvuldig aandacht worden besteed aan de (te
garanderen) eis dat het glas ‘lekvrij’ wordt ingelegd.

2.2.3. Installatie

De verwarming en de koeling van het gebouw wordt gerealiseerd middels duurzame opslag van warmte en
koude in de bodem (Warmtelevering 1.100 MWh en 600 MWh koude levering). De opslag van de thermische
energie vindt plaats in een zogenaamde mono bron waarbij de koude en de warme energie zich boven elkaar
bevinden. De verwarming van het gebouw wordt uitgelegd als Laag Temperatuur Verwarming met een
temperatuurtraject van 45/25°C. Voor piekbelasting in de warmtevraag is nu nog uitgegaan van 3
gasgestookte cv-ketels. De ambitie ‘gas loos’ zal leiden tot een aanpassing van het ontwerp naar gebruik van
warmtepompen en een noodzakelijke vergroting van de elektrische trafo capaciteit tot 1600kVA.
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Installatie concept studiezalen

Installatie concept tweede chirurgische kliniek in afstemming op atrium

Bij de uitwerking van het installatie ontwerp is gezocht naar een maximale integratie in de bestaande
gebouwen zodat het monumentale karakter van de kliniek en het zusterhuis maximaal tot hun recht kunnen
komen. Hierbij zijn bijvoorbeeld originele luchtkokers in de kliniek weer in ere hersteld en worden deze
gebruikt voor de ventilatie- en andere installatie infrastructuur. Ook is de luchtbehandeling-installatie
ondergebracht in “onzichtbare” zolderverdiepingen en wordt de retourlucht via het atrium terug geleid naar
de techniekruimte voor warmte- en vochtterugwinning. Onderzocht wordt nog of de luchtvochtigheid een
breder gebruiksspectrum kan krijgen dan in het PVE UB / FS is aangegeven. Er zijn immers geen bijzondere
collectie items waarvoor aan hele specifieke eisen moet worden voldaan en een beperking van de
luchtvochtigheidseisen beperkt direct de noodzakelijke energie inzet. Wat weer gunstig is voor de totale
duurzaamheid.
Het thema ‘duurzaamheid’ heeft er mede toe geleid dat er wordt uitgegaan van een grijswater circuit, dat er
groene daken zijn voorzien en dat de energiebehoefte van het pand door verbeterde isolatie wordt beperkt.
De duurzaamheidsambitie is dat minimaal het niveau ‘Very Good’ volgens de BREEAM methodiek nieuwbouw
wordt behaald. “Excellent” is in deze monumentale gebouwen niet haalbaar binnen het (toegekende) budget.
Er wordt cf. het PVE geen certificering opgesteld.

Extra duurzaamheidsambitie

Tijdens de periode van de raadpleging is een extra ambitie ten aanzien van “duurzaamheid” geformuleerd die
2
uitgaat boven de BREEAM ambitie (very good) zoals die bij de start van het project is bepaald. Ook de
ambitie om het volledige installatie ontwerp naar “gas loos” te transformeren, is een nieuw gegeven. De
hogere ambitie zal mede worden ondersteund door PV cellen op zowel het atrium dak als de mos/sedum
daken. Beide ontwikkelingen zijn nu opgenomen in de actuele stichtingskostenraming.
In het nog lopende subsidie onderzoek wordt nog onderzocht of het aanbrengen van zonnepanelen
subsidiabel is. Voor monumenten en panden in beschermde stads- en dorpsgezichten gelden hierbij
overigens onder meer de volgende uitgangspunten:
• installatie leidt niet tot een verlies van cultuurhistorische of historisch-ruimtelijke waarden voor het
gebouw in zijn totaliteit of voor het gebied in zijn geheel;
• plaatsing van het systeem heeft voor de gekozen locatie weinig visuele gevolgen en leidt niet tot verlies
van waarden;
• de installatie – inclusief alle bijbehorende onderdelen – is niet zichtbaar vanuit belangrijke
gezichtspunten op het gebouw en blijft uit het zicht vanuit de openbare ruimte.
In nauw overleg met de gemeente Amsterdam zal dit dan ook verder worden uitgewerkt, immers zonneenergiesystemen in, aan, op of bij monumenten zijn vergunningplichting.

2

De BREEAM rapportage op het Structuur Ontwerp van BiermanHenket geeft voor de maximaal score “Outstanding” een
additionele investering aan van € 5,019 mln. De ambitie in de opdracht aan MVSA/Van Stigt is beperkt tot “very good”.
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Het verlichtingsplan in LED

Na de succesvolle businesscase in BG2, is LED verlichting het uitgangspunt bij de realisatie van de UB. Ook
hier hebben de technische ontwikkelingen niet stil gestaan en de reële haalbaarheid van een goed
verlichtingsconcept is sterk gegroeid. De benodigde verlichtingsniveaus worden gehaald conform het PVE. De
aandacht op een individuele instelbaarheid per ruimte is er hoewel dit niet altijd in de praktijk gerealiseerd
kan worden.

SER ruimten

e

e

De SER ruimten zijn nu zo verplaatst dat deze op de 1 en 2 verdieping zijn ingepast en niet meer op kelder
niveau voorkomen. Ook het aantal SER ruimten is teruggebracht (van 9 naar 4). Per SER ruimte kunnen 3
e
patchkasten worden geplaatst. Het MER knooppunt Binnenstad wordt niet meer gerealiseerd op de 4 etage
van de Tweede Chirurgische Kliniek maar is gerealiseerd in BG3. De fysieke ruimte wordt gebruikt voor de
gebouw MER.

SER op 1e verdieping

SER op 1e & 2e verd. Nieuwbouw

SER op 2e verd.

Gebouw MER / SER op 4e verdieping

Met deze verdeling van ruimten over het gebouw is een bestendig netwerk te realiseren.

2.2.4. Gebouw fysica

Op grond van het onderzoek naar de fysische aspecten van het atrium is op grond van een hiertoe opgesteld
CFD berekeningsmodel een voorspelling gedaan over de temperatuur en de luchtbewegingen in het atrium.
Verwacht wordt dat gelet op het beoogde gebruik de berekende binnenluchttemperaturen geen aanleiding
zullen geven voor ernstige overlast en dat, gedurende een warme zomerperiode, in het atrium nog sprake zal
zijn van een acceptabele situatie. De programmagroep Binnenstadscampus heeft in 2015 vastgesteld dat het
bovenste balkon met informele studieplekken langs de dragende kolom van het atrium (op ongeveer 14 m
hoogte) , weliswaar een binnenluchttemperatuur heeft die na opeenvolgende periode van warme dagen
0
0
(30 C) kan oplopen tot ca. 31 C, maar dat het aantal alternatieve studieplaatsen groot genoeg is om elders
een plek te kiezen en dat dit dus een acceptabele situatie is. De keuze voor toevoeging van PV cellen op het
atrium dak is in het rekenmodel nog niet opgenomen. Verwacht mag worden dat de totale warmtebelasting
gunstig wordt beïnvloedt, met andere woorden ‘in de zomer zal de temperatuur binnen minder oplopen’.

Het realiseren van de gewenste akoestiek o.a. in het Atrium

Een prettig verblijfsklimaat is een belangrijk duurzaamheidscriterium. In het PVE is hieraan dan ook veel
aandacht besteed en dit vertaalt zich dan ook in het uitgewerkte ontwerp. Warmte, kou, tocht, licht(hinder)
en akoestiek zijn hierin belangrijke aspecten. Het ontwerp voldoet in aan “klasse B” cf. het gestelde in het
PVE, waarbij voor het atrium wel geldt dat dit een wat ruwer binnenklimaat kent, geen kantooromgeving
maar meer aansluitend op een verkeersruimte.
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Bij het realiseren van de gewenste akoestiek in het Atrium is een belangrijk aandachtspunt dat de
staalconstructie glaskap en de vide vloeren voorzien worden van geluidsabsorberend materiaal. Door het
toevoegen van twee balkons ontstaat meer oppervlakte voor het aanbrengen van geluidsabsorberend
materiaal. Ook het toepassen van akoestische panelen in plaats van glazen panelen in de wanden van het
atrium op kelderniveau tussen de atrium – studieplaatsen en fietsenstalling vergroot het absorberend
oppervlak en beperkt daarmee de nagalmtijd. Specifieke aandacht wordt nog besteed aan de beperking van
de geluidsoverdracht – via de balkondeuren – tussen atrium en studiezalen. In de studiezalen met collectie
dragen de boeken bij aan een prettig akoestisch klimaat (max. 30 dB(A) resp. < 0,8 seconden nagalmtijd).
Voor de andere ruimten zal dit meegewogen worden in de definitieve keuze van de materialisatie.

