
20 juni 2014 

OOK DE OPENBARE RUIMTE OP DE 
CAMPUS WORDT AANGEPAKT

Deze maand start onze aannemer ARCADIS met de 
aanpak van de buitenruimte op de Roeterseilandcampus. 
Een groot project, waarbij het doel is om ook buiten de 
ruimte aantrekkelijk en open te maken voor studenten, 
medewerkers, omwonenden en bezoekers. Het uitvoeren 
hiervan gaat tot ongeveer eind 2016 duren en zal voor 
iedereen op en om de campus merkbaar zijn. Daarom 
deze special waarin het hoe en waarom van deze 
‘verbouwing’ aan bod komt, de mensen van ARCADIS 
stellen zich aan u voor en u kunt vast een blik werpen 
op het uiteindelijke resultaat.

Buurtbericht

Hoe is het ontwerp van de buitenruimte 
tot stand gekomen? 

Bij de ontwikkeling van de campus neemt de buiten-
ruimte een prominente plaats in. Het idee is de 
buitenruimte meer open en aantrekkelijker te maken.  
In Inside Outside heeft de UvA een gerenommeerde 
partner gevonden die de visie heeft omgezet in een 
prachtig ontwerp. Inside Outside wil voor de nieuwe 
inrichting van de buitenruimte op de Roeterseiland-
campus meer samenhang tussen de gebouwen en 
verbinding met de stad creëren. Een eigen identiteit 
van de buitenruimte moet samenvallen met het zijn 
van een prettige plek om te verblijven, ook in het 
weekend. Lijnen van witte klinkers leiden mensen 
heel subtiel naar de gebouwen en verleiden ook om 
een andere route te nemen. Veel zitgedeeltes in een 
groene en open omgeving moeten ervoor zorgen 
dat de buitenruimte meer gebruikt gaat worden en 
aanvoelt alsof je in de binnenstad van Amsterdam 
bent. Een eigen karakter zal zeker niet ontbreken; 
hier begint de Roeterseilandcampus!

Hoe gaan we dit doen?
De buitenwerkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. 
Hiervoor is gekozen zodat het onderwijs gewoon door 
kan gaan en alle gebouwen goed bereikbaar blijven voor 
studenten en medewerkers. Ook blijven er steeds vol-
doende fietsparkeerplekken beschikbaar. Omwonenden 
kunnen gewoon gebruik blijven maken van de campus; 
bijvoorbeeld als veilige route naar de Boekmanschool. De 
eerste fase van dit project start in juni en is eind augustus 
2014 klaar.

Wat gebeurt er in de eerste fase 
De mensen van ARCADIS gaan in deze eerste fase de 
rondgang realiseren tussen gebouw B/C en gebouw J/K, 
achter CREA (zie plattegrond). Deze route is nodig voor 
alle transporten die noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
de Roeterseilandcampus te bevoorraden. Over deze route 
en over de overige inrichting van de buitenruimte heeft de 
afgelopen jaren meerdere keren overleg en afstemming 
plaatsgevonden met omwonenden. Op het kaartje 
hieronder kunt u zien om welk gebied het gaat.  

Vanaf eind juni wordt in dit gebied grond afgegraven of 
verhoogd, werk verricht aan kabels en leidingen en de 
bestrating wordt opnieuw aangelegd. En het terrein voor 
afvalcontainers (‘milieupark’) wordt ingericht, zodat vanaf 
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ingebruikname van het nieuwe gebouw hier het afval 
kan worden verzameld voordat het afgevoerd wordt. De 
verwachting is dat deze werkzaamheden eind augustus 
zijn afgerond. Uiteraard doen wij onze uiterste best om 
dit alles voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.

Wat gaat u hiervan merken
Helaas veroorzaakt het soort werkzaamheden dat er nu 
aan komt met enige regelmaat hinder. Denk hierbij aan 
geluid bij het opbreken van verhardingen en trillingen 
bij het aftrillen van straatwerk. En ook zaken die indirect 
het gevolg zijn van de uitvoeringswerkzaamheden zoals 
omleidingen, stuivend zand en transportbewegingen. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat u niet de voor u gebruikelijke 
route kunt lopen of fietsen. In dat geval zal, waar mogelijk, 
aangegeven worden welke route wel gebruikt kan worden.

