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Roeterseilandcampus

Edgar du Perron, decaan van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
is een van de grondleggers. 
Samen met zijn collegadecanen 
Han van Dissel van Economie 
en Bedrijfskunde en Edward de 
Haan van Maatschappij en 
Gedrags wetenschappen nam hij 
het initiatief  voor deze nieuwe 
Engelstalige studie die aan
komend collegejaar van start 
gaat en waarvoor nu al grote 
belangstelling is.

Veelzijdig
‘De studie is ontstaan vanuit de 
gedachte dat maatschappelijke 
vraagstukken om een brede 
benadering vragen. Er is 

behoefte aan breed opgeleide 
mensen.’ Du Perron geeft  een 
praktisch voorbeeld: ‘Een 
Tshirt wordt in Azië geprodu
ceerd, dan heeft een bedrijf  te 
maken met de juridische positie 
van arbeiders, de lokale 
marktomstandigheden, mensen
rechten en de reactie van 
consumenten daarop. Daarvoor 
is kennis van alle disciplines 
nodig.’ De studie is geïnspireerd 

op vergelijkbare studies in het 
buitenland. ‘Afgestudeerden zijn 
daar populair bij bedrijfsleven, 
overheid en in de fi nanciële 
wereld, vaak in management
functies en als adviseurs. 
Het zijn professionals met een 
gedegen kennis van meerdere 
onderwerpen. Zij kunnen veel 
aspecten meewegen vanuit 
een veelzijdig perspectief.’ 

Pittig
Du Perron ziet de nieuwe 
opleiding als een mooie vrucht 
van de samenwerking tussen 
de faculteiten die straks op de 
Roeterseilandcampus bij elkaar 
zitten. ‘Waar studenten en 

‘We hebben een moderne combinatie van een bibliotheek met een 
studiecentrum voor ogen, afgestemd op de UvAstudenten.’ 

Wat dat inhoudt volgens Paulien Bosch, hoofd van het bibliotheekteam op 
de Roeterseilandcampus? ‘Een fl exibele inrichting en zo min mogelijk bordjes 
met ge en verboden. Er is voor ieder wat wils: individuele studiewerkplekken, 
plekken om samen te werken en te loungen, waar je kunt hangen en bellen. 
En een fraaie boekenwand. Over twee tot drie jaar kan de inrichting er wat mij 
betreft voor een deel weer anders uitzien, aangepast aan het gebruik en de 
wensen van studenten, binnen de mogelijkheden die we hebben. Nu zitten 
studenten nog over de stad verspreid, maar ik zie graag dat ze zich hier op 
de campus bibliotheek thuis voelen en er hun eigen (werk)plek van maken.’

Meer informatie: www.uba.uva.nl/rec en www.uba.uva.nl/en/rec

Nieuwe bibliotheek luistert naar student

Welk effect heeft slecht nieuws op de psyche van consumenten, wat is de 
invloed van hun stemming op de economie? Of  hoe kan politiek de economie 
beïnvloeden? Vragen die centraal staan in de interdisciplinaire bachelorstudie 
Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Een samenwerking tussen 
de drie faculteiten die op Roeterseiland komen. 

Edgar du Perron, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in gesprek met studenten

Kostas Mavromatis, assistent
professor Economie, doceert 
straks Economics, Markets 
and Organizations aan 
PPLE studenten. 

‘Studenten leren onderwerpen 
van meerdere kanten bekij
ken. Zo moeten ze voor mijn 
vak een presentatie geven 
over een actueel onderwerp, 
bijvoorbeeld de fi nanciële 
crisis, vanuit een economi
sche theorie en de invloed 
van de andere disciplines 
benoemen. Samen op één 
campus zitten biedt daarbij 
voordelen. Als docenten 
dichtbij collega's van andere 
vakgebieden zitten, verloopt 
de samenwerking makkelijker 
en beter. Dit komt de student 
ten goede.’ 

Meer informatie
als alle werkzaamheden op de roeterseilandcampus zijn 
afgerond, biedt de campus plek aan de faculteiten economie 
en bedrijfskunde, maatschappij en gedragswetenschappen 
en rechtsgeleerdheid. een open stadscampus met moderne 
studievoorzieningen, onderzoekslabs en horeca.