3. Beheersaspecten
3.1

Programma en Kwaliteit

3.1.1 Stand van zaken
PVE

MVSA heeft een studie gedaan naar de mogelijke manieren van het inpassen van de collectie. De bibliotheek
heeft hierop de keuze gemaakt om voor een variant te kiezen waarbij de grote ruimtes op de derde
verdieping gehandhaafd blijven en er op de derde verdieping collectie in de gangen wordt geplaatst. Door
minder schuifruimte ‘op de plank’ te hanteren kunnen we de collectie van 7 kilometer alsnog gemakkelijk
inpassen. Het maximaal vergroten van de ruimten binnen de gegeven monumentale kaders, leidt tot een
flexibel gebouw met voldoende studieplekken (min. 950) en een atrium dat voor verschillende doeleinden
kan worden gebruikt om tegemoet te komen aan de vereisten van het PVE UB (2013).
Volgens de vereisten van dat PVE UB is er 1 hoofdentree waar ook de centrale beveiligingsbalie is voorzien.
De hoofdroute voor bezoekers voert hier altijd langs, leidt de bezoeker vervolgens naar het atrium, waar ook
de centrale informatiebalie van de UB is gevestigd die desgewenst ook voor de andere centrale diensten
beschikbaar is, waarbij de ‘boom’ dienst doet als hoofdontsluiting voor de rest van het gebouw. Conform de
eisen uit het bestemmingsplan ‘postcode gebied 1012’ wordt er een inpandige expeditie ruimte gerealiseerd
waarlangs het boekentransport zal plaatsvinden en waar ook de levering van alles wat binnen het gebouw UB
verder gedistribueerd moet worden zal plaatsvinden.
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Looproute Begane grond UB

Toevoegen studie lounge plekken op -1
3

Het Programma van Eisen UB (1 juli 2013) gaat ervan uit dat zo’n 950 studieplaatsen moeten worden
2
gerealiseerd waarvoor minimaal ca. 2.375 m FNO nodig is. In het Definitief Ontwerp is een viertal
variantenstudies (V1 / V4) opgesteld waarin is getoond dat er een wisselwerking is tussen lengte
boekenplanken en aantal studieplaatsen. Hierbij varieert het aantal studieplaatsen van 834 tot 959,
afhankelijk van de gekozen zaalinrichting en het wel/niet handhaven van boekenplanken binnen de
studiezaal. Tijdens de raadpleging heeft MVSA/Van Stigt nogmaals getoond dat het voorliggende ontwerp zo
flexibel is dat het aantal studieplekken geïntensiveerd kan worden. Overigens is het gebouw
gedimensioneerd op ca. 1.250 gelijktijdige gebruikers, cf. het PVE. Een structureel intensiever gebruik zal
mogelijk zwaardere eisen opleveren ten aanzien van de technische installaties en de
brandveiligheidsvoorzieningen dan nu opgenomen in het ontwerp.

Studieplaatsen

De conform PVE opgenomen 950 studieplaatsen worden gerealiseerd volgens de volgende verdeling:
Studieplaatsen Aandeel PVE
Mogelijk binnen TO
Typologie
High intensity
570 (60%) 472 – 567 (57 – 49%) Geschikt voor langdurige zelfstudie, deels
gesitueerd in nabijheid van de collectie
Medium
238 (25%) 220 – 250 (26 – 22%) Geschikt voor groepswerk en zelfstudie
intensity
Low intensity
142 (15%) 142 – 332 (17 – 29%) Geschikt voor licht werk, met name te vinden
in de publieke delen van het pand (atrium en
gangen)
Totaal
950 (100%)
834 – 1.149 (100%)
Bij de uitwerking van het Interieurontwerp voor de UB gaat MVSA er in overleg met de UB vanuit dat er 60
low intensity studieplaatsen worden toegevoegd in de gangzones in beide vleugels van de Tweede
e
e
e
2
2
Chirurgische Kliniek op de 1 , 2 en 3 verdieping. Hierdoor zal ongeveer 120 m van de 420 m ‘horizontale
verkeersruimte’ verschuiven naar ‘low intensity studieplaatsen’ en daarmee onderdeel worden van het
verhuurbaar vloeroppervlak dat hierdoor in totaal groter wordt.

3

circa 800 studieplaatsen voor FGW en circa 150 studieplaatsen voor overige UvA-studenten.
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Studie-/loungeplekken in de gangzones

Studie-/loungeplekken in atrium -1

Activiteitenprogramma in het atrium

Dit geldt ook voor de toevoeging van studieplaatsen op het niveau -1 in het atrium waardoor ongeveer 100
2
2
m van ca. 200 m ‘horizontale verkeersruimte’ verkleurd naar ca. 30 low intensity plaatsen. Samen is dit ca.
2
220 m meer VVO dan in het DO opgenomen. In de definitieve meetbrief die bij oplevering zal worden
opgesteld zal dit effect worden verwerkt en wordt daarmee de basis van de huur- en
gebruiksovereenkomsten met de UB. De meetbrief van oktober 2014 (op basis DO) resulteerde in de
volgende specificatie, nu aangevuld met TO inzichten:
Ontwerp UB
BVO
NO
VVO
FNO
FNO (incl. fietsenkelder)
Opslagfactor (VVO/FNO)

2

Opp. in m cf. DO
14.356 (100%)
12.428 ( 87%)
11.153 ( 78%)
7.074 ( 49%)
8.092 ( 56%)
1,58
(1,38 incl. fietsenkelder)

2

Opp. in m cf. TO
14.356 (100%)
12.478 ( 87%)
11.203 ( 78%)
7.644 ( 53%)
8.662 ( 60%)
1,47
(1,29 incl. fietsenkelder)
2

Door een activiteitenprogramma op te nemen in het atrium (nu ca. 600 m verkeersruimte) , gaat ook
hiervoor gelden dat dit geen verkeersruimte sec meer is maar verschuift naar verhuurbaar vloeroppervlakte.
Ook kan gekozen worden voor het inrichten met ca. 100 low intensity studie-/ loungeplekken op de begane
grond in het atrium. Dat draagt ook bij aan het vergroten van de verhuurbaarheid. Er wordt vanuit gegaan dat
2
van het atrium ca. 50%, dat komt overeen met ongeveer 300 m van het vloeroppervlak in het atrium
(begane grond) een permanente functie krijgt voor de UB.
Daarnaast gaat de UB inmiddels uit van een concept van dubbelgebruik van ruimten voor kantoren en
e
e
studieruimten op de 1 en 3 etage van het vm. Zusterhuis. Dit laatste zal met name in tijden van
tentamen(voorbereiding) worden ingezet.

Twee extra balkons
Ten tijde van de raadpleging zijn twee balkons langs
de binnenhof gevels van het vm. Zusterhuis aan het
ontwerp toegevoegd. Hierdoor ontstaat een grotere
gebruiksfunctionaliteit in het atrium (dus ook meer
2
Verhuurbaar Vloer Oppervlak, met ca. 50 m ) en is
er tegelijk ook meer oppervlakte beschikbaar voor
het treffen van akoestische voorzieningen in het
atrium.
Deze toevoeging zal (in principe) worden
opgenomen in het ontwerp. Het vooroverleg met
Monumentenzorg is positief verlopen. Deze
wijziging zal via een separate omgevingsvergunning
worden voorgelegd bij de gemeente zodat de totale
realisatie hiervan niet afhankelijk wordt gemaakt.
Verwacht wordt dat de bouwkundige kosten van
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deze toevoeging relatief beperkt zullen zijn (ca. € 80K).
Bij deze omvang zullen de extra balkons binnen het projectbudget worden gerealiseerd.

Toegankelijkheid

Het gebouw dient zoveel mogelijk integraal bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te zijn voor mensen met
een lichamelijke handicap. Hiermee worden niet uitsluitend rolstoelgebruikers bedoeld, maar bijvoorbeeld
ook mensen met een visuele, auditieve of andere handicap. Als norm worden de Nederlandse Integrale
Toegankelijkheidsstandaard (ITs) richtlijnen aangehouden o.a. gebaseerd op het Handboek voor
Toegankelijkheid, Handboek voor Ergonomie, NEN1814, ISO/FDIS 21542, Ontwerprichtlijnen voor
routegeleiding (geleidelijnen) en het Bouwbesluit.
De MIVA-toegankelijkheid (Bereikbaarheid, Betreedbarheid en Bruikbaarheid) voor het ontwerp van de UB
bedraagt 95%. De entresols in de studiezalen met collectie zijn niet toegankelijk voor rolstoelen.

Positie werkkamers op de 1e t/m 3e etage vm. zusterhuis

Uitsluitend via trap te bereiken vloerdeel (3e etage)

Niet alleen het ontbreken van een personenlift speelt hierbij een rol, ook de breedte van het looppad en het
bereik van de boekenplanken (de laagste en de hoogste planken zijn vanuit een rolstoel niet bereikbaar),
spelen mee in de keuze van de UB om de geboden dienstverlening (begeleiding / helpen bij het opzoeken van
gewenste boeken) aan minder validen die ook in de huidige bibliotheek geboden wordt, te continueren. In
het vm. Zusterhuis zijn door de verschillende bouwperioden niveauverschillen ontstaan die uitsluitend via
eventueel aan te brengen plateauliften te overbruggen zijn. Dit betreft op de etages 1 tot en met 3 telkens
een tweetal werkkamers aan het einde van de gang (oostelijke gangzone, tegen het gedeelde
e
noodtrappenhuis met de woningen van De Key aan). Daarnaast is een klein gedeelte op de 3 etage van het
zusterhuis (aan de kant van de nieuwbouw) niet via liften ontsloten en daardoor niet MiVa-toegankelijk. Het
betreft werkkamers waarvoor voldoende alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn binnen het gebouw.
Aanpassing van de ontsluiting is daarom niet noodzakelijk.

MER knooppunt

Door de vertraging in de realisatie van de UB was het niet langer verantwoord met de vervanging van het
MER knooppunt voor de gehele binnenstad, tot voor kort gevestigd in de OMHP, te wachten op de realisatie
van de UB. Dit houdt in dat alleen de gebouw MER blijft. Dit is een vereenvoudiging op techniek, met name
voor noodstroom- en koelvoorzieningen. Er vinden in het ontwerp geen bouwkundig aanpassingen plaats
behoudens dat het voorziene takelpunt vervalt. Er is geen aanpassing van de omgevingsvergunning nodig.

