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Sjoerd Jans, directeur CREA, voor de voormalige Diamantslijperij
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CREA komt naar Roeterseiland
Stichting CREA opent begin 2012 haar deuren op het Roeterseiland. CREA gaat zich vestigen in 
de geheel gerenoveerde voormalige Diamantslijperij. 

Sjoerd Jans, directeur CREA: ‘Wij hebben als een van 
de eersten het genoegen om aan de slag te gaan op 
het Roeterseiland, nog wel te midden van de bouw. 
De verhuizing van CREA naar het gebied is een van 
de eerste stappen om het Roeterseiland te ontwik
kelen tot de open stadscampus, die de universiteit 
voor ogen heeft. Ik verheug me erop dat wij straks 
met eigen ogen kunnen zien hoe het gebied opener 
en toegankelijker wordt gemaakt. Voor ons is het bij
voorbeeld mooi dat er een stuk uit het gebouw over 
de Nieuwe Achtergracht wordt gehaald. CREA zal 
dan zichtbaarder zijn vanaf de Roetersstraat. 
Groot voordeel is ook dat we straks met heel 
CREA op één locatie zitten. Nu zijn de activitei
ten van CREA verdeeld over twee locaties rond 
het Binnengasthuisterrein. In het nieuwe gebouw 

kunnen we alles onder één dak laten plaatsvinden. 
Ook voldoen de nieuwe danszalen, theaterruimtes en 
muziekstudio’s in het nieuwe gebouw aan alle eisen 
van deze tijd. De panden, waarin we nu zijn gehuis
vest, zijn wel wat verouderd.
Net zoals nu zal ook in de voormalige Diamant
slijperij een CREAcafé komen en ook blijven we 
gewoon voorstellingen, concerten en discussie
avonden organiseren. Leuk voor de studenten, mede
werkers en omwonenden van het Roeterseiland.’

Naast CREA vestigen ook de studentenorganisaties, 
die nu in het StuC (studentencentrum) zitten, zich 
in het gebouw. Daarmee is vanaf 2012 het nieuwe 
Cultureel studentencentrum CREA een feit.  



gebouwen. Een netwerk van lijnen – een patroon 
van opvallende stenen in de bestrating – leidt men
sen heel subtiel naar de gebouwen maar verleiden 
ook om een andere route of een omweg te nemen. 
Het straatprofiel is net anders dan de rest van 
Amsterdam. De basis voor ons concept – “Way 
Finding” – is voor ons ook een goede metafoor voor 
een universiteitsterrein: studenten die hun weg in het 
leven zoeken, soms verliezen of een omweg maken 
en uiteindelijk hun doel bereiken.
De buitenruimte willen we zo inrichten dat mensen 
graag buiten willen verblijven. We gaan veel zitgele
genheden en plekjes in allerlei variaties creëren in een 
kalme en open omgeving. Groen werkt kalmerend, 
maar we willen ook dat er iets te zien is: bijvoorbeeld 
het intrigerende patroon van lijnen en een afwis
selende beplanting. Het wordt een combinatie van 
groen en bestrating. 

Hoe gaan jullie de tijdelijke inrichting rondom 
het CREA-gebouw vormgeven?
Rondom CREA willen we helderheid scheppen te 
midden van de onrustige omgeving van de verschil
lende bouwplaatsen. CREA is de komende vijf jaar 
ingesloten door twee bouwterreinen. We hebben 
voorgesteld om buiten grote betonplaten van 2x2m te 
gebruiken waarmee je snel een nette tijdelijke omge
ving kunt creëren. CREA kan die platen beschilderen 
en daarmee zichzelf neerzetten in het gebied. Langs 
de gracht komen bomen. Naast het ontwerp geven 
wij ook advies hoe de  routes door het gebied veiliger 
en aangenamer gemaakt kunnen worden. 

De plannen van de buitenruimte zijn nog in de 
 conceptfase en kunnen nog wijzigen.

Wat voor indruk maakte het Roeterseiland zoals 
het er voor de verbouwing bij lag?
Rommelig. Een patchwork van gebouwen en 
bestrating met weinig samenhang en erg naar binnen 
georiënteerd. De buitenruimte werd niet gebruikt. 
Ik schrok van al die hekken die het terrein een afge
sloten indruk geven.

Hoe ziet het Roeterseiland er straks uit?
We willen precies het tegenovergestelde: samenhang 
tussen de gebouwen en verbinding met de stad. Het 
Roeterseiland wordt onderdeel van de grachtengor
del maar krijgt wel een eigen identiteit. We willen 
dat de buitenruimte weer gebruikt gaat worden, dat 
mensen graag buiten willen verblijven en het terrein 
ook in het weekend een prettige plek is om te zijn. 
Qua sfeer moet je voelen dat je in de binnenstad van 
Amsterdam bent. Daarom willen we het profiel van 
de grachten doortrekken en bomen planten langs de 
gracht, zodat het gebied meer allure en uitstraling 
krijgt. Tegelijkertijd willen we het informele dat bij 
een universiteit hoort, behouden of juist versterken. 

Hoe gaan jullie een open stadscampus 
realiseren?
We maken een logische en heldere aansluiting op 
de omgeving, maar het gebied krijgt wel een eigen 
karakter, zodat je duidelijk weet: hier begint het 
Roeterseiland. Door de ruimte open en georgani
seerd in te richten, vinden mensen hun weg naar de 

Inside outside – het ontwerpbureau van Petra Blaisse – maakt 
op dit moment een voorlopig ontwerp voor de nieuwe 
inrichting van de buitenruimte op het Roeterseiland. Een 
interview met Jana Crepon, landschapsarchitect bij Inside 
Outside en projectleider Roeterseiland.

