
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mei 2014 

Beste bewoners, 

Binnenkort wordt gebouw B/C aan de Nieuwe Achtergracht op de Roeterseilandcampus in gebruik 
genomen. Voor het zover is wordt het gebouw de komende maanden verder gereed gemaakt en 
ingericht. 

Aanpassingen 
Hoewel het gebouw door de aannemer aan de UvA is opgeleverd, gaan  er op verzoek van de 
toekomstige gebruikers nog wat kleine verbouwingen plaats vinden. U merkt dit doordat er 
bouwverkeer ten behoeve van deze projecten door de Valckenierstraat gaat rijden. Mogelijk moet er 
ook gebruik gemaakt worden van een hijskraan. Dit is nu nog niet bekend. Wij informeren u daar 
over wanneer dit gaat gebeuren. 

Aanvoer goederen en maatregelen. 
De komende maanden worden er meubels en overige goederen aangevoerd en vanaf juli start de 
ook de verhuizing van de spullen van de medewerkers naar het gebouw. De toekomstige rondweg, 
bedoeld voor dit type verkeer, is dan nog niet gereed. 
 
Dit betekent dat het verkeer via de Valckenierstraat rechtdoor naar het laad- en losperron van 
gebouw B/C moet rijden. Dit perron bevindt zich aan het einde van de Valckenierstraat ter hoogte 
van de Pancrasstraat. De vrachtwagens keren halverwege de Valckenierstraat via de straat met de 
slagboom en rijden achteruit naar het laad- en losperron.  

Om  hinder  van het waarschuwingssignaal van de vrachtwagens en gevaarlijke situaties te 
voorkomen is, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de transporten, een 
verkeersbegeleider of extra chauffeur beschikbaar die het transport kan begeleiden.  



De leveranciers brengen de goederen tussen 07.30 uur en 17.00 uur. Transport wordt van te voren 
aangemeld en leveranciers krijgen een tijdslot of dagdeel toegewezen. Een exact aantal wagens per 
dag is  moeilijk aan te geven. 

Uiteraard wordt aan de leveranciers meegegeven dat er rustig gereden moet worden in verband met 
de aanwezigheid van voetgangers, fietsers en spelende kinderen.  Bovendien is het, net als 
voorheen,  voor 7.30 uur met de auto arriveren en wachten in de Valckenierstraat niet toegestaan. 
Voor de zekerheid wordt er in de Pancrasstraat door de UvA, in overleg met het stadsdeel Centrum, 
nog een waarschuwingsbord geplaatst voor de voetgangers en fietsers die vanuit die richting komen. 

Wij gaan er vanuit dat wij met deze maatregelen de hinder voor omwonenden kunnen beperken. 
Tegelijkertijd is het een spannende en drukke tijd voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn 
voor het gereed maken van het gebouw zodat het in het nieuwe collegejaar gebruikt kan worden 
door medewerkers en studenten. 

Wij vragen u daarom begrip voor deze omstandigheden. 

Naast alle hierboven genoemde werkzaamheden wordt er in juni ook een begin gemaakt met het 
herinrichten van de openbare ruimte op de campus. In de eerste fase worden  de rondweg voor 
laad- en losverkeer van de UvA en het milieupark aan de Valckeniersstraat aangelegd. Daarover 
ontvangt u op korte termijn een apart bericht. 

 
Heeft u vragen en/of opmerkingen , 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.  

 

 

 

 

 

1. Los- en laadplatform, 2. Bouwterrein (Bouwkeet BAM), 3. Keerpunt, om vooruit in de te draaien en dan 
achteruit richting los- en laadplatform, 4. Valckenierstraat, 5. Voet- en fietspad (laden/lossen Albert Heijn), 6. 
Beheerders / beveiliging. 

 

Vragen en/of opmerkingen? 
Heeft u vragen en/of opmerkingen , 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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