Kijk voor het laatste nieuws over de bouw, de planning of 
meer achtergrondinformatie op www.uva.nl/roeterseiland 
  @roeterseiland

‘Er is behoefte aan breed 
opgeleide mensen’
Edgar du Perron

PPLE: eerste baby uit trio
Samenwerkingdocenten elkaar makkelijker 

weten te vinden.’ In het eerste 
jaar is aandacht voor de 
 methodologie van alle vier de 
disciplines. ‘Daarna kies je één 
hoofdstudie, maar volg je ook 
interdisciplinaire vakken. Pittig 
dus. Kies je Economie, dan ben 
je na deze driejarige studie
uiteraard geen volleerd jurist, 
maar je begrijpt juridische 
methoden en weet hoe juristen 
denken. Verdieping kan ook. 
Kies je Rechten als hoofdvak, 
dan kun je met wat extra vakken 
ook de advocatuur in.’ Studenten 
die later de advocatuur in willen 
moeten overigens ook eerst nog 
een master in rechten behaald 
hebben.

Note: De medenzeggenschaps
organen moeten zich nog 
uitspreken over de opleiding.

Meer informatie: www.uva.nl/bsc-pple



duurzaamheid in de buurt

Feest van de druif
Jeroen van Krimpen, vinoloog 
bij Sagra dell'Uva, is blij met 
de komst van de campus. 
Hij denkt dat het goed is 
voor onder meer de buurt
ondernemers. 

‘We importeren en verkopen 
Italiaanse producten zoals wijn, 
pasta’s en olijfolie’, vertelt  
Van Krimpen, werkzaam bij de 
 winkel die al acht jaar gevestigd 
is in de Plantage Kerklaan. Hij 
vindt het geweldig dat, met de 
komst van de nieuwe campus, 
het hele gebied veel mooier 
wordt. ‘En als ondernemer is het 
fijn dat er straks zoveel mede
werkers en studenten in de buurt 
zitten.’ Van de verbouwingen 
heeft hij weinig last. ‘We zitten 
wat verder weg. Jammer dat je 
CREA nog niet kunt zien, maar 
ja dat komt wel als het af  is.’ 

marketingadvies
Van Krimpen was ook een 
van de ondernemers die zich 
aanmeldde voor een gratis 

advies van de studenten van de 
Marketing Consultancy Group. 
‘Er komen hier al aardig wat 
medewerkers van de UvA, voor 
zichzelf  of  om cadeautjes voor 
bijvoorbeeld sprekers te kopen. 
En we willen dat graag uitbrei
den. Onze marketingvraag was 
dan ook: hoe kunnen we het 
contact met de mensen van  
de UvA intensiveren?’

Waardevolle contacten 
Tijdens de Ondernemersdag 
begin dit jaar gaven alle deel
nemende ondernemers een  
presentatie. Daarna brainstorm
den zij met twee studenten over 
hun specifieke marketingvraag.  
‘Een actief  koppel dat mij 
namen van UvAmedewerkers 
heeft geleverd waarmee ik recht
streeks contact kan op nemen 
over ons aanbod. Omdat de 
UvA hier af  en toe cadeautjes 
koopt, kwamen ze ook met het 
idee om speciaal voor de UvA 
een standaard stickertekst te 
maken. Daar is natuurlijk wat 

leuks mee te doen, omdat wij 
Sagra dell'Uva heten wat letter
lijk ‘feest van de druif ’ betekent.’

Proeverijen
‘Verder denken we erover om 
UvAproeverijen te organiseren. 
En we bespraken ook een zoge
naamde guerrillamarketing actie, 
die we misschien gaan organise
ren tijdens de opening van gebouw 
B/C.’ Van Krimpen heeft er zelf  
tijd in gestoken, maar er zeker 
ook iets voor teruggekregen. 
‘Het was fijn om een andere kijk 
op het bedrijf  te krijgen, vanuit 
een frisse invalshoek. En gratis, 
terwijl een marketingbureau 
inhuren nogal kostbaar is.’ 

30 % energiebesparing vergeleken met 
een gebouw zonder een WKO

Jeroen van Krimpen in zijn winkel Sagra dell’Uva

‘Als vanouds bij de mensa 
Agora’, antwoordt Frank 
Hoefnagels, als contract
manager van de UvA 
 verantwoordelijk voor de 
 catering op Roeterseiland. 