3.1.2 HVP

De recente besluitvorming over de locatiekeuze van de Universiteitsbibliotheek (UB) op de
Binnenstadcampus (BSC) maakt de weg vrij om de rest van het investeringsprogramma uit te voeren, zodat
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ook deze campus een definitieve invulling krijgt. De bijgestelde raming van de UB zoals nu gepresenteerd is
hoger dan de raming in het HvP 2018. In de kaderbrief zal de bijgestelde raming UB worden opgenomen.
Daarnaast zal, op basis van een inschatting van het marktrisico in het HvP nog een bijraming worden gedaan
voor de projecten die komende jaren naar verwachting in uitvoering komen, waaronder ook UB.
De voorlopige toedeling van de hoofdgebruikers is op basis van het ontwerp en de NEN2580 meting als volgt:
250 - UB complex BG
FS
waarvan: BOL
waarvan: Catering
waarvan Interne Dienst
UB
Totaal UB complex (Nieuw)
waarvan fietsenkelder**)

*)

direct verhuurbaar
901
405
262
234
6.173
7.074

Gemeenschappelijk *)
460
295
35
130
3.619
4.079
1.018

totaal

1.361
700
297
364
9.792
11.153
1.018

Door de samenvoeging over 3 panden is er een verschuiving in de toegerekende gemeenschappelijk oppervlakte van 60 m2
van FS naar UB. In deze specificatie is hiermee nog geen rekening gehouden. Dit komt in het definitieve meetrapport.

**)

Volgens het meetrapport is de fietsenkelder opgenomen als ‘gemeenschappelijk’. Als deze echter in de FS dienstverlening
wordt opgenomen dan wordt de fietsenkelder gezien als ‘direct verhuurbaar’.

Het toetsingskader (zie bijlage) voor de gebruikerstoets gaat in op:
- Het hele programma in m² VVO wordt door eindgebruikers afgenomen en betaald voor een periode
van ten minste 10 jaar;
- Het programma wordt zodanig gerealiseerd dat de dienstverlening passend is binnen de tarieven;
- De inpassing van het programma in het gebouw is door de gebruiker beoordeeld als uitvoerbaar in
de dienstverlening, dat wil zeggen kwalitatief passend binnen de kaders van de dienstverlening;
- Er vindt geen verdringing plaats van programma naar andere gebouwen d.w.z. dat er functies het
gebouw worden uitgeduwd en elders moeten worden gehuisvest.
- De betrokkenheid van studenten en medewerkers bij de formulering van de vraag blijkt
aantoonbaar, bijvoorbeeld doordat via medezeggenschapsorganen (centraal of decentraal, i.e.
projectafhankelijk) een positief advies is uitgebracht.
Daarnaast wordt ook getoetst op de gehanteerde normen met de vraag:
- De realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering;
- Er treedt geen verschuiving op bij inpassing van het PvE van genormeerd gebruik naar nietgenormeerd gebruik;
- Het niet-genormeerde gebruik neemt niet toe.

3.1.3 Duurzaamheid

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. De UvA doet veel op het gebied
van duurzaamheid en het onderwerp is als integraal uitgangspunt meegenomen in het ontwerp met
duurzaamheidsthema’s, die aansluiten bij de thema’s uit de Structuurvisie van Amsterdam voor 2040 en de
Agenda Duurzaamheid van Amsterdam:
- Energie
- Gezondheid
- Materialen / circulariteit
- Water
- Omgeving.

In het ontwerp is uitgegaan van BREEAM ambitie ‘very good’. In verband met de daaraan verbonden kosten
in besloten géén certificaat aan te vragen. De beschikbare middelen worden ingezet in (exploitatie)
besparende maatregelen, gestoeld op principe van Trias Energetica: eerst besparen, dan (lokaal) duurzaam
energie opwekken en indien nodig fossiele brandstof op een efficiënte manier inzetten.
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Energie

Besparen wordt ingevuld door het beperken van de energievraag door het toepassen van isolatie. Zo wordt in
de binnenhof van locatie BG13/14 een atrium gecreëerd waardoor de binnenhofgevels automatisch zijn
voorzien van een extra schil. Ook het aanbrengen van energetisch efficiënte verlichting (denk aan LED met
bewegingssensoren) draagt bij aan het beperken van de energievraag. Verder wordt
- Energie opgewekt door een Warmte-koudeopslag (WKO).
- Energie op een efficiënte manier ingezet door gebruik te maken van warmteterugwinning in het
ventilatieconcept dat ook weer gebruik maakt van het atrium.
Er is een mogelijkheid om PV cellen in/op de beglazing van het atrium dak toe te passen. De financiële impact
is hiervan significant (toegevoegd is € 0,6 mln.) en is eerder geen onderdeel geweest van het (technisch)
ontwerp. Zelfs met de mogelijk hiervoor te verkrijgen subsidiebijdrage is naar verwachting de business case
financieel niet sluitend. Het energetisch effect is in sterke mate afhankelijk van het potentiële rendement van
de PV cellen. Een bijkomend voordeel is wel dat de warmtelast in het atrium door het toepassen van PV
cellen wordt getemperd. Met andere woorden: in de zomer blijft de temperatuur langer op een aangenaam
niveau. PV cellen zijn nu onderdeel van de budgetraming.
Door de aardbevingen in Groningen is er de laatste jaren een toenemend besef van de eindigheid van het
winnen en gebruiken van (Nederlands) aardgas. Daardoor is de ambitie ontstaan om – vooruitlopend op
aanstaande wet- en regelgeving – het volledige installatie ontwerp voor de UB naar ‘gas loos’ te
transformeren. Dit uitgangspunt is recent opgenomen in de scope van het project en zat niet in de eerdere
kostenraming. De additionele kosten hiervoor worden geraamd op € 0,8 mln.

Gezondheid

Bij gezondheid kijken we naar de volgende aspecten: daglicht en uitzicht, luchtkwaliteit, thermisch comfort,
geluid / akoestiek, tocht, welbevinden, groene daken, groene gevels. Omdat een goed binnenklimaat
bijdraagt aan het welbevinden van mensen in het gebouw en leerprestaties kan bevorderen, wordt een
klimaatklasse B gerealiseerd (dit is een niveau hoger dan vereist in het Bouwbesluit). BG13/14, in het
ontwerp voor de UB van MVSA/Van Stigt, wordt van groene daken voorzien, die niet alleen een
waterbufferende werking hebben, waardoor regenwater tijdelijk wordt geborgen en de piekbelasting op het
riool tijdens een stortbui wordt verminderd, maar ook de luchtkwaliteit verbeteren doordat fijnstof wordt
afgevangen. In het ontwerp wordt het regenwater opgevangen in een speciale opslagtank. Vanuit die tank
gaat het regenwater via een aparte waterleiding naar de toiletten voor de doorspoeling, het zogenoemde
‘grijswatercircuit’. Hiermee wordt schoonwater bespaard voor activiteiten waarvoor water eigenlijk niet 100
% gezuiverd hoeft te zijn.

Materialen / Circulariteit

Materialen en grondstoffen zijn schaars, daarom wordt er in de plannen gekeken welk deel van de bestaande
gebouwen behouden kan blijven. Zo worden niet onnodig grondstoffen verbruikt. Voor nieuwe materialen
wordt rekening gehouden met een verantwoorde herkomst van materialen, bijvoorbeeld FSC hout of
materialen met gerecyclede grondstoffen (zoals vloerbedekking die 99% gerecycled is). Daarnaast is er in het
ontwerp al aandacht voor de robuustheid en onderhoudbaarheid van de gebouwen, zodat deze een lange
levensduur hebben.

Water

In binnenstedelijke omgevingen vormt wateroverlast een toenemende uitdaging. Door de verstening van
gebieden kan regenwater moeilijker afvloeien en heftige buien zorgen er bovendien voor dat er grotere
hoeveelheden regen in korte tijd vallen. Om een bijdrage te leveren aan het veilig afvloeien van regenwater
wordt er ingezet op groene daken. Bij het inrichten van de buitenruimte is een belangrijk uitgangspunt het
inrichten van tuinen en perkjes op de campus.
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Omgeving

We zorgen ervoor dat het Universiteitskwartier goed bereikbaar is op een duurzame manier; voor fietsers zijn
er inpandige fietsenstallingen en voorzieningen zoals lockers en douches, met het openbaar vervoer is de
campus goed bereikbaar en bovendien worden er in de toekomst elektrische laadpalen gerealiseerd. Het
buitenterrein van beide locaties zal voorzien worden van veel groen en perkjes; dit zorgt voor fijne
ontspanningsruimte buiten en draagt tegelijkertijd bij aan de lokale biodiversiteit. Hieraan zal de Gemeente
Amsterdam, als eigenaar van de buitenruimte, een grote bijdrage moeten leveren. Onlangs is ondermeer
hiertoe een convenant afgesloten tussen gemeente en UvA.

