
--- ~ Hogeschool van Amsterdam 

AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT 
Aan: Bewoners Swammerdamstraat, Mauritskade, Eerste Boerhaavestraat, Spinozastraat, 

Huddekade 

Datum: Dinsdag 10 april 2018 

Onderwerp: Voortgang terrein Rhijnspoorplein 

Geachte mevrouw, heer, 

Voortgang Amstelcampus, locatie Rhijnspoorplein 
Ons laatste buurtbericht over de realisatie van de Amstelcampus is van juni 2017. Toen hebben wij u 
gemeld dat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de bouwplannen voor het Rhijnspoorplein stil had 
gelegd. De HvA heeft in de tussenliggende periode onderzocht hoe zij de Amstelcampus wil afmaken 
en zal binnenkort (voor de zomer) een besluit hierover nemen. Het College van Bestuur heeft de 
wens op het Rhijnspoorplein te bouwen. Uit de huidige analyses en trends is gebleken dat de ruimte 
is nodig voor onderwijs en onderzoek. Het gaat om een gebouw met dezelfde omvang als in het 
eerdere plan en waarvoor ook een omgevingsvergunning is verleend. 

Wij informeren u vast in deze fase over het voornemen, zodat u niet verrast wordt door dit nieuws 
via bijvoorbeeld de media. Zodra er meer bekend wordt over de vorm en planning zullen wij u 
informeren en een bewonersbijeenkomst organiseren. 

Voor nadere informatie 
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij graag van u via e-mail amstelcampus@hva.nl of 
telefonisch met omgevingsmanager Anne van den Eijnden 06-2115 88 99. 

Met vriendelijke groet, 

Bureau Nieuwbouw 
Hogeschool van Amsterdam 

Ter info: 
Vanaf vrijdag 13 april om 18.00 uur heeft de filmcrew van Lyrebird gedurende één week het 
Rhijnspoorplein in gebruik als stand plaatslocatie voor de figuranten, catering, visagie en 
sta rtra ilers. 
Op dinsdagavond 17 april is er een open avond bij de HvA vanaf 18.00-21.00 uur. 
Plattegrond Amstelcampus en bouwlocatie Rhijnspoorplein: zie achterzijde 
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AMSTELCAMPUS 
Voorzieningen: 
... Hoofdingang 

l!iJ Mindervalideningang 

IJ Parkeergarage 
~ Fietsenstalling 

-;. J Plein/hof 

D ServicePJnt 
~ Bibliotheek/leercentrum 

~FLOOR.debat-en activiteitencentrum 

*- Ondernemerschap 
I!) Copyshop . 

m Restaurant 
• Coffeecorner 

-lt. Café Fest 

.+.Fitness 

~ USC SporthaVgymzaal 

..: Café Amstelcampus a Supermarkt m UitzendbJreau 
ospeeltuin 
Studentenwoningen: 

Leeuwenhoekwoningen 

Tilanuswoningen 

Boerhaavewoningen 

~ llwibautwoningen 

~ Faculteiten: 
~ e Maatschappij en Recht ~ 

I e Digitale Media en Creatieve Industrie 

~ e Economie en Management 
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Onderwi js en Opvoeding 

Openbaar vervoer: 
lm-1'-Weesperpein 51,53,54· 100m 

~ 1' Saq::natistraat 7, 1 0: 1 oom 

1::1 '1,, Ruyschstraat 3: 50m 

lmwWibautstraat 51,53,54: 250m 

lil '11 Amstelstation· 1000m 
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