Na de zomer komt niet alleen 
Agora met vaste cateraar Eurest 
weer terug naar de vertrouwde 
stek aan de Roetersstraat, maar 
ook café Krater, beide op de 
begane grond. ‘Agora biedt naast 
catering, ook studie en overleg
ruimtes en krijgt daarmee  
een dubbelfunctie. Het aanbod 
zal hetzelfde zijn als voor de 
verbouwing.’ 

Wat wel verandert?  
‘Warme maaltijden serveren we 
nog uitsluitend rond de lunch 
en dinertijden. Zodat de ruimtes 
daarna lekker schoon blijven 

voor overleg en studie. En de 
aankleding wordt geheel  
vernieuwd met nieuwe tafels  
en stoelen, nieuwe zithoeken  
en verlichting. Het is hier  
straks ‘onherkenbaar’  
herkenbaar.’ 
Daarnaast komen er deze zomer 
twee nieuwe cateringlocaties bij 
in gebouw B/C. De Brug, een 
panoramische ontmoetingsplek 
op de vierde etage met een 
catering-outlet voor verse koffie 
en kleine snacks. En een kiosk 
voor espresso, gekoelde  
dranken, broodjes enzovoorts 
op de eerste etage. 

Waarom sport ik op de Amstelcampus?

Waar haal ik na de zomer mijn broodje?

Heleen de Smet (51) werkt bij  
de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde. ‘Ik sport hier twee 
keer per week, conditie training en 
fitness, onder begeleiding van een 
instructeur. Ik ben heel tevreden. 
Het is kleinschalig en persoonlijk,  

de instructeurs zijn makkelijk  
te benaderen. En de faciliteiten  
zijn mooi en gloednieuw. Je  
kunt er in alle rust je oefeningen  
doen zonder gestoord te worden. 
Dat is op andere sportcomplexen 
wel eens anders.’

De fitnessruimte is dagelijks geopend 
van 8.00 - 23.00 uur en in de 
weekenden van 9.00 - 17.00 uur. 
Locatie: Tweede Boerhaavestraat 10, 
www.usc.uva.nl/amstelcampus. 
Studenten, afgestudeerden en 
medewerkers sporten met korting.

een leuke bijkomstigheid  
van de Onder nemersdag is 
dat de onder nemers van  
de roetersstraat nu een  
gezamenlijke actie over
wegen om de roetersstraat 
meer in de picture te zetten.

‘Als ondernemer is 
het fijn als er straks 
zoveel medewerkers en 
studenten in de buurt 
zitten.’

Duurzame oplossingen
Duurzaamheid is voor de UvA ook op de Roeterseilandcampus 
een belangrijk thema. Wat doen we allemaal op dat gebied? 
Aardig wat! Van printbewustzijn tot en met een eigen Centrale 
Energie Voorziening (CEV).

Centrale energie Voorziening
De eigen mini-energiecentrale (Warmte Kracht Koppelingen, WKK) 
van de Roeterseilandcampus was verouderd. De Centrale Energie 
Voorziening is nu vernieuwd en uitgebreid met nieuwe duurzame 
technieken zoals een Warmte Koude Opslagsysteem (WKO). Het 
principe van een WKO is dat de winterkoude gebruikt wordt om 
zomers het gebouw te koelen, en de zomerwarmte om 's winters  
het gebouw te verwarmen. Een cyclus die zich herhaalt.

Wat levert het op?
De Centrale Energie Voorziening (CEV) is nog geen volledig jaar in 
gebruik. Daarom is de exacte besparing nog onbekend. Zeker is dat  
de nieuwe CEV veel efficiënter is dan de oude. Alleen al een WKO 
zorgt gemiddeld voor een energiebesparing van 30 procent  
vergeleken met een gebouw zonder een WKO. 



Gebouw A roetersstraat 15
De sloop- en saneringswerkzaamheden zijn in volle gang en dat zorgt voor de nodige 
hinder. De verwachting is dat dit tot en met de zomer voortduurt. Alle gevels worden 
tegelijk verwijderd en daarna weer opgebouwd. Er vinden nog steeds sanerings-
werkzaamheden plaats. Meer achtergrondinformatie op www.uva.nl/roeterseiland.  
Hier staan ook de cijfers van de geluidsmetingen die de UvA al sinds de start van de 
verbouwing laat uitvoeren. Deze metingen zijn hier ‘real time’ te volgen.

