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1 Vide nieuwe situatie

2 Doorsnede 1:500

3 Plattegrond 1:1500

4 Receptieruimte

5 Vide oude situatie

Als gevolg van de ontwikkelingen aan de Amsterdamse Zuidas kreeg OIII
architecten de opdracht de entree van het hoofdgebouw van de Vrije Universi-
teit een nieuw gezicht te geven. Het gebouw deed somber, gesloten en
streng aan en werd ook in gebruik als onprettig ervaren. Door middel van een
aantal toevoegingen, die de kwaliteit van de bestaande architectuur onder-
strepen, kreeg het gebouw een algehele opwaardering. 
De entree is dwars op de gevel geplaatst en bestaat uit een glazen uitbouw
met een vliesgevel. Het bovenste gedeelte is voorzien van een print met ver-
wijzingen naar ‘studeren’ en onttrekt het achterliggende bouwdeel aan het
oog. Boven het bordes is een grote luifel geplaatst die zorgt voor een extra-
verte en monumentale uitstraling richting de De Boelelaan. De onderzijde
ervan is bekleed met koperen platen. 
Intern kreeg het openbare gebied een aantal plaatselijke ‘injecties’. Aan het
vele beton zijn warme materialen en een heldere verlichting toegevoegd. Ook
kreeg de ruimte een duidelijke functie-indeling. Ontvangstbalies zijn als zelf-
standige eenheden in de ruimte geplaatst; in houten dozen met backoffices
achter een wand van geëmailleerd staal. De monumentale luifel vindt een ver-
ticaal antwoord in de koperen wand voor de grote collegezaal. Deze krijgt
extra attentiewaarde door de verhoogde vide. De betonnen balustrade op de
eerste verdieping is op extra plaatsen doorgebroken en in de aansluitingen op
de wand is ruimte vrijgelaten. De hoger gelegen balustrade is geheel van glas.
Fraai is de houten leestafel met indirecte verlichting in de lager gelegen bak.
Een lange houten bank vormt een logisch trefpunt in de entreehal. Het beton-
nen cassetteplafond is zichtbaar gelaten en boven de looproutes voorzien van
een meanderende strook indirecte verlichting tegen een achtergrond van witte
akoestische platen. Op de eerste verdieping is rondom de uitbouw een recep-
tieruimte gecreëerd met een open karakter. De uitgifte is ook hier als zelfstan-
dige eenheid in de ruimte geplaatst; twee in elkaar grijpende dozen van hout
en gegalvaniseerd aluminium. De 96 Starck-lampen onder het cassettepla-
fond zijn voorzien van zwarte akoestische platen en geven de ruimte een
intiem karakter. 

Iris Knapen 
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Ontwerp Mieke Poot en Anouk Dekker
Opdrachtgever Vrije Universiteit, Amsterdam
Hoofdaannemer Strukton, Maarssen
Adviseur constructie ABT, Velp
Adviseur installaties Homij, Amsterdam
Adviseur akoestiek Peutz, Zoetermeer
Bouwmanagement OIII architecten, Amsterdam en Lsa, Rotterdam
Dessinering glas Marijke Griffioen
Oplevering 2003
Bruto vloeroppervlak 12.000 m2

Bouwsom € 6.000.000 incl. installaties (€ 1.000.000), excl. inrichting 
en BTW
Foto’s Christiaan de Bruijne
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6 Gevel oude situatie

7 Gevel nieuwe situatie

8 Hal

6 7

8

04Bou010z0  29-11-2004  15:20  Pagina 46