Artist impression toekomst Roeterseiland, langs gracht bij gebouw D. 
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Open en georganiseerd



Ook in de zomer gaat verbouwing Roeterseiland door

Omdat in de zomer nauwelijks onderwijs wordt 
gegeven, gaan de bouwwerkzaamheden van de 
UvA juist in die periode door. De aannemer zal 
tijdens de bouwvak doorwerken. 

Onlangs hebben we gehoord dat wij in augustus ver
huizen naar de Diamantbeurs op het Weesperplein. 
Dat was oorspronkelijk niet het plan. Ik ben 
benieuwd hoe het na de zomer gaat als de scanner, 
laboratoria, collegezalen en medewerkers op verschil
lende plekken gehuisvest zijn. 
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Legenda

(ver-)bouwproject

bouwterrein

geen bouwactiviteiten

sloopwerkzaamheden

sloopwerkzaamheden

afscheiding bouwterrein

Bouwprojecten en bouwterrein
Situatie zomer 2011

Plantage Muidergracht

Nieuwe Achtergracht

Nieuwe Prinsengracht
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Valckenierstraat

Steven Scholte in zijn huidige kantoor in gebouw A
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Bouwactiviteiten

Begin augustus start de sloop van het deel tussen 
gebouw A en B (duur ca. drie weken, zie gele deel op 
plattegrond). In oktober komt hier de bouwkraan. 
Tussen 8 augustus en eind oktober vinden sloop
werkzaamheden plaats aan de laagbouw van gebouw 
B, het deel grenzend aan bouwterrein 2 en gebouw 
I (zie oranje deel plattegrond). De gesloopte delen 
worden in 2012 vervangen door nieuwbouw. 

Vanaf 22 augustus worden de bovenste verdiepin
gen van bouwdeel C, boven de gracht, in het geheel 
afgebroken. Deze worden daarna weer opgebouwd. 
Zodra de bovenste verdiepingen gereed zijn, zullen 
de onderste verdiepingen worden afgebroken en ont
staat een fraaie doorkijk over de gracht (begin 2012). 

Meer informatie: www.uva.nl/roeterseiland

De verbouwing is een megaproject. Er gebeuren ont
zettend veel dingen, waar je in een planning nauwe
lijks rekening mee kunt houden. Maar dat hoort erbij. 
Uiteindelijk weet je dat door alle inzet, vooral van 
de facilitaire medewerkers op de vloer, alles op zijn 
pootjes terechtkomt.’

Medewerker aan het woord 
Steven Scholte, experimenteel psycholoog, 
werkzaam in gebouw A

‘Het Roeterseilandcomplex staat aardig op zijn kop. Bij 
experimentele psychologie maken we gebruik van de 
laboratoria in de kelder en van een speciale scanner, die is 
opgesteld in gebouw D. In de kelder kun je op dit moment 
nauwelijks werken, zonder dat het je gegevens beïnvloedt. 
Op onze afdeling op de zesde verdieping van gebouw A, 
valt het lawaai wel mee. 



Vragen over de bouwwerkzaamheden?  
Neem contact op met de gebiedsregisseur, 
tel. 020 525 7704, e-mail  
Gebiedsregisseur-Roeterseiland-bb@uva.nl.

Meer informatie
www.uva.nl/roeterseiland of via Twitter  
@roeterseiland.

Medewerkers UvA in gebouw A 
verhuizen
De medewerkers van de Faculteit der Maatschapppij- en 
Gedragswetenschappen, die werken in gebouw A, verhuizen 
in augustus 2011 naar de voormalige Diamantbeurs aan 
het Weesperplein.  

Gebouw A wordt in de toekomst ook geheel gerenoveerd, 

in de nieuwe situatie zal de hoofdingang (van gebouw B/C 

en gebouw A) zich aan de Nieuwe Achtergracht bevinden. 
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Door de medewerkers gedurende de bouwwerk
zaamheden te huisvesten in een ander kantoor
gebouw, ondervinden zij geen hinder van de bouw. 
Gebouw A, waar de afdeling Psychologie nu 
gehuisvest is, grenst namelijk aan de bouwplaats 
over de Nieuwe Achtergracht. Als gebouw B/C 
gereed is, gaan de medewerkers weer terug naar het 
Roeterseiland.
Een deel van de onderwijsruimten in gebouw A blijft 
wel in gebruik. Het is mogelijk dat begin 2012 ook 
het onderwijs op andere locaties gaat plaatsvinden. 
Meer informatie hierover volgt in september. 
De UvA is in overleg met de aannemer om de reno
vatie van gebouw A dan ook al in 2012 te starten. 
Eerder was verwacht in 2013 te beginnen met gebouw 
A. Als de renovatie eerder van start kan gaan, zou 
dit kunnen betekenen dat de werkzaamheden op het 
Roeterseiland een jaar eerder klaar zijn dan verwacht.

2011 2012 2013 jaar

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kwartaal

jul aug sep okt nov dec maand

Gebouw B/C
bouwplaatsinrichting

asbestsanering

sloop interieur/gevel

sloop verbinding tussen C-D

sloop hoofddraagconstructie (boven gracht)

hoofddraagconstructie (opbouw)

gevel/dak (opbouw)

inbouw (o.a. installatie deuren en wanden)

ingebruikname

Gebouw D
interne sloop, wederopbouw

inrichten

ingebruikname

Gebouw I
bouw

inrichten en gefaseerd in gebruik nemen

Planning werkzaamheden 20112013 (op hoofdlijnen)


