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AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT 
Aan: Bewoners Swammerdamstraat, Mauritskade, Eerste Boerhaavestraat 

Datum: Vrijdag 9 juni 2017 

Onderwerp: Voortgang terrein Rhijnspoorplein 

Geachte mevrouw, heer, 

Voortgang Amstelcampus, locatie Rhijnspoorplein 
Begin november 2016 viel het besluit om het Conradhuis niet te bouwen op het Rhijnspoorplein. Dat 
betekent niet dat de HvA de Amstelcampus niet zal voltooien. Het Rhijnspoorplein blijft eigendom 
van de HvA en de HvA onderzoekt in welke vorm zij haar campus af zal maken. Op dit moment wordt 
er op het terrein een gasleiding verlegd, maar zijn er verder geen (bouw)activiteiten. Naar 
verwachting zal het twee tot drie jaar duren voordat er een definitief plan is opgesteld en er 
daadwerkelijk zal worden gebouwd. 

Tijdelijke invulling 
In de tussenliggende periode zal het terrein een tijdelijke invulling krijgen om het gebied leefbaar en 
aantrekkelijk te maken voor de HvA en de buurt. Zo zal de gemeente tussen 7 en 23 juni het fietspad 
langs de Mauritskade herstellen. De HvA bekijkt mogelijkheden voor het plaatsen van 
sportfaciliteiten, zoals het freerunning parcours dat eerder op de locatie heeft gestaan, en 
vergroening van het terrein. Verschillende opties worden meegenomen in de overweging. 

Nieuw plan voor Rhijnspoorplein 
De HvA komt met een voorstel ter vervanging van het Conrad huis en zal dit in overleg met de 
gemeente verder vormgeven. Uiteraard zullen wij u tijdig betrekken en informeren over de nieuwe 
planvorming. 

Voor nadere informatie 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u via e-mail amstelcampus@hva.nl of 
telefonisch 020 - 595 3900. 

Met vriendelijke groet, 

Bureau Nieuwbouw 
Hogeschool van Amsterdam 

P.S.: Van 17 juli t/m 11 augustus zijn er verfwerkzaamheden aan het Kohnstammhuis, 
Wibautstraat 2-4, zijde Kohnstammhof en de zuidzijde langs de Eerste Boerhaavestraat. 
Het opbouwen en afbreken van de steigers op het Kohnstammhof duurt ongeveer 3 dagen en zal 
enige geluidshinder geven. 
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