3.1.4 Bijsturingmaatregelen

Wanneer alsnog gekozen wordt voor een scope uitbereiding naar volledige MIVA-toegankelijkheid bedraagt
de extra investering ca. € 1,1 mln. (incl. BTW). Dan moeten er ca. 15 liften extra worden geïnstalleerd.
Daarnaast moet – voor zover mogelijk – de breedte van de entresols in de studiezalen worden vergroot,
hoewel het nuttig effect hiervan door de beperkte reikwijdte vanuit een rolstoel in een boekenkast, gering is.
En indien een dergelijke wijziging van de uitgangspunten in een laat stadium moet worden ingevoegd in het
ontwerp en bestek, kan hierdoor tevens vertraging in de realisatie ontstaan. De toegankelijkheid blijft
gehandhaafd op de eerder vastgestelde 95%.
Het opnemen van extra low intensity studieplaatsen in de corridors van de tweede chirurgische kliniek en de
kelder van het atrium vergroot het verhuurbaar vloeroppervlak en verlaagd het aantal gemeenschappelijke
meters dat via de opslag wordt doorberekend aan de gebruikers. Het aantal studieplaatsen blijft gericht op
c.a. 1.000 plekken inclusief delen van de gangzones en het atrium, e.e.a. conform overeenstemming met
vigerend beleid studieplaatsen (HVP) op basis van de norm 1 studieplaats op 7 studenten. Het structureel
inzetten van het atrium (begane grond) als ruimte voor het programmeren van activiteiten geeft eenzelfde
effect in meer verhuurbaar en minder gemeenschappelijk oppervlak.

3.2

Geld

3.2.1 Investeringstoets

In 2014 is een toetsingskader geïntroduceerd. In de investeringstoets wordt beoordeeld:
- Het ontwerp is passend, lees betaalbaar en financierbaar, binnen de investeringskaders van het HvP
en de balansratio’s;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de middelen voor het realiseren van de totale
campus toereikend zijn;
- De investering per m² doorstaat de vergelijking met de markt;
- Er bestaat een redelijke mate van zekerheid over de omvang van het leegstandsrisico.
Door de gewijzigde economische situatie is de prijsvorming voor de realisatie in een ander perspectief
gekomen dan een paar jaar geleden. Dit wordt bevestigd door de financiële analyse die op de
4
bouwkostenramingen voor de campus is uitgevoerd in samenspraak met adviesbureau RoyalHaskoningDHV.
In het licht van de kaderbrief 2019 is de kostenraming geactualiseerd naar het prijsniveau 1 januari 2018.
Raming 2013

VO (2013)

DO (2014)

Raming 2018

GRONDKOSTEN / AANKOOPKOSTEN

214.063

250.000

250.000

50.000

VOORBEREIDINGSKOSTEN GEB.

473.596

854.811

900.000

947.000

BOUWKOSTEN

23.619.581

24.079.815

23.460.768

27.580.000

INSTALLATIES

7.292.889

7.933.700

8.889.366

11.375.000

VASTE INRICHTING GEBOUW

1.006.348

1.265.000

1.530.650

1.671.000

4

In de investeringsraming ter voorbereiding aan de raadpleging van de academische gemeenschap is het prijspeil
aangepast naar 1-1-2017.
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HONORARIA

6.095.500

5.944.092

5.630.228

7.200.000

BIJKOMENDE KOSTEN

1.716.687

2.038.855

2.011.139

2.279.000

ONVOORZIEN

9.762.286

7.891.521

7.934.801

3.870.000

TOTAAL GEBOUWKOSTEN EXCL BTW

50.180.950

50.257.794

50.606.952

54.972.000

omzetbelasting

10.164.087

10.087.243

9.738.085

11.544.120

TOTAAL GEBOUWKOSTEN INCL BTW

60.345.037

60.345.037

60.345.037

66.516.120

De totaal raming van de investeringskosten bedraagt € 66,516 mln. (incl. BTW). Hierin is een post van 7%
onvoorzien aangehouden. Op basis van de stand van uitwerking van het ontwerp en op grond van de
beoordeling van de projectrisico’s op dit moment is de inschatting dat dit een passend niveau van onvoorzien
is.

3.2.2 Exploitatie

De exploitatietoets is er op gericht om vast te stellen dat de exploitatielasten van het gebouw passen binnen
de gestelde kaders. In het hele ontwerpproces is uitgegaan van ‘exploitatie gericht ontwerpen’. Dit houdt
onder meer in dat keuzes in het ontwerp getoetst worden op efficiency, onderhoudsvriendelijkheid,
vervuilingsgevoeligheid en kwetsbaarheid / vervangingsfrequentie. Zowel in de VO- als in de DO-fase is een
exploitatiescan opgesteld. Hierbij is aangesloten op de NEN indeling:
• 1.1 vervanging
• 1.2 overige eigenaarslasten (kapitaalslasten; heffingen; e.d.)
• 1.4 onderhoud
• 1.6 energiekosten (WKO <-> Energiezuinig HBO)
• 2.2 Risico (bewaking, beveiliging, receptie)
• 2.3 schoonmaak (type ruimte; toeslagen voor glas; sanitair; afval; evt. hulpmiddelen noodzakelijk)

Het beheersen van de exploitatielasten is een belangrijke voorwaarde

In het ontwerpproces zijn de beïnvloedbare exploitatiekosten voor de huurder/gebruiker verlaagd van € 71 /
2
2
m BVO ten tijde van het Structuurontwerp naar € 47 / m BVO in het DO. Daarbij geldt dat de lagere energielasten eventueel hogere andere exploitatiecomponenten kunnen compenseren zolang er nog geen UvA
brede verlaging van het energietarief heeft plaatsgevonden. Of te wel: de hoge exploitatielasten (rente,
afschrijving en onderhoud) die worden veroorzaakt door hoge realisatiekosten kunnen worden gezien als
communicerende vaten met de energiekosten, waarvan de voordelen nu op een andere plek binnen de UvA
vallen.
Beïnvloedbare exploitatiekosten volgens scan
Energie

Eigenaar
WKO kosten

Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

€ 31 / m
€-

2

Gebruiker
2
€ 19 / m (vast UvA tarief € 31,25
)
2
€ 8/m
2
€ 15 / m

De gerealiseerde ervaringscijfers uit BG2, gebouwd in dezelfde tijd als de tweede chirurgische kliniek, leren
dat ten opzichte van de cijfers uit de scan het elektriciteitsverbruik uitkomt op 50% en het gasverbruik op
25%. Als de materialisatie definitief is vastgesteld in het afgeronde bestek, kan de exploitatiescan nogmaals
worden uitgevoerd.

3.2.3 Knelpunten / risico’s
Fietsentree

Scope wijziging in de entree van het fietsparkeren UB waardoor deze naar een andere positie in het ontwerp
verplaatst zou worden, betekent altijd een aanpassing van het bestemmingsplan én aansluitend een
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aanpassing van de omgevingsvergunning en daarmee een aantal jaren vertraging (oplopend tot ca. 4 - 7 jaar)
met een aanvullende kostenpost van ca. € 2 mln. Dit wordt derhalve niet opgenomen in het proces van
afronding ontwerp en opstellen bestek.

3.2.4 Sturingmaatregelen
Destructief asbest onderzoek

Uit eerdere rapportages is bekend dat in de 2e chirurgische kliniek tenminste 26 locaties “ongesaneerde
bronnen” aanwezig zijn naast 9 spots waar asbest is aangetroffen. Ook van het zusterhuis is bekend dat in
een groot aantal ruimten sprake is van “afgeschermde nog aanwezige asbest”. Inmiddels is gestart met het
wettelijk voorgeschreven destructieve asbestonderzoek type B. Het direct verwijderbare asbest zal
aansluitend worden gesaneerd, asbest dat alleen door destructie kan worden verwijderd, zal worden
meegenomen bij het strippen, slopen en ontmantelen van het gebouw (de fase bouwgereed maken).

Aanbestedingsstrategie

In de huidige markt is weinig enthousiasme / bereidheid om in te schrijven op complexe en risicovolle
projecten. De inrichting van het bouwproces voor de UB is er dan ook op gericht risico’s in het bestaande
gebouw zou duidelijk mogelijk in beeld te brengen resp. weg te nemen, voordat de prijsvorming plaatsvindt.
Daarnaast wordt ingezet op het zodanig splitsen van de percelen dat ook gespecialiseerde aannemers
respectievelijk middelgrote bouwondernemingen in kunnen schrijven. Dit moet de concurrentie vergroten en
daarmee leiden tot een scherpere (lees: lagere) prijs.
Gezien de omvang van het werk zal er telkens sprake zijn van (niet-openbare) Europese aanbestedingen. In
de aanbestedingen zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van uitgewerkte bestekken en tekeningen om de
werkvoorbereiding en prijscalculatie door de aannemers zo eenduidig en transparant mogelijk te
ondersteunen.

Omgevingsinventarisatie

Voor de omliggende gebouwen zal een vooropname interieur en/of exterieur worden uitgevoerd en in een
rapportage worden vastgelegd. Het op te stellen opnamerapport bevat per ruimte/onderdeel een
opsomming van bestaande bouwkundige en/of andere relevante gebreken. De gebreken worden kort
omschreven en zoveel mogelijk door middel van foto’s vastgelegd. Aanvullend zullen bijzondere
werkzaamheden (bemaling, trillen) worden gemonitord op hun effect in de directe omgeving.

