
Plantagetafel over de Roeterseilandcampus 
Studenten en bewoners delen ideeën over samenwerking en integratie in de buurt 
 
 
Hoe kan de Roeterseilandcampus optimaal integreren in de Plantage- en Weesperbuurt? 
Omwonenden en studenten hadden daar volop ideeën over op donderdag 29 november. 
Bezoekers van de Plantagetafel konden met studenten van de Universiteit van Amsterdam in gesprek 
over de vernieuwde en uitgebreide campus, over wat de studenten voor de buurt kunnen betekenen 
en vice versa. 
Tijdens de inloop werden de gasten alvast warm gemaakt met soep en broodjes. Roeland Lagendijk, 
integraal gebiedscoördinator voor het oostelijk deel van de binnenstad, gaf de aftrap met een uitleg 
over het nieuwe gebiedsgerichte werken dat stadsdeel Centrum het komende jaar als uitgangspunt 
heeft. 
In een informele setting kon men vervolgens aan een grote tafel aanschuiven bij studenten die 
verschillende thema’s binnen de campus vertegenwoordigden zoals dienstverlening, kennis delen en 
het cultureel studentencentrum CREA. 
Op de drukbezochte avond kwamen er veel leuke en creatieve ideeën naar boven van zowel 
bewoners als studenten. Over het gebruik van de ruimtes van de campus en de faciliteiten van CREA 
(het cultureel studentencentrum) bijvoorbeeld, en over het bijwonen van colleges, de rechtswinkel, het 
groen op de campus en mogelijkheden voor tuinieren/verbouwen. Er werd gepraat over een 
studentenuitzendbureau en klusjesbureau en over vrijwilligerswerk door studenten in de buurt. Van de 
bewonerszijde waren er verschillende mensen die hun kennis van de buurt graag wilden delen met de 
studenten door middel van een stadswandeling of bijeenkomst. 
Aan het einde van de avond werden de beste ideeën per tafel/thema gepresenteerd. 
Deze ideeën hadden voornamelijk betrekking op informatievoorziening en communicatie over en 
weer. Het ene idee is natuurlijk makkelijker te realiseren dan het andere. Zo is het informeren van 
buurtbewoners over activiteiten op en rond de campus door middel van een nieuwsbrief goed 
uitvoerbaar maar een boulevard met horeca en (flex)werkruimtes aan de gracht daarentegen, is 
moeilijk te realiseren.  
Daarnaast werd ook gedacht aan de praktische uitvoering van de initiatieven; van het realiseren van 
een vraag- en aanbodbalie of een marktplaatsachtige website, tot  een ‘plek in de zon’, een 
ontmoetingsplaats voor de buurt, studenten en (startende) ondernemers om bijvoorbeeld te 
netwerken.  
Samen met de Universiteit van Amsterdam bekijkt stadsdeel Centrum welke ideeën te realiseren zijn. 
 
Roeterseilandcampus in ontwikkeling 
De komende jaren investeert de Universiteit van Amsterdam flink in de herontwikkeling van het 
Roeterseiland*. Verschillende universiteitsgebouwen worden gerenoveerd dan wel gesloopt ten 
behoeve van nieuwbouw, de buitenruimte wordt opnieuw ingericht en er worden nieuwe functies 
toegevoegd. Straks zijn studenten en medewerkers van drie faculteiten hier gehuisvest: Economie en 
Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Wanneer dit 
gerealiseerd is, zal er een nog groter aantal studenten in de buurt verblijven. Het is mooi om te zien 
dat zowel de studenten als de omwonenden open staan voor samenwerking, het optimaal gebruik 
maken van elkaars kennis en kunde en het mooier maken van de buurt. 
 
 
*De herontwikkeling van Roeterseiland is één van de projecten binnen het programma Plantage aan de Amstel van Stadsdeel 
Centrum. Stadsdeel Centrum werkt aan diverse ruimtelijke projecten in de oostelijke binnenstad. Het doel is om de activiteiten 
in het centrum te verspreiden naar oostelijke richting, door het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners, toeristen, 
culturele en onderwijsinstellingen. Het programma Plantage aan de Amstel zorgt voor regie en samenhang in deze projecten. 
 
 
 
 
 
 
 