Verkeersmaatje
Wij zijn ons ervan bewust dat zowel de huidige ver-
huisbewegingen als de werkzaamheden in fase 1 
extra verkeersdruk met zich meebrengen in met name de 
Valckeniersstraat. In overleg met het stadsdeel plaatsen 
wij daarom in de Pancrasstraat een waarschuwingsbord 
voor voetgangers en fietsers. Om de chauffeurs te atten-
deren op de spelende kinderen, fietsers en voetgangers 
laten wij aan het begin van de Valckeniersstraat bij de 
Sarphatistraat ook nog een zogenaamd verkeersmaatje 
plaatsen (zie foto hieronder). Waar nodig zal Arcadis 
gebruik maken van een verkeersregelaar.
Daarnaast vragen wij uw medewerking door de aan-
wijzingen op de borden en van de medewerkers van de 
UvA en de aannemer op te volgen.
 

Afspraken
Met ARCADIS heeft de UvA, net als met alle andere 
aannemers, afspraken gemaakt over het beperken van 
die mogelijke hinder. Afspraken over de aanvangstijden 
werkzaamheden, geen radio aan op het werk, goede aan-
wijzingen voor fiets- en voetgangersroutes en rekening 
houden met tentamenweken. 
Samen met ARCADIS informeren wij per fase alle be-
trokkenen tijdig over de werkzaamheden, de verwachte 
hinder en veranderingen van bereikbaarheid. Wij doen dit 

Wie is Arcadis?                                                                                                                

Wij zijn een advies-, ontwerp-, projectmanagement- 
en ingenieursorganisatie, die oplossingen levert 
op de gebieden infrastructuur, water, milieu en 
gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, realiseert, 
implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten 
voor bedrijven en overheden. Op deze manier zijn we 
gedurende het totale project betrokken van concept 
tot realisatie, onderhoud en beheer. In Nederland 
hebben wij met ca. 2.200 medewerkers een regio- 
naal verankerd netwerk van kantoren.

Even voorstellen
Voor het project Roeterseiland hebben wij een 
kernteam samengesteld dat bestaat uit Patrick 
van Oostvoorn (Projectmanager), Marieke Klaver 
(Omgevingsmanager) en Bart van der Pauw Kraan 
(Hoofduitvoerder). Dit kernteam is de komende 2 jaar 
verantwoordelijk voor de herinrichting van de 
buitenruimte.

Wij hebben ons als doel gesteld deze werkzaam-
heden uit te voeren met respect voor de omgeving. 
Dit wil zeggen veilig, met zo min mogelijk overlast 
waarbij de bereikbaarheid en bedrijfszekerheid van 
gebouwen is gegarandeerd.

door middel van buurtberichten, nieuwsberichten op de 
websites voor medewerkers en studenten en door bericht-
geving op de webpagina’s van de Roeterseilandcampus
www.uva.nl/roeterseiland.

Laat het ons weten
Voor de medewerkers van de UvA is de periode tot medio 
september een enerverende tijd, waarin veel deelproject-
en samenkomen. Deze eerste fase van de inrichting van 
de buitenruimte is voor ons een belangrijke testcase wat 



betreft signalering en communicatie. Bent u van mening 
dat wij iets vergeten zijn of slimmer kunnen aanpakken 
laat ons dat dan weten. Wij kunnen daar dan in de volgen-
de fasen rekening mee houden.

Vragen en/of opmerkingen?
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt 
u terecht bij Carin Bosboom, Omgevingsmanager 
Roeterseilandcampus, telefoonnummer 020 – 525 77 04 
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

Uw mening wordt op prijs gesteld!

Samen met ARCADIS willen wij graag gedurende 
de aanpak van de buitenruimte monitoren hoe u de 
werkzaamheden en alles eromheen beleeft. 
Is de route duidelijk? Hoe groot is de hinder? Snapt 
u de borden? Wij doen dit in samenwerking met een 
onafhankelijk onderzoeksbureau en online.
Geeft u graag uw mening, dan kunt u zich aan-
melden bij onderzoeksbureau Enneus via mailadres
k.mulder@enneus.nl