Subsidie onderzoek

Door Van Draeckeburgh is een ‘no cure/no pay’ subsidie rapportage opgesteld. De mogelijkheden worden
nader uitgewerkt en onderzocht. Op dit moment wordt ingeschat dat hiervan ca. € 0,25 – 0,75 mln. binnen
kan worden gehaald. Hiermee is geen rekening gehouden in de voorliggende budgetaanvraag.
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Tegenvallers opvangen door een schraplijst vooraf vast te stellen

Essentieel is dat alle betrokkenen gecommitteerd zijn om het project binnen budget af te ronden en dat dit
niet alleen een zorg is voor de opdrachtgever. Om dat te bereiken wordt bij aanvang van de aanbesteding, in
overleg met alle direct betrokkenen een schraplijst opgesteld met zaken waarop bezuinigd zal worden indien
er zich tegenvallers voordoen. Vastgelegd wordt de maatregel, de geschatte omvang, het effect op het
project (kwaliteitsverlies, exploitatie effect e.d.). De omvang van de lijst wordt beperkt tot 10% van de
verwachte aanbestedingssom van de realisatie van de bovenbouw van het project (dit komt overeen met ca.
€ 2,5 – 3,5 mln. excl. BTW). Om een goede analyse te kunnen maken van de mogelijkheden worden de
directe bouwkosten verdeeld naar belangrijkste, zwaarst wegende elementen waarin de investeringen
plaatsvinden. De top 4 is als volgt (per element > 10% van de directe kosten)
Element / omschrijving

Kosten (materiaal &
arbeid, excl. BTW)

Fundering
Skelet
Binnenwandafbouw/-afwerking
Installaties
–
klimaat
(verwarmen,
luchtbehandeling)

koelen,

2

Per m BVO

3.388.000
5.318.000
3.436.000

235
369
239

In % van
het totaal
10
16
10

5.541.000

385

16

De mogelijkheden om op de fundering of het skelet (voor namelijk de hoofddraagconstructie) besparingen
door te kunnen voeren zijn er nauwelijks. De binnenwand afwerking is conform de reguliere kengetallen én
heeft tevens betrekking op de akoestische maatregelen die getroffen moeten worden. Op dit laatste
onderdeel kan niet bezuinigd worden. In de kwaliteit van afwerking kan wel van een ‘A-kwaliteit’ naar een ‘Bkwaliteit’ worden gegaan. Gevisualiseerd houdt dat in dat er bijvoorbeeld tegels met een kleine beschadiging
of kleurverschil worden toegepast. Dus een zichtbaar effect, maar niet direct nadelig op de instandhouding of
exploitatie- en beheerskosten. Qua installaties kan nog worden onderzocht of het installatie concept ook
uitgevoerd kan worden zonder bevochtigingsinstallatie bij de luchtbehandelingskasten. Daarnaast kan de
toevoeging van PV cellen aan het (atrium) dak ook weer ongedaan worden gemaakt.
Dit resulteert uiteindelijk in het onderstaande concept pakket van mogelijk te treffen ‘potentiële
beheersmaatregelen’. Tijdens de aanbesteding van de uitvoering zal een verdere uitwerking hiervan worden
opgesteld en afgestemd met het projectteam.
Maatregel
Gevels niet renoveren
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Geschatte
bedrag in €
€ 1.600.000

Effect Investering

Effect Exploitatie

Directe verlaging kosten

Verschuiving naar toekomstig
onderhoud (MJOP)

Versimpeling
buitengevel

nieuwbouw

€ 100.000

Alleen vaste boekenkasten
tlv bouwbudget

€ 600.000

Taakstellende bezuiniging
vloerafwerking (10%)
Taakstellende bezuiniging
wandafwerking (10%)
Geen luchtbevochtiging

€ 100.000

Geen PV cellen op het dak

€ 500.000

Hekwerk fietsentree resp.
koekoek vereenvoudigen

€

10.000

Directe verlaging kosten, esthetische
kwaliteitsverlaging

Glas balustrades vervangen
door
geperforeerd
of
draadstaal
Grijswatercircuit
laten
vervallen
en
alleen
drinkwater
circuits
aanbrengen

€

70.000

€

50.000

Directe verlaging kosten. Kwaliteit,
transparantie en daarmee de
ruimtelijke beleving wordt minder
Verlaging uitvoeringskosten, wel
komen er in een laat stadium
aanpassingskosten aan het ontwerp
bij; BREEAM score wordt neerwaarts
getrokken (minder duurzaamheid).

€ 210.000
€ 100.000

Verlaging kosten buitenschil echter
aanpassingen in het gebouw nodig én
aanpassing van de reeds verleende
omgevingsvergunning noodzakelijk
Verschuiving naar dan noodzakelijke
investeringen door UB (die [nog] niet
door UB zijn gedekt); dus geen UvA
besparing
Directe verlaging door van A naar B
kwaliteit te gaan
Directe verlaging door van A naar B
kwaliteit te gaan
Directe
verlaging
maar
het
binnenklimaat kan onaangenaam
aanvoelen; condities voor bewaren
boeken zijn minder goed te
controleren
Directe verlaging kosten, mogelijke
subsidie vervalt

Voordeel op schoonmaken
wordt teniet gedaan door
nadeel op meer onderhoud
bewegende (externe) delen.
Geen

Mogelijk een verschuiving naar
toekomstig MJOP.
Mogelijk een verschuiving naar
toekomstig MJOP.
Geen, mits de eventuele
gevolgen worden geaccepteerd

Geen gedeeltelijke opwekking
eigen energiebehoefte, dus
hogere lasten op termijn
Geen, wel kan het noodzakelijk
blijken vastgeketende fietsen te
verwijderen.
Mogelijk minder schoonmaakkosten.
Hoger drinkwaterverbruik, dus
hogere kosten.

Tegen- / Omdenk sessie

Er is op verzoek van de stuurgroep Universiteitskwartier door de betrokken directeuren een tegen- / omdenk
sessie georganiseerd. Hierin zijn enkele steeds terugkerende items besproken waarbij onderzocht is of
hiervoor nog alternatieven mogelijkheden in beeld gebracht kunnen respectievelijk moeten. Ook is uitgebreid
ingegaan op de stand van zaken en de voortschrijdende inzichten rond het opgestelde toetsingskader en zijn
de ontwikkelingen ten aanzien van de bouw- en investeringskosten voor UB en Universiteitskwartier aan de
orde gesteld. Een van de belangrijke aanbevelingen is dat nu er een atrium is, het voor de UB belangrijk is om
na te denken over de programmering van activiteiten en waar (in welk gebouw) deze te doen plaatsvinden en
dit af te stemmen in het totaalprogramma voor het Universiteitskwartier. Voor het ontwerp van de UB opent
dit de mogelijkheid om effectief verhuurbare, want inzetbare, oppervlakte aan de huurberekeningen toe te
voegen, wat een gunstig effect heeft de vastgoed exploitatie van het nieuwe gebouw.

Onvoorziene marktomstandigheden

Nederland is uit de crisis. De economische groei is sterk toegenomen ten opzichte van 2012/2013. Ook de
investeringen zijn fors toegenomen. In de huidige markt is ook zichtbaar dat de aanbestedingen sneller
stijgen dan op grond van de bouwkosten verwacht zou mogen worden.
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In de bouwsector is sprake van snel en sterk oplopende prijzen zowel van materialen als van arbeid. Nog
afgezien van optredende vertragingen omdat standaard levertijden inmiddels oplopen tot 16 weken of meer.
Recente ervaringen met aanbestedingen van bouwprojecten komen uit op prijsstijgingen tot 20% à 25% ten
opzichte van eerdere directie ramingen. Op het niveau van de UB is dit een ‘winstwaarschuwing’ ad € 3,1
mln. Een dergelijke omvang is niet binnen de sturingsmogelijkheden van het project in de uitvoering op te
vangen.

3.3

Tijd

3.3.3 Stand van zaken

Met de uitspraak van de Raad van State (16 maart 2016) waarbij het door omwonenden ingestelde beroep
ongegrond is verklaard, is de omgevingsvergunning definitief geworden.
Het betrekken van de academisch gemeenschap bij besluitvorming over de nieuwe UB is onderdeel van het
10-puntenplan van het College (2015). Deze raadpleging kon pas plaatsvinden toen beide scenario’s voor het
Universiteitskwartier en de positie van de Universiteitsbibliotheek daarbinnen op gelijkwaardig niveau
uitgewerkt waren. Dit is in 2017 afgerond met het besluit van het College van Bestuur over het
voorkeursscenario op 23 mei 2017. Gedurende de raadpleging hebben de werkzaamheden stilgelegen.

3.3.4 Knelpunten/ risico’s

Ook voor de adviseurs in het Ontwerpteam geldt dat het project UB nu meer moet concurreren met andere
bouwprojecten waaraan de adviseur werkt. In de heropstart fase en de aanloop naar de eerste aanbesteding
(slopen, ontmantelen en asbestsaneren) verloopt de coördinatie en onderlinge afstemming nog wat
moeizaam. Daarnaast spelen er personele wisselingen zowel bij de adviseurs als binnen de UvA waardoor het
behoud van de opgebouwde kennis over het project in het geding is. De vraag is of de wijzigingen op de
scope beperkt blijven nu door de raadpleging de periode van stillegging van het ontwerpproces relatief lang is
geweest.
Door de vroege inzet van een zeer gemotiveerd team van Directie & Toezichthouder wordt de planning en de
kwaliteit van de benodigde (aanbestedings)stukken bewaakt en vindt er veel regie plaats aan de voorkant van
het realisatieproces. Bovendien zal dit team van nu tot en met de laatste activiteit in het kader van de nazorg
na oplevering van het gebouw betrokken blijven bij het project.

