
 

   

 

 

15 oktober 2013 

Beste bewoners, ondernemers en andere belangstellenden, 

Zoals afgesproken, informeren wij u over de voortgang en de planning van de werkzaamheden aan 
de twee projecten op de Roeterseilandcampus.  

Gebouw Nieuwe Achtergracht 66 (gebouw B/C, zie plattegrond op achterzijde) 
De afbouw van dit pand is in volle gang. Zowel binnen als buiten wordt met man en macht gewerkt 
om het gebouw eind van dit jaar op te leveren.  Om deze planning te halen is het noodzakelijk dat 
wij de komende tijd ook op zaterdag werkzaamheden verrichten. Aangezien de werkzaamheden op 
de zaterdagen alleen in het gebouw plaatsvinden, verwachten wij dat dit  geen overlast voor de 
omgeving veroorzaakt. Met de aannemer is bovendien afgesproken dat zij het bouwterrein op 
zaterdag alleen mogen  betreden vanuit  de Roetersstraat en binnen beperkte werktijden, te weten 
van 8:00 tot 16:00 uur.  
Na de oplevering zal het gebouw nog ingericht worden om onderzoek en onderwijs mogelijk te 
maken. We verwachten dat de studenten en medewerkers met ingang van het collegejaar 2014-
2015 verhuisd zijn naar de Roeterseilandcampus. 
 
Gebouw Roetersstraat 15, (gebouw A, zie plattegrond op achterzijde)  
Het proces in gebouw A verloopt minder voorspoedig. Vanwege een verschil van inzicht over de 
wijze van uitvoering van werkzaamheden tussen de Universiteit van Amsterdam en de aannemer 
heeft het bouwproces vertraging opgelopen. Momenteel vinden er bijna geen werkzaamheden in dit 
gebouw plaats. Dit betekent dat een deel van de overlastgevende werkzaamheden (sloop en 
vervanging van de gevel) nog niet heeft plaatsgevonden. De UvA is met de aannemer in overleg om 
tot een oplossing te komen.  

Gebouw Roetersstraat 15  Het terras van CREA met op de achtergrond het gebouw boven de 
Nieuwe Achtergracht 



Zodra wij voor gebouw A weten wanneer de werkzaamheden die mogelijk overlast veroorzaken 
worden hervat, zullen wij u weer informeren. 

Vragen 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 kunt u terecht op 
www.uva.nl/roeterseiland.   
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