
 

 

 

 

 

 
 

 

Geachte bewoners en ondernemers, 

In dit buurtbericht een aantal zaken die wij 
met u willen delen, waaronder als 
afgesproken onze evaluatie van de eerste fase 
van de aanpak van de buitenruimte.  
 
Het nieuwe collegejaar is gestart  
U heeft het vast gemerkt, sinds 1 september 
jl. is het nieuwe gebouw B/C/D aan de Nieuwe 
Achtergracht volop in gebruik. Ook het Library 
Learning Centre in gebouw H aan de 
Roetersstraat wordt druk bezocht en er zijn 
veel extra fietsparkeermogelijkheden 
gerealiseerd door het plaatsen van pontons 
en het omzetten van een autoparkeergarage 
naar een fietsenstalling. En de eerste fase van 
de aanpak van de buitenruimte is 
gerealiseerd. 
Het halen van de deadlines voor al deze 
projecten heeft, met een aantal 
aandachtspunten, naast moderne gebouwen, 
goede fietsparkeervoorzieningen en een 
veilige route voor vrachtverkeer, ook voor 
veel drukte in de Valckenierstraat gezorgd 
gedurende de afgelopen zomermaanden. 
 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 25 september 2014 

 

 
Aandachtspunten aanpak buitenruimte  
Hoewel we tevreden zijn over het 
eindresultaat, is er ondanks onze zorgvuldige 
voorbereiding en planning, toch een aantal 
zaken niet helemaal gegaan zoals wij het voor 
ogen hadden. 

- Het is bijvoorbeeld niet altijd gelukt 
om ervoor te zorgen dat er geen 
wachtende (vracht-)auto’s in de 
Valckenierstraat stonden. 

- Een aantal keren zijn er te vroeg in de 
ochtend materiaal of machines 
bezorgd in zware vrachtwagens. 

- Enkele bewoners hebben aangegeven 
de verkeerssituatie in de 
Valckenierstraat als onveilig te 
ervaren. 

Ondanks uitgebreide voorlichting aan de 
aannemers, bleken uiteindelijk niet alle 
werknemers op de hoogte van de gemaakte 
afspraken. 

Onze excuses dat dit hier en daar tot overlast 
heeft geleid. Ondanks de grote drukte hebben 
zich geen incidenten voorgedaan en wij 
bedanken de omwonenden en collega ‘s voor 
hun opmerkzaamheid en betrokkenheid.  

 

 

 

 



Over bovenstaande punten zijn wij nu in 
gesprek met de aannemer over de uitvoering 
van de volgende fase van de inrichting van de 
buitenruimte. 
We voeren voortdurend overleg met onze 
collega’s, de politie en de gemeente om de 
situatie te monitoren en waar gewenst en 
mogelijk bij te sturen. 

Gebouw A (toekomstige rechtenfaculteit) 
Roetersstraat 
U ontvangt van ons op korte termijn een apart 
bericht met daarin de stand van zaken  
over de werkzaamheden voor dit gebouw, de 
planning en de geluidsprognose. Wel kunnen 
we u vast mededelen dat wij verwachten dat  
de sloopaannemer en de asbestsaneerder 
begin november klaar zijn met hun 
werkzaamheden. De sloopaannemer komt in 
december dan nog even terug voor een klus, 
maar de meeste geluidsoverlastgevende 
werkzaamheden zijn dan afgerond. Naast de 
renovatie van gebouw A, worden er op dit 
moment ook plannen gemaakt voor gebouw 
G, aan de Nieuwe Prinsengracht (locatie 
psychologen) en gebouw E aan de 
Roeterstraat, thuishaven voor Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde. Ook daarover 
volgt meer in het volgende buurtbericht. 
 

Weekend van de Wetenschap, het LAB opent 
de deuren! 
Op meer dan 185 locaties door heel 
Nederland beleef je live wetenschap & 
technologie op 4 en 5 oktober 2014. Alleen 
tijdens het Weekend van de Wetenschap 
openen bedrijven, instituten, universiteiten, 
(onderzoeks-)instellingen en musea exclusief 
hun normaal gesloten deuren.  
Ook het UvA onderzoekslab van de Faculteit 
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
is open op zaterdag 4 oktober 12:00-16:00 uur 
voor publiek dat zich ingeschreven heeft.  
Er worden demonstraties en lezingen gegeven 
over recent onderzoek. Maak kennis met 
diverse technieken die hersenactiviteit 
kunnen meten, zoals eye-tracking en EEG.  

 

Kijk op de website voor meer informatie en 
schrijf je in: 
www.hetweekendvandewetenschap.nl/activit
eit2014 

       

 

Vragen en/of opmerkingen? 
Heeft u vragen en/of opmerkingen , dan kunt 
u terecht bij Carin Bosboom, 
omgevingsmanager 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.campus.uva.nl 

  

http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteit2014
http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteit2014
http://www.uva.nl/roeterseiland


 

 

 

 

 

 

 

 