3.4

Organisatie

3.4.1 Stand van zaken

De ingestelde projectorganisatie (projectteam, gebruikers- en beheerdersoverleg, ontwerpteam) zoals
opgestart in de ontwerpfase blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid met de in de realisatiefase gebruikelijke
overleggen met bijvoorbeeld de bouwdirectie, aannemer(s) en omwonenden. Gezien het belang van
continuïteit over alle nog uit te voeren fases van strippen, bouwen, opleveren en ingebruikneming van het
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bestaande en te realiseren gebouw, is de aanbesteding van de bouwdirectie en de toezichthouder al vroeg in
het proces gehouden. Hiermee wordt tevens bereikt dat er een extra (externe) toets komt te liggen op (de
kwaliteit van) het bestek.

3.4.2 Knelpunten/ risico’s

Planning, continuïteit en (externe) toetsing

In de overall planning is rekening gehouden met het eventueel uitlopen van (voorbereidende)
werkzaamheden zonder dat dit direct tot vertraging of stilstand in de realisatiefase leidt. Directievoering en
Toezicht zijn gecontracteerd vanaf het allereerste uitvoeringsmoment tot en met de laatste nazorgfase opdat
kennis van het gebouw op elk uitvoeringsmoment gegarandeerd is en ook goed overgedragen kan worden
aan de beheersorganisatie van de UvA. Bovendien wordt hiermee aanvullende, externe deskundigheid
ingebracht in de cruciale prijsvormings- en uitvoeringsfase van het project.

3.5

Informatie & Communicatie

3.5.1 Stand van zaken
Omgevingsvergunning

In februari 2014 is de omgevingsvergunning aangevraagd binnen het kader van een “gecoördineerde
procedure” waarbij ook een wijziging van het bestemmingsplan postcode gebied 1012 wordt doorgevoerd.
Het plan voldeed op vier (4) punten niet aan het op dat moment geldende bestemmingsplan:
bebouwingshoogte, bebouwingsoppervlakte, WKO en het verplaatsen van een gesloten gevelwand
(trafodeur) naar een andere positie in de Binnengasthuisstraat. Bij besluit van 16 juli 2015 heeft het
Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Centrum besloten tot verlening van de omgevingsvergunning
voor het veranderen en vergroten van het gebouw Binnengasthuisstraat19/Nieuwe Doelenstraat
15/Vendelstraat 2/8 met bestemming daarvan tot bibliotheek en studiecentrum en het realiseren van een
fietsenkelder onder dit gebouw. De Raad van State heeft op 16 maart 2016 uitspraak gedaan in het
5
ingestelde beroep van omwonenden . Het beroep is ongegrond verklaard, waarmee de omgevingsvergunning
definitief is geworden.

Nieuws- en buurtberichten

Via nieuwsberichten, de Binnenstad krant, de website, speciale en thema bijeenkomsten over de voortgang
in het Universiteitskwartier worden medewerkers en omwonenden geïnformeerd. De eerstvolgende specifiek
e
op de UB gerichte bijeenkomst zal zich richten op het toepasbare BLVC kader voor de 1 uitvoeringsfase
(slopen, ontmantelen en asbestsanering).

Sharepoint omgeving

Voor de in- en externe deelnemers aan het ontwerpproces is een gemeenschappelijke omgeving ingericht
zodat uitwisseling van documenten en het versiebeheer ervan in principe eenvoudig en eenduidig is geregeld.

Digitale ontwerp omgeving

Hoewel de bestaande gebouwen digitaal zijn ingemeten en door gericht onderzoek de opbouw van de
constructie en de bruikbaarheid van bestaande kanalen is beoordeeld en in het model toegevoegd, is het
digitale model beperkt toepasbaar. Voor een monumentaal gebouw geldt dat de hele vormverschillen het
moeilijk maken om een betrouwbaar beeld op te bouwen van de niet-zichtbare (constructieve) gebouwdelen.
Het zal wel aan de uitvoerende aannemer(s) ter beschikking worden gesteld als aanvullend beschikbare
informatie, waarbij de aannemer er eventueel voor kan kiezen het model op te waarderen voor toepassing in
het voorbereiden van het uit te voeren werk. Door de dan reeds uitgevoerde sloop en demontage zal het
herbruikbare casco beter in zicht zijn en kan dit eventueel door hem nog opgenomen worden in het model.

5

Het beroep richtte zich in essentie op de aspecten: geen zorgvuldige voorbereiding bestemmingsplan; geen adequaat
beoordelingskader; locatie van de ingang van de fietsenkelder en de laad- en losvoorziening en het verdwijnen van de
groene hof.
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BLVC kader

Voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) is een concept kader opgesteld dat
bij projecten binnen het Universiteitskwartier zal worden toegepast. Door dit te evalueren met betrokken
medewerkers, omwonenden, aannemers en directievoerders & toezichthouders, ontstaat een steeds beter
op de binnenstad toegesneden kader. De eerste ervaringen hiermee zijn opgedaan bij de renovatie van BG2
(2014-2015).

3.5.2. Knelpunten / Risico’s

Het up- en downloaden van documenten kost relatief veel tijd. Daarnaast is de vindbaarheid van documenten
naar de verschillende termen niet transparant genoeg voor medewerkers die gewend zijn te werken via de
‘Windows verkenner’ en die denken via (eigen) mappenstructuren. Bovendien is de continuïteit van het
gebruik momenteel niet gegarandeerd door de splitsing van HvA en UvA waardoor het geen automatisme is
dat er nog een toepasbare licentie is voor SharePoint binnen de UvA omgeving.

4. Vervolgtraject
4.1

TO-fase

4.2

Voorbereiding Prijsvorming & Realisatie

Met dit document wordt de fase van het Technisch Ontwerp afgerond. Inhoudelijke keuzes zijn herbevestigd
(entrees, gevel, mate van toegankelijkheid e.d.) of herzien (twee nieuwe balkons, gas-loos, PV-cellen e.d.). In
de afronding van de bestekken op basis van het Technisch Ontwerp is er nog een aantal technische punten
die door het ontwerp- en projectteam worden afgerond in overleg met onder andere de specialisten binnen
FS. Dit betreft controles op de uitgangspunten (materiaalkeuze; voldoende ruimte om service aan installaties
uit te kunnen voeren; beheersbaarheid; etc.) zoals deze in de vragen en opmerkingen FS (december 2017)
zijn geïnventariseerd. Dit wordt onder verantwoordelijkheid van HuisvestingsOntwikkeling uitgevoerd met
terugkoppeling op en afstemming met de ingestelde projectorganisatie (projectteam en gebruikers
overleggen), mede door de inzet van de bouwdirectie en de toezichthouder. Hiermee is geborgd dat de
ervaring van gebruikers en beheerders wordt vertaald in praktische uitgangspunten voor het bestek.

Het is van belang om een scherpe en reële prijs voor de realisatie te krijgen. Daartoe wordt de opdracht
zodanig ingericht dat er enerzijds voldoende (gespecialiseerde) partijen kunnen inschrijven en anderzijds dat
die partijen een duidelijk en begrensd beeld krijgen van nog aanwezig risico’s tijdens de uitvoering. Hiermee
moet een zo goed mogelijk aanbestedingsresultaat worden gerealiseerd. Op basis van de kennis van de
gebouwen en de adviezen van de adviseurs uit het ontwerpteam wordt uitgegaan van de volgende volgorde
die in aanbestedingsdocumenten nader wordt uitgewerkt:
- Slopen, ontmantelen en asbestsanering (bouwgereed)
- Onderbouw (damwanden, ontgraven, keldercasco)
- Bovenbouw (renovatie en nieuwbouw, in- en afbouw)
In tegenstelling tot eerder gedachten hierover zal, nu de besteksvoorbereiding van de staalconstructie voor
de atriumkap goed opgepakt kan worden door het ontwerpteam, in principe de realisatie van de atriumkap
ook integraal onderdeel uitmaken van de aanbesteding bovenbouw.

Asbest inventarisatie en -sanering

De gebouwen bevatten asbest. Het inventariseren en saneren van het asbest in de bestaande gebouwen is in
gang gezet en zal voor 1 juni 2018 worden afgerond ten aanzien van de inventarisatie (type B onderzoek) en
het direct, eenvoudig verwijderbare asbest. Dit wordt ten laste gebracht van de hiertoe ingestelde
bestemmingsreserve Asbest en valt daarmee buiten het projectbudget. Asbest waarvoor serieuze
destructieve handelingen moeten worden verricht wordt in de periode van slopen en ontmantelen
verwijderd.
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4.3

Bouwgereed maken

Dit betreft het feitelijk strippen, slopen, ontmantelen (en saneren van asbest) van de binnenzijde van de
gebouwen tot het herbruikbare casco, met behoud van de monumentale delen. Hierdoor is de kwaliteit van
het casco goed te beoordelen voor de restauratie/renovatie aannemer. Het opstellen van de benodigde
(sloop)tekeningen en het sloopbestek zal begin mei 2018 zijn afgerond. De resultaten uit het destructief
asbestonderzoek zullen in mei 2018 bekend zijn. Daarmee kunnen deze in de offertefase van de aanbesteding
worden meegegeven aan de inschrijvende partijen. De niet-openbare Europese aanbesteding voor deze
e
werkzaamheden is gestart en zal in de 1 helft van juli 2018 leiden tot een (voorlopige) gunning van de
opdracht.
Uitvoerende werkzaamheden zullen kunnen starten in de loop van augustus/september 2018. Voor zover het
leegstandsbeheer niet al is beëindigd in verband met het noodzakelijke destructieve asbest onderzoek, zal dit
dan worden beëindigd en tevens zal de verhuur van het parkeerterrein aan hotel l’ Europe worden stopgezet.

