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Betreft: Aanvullende zienswijze ruimtelijke onderbouwing artikel 19 lid 2 WRO 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
De Bond Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap hebben ernstige bezwaren tegen het 
verdwijnen van de historische binnenhof. Inderdaad past het binnen de ontstaansgeschiedenis van het 
BG-terrein dat de hoven steeds een andere plaats en vorm hebben gekend, zoals op pagina 8 van de 
herziene ruimtelijke onderbouwing van januari 2010 wordt betoogd. Echter, de sleuven aan de 
buitenzijde van het nieuwe bibliotheekgebouw vormen op geen enkele wijze een compensatie voor het 
verlies van de te bebouwen binnenhof.  
 
Voorts wordt betoogd dat: ‘bebouwing van het huidige binnenhof [...] op basis van het 
bestemmingsplan al grotendeels [kon] plaats vinden, zodat dit ruimtelijk effect voor een deel al 
verdisconteerd is in het bestemmingsplan’. Hier wordt gerefereerd aan artikel 4, lid 3b: ‘de tot 
universitaire doeleinden en woondoeleinden bestemde gronden mogen tot maximaal 80% worden 
bebouwd’. Deze bepaling is echter strijdig met de bepaling in artikel 4, lid 2: ‘in het binnengebied 
moet de hovenstructuur worden teruggebracht/versterkt’. Immers, ook de gedeeltelijke bebouwing van 
de binnenhof betekent een aantasting in plaats van de voorgeschreven versterking van de 
hovenstructuur. Dat het nieuwe gebouw aan de buitenzijde beneden de maximaal toegestane 
bouwhoogte blijft en de massaliteit van het bouwvolume getemperd wordt door de lobvormige 
structuur van de buitengevels doet daar niets aan af.  
 
Ook het geprojecteerde atrium, dat blijkens de tekst van de ruimtelijke onderbouwing van ‘enorme 
omvang’ en ‘dubbele hoogte’ is, vormt op geen enkele wijze een compensatie voor het verlies van de 
binnenhof. Integendeel, de aanwezigheid van deze ‘loze’ ruimte sterkt ons in ons vermoeden dat 
hergebruik van de bestaande gebouwen in combinatie met overkapping van de huidige binnenhof 
zeker tot de mogelijkheden moeten behoren, een optie die, voor zover wij weten, nooit serieus door de 
UvA is onderzocht. Dat de huidige hof momenteel niet functioneert als ontmoetings- en 
verblijfsruimte (p. 10) is niet relevant. De stedenbouwkundige waarde is onbetwist, zoals 
overduidelijk blijkt uit het advies van de Minister en, eerder, uit de uitspraak van de Afdeling 
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Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze bezwaren tegen het verdwijnen van de binnenhof 
blijven dus onverminderd van kracht.  
 
Voor het overige verwijzen wij naar onze eerder ingediende zienswijze, welke als bijlage bij deze brief 
is gevoegd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens de Bond Heemschut,     namens het Cuypersgenootschap, 
David Mulder            
 
 
 
 
 
 
 
NB: Correspondentie etc. betreffende deze zaak gaarne naar beide secretariaten! 