Gebouw E roetersstraat 11
De upgrade van gebouw E, waar de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gehuisvest is, 
wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase, de aanpak van de grote hal, wordt 
eind deze zomer opgeleverd. De tweede fase, de verbouwing van de verdiepingen, 
maximaal zes maanden later.

Gebouw B/C nieuwe achtergracht 166
Inmiddels is gestart met de bouw van een tijdelijke entree onder het bruggedeelte van 
gebouw B/C. Via de buitentrappen kunnen studenten en medewerkers vanaf deze zomer  
het gebouw binnen. Minder validen kunnen gebruik maken van een ingang op de  
begane grond. Kijk naar het interview met Marlies Kateman op deze pagina of op  
www.uva.nl/roeterseiland voor meer informatie. 
De inrichting van het gebouw en de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij en  
Gedragswetenschappen betekent tijdelijk extra verkeer op en rond de Roeterseiland-
campus. Betrokkenen ontvangen hierover later meer informatie.

Inrichting buitenruimte 
In juni wordt een begin gemaakt met de inrichting van de buitenruimte op de campus. Tot en 
met 2016 wordt in fases gewerkt aan onder meer de bestrating, de ondergrondse infrastructuur, 
dat wil zeggen kabels en leidingen, en het (opnieuw)  aanleggen van groengebieden. Dit kan  
betekenen dat gebouwen tijdelijk via andere routes bereikbaar zijn. Betrokkenen krijgen hierover 
regelmatig informatie.

Gebouw H roetersstraat 13
De verbouwing van gebouw H verloopt volgens schema. Er wordt nu geschilderd en  
ingericht. Vanaf september biedt het gebouw ruimte aan studieplekken, bibliotheek, 
onderwijs- en computerpracticumzalen en horeca. Ook Café Krater is dan weer open.

bOuWOntWiKKelingen

de bouw van de roeterseilandcampus vordert gestaag. hieronder een overzicht.  

Tijdelijke  
ingang goed 
zichtbaar 
‘De tijdelijke ingang van het gebouw 
over de Nieuwe Achtergracht 
(gebouw B/C) krijgt een  kwalitatief  
goede uitstraling,’ zegt Marlies 
Kateman, projectleider. 

‘Wel is het uitgangspunt voor het ontwerp 
dat er andere materialen worden gebruikt 
dan in de rest van het gebouw. Voor de 
tijdelijke receptie bijvoorbeeld gekleurde  
MDFplaten. Dit is uiteraard ook een 
kostenoverweging.’ 

De ingang is goed zichtbaar. ‘Op een 
plateau over de gracht komt een trap die 
naar de entree annex ontmoetingsruimte 
op de eerste verdieping van gebouw B/C 
leidt. Deze tijdelijk ingang staat er in elk 
geval voor een jaar, maar mogelijk langer.’ 

De renovatie van gebouw B/C over de 
Nieuwe Achtergracht en gebouw A is 
weliswaar één project. ‘Maar het wordt in 
twee fases uitgevoerd. De entreehal die 
de twee gebouwen verbindt, hoort bij de 

tweede fase,’ aldus Kateman. 
Vandaar de tijdelijke entree en ont
moetingsruimte, waar voorlopig ook de 
receptie en catering faciliteiten te vinden 
zullen zijn. Na de zomer wordt het 
gebouw over de Nieuwe Achtergracht 
in gebruik genomen door de Faculteit 
Maatschappij en Gedragswetenschappen. 
‘We zijn benieuwd naar de reacties van  
de studenten.’

Kijk voor meer infomatie op www.uva.nl/
roeterseiland-ingangbc

Marlies Kateman, projectleider

Kijk voor de plattegrond van de roeterseilandcampus op 
www.uva.nl/roeterseiland.

Artist impression door Inside Outside



‘We gaan voor een 
belangrijk deel 
flexwerken’
 
Tom Verhoek

Van vertrouwde setting 
naar nieuwe campus

‘Wat in het begin de renovatie 
van een aantal panden leek, werd 
gaandeweg een complex project, 
waaraan plannen werden 
 toe gevoegd’, aldus Verhoek.  
‘Wij hebben als UvA de impact 
van de herontwikkeling van 
 Roeterseiland onderschat. Hoe 
ingewikkeld het traject was, zijn 
we ons pas gaan realiseren toen 
we er middenin zaten.’