Uitvoeren specifieke vergunningsvoorschriften

Flora & Fauna (F&F) en het kappen van de bomen in de binnenhof en direct rond de gebouwen, zijn zaken die
slechts in bepaalde periode van het jaar mogen worden uitgevoerd. Voor de F&F maatregelen geldt dat deze
minimaal zes maanden voor aanvang van de werkzaamheden gereed moeten zijn. Het missen van een
deadline kan leiden tot een jaar vertraging. De eerste werkzaamheden zijn in dit kader inmiddels uitgevoerd:
de tijdelijke vleermuis nestkasten zijn opgevangen.
Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in de binnenhof van het complex en onder de huidige begane
e
grondvloeren in de 2 chirurgische kliniek. Door vroeg in de uitvoering al de damwanden – die deels
permanent in de constructie worden opgenomen – aan te brengen ontstaat een gecontroleerde, droge
onderzoeklocatie voor het vereiste archeologisch onderzoek. Specifiek vooronderzoek onder de bestaande
bebouwing zal zo mogelijk in de zomer van 2018 al worden uitgevoerd via aan te brengen mangaten in de
begane grondvloer.
Voordat de damwanden om het gebouw kunnen worden geplaatst is het noodzakelijk de omliggende kabels
en leidingen te inventariseren en zo nodig te verleggen. De opdracht hiertoe loopt al en is er op gericht dat
uiterlijk 1 oktober 2018 een en ander is uitgevoerd zodat energie, water en dataverkeer voor zowel de UvA
zelf als de omwonenden gewaarborgd is.

4.4 Damwanden, ontgraven en casco van de kelder inclusief
funderingsherstel

Direct hierop volgend en deels parallel zal de aanbesteding voor de fase damwanden, ontgraven en casco
kelder worden gehouden. Dit type werkzaamheden is geëigend voor hiertoe gespecialiseerde aannemers.
Een doorlopend bouwproces op het afgraven van de grond heeft bovendien het voordeel dat de bemaling
van de bouwput zo kort mogelijk kan zijn wat het risico op aantasting van belendende percelen beperkt.
Daarnaast is dan voor de restauratie aannemer eventuele onzekerheid van nog noodzakelijke aanpassingen in
de hoofddraagconstructie weggenomen, wat een gunstig effect zal hebben op de prijsvorming. De
doorlooptijd van deze fase wordt enerzijds bepaald door de beschikbaarheid van de damwanden (levertijd)
en hei- of boorstellingen en anderzijds door de afvoercapaciteit van de grond door de binnenstad van
Amsterdam.

4.5

Realisatiefase renovatie en nieuwbouw boven maaiveld & totale afbouw

Het bestek voor de renovatie, de bovengrondse nieuwbouw en de atriumkap is in september 2018 gereed
zodat de aanbesteding van de realisatie dan kan starten. Gunning is voorzien in december 2018 / januari
2019. Dan zal de renovatie ca. starten in januari/februari 2019 en zal er – met een verwachte bouwtijd van
ca. 16 – 18 maanden – bouwkundig worden opgeleverd in september/oktober 2020. In gebruikname van het
nieuwe bibliotheekgebouw zal rond de kerst van 2020 kunnen worden afgerond. Met een officiële opening in
(januari) 2021. De overall planning is opgenomen in de bijlagen.
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4.6

Risico’s

Grondgebruik

Met de gemeente Amsterdam is het overleg geopend over het gedeeltelijk retour krijgen van in het verleden
“om niet” overgedragen grond opdat de entree fietsenkelder, de koekoek in de Binnengasthuisstraat en de
2
positie van de WKO bron op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om ca. 133 – 155 m
terrein. In de akte tot levering van een gedeelte van het Binnengasthuiscomplex door de UvA aan de
gemeente d.d. 23 december 1988 is (artikel I.6) reeds voorzien in de mogelijkheid dat partijen voor de
realisatie van projecten tot marginale wijzigingen in de eigendomsgrenzen komen door het ‘om niet’
overdragen aan elkaar van gronden.

Inrichting openbare ruimte

Na de raadpleging van de universitaire gemeenschap rond het Universiteitskwartier en de positie van de
Universiteitsbibliotheek daarbinnen, heeft het bureau ‘West 8’ de opdracht gekregen om voor het
Universiteitskwartier een Masterplan op te stellen met name ook om tegemoet te komen aan de wens om de
relatie met de openbare ruimte te waarborgen en een goede verdeling van de in te passen functies op de
campus te krijgen zodat de levendigheid wordt gestimuleerd en de leefbaarheid wordt vergroot. Hierdoor is
het denkbaar dat de herinrichting van de openbare ruimte nog niet is of wordt uitgevoerd op het moment dat
de bibliotheek gereed is en dat er mogelijk direct rond de nieuwe bibliotheek tijdelijke inrichtingsmaatregelen
moeten worden getroffen.

Brandveilig gebruik

Vrijwel het hele gebouw als één brandcompartiment beschouwd (technische ruimten waarin een
sprinklerinstallatie niet wenselijk is, bv. een traforuimte, worden 60 minuten brandwerend afgescheiden) en
voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Voor de onderhavige situatie is derhalve een
brandcompartimenteringsklasse B met enkele afwijkingen van toepassing. In de praktijk heeft dit veelal een
certificaat op basis van brandcompartimenteringsklasse C tot gevolg. Dit is met de brandweer afgestemd.

5. Beslisdocument vorige fase

In 1991 is er gestart met een onderzoek naar de UB Singel. Dit is in de daaropvolgende jaren opgevolgd met
haalbaarheidsstudies, ruimtelijke en functionele programma’s van eisen, stedenbouwkundige verkenningen
en onderzoeken met varianten over uni- of multilocatie. Op 10 mei 2012 is de ‘Regeling Realisatie
Studiecentrum annex Bibliotheek’ vastgesteld met daarin de keuze af te zien van het Cruz y Ortiz
(nieuwbouw)ontwerp en te komen tot een nieuw ontwerp op basis van herbestemming van de panden
tweede chirurgische kliniek en het voormalig zusterhuis, indien het CvB van mening is dat dit financieel
haalbaar is.
Op 2 juli 2012 is het structuurontwerp van BiermanHenket door het College van Bestuur en de gemeente
Amsterdam als vertrekpunt voor de nieuwe ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek vastgesteld. Op 8
januari 2013 is een voorbereidingsbudget ad € 2,2 mln. binnen het toen beschikbare bedrag van € 65 mln.
(HVP) hiervoor vrijgegeven.
Op 1 juli 2013 is het nieuwe Programma van Eisen UB vastgesteld. Na de vaststelling van het Voorlopig
Ontwerp (juli 2014) en het Definitief Ontwerp (oktober 2014) heeft het College van Bestuur op 9 februari
2015 besloten dat het gepresenteerde DO de basis vormde voor de start van de fase Technisch Ontwerp.
Op 23 mei 2017 besluit het CvB na raadpleging van de academische gemeenschap en rekening houdend met
de analyse van een extern stedenbouwkundige, het oordeel van de toetsgroep én het positieve advies van de
medezeggenschap, tot het voornemen te kiezen voor het scenario waarin de Tweede Chirurgische Kliniek en
het voormalig Zusterhuis worden bestemd voor de locatie van de nieuwe universiteitsbibliotheek, conform
het ontwerp van MVSA/Van Stigt, als onderdeel van het Universiteitskwartier.
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6

6.1

Bijlagen

Toetsingskader

Het project is eerder (in 2014) getoetst op basis van het toetsingskader. Per toets regel is de toen geldende
indicator gegeven, daarnaast is de status per heden gegeven. In de aanbieding aan het College is toen een
aantal optimalisatiemaatregelen voorgesteld, waarmee de indicatoren rondom het HVP de kleur hebben
gekregen zoals gepresenteerd. Niet alle voorgestelde maatregelen zijn al ingevoerd (bijv. tariefdifferentiatie).
Per item is een korte verklaring beschreven.
Indicator DO
Stuurgroep
(11-12-14)
1a Het ontwerp is passend, (betaalbaar en financierbaar) binnen de investeringskaders van
het HVP
Met de keuze voor scenario A voor het Universiteitskwartier wordt ook het niveau van de
investeringsraming in de kaderbrief 2019 aangepast.
Daarmee kan de UB binnen het kader worden gerealiseerd.
1b passend binnen de balansratio’s.
Door in de kaderbrief 2019 een aangepaste raming op te nemen om te borgen dat er
voldoende middelen voor de UK zijn, en in combinatie met andere investeringsambities
komen de balansratio’s onder druk te staan. In de begroting 2019 zal dit aandacht vragen.
2 Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de middelen voor het realiseren van de
totale Binnenstadscampus / Universiteitskwartier toereikend zijn.
Er is definitief gekozen voor het realiseren van de gehele Binnenstadscampus. Hiertoe worden
de benodigde middelen in de kaderbrief / begroting 2019 opgenomen (zie ad 1). Dit criterium
komt dus op groen.
3 De investering per m2 doorstaat de vergelijking met de markt (intern: HVP ervaringen tot
nu toe en extern).
Er is in een eerder stadium al een vergelijking gemaakt van de bouwkosten van
representatieve, monumentale gebouwen. In dat spectrum neemt de bouwkostenraming
voor de UB een gemiddelde positie in.
Omschrijving
EU College (bibliotheek)
Scheepvaartmuseum
UB Binnenstad DO
Hermitage Amsterdam
Raad van State
UB Binnenstad TO

Jaar van
realisatie

Bouwsom (excl.
BTW)

