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GEGEVENS

Locatie project    BRUG - gebouw C - 4e verdieping
    Roeterseilandcampus - Amsterdam - Nederland
Opdrachtgever    Universiteit van Amsterdam   
Architect   Allford Hall Monaghan Morris
Interieurontwerp   PUUR interieurarchitecten
Projectarchitect   Jan Geysen
Projectmedewerkers   Andries Camps 
Oppervlakte   700m² 

SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES
  
Installatieadviseur  Ingenieursburo Linssen             
Bouwfysica, akoestiek   LBP SIGHT
 en brandveiligheid  
Interieurbouwer   Van Assem interieurbouw 

BRUG UvA Amsterdam
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VOORWOORD

De UvA is druk bezig om de opzet van de Roeterseilandcampus te 
verbeteren. De grootste ingreep betreft de herontwikkeling van enkele 
bestaande bouwwerken door het Londense architectenbureau AHMM. 
Uniek voor Amsterdam is de bebouwing die over een bestaande 
gracht loopt. PUUR interieurarchitecten richtte het restaurant in dat 
zich in dit overspannende volume bevindt. Het project is opgevat als 
een stadsplan.

Hoe creëer je een plek op een campus waar studeren een keer niet 
centraal staat maar de ontmoeting tussen studenten en medewerkers? 
BRUG is een ontmoetingsplek op de vierde verdieping van gebouw 
C geopend. Doel: ontmoeting moet, studeren mag. 

‘Flexibiliteit, inspiratie, verscheidenheid en identiteit zijn vier 
uitgangspunten die voor ons een belangrijke rol hebben gespeeld 
tijdens de ontwerpfase van de Brug.’ 

Wie de Brug binnenloopt zal zich verbazen over het uitzicht over de 
Nieuwe Achtergracht, de ruimte, het interieur en de lichtinval. 

‘De Brug beslaat meer dan 700 vierkante meter en studenten en 
medewerkers kunnen hier tussen de middag een broodje halen 
maar bovenal elkaar ontmoeten en praten. Het is moeilijker om 
studieplekken te creëren in een ruimte waar ontmoeten moet en 
studeren gedoogd is.’ 

De uitdaging van het project lag daarom in de combinatie van deze 
doeleinden. 
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UITDAGING

‘Omdat wij vanaf het begin allerlei partijen hebben aangehaakt bij onze ontwerpen (uiteraard 
de Universiteitsbibliotheek, onze rechtstreekse opdrachtgever, maar denk ook aan Facility 
Services, de faculteiten, en in het bijzonder FMG hebben wij het gevoel dat we samen tot 
een ontwerp zijn gekomen.’ Wie de Brug inloopt zal drie verschillende gedeeltes herkennen. 
‘Aan de linkerkant vind je de eetplekken. We noemen dit ook wel de stedelijke kant van 
de ruimte. We hebben gekeken naar pleinen: deze zijn soms vol en soms loopt of zit er 
helemaal niemand. Dit concept zie je terug in de inrichting want de tafels zijn te verplaatsen. 
De tafels in combinatie met de gekleurde stoelen doen denken aan een terras op een plein.’

‘We willen de levendigheid van een stad uitbeelden De hoge koffietafel is voor een korte 
stop, of om snel even iets te eten of drinken. Het rechter gedeelte van de Brug is knalgroen 
en representeert een park. Luie zitbanken, loungestoelen, tapijt en een lange bibliotheektafel 
nodigen uit tot koffiedrinken of het lezen van een tijdschrift. De blauwe tussenzone is 
geschikt voor korte overlegjes en presentaties. Poefen en koffietafels zijn midden in de 
ruimte geplaatst. Studenten mogen de poefen verplaatsen, het hoort een dynamische ruimte 
te zijn waarin meubels af en toe zwerven.’

RUIMTE, LUCHT EN LICHT

‘Daarnaast hebben wij vanaf dag één gesprekken gehad met de architecten van het gebouw  
(resp. AHMM). Zij hebben het gebouw opnieuw getekend en konden als geen ander 
voorspellen hoe de mensen deze ruimte zouden gaan gebruiken.’ Hoe pak je de inrichting 
van zo’n grote ruimte aan? 
‘We zijn expres niet begonnen met het onmiddellijk ontwerpen van het interieur’, ‘Wij zijn 
eerst met alle betrokken partijen koffie gaan drinken, we hebben gepraat over de wensen en 
ideeën van de gebruikers. Ook studenten zijn hierbij aangehaakt.’ 
Wat is belangrijk aan een goede en aangename lounge- en studieplek? 
‘Ruimte, lucht en licht.’
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grondplan
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PARK PARK 

FORUM MARKT MEETING 
POINT 

HOOFDSTRAAT 

PLEIN PLEIN 

DYNAMISCHE RUIMTE

In het brugrestaurant is alles in het werk gesteld om het unieke uitzicht te 
maximaliseren. Amsterdam lijkt als het ware door de ruimte heen te vloeien. 
In het interieur zelf is dit versterkt door het restaurant op te vatten als een 
stadsplan, met een park, een plein en een forum.

In het interieur zijn de twee interieurhelften aan weerszijden van de 
middenzone thematisch ingedeeld. De ene helft is flexibel en bedrijvig, het 
andere deel is rigide en rustig.

In het restaurant worden regelmatig evenementen georganiseerd. De losse 
elementen faciliteren dit. Ze kunnen aan de kant geschoven worden, maar 
kunnen ook in elke configuratie voor een evenement worden ingezet. De 
zitblokken kunnen worden gecombineerd tot een tribune.

conceptbeeld plein
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word cloud
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In het parkdeel zijn tapijten digitaal geprint. Doordat ze zijn voorzien van een 
grasprint, nodigen ze uit om deze ruimte te benutten alsof het een echt park 
betreft: regelmatig zitten en liggen studenten er te overleggen en samen te 
werken.

De houten banken en blokjes zijn ontworpen door PUUR. En hoewel de 
inrichting vroeg om verschillende soorten meubilair van verschillende 
fabrikanten, zorgt de toepassing van een en dezelfde stoffering voor de 
nodige uniformiteit.

De universiteitsbibliotheek was mede opdrachtgever was van het 
brugrestaurant, daarom is er een robuuste leestafel ontworpen, met een 
langwerpig element waar planten in staan en waar ruimte is voor boeken. 
Deze kunnen worden ter plaatse worden gelezen, maar ook worden 
meegenomen en omgeruild.

De betonnen liggers werden door de Londense architecten aangewezen 
als karakteristieke elementen van het interieur. Er is dan ook alles aan 
gedaan om de liggers vrij te houden van installaties en apparatuur. Alles is 
weggewerkt achter een verlaagd plafond.
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