impact
‘Het gaat niet alleen over 
 renovatie en nieuwbouw, maar 
ook over een nieuwe ICT 
infrastructuur, nieuwe kantoor
concepten, samenwerking met 
andere faculteiten, catering, 
 openingstijden, beveiligings
concepten, de relatie met de 
buurt en tijdelijke maatregelen 
als gevolg van de bouw. Denk 
aan tussentijdse verhuizingen en 
de noodzaak om aanvullende 
onderwijsruimte te huren. Dat 
alles heeft grote impact op een 
organisatie.’ Kortom, zo'n traject 
vraagt veel van alle betrokken 
partijen. ‘Die daar overigens 
 allemaal keihard aan werken’, 
benadrukt Verhoek. 
In 1999 ontstaan vanuit vier 
faculteiten, is FMG nu één 

faculteit met 1200 medewerkers 
en 9000 studenten. De vier 
domeinen van FMG –  Sociale 
Wetenschappen, Psychologie, 
Communicatiewetenschap en 
Pedagogiek/Onderwijskunde – 
zijn op dit moment  gehuisvest 
op zeven locaties in de oude 
 binnenstad en rond het Roeters
eiland. ‘Vanuit die historie zal 
het wennen zijn om straks 
samen in één gebouw te zitten.’ 

ideaalplaatje
Verhoek heeft al vele verhuizingen 
begeleid en weet uit ervaring  
dat verhuizen voor de meeste  
mensen een hele omschakeling 
betekent; de vertrouwde setting 
wordt verlaten. ‘Daarbij gaan we 
over op een nieuwe manier van 
werken. Want lang niet iedereen 
krijgt nog een eigen kamer, we 

gaan voor een belangrijk deel 
flexwerken.’ Daarom wordt veel  
aandacht besteed aan de invul
ling van flexwerken, zoals met 
het  project ‘Opgeruimd naar  
Roeterseiland’.  

‘Want wat doe je met al die jaren 
verzameld papier van medewer
kers?’ Over het effect van de 
verhuizing op de studenten 
maakt Verhoek zich minder 
 zorgen. ‘Naast aanbod van goed 
onderwijs hebben die vooral 
belang bij moderne onderwijs 
en  studievoorzieningen en ruime 
openingstijden. En dat is straks 
allemaal wel in orde hier op de 
campus.’ 

Zijn ideaalplaatje? ‘Dat is pas 
zichtbaar in 2016. Als de  
 campus af  is en alle faculteiten 
hier gevestigd zijn. Dan is het  
op de Roeterseilandcampus én 
directe omgeving overdag en  
's avonds goed toeven met tal 
van voor zieningen. De drie  
gammafaculteiten kunnen hun 
krachten dan nog beter  
bundelen en hun  prominente 
positie binnen de Europese  
Universiteiten hand haven of  
zelfs verbeteren.’ 

Begin van het nieuwe collegejaar komt Room for Discussion 
terug naar de Roeterseilandcampus. De Chesterfield blijft, 
zoveel is zeker. ‘Maar het kan zijn dat het decor wijzigt’, zegt 
 Danique Captein voorzitter Room for Discussion.

‘Vanwege de verbouwing zitten we nu tijdelijk bij de Amsterdamse 
Academische Club, vlakbij de Oudemanhuispoort. Een centrale  
locatie waar de huis kamersfeer is gewaarborgd. Maar we kijken  
ernaar uit om weer naar Roeterseiland te komen.’ De  commissieleden 
van RfD regelen alles zelf, van sprekers, tot inhoud en promotie.  
Captein: ‘We zijn heel kritisch en kijken altijd hoe we kunnen  
verbeteren. We volgen trainingen, bijvoorbeeld over juiste interview
technieken en wonen op regel matige basis events bij. Zo houden we 
ook onze kennis op peil.’  
En sinds kort is de website  
vernieuwd. ‘Een nieuw onder  
deel is Room for Research.  
Dit onderdeel biedt studenten 
extra verdieping. We vragen  
een hoogleraar bijvoorbeeld  
om een reactie op een  
wetenschappelijk artikel of   
onderwerp.’ 

Wie meer wil weten kan bij  
Room of  Research op de nieuwe 
website terecht. 
www.roomfordiscussion.com 

Een van de sprekers, als Room  
for Discussion terug is op de 
Roeterseilandcampus, is Jeroen  
van de Veer, oud CEO van Shell,  
op 11 september aanstaande. 

