
 

  16 december 2013 

Beste bewoners, ondernemers en andere belangstellenden, 

Hierbij informeren wij u over de voortgang en planning van de werkzaamheden op de 
Roeterseilandcampus.  

Gebouw B/C (zie plattegrond), Nieuwe Achtergracht 166 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan gebouw B/C. Het gebouw wordt begin 2014 
opgeleverd. In eerder berichten van ons was dat nog december 2013. Direct na deze oplevering 
starten we met het inrichten van het gebouw. Studenten en medewerkers van de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen kunnen dan vanaf het collegejaar 2014-2015 aan de slag 
in dit gebouw op de Roeterseilandcampus. 

Gebouw A (zie plattegrond), Roetersstraat 15 
Zoals eerder gecommuniceerd heeft het werk in gebouw A een periode stilgelegen. Inmiddels heeft 
de aannemer het werk weer opgepakt. De UvA en de aannemer zijn het eens geworden over de 
wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Dit betekent dat er een nieuwe planning van de 
werkzaamheden is. De sloop- en saneringswerkzaamheden zullen naar verwachting tot medio 
augustus 2014 duren, waarbij het zwaartepunt van de werkzaamheden, en dus de geluidsbelasting, 
naar verwachting in het eerste half jaar van 2014 komt te liggen. In die periode worden naast de 
werkzaamheden voor asbestsanering ook sloopwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het wegbreken 
van muren en het verwijderen van dekvloeren. Voor de periode die daarop volgt zijn de 
werkzaamheden op dit moment nog niet bekend. Daarover informeren wij u in 2014. 

Bij de saneringswerkzaamheden is gebleken dat in het gebouw toch vloeren gesloopt moeten 
worden, waarvan gedacht werd dat dat niet nodig was. Daarnaast is gebleken dat het noodzakelijk is 
om gedurende de hierboven genoemde periode de metingen voor vrijgave van gesaneerde ruimtes 
op zaterdag in te roosteren. Om die metingen (om te beoordelen of alle asbest ook daadwerkelijk 
verwijderd is) goed te kunnen uitvoeren moet de meetomgeving zo schoon mogelijk zijn, vandaar de 
keuze om dit op zaterdagen te doen.  



Wij zullen u gedurende de werkzaamheden via buurtberichten op de hoogte houden van de 
voortgang. Verder adviseren wij u voor de laatste stand van zaken ook op de website 
(www.uva.nl/roeterseiland) te kijken. Zoals eerder afgesproken, worden de werkzaamheden die de 
meeste geluidshinder kunnen veroorzaken alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 
16.00 uur uitgevoerd. Reguliere werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. 

Geluidsmetingen 
Vanuit de aannemer is een ander bedrijf aangesteld dat de geluidsmetingen gaat uitvoeren. De UvA 
heeft erop toegezien dat binnen de samenwerking met het nieuwe bedrijf, QuattroExpertise, de 
locatie van de microfoons hetzelfde blijft en de meetgegevens op exact dezelfde manier verzameld 
worden. Met ingang van 1 januari 2014 kunt u de meetgegevens nog steeds via dezelfde knop op 
onze website (www.uva.nl/roeterseiland) raadplegen. De vormgeving is wel anders. In de bijlage 
treft u een handleiding aan en een voorbeeld van hoe de nieuwe webpagina eruit ziet. 

Gebouw H en E (zie plattegrond), Roetersstraat 13 
Naast de grote verbouwingen van gebouw B/C en gebouw A vinden de komende maanden ook 
interne verbouwingen plaats in gebouw H en gebouw E aan de Roetersstraat. Voor gebouw H, het 
gebouw met café Krater en de mensa Agora, betekent dit een sluiting vanaf 24 december a.s. tot 
medio augustus 2014. In het gebouw is na de verbouwing vooral ruimte voor het Library Learning 
Centre. De Pierson Révész Bibliotheek gaat voor een deel verhuizen naar de Universiteitsbibliotheek 
aan de Singel en het aantal studieplekken wordt flink uitgebreid. Café Krater komt na de verbouwing 
terug in gebouw H. In de toekomst komt er een horecavoorziening op de begane grond van gebouw 
A aan de Roetersstraat. Bij deze interne verbouwing krijgt de aannemer, om overlast te beperken, 
dezelfde spelregels mee als bij de andere verbouwingen op de Roeterseilandcampus. 

De verschillende onderdelen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde die nu in gebouw E zijn 
gehuisvest zullen grotendeels tijdelijk andere huisvesting krijgen. De verbouwingen in gebouw E en 
H starten in januari 2014 en zullen naar verwachting in augustus 2014 zijn afgerond. 

Werkzaamheden tijdens de kerstperiode 
De Universiteitsgebouwen op de Roeterseilandcampus zijn gesloten vanaf de avond van  
24 december a.s. tot en met 1 januari 2014. Dit betekent dat gedurende die periode ook de hekken 
van de campus dicht gaan in verband met de al eerder gemelde overlast door jongeren (buurtbericht 
14 november 2013). De bouwwerkzaamheden aan gebouw A liggen stil van maandag 23 december 
tot en met vrijdag 3 januari a.s. Bij gebouw B/C worden op 23, 24, 30 en 31 december a.s. en op 2 en 
3 januari 2014 mogelijk wel werkzaamheden verricht.  

Vragen en/of opmerkingen? 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij Carin Bosboom, 
Omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, telefoonnummer 020 – 525 7704 of per e-mail 
gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl.  
Voor meer informatie over de ontwikkeling van de Roeterseilandcampus kijkt u op 
www.uva.nl/roeterseiland 
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