BVO

Bouwsom/BVO

2013

€ 11.900.000

5.500

€

2.164

2011

€ 33.300.000

14.800

€

2.250

2016-2018

€ 34.500.000

14.247

€

2.422

2009

€ 42.000.000

15.000

€

2.800

2011 € 101.000.000
2018 2021 € 41.500.000

34.883

€

2.895

14.247 €

2.918

26.484

€

2.964

€ 30.000.000

9.800

€

3.061

€ 70.000.000

18.600

€

3.763

Stedelijk Museum

2012

€ 78.500.000

Glaspaleis Schunck

2004

Conservatorium Hotel

2012

Ook met de voorziene hogere bouwkosten mede als gevolg van de hoge ruimten en de
onderkeldering is de UB met een bouwsom/BVO van € 2.918 (excl. BTW) nog steeds binnen
de range van deze projectenvergelijking.
4 Verhuurbaarheidstoets: er bestaat een redelijke mate van zekerheid over de omvang
van het leegstandsrisico van Vastgoed.
Binnen het project UB is gezorgd voor maximale flexibiliteit van functies voor het gebouw in
al haar onderdelen. Het pand kan en zal dus zolang mogelijk in eigen gebruik bij de UvA
blijven ook al ligt de kostprijsdekkende huur (kpdh) boven het gemiddelde van de UvA. De
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Indicator
2018

kpdh bij de aangepaste raming leidt tot een te hoge huur versus wat de actuele marktuur
voor de Binnenstad is. Met een rentefactor van 3,6% leidt de investering tot een huurprijs van
2
€ 355/m VVO in 2021 hetgeen 1,5 keer de gemiddelde prijs van het HvP op dat moment is.
De voorgestelde investering is duur en deze kan alleen worden gedekt door langjarig
optimaal gebruik door de UvA zelf. Daarmee zal op pand niveau dit object niet bijdragen aan
leegstand.
5 Vaststaat dat het hele programma in m2 VVO door eindgebruikers wordt afgenomen en
betaald voor een periode van 10 jaar.
Zowel de UB als FS (inclusief ICTS en BOL) hebben reeds op basis van het DO aangegeven het
gebouw en de hun toebedeelde ruimten af te zullen nemen. In onderling overleg is op
onderdelen nog een aanpassing in ruimten doorgevoerd (uitruil van werkkasten,
opslagruimten, MER, SER). Bij de afronding van het Bestek & Tekeningen wordt dit
gefinaliseerd en uiteindelijk definitief vastgelegd op basis van een nieuwe meetbrief die wordt
opgesteld na realisatie van het project. Met het TO fasedocument is het voornemen tot
volledige afname van de ruimten herbevestigd.
Het vloeroppervlakte van de UB (nu Singel) wordt in de UB (BG) veel kleiner en is daarmee
voor de UB veel voordeliger te exploiteren.
6 Het programma wordt zodanig gerealiseerd dat de dienstverlening passend is binnen de
tarieven.
Door de discussie over het tarievenstelsel (2014/2015) en de daarmee gepaard gaande
onzekere financiële situatie is dit criterium op oranje komen te staan. De tarieven van de
dienstverlening van de UB zijn in de raadpleging van de academische gemeenschap de revue
gepasseerd. De UB committeert zich langjarig aan de afname van de meters van dit project.
Er is evenwel geen borging in de meerjarenraming dat de uitbreiding dienstverlening van de
UB kan worden gedekt uit de tarieven.
7 De inpassing van het programma in het gebouw is door de gebruikers beoordeeld als
uitvoerbaar in de dienstverlening (dwz functies logisch geordend).
Alle gebruikers zijn akkoord met en enthousiast over het ontwerp.
8 Er vindt geen verdringing plaats van programma naar andere gebouwen in het
Universiteitskwartier .
Het opgegeven PVE UB (2013) wordt gerealiseerd. Het gebouw is – bewezen – zo flexibel dat
ook toekomstige ontwikkelingen goed kunnen worden gefaciliteerd.
9 De exploitatielasten van het gebouw passen binnen de gestelde kaders.
Indien binnen het tarievenstelsel onderlinge compensatie over de functiegroepen mogelijk is,
is de exploitatie van de nieuwe UB passend binnen de kaders. Met name de veel lagere
energielasten kunnen eventueel hogere andere exploitatiecomponenten, compenseren. Of te
wel: de hoge exploitatielasten (rente, afschrijving en onderhoud) die worden veroorzaakt
door hoge realisatiekosten kunnen worden gezien als communicerende vaten met de
energiekosten, waarvan de voordelen nu op een andere plek binnen de UvA vallen.
Beïnvloedbare
exploitatiekosten in scan
Energie
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten

Eigenaar

Gebruiker

WKO kosten
2
€ 31 / m
€-

€ 19 / m (vast UvA tarief € 31,25 )
2
€ 8/m
2
€ 15 / m

2

De gerealiseerde ervaringscijfers uit BG2 leren dat tov de cijfers uit de scan het
elektriciteitsverbruik uitkomt op 50% en het gasverbruik op 25% dus nog gunstiger op de
exploitati dan de aannames.
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10 Realisatie van het genormeerde programma is volgens of binnen de ruimtenormering.
Het niet genormeerde gebruik (boekenplanken, OPC, zalen in eigen exploitatie en evt. nieuwe
voorzieningen) is niet toegenomen in het ontwerp ten opzichte van de uitgangspunten van
het PvE UB. De opslagfactor is ook na optimalisatie nog boven de norm, maar wordt als
geoptimaliseerd beschouwd.
11 Er treedt geen verschuiving op bij de inpassing van het PVE van genormeerd
ruimtegebruik naar niet-genormeerd gebruik.
De Atriumhal leidt in principe tot uitbreiding niet genormeerd gebruik bij UB. UB moet nog
2
komen tot een goede invulling van gebruik van deze m in afstemming met het
totaalprogramma in het Universiteitskwartier.
12 Het niet-genormeerde ruimtegebruik neemt niet toe.
Het niet genormeerde gebruik is niet toegenomen in het ontwerp. Door de aanwezigheid van
een atrium ontstaat er wel de mogelijkheid op functies (bijvoorbeeld studie-/loungeplekken)
dan wel programmeerbare activiteiten (lezingen, tentoonstellingen, e.d.) toe te voegen. Als
dit structureel wordt zal dit leiden tot een aanpassing van de verdeling in VVO en
Gemeenschappelijk vloeroppervlak. Dit is gunstig voor de exploitatie van het vastgoed.
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6.2

Concept Planning
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HuisvestingsOntwikkeling
Binnengasthuisstraat 9
1012 ZA Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T 020 525 2443

BESLUIT TO & UITVOERING UB
Advies Stuurgroep Universiteitskwartier:
De Stuurgroep adviseert het College van Bestuur over te gaan tot de realisatie van de
Universiteitsbibliotheek in gebouw BG13/14 conform het fasedocument Technisch Ontwerp UB en het
projectbudget vast te stellen op € 66,516 mln.
Financiële consequenties:
De stichtingskosten voor de UB in het Universiteitskwartier vast te stellen op € 66,516 mln. en dit op te
nemen in het kaderbrief / begroting 2019.
Besluitvorming
Stuurgroep
14-05-2018
☒Ter besluitvorming
Het TO fasedocument geeft een goed en compleet beeld van de verrichte werkzaamheden en de stand van
zaken. Het project is afgestemd op het gevraagde PVE waarbij er voldoende flexibiliteit is om
verschuivingen in gedacht gebruik op te kunnen vangen.
In aansluiting op de programmagroep brengt de stuurgroep de volgende aanbevelingen uit:
1. Het behalen van een hoger duurzaamheidsniveau is positief. De duurzaamheidsmaatregel van het
toevoegen van PV-cellen aan het atriumdak dient nader onderzocht te worden op de kosten en
baten. Rekening houdende met mogelijke subsidie en het gunstige effect van de PV-cellen op het
beperken van de warmtelast in het atrium. De toevoeging alleen door te zetten bij een sluitende
businesscase.
2. De toegankelijkheid van de UB niet te verhogen naar 100%, maar de eerder in het DO vastgestelde
norm van 95% te handhaven. Dit ook te communiceren met de stuurgroep Toegankelijkheid.
3. Het aantal studieplaatsen blijft gericht op c.a. 1.000 plekken inclusief delen van de gangzones en het
atrium. Hiermee wordt in de UB alle normatieve studieplekken voor de FGw gerealiseerd.
4. Het realiseren van de twee extra balkons in het atrium, ter verbetering van de functionaliteit van het
kantooroppervlakte. Deze extra m² VVO zullen door de UB worden afgenomen.
5. Het vergroten van het verhuurbaar oppervlak ten kosten van de gemeenschappelijke oppervlakte is
een verbetering van de verhuurbaarheid. In alle gevallen neemt de UB als hoofdgebruiker, de
oppervlakten af.
6. Mocht de noodzaak zich voordoen gebruik te maken van de conceptlijst met potentiële
beheersmaatregelen (conform het TO fasedocument) dan is het van belang dat hierover een advies
door het projectteam wordt uitgebracht om de balans tussen kwaliteit, inspanning en resultaat
integraal te kunnen blijven bewaken.

Versiebeheer
1.0
7-5-2018
2.0
15-5-2018
2.1
16-5-2018

180507 advies UB stuurgroep UK
180515 advies UB van stuurgroep UK
180616 advies UB van stuurgroep UK

Bijlage(n)
#1
180516 TO fasedocument_UB_19

Concept advies opgesteld
Concept aangepast op basis van bespreking
Aantekeningen uit verslag notulist verwerkt
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