CamPusOntWiKKeling 

Op de Roeterseilandcampus clustert de Universiteit van Amsterdam 
verwante wetenschappelijke disciplines om de samenwerking tussen 
studenten, medewerkers en onderzoekers te stimuleren. Met eigen-
tijdse gebouwen, studievoorzieningen en onderzoekslabs is de campus 
de ontmoetingsplek voor maatschappelijk geëngageerde mensen en 
organisaties en voor universiteit en samenleving. Innovatief en 
grensverleggend. Een intellectueel knooppunt in de stad.

De waanzin van de 
straat   
In de centrale hal van gebouw E hangt het schilderij  ‘La 
Folie des Rues’ van Karel Appel. Nu nog  ingepakt vanwege 
de  verbouwing, straks weer in volle glorie te zien. Enkele 
reacties.

Chandra Doest, medewerker van de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde is blij dat het schilderij weer tevoorschijn komt.  
‘Het straalt bedrijvigheid uit die past bij onze faculteit. Anderen 
associëren de  afbeelding misschien met onrust en chaos, voor mij 
heeft het die betekenis niet. Toen ik hier kwam werken, was de 
economische crisis een hot item. Het schilderij onderstreept dat  
hier op deze faculteit altijd beweging is, het is er geen moment stil.’ 

Kliederaar
Hein Kramer, buurtbewoner en zelf  kunstenaar, wist niet dat het 
schilderij bij de UvA hing. ‘Het is een soort schimmenspel. Als ik  
het schilderij een naam zou geven, zou ik het ‘Oorlog’ noemen.  
De bezetting van het Maagdenhuis sluit wel aan bij dit schilderij:  
een opstand tegen de gevestigde orde. Misschien wilde Appel dat  
wel uitbeelden. Maar er straalt ook lol en plezier vanaf, echt zoiets 
wat op een bierviltje zou kunnen ontstaan. Mijn vader, nu 91 jaar, 
woonde met Karel Appel op kamers tijdens hun studententijd. Hij 
was toen al een kliederaar, volgens mijn vader. Appel hing aan een 
bungee jump koord op zijn kop in de trapeze en kladderde zo zijn 
doeken vol met lange strepen.’

Rosa en Lotte, allebei tien jaar, zitten op de Boekmanschool in de 
Roeterseilandbuurt, waar ze zelf  ook tekenles krijgen. ‘Maar dit leren 
we niet. Het is een heel groot schilderij. De witte helft van het 
schilderij is een strijder en de zwarte helft is zijn tegenstander. Als je 
er langer naar kijkt wordt het mooier en worden vormen zichtbaar.  
Als je er kort langsloopt, lijkt het eigenlijk maar gekras.’

Colofon
De Roeterseilandcampuskrant is een uitgave  
van de UvA. De krant wordt verspreid onder  
buurtbewoners, ondernemers, studenten en 
medewerkers van de Roeterseilandcampus.
Huisvestingsontwikkeling UvA: 020 525 2443 
huisvestingsontwikkeling@uva.nl  
Redactie: UvA
Tekst: Frederieke Genevace
Fotografie: De beeldredaktie / Sebastiaan 
Rozendaal en Leonard Fäustle
Vormgeving: Designyard

www.uva.nl/roeterseiland-krant

De Chesterfield komt terug

Een lang en complex traject. Zo typeert Tom Verhoek, beleidsadviseur gebouwen 
en voorzieningen van Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen 
(FMG), de herontwikkeling van Roeterseiland. De verhuizing van zijn faculteit  
naar het gebouw over de Nieuwe Achtergracht staat voor de deur.

Dwarsdoorsnede gebouw B/C

a Receptie 
b Trappenhuis / Liften 
C Fietsenstalling (vanaf 2016) 
d Ingang Fietsenstalling 
e POWL 
F CW 
g SW – Geografie (4e verdieping) 
h SW – Planologie (4e verdieping) 

i SW – Antropologie (5e verdieping) 
J SW – Sociologie (6e verdieping) 
K SW – College / Graduate School 
 (7e en 8e verdieping) 
l SW – AISSR (8e verdieping) 
m SW – Politicologie (8e, 9e & 10e  
 verdieping) 
n Studieverenigingen 

O Onderwijsbalie 
P Leslokalen & Collegezalen 
Q Studielandschap 
r UvA-Brug 
s Commonroom 
t EHBO/ Lactatieruimte 
u Faculteitsbureau


