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Roeterseilandcampus

‘En dat was precies de bedoe-
ling’, vertelt Joris, senior assis-
tent gebiedscoördinator van 
stadsdeel Centrum. ‘We  wilden 
universiteit, studenten en 
buurtbewoners in een informele 
setting met elkaar in contact 
brengen. Niet om te praten 
over de voor- en nadelen van 
concrete projecten, maar om 
ideeën uit te wisselen. En die 
waren er: van meer informatie 

delen tot een heuse boulevard 
met horeca en (flex)werkruimten 
aan de gracht.’ Volgens Sannah, 
studente en tevens voorzitter 
van studievereniging Sarphati, 
is zo’n boulevard een ultieme 
kans voor integratie en ontmoe-
ting. Zij vindt het belangrijk om 
antwoord te vinden op de vraag 
wat de buurt en studenten voor 
elkaar kunnen betekenen. ‘Want 
als straks alle faculteiten hier 

zitten, zijn er drie keer zoveel 
studenten als nu.’ 

Wisselwerking
‘Studenten hebben normaal 
gesproken eigenlijk geen relatie 
met de buurt’ zegt gepensio-
neerd stadssocioloog en buurt-
bewoner Leon. ‘Maar dankzij 
deze Plantagetafel komen we 
met elkaar in contact en kun-
nen we bespreken wat we voor 
elkaar kunnen doen’. Concreet 
blijkt dat van alles te zijn. Een 
prikbord op de universiteit waar 
bewoners en studenten hun 
vraag en aanbod ophangen, 
buurtbewoners met een groot 
huis die een kamer beschikbaar 
stellen aan een student in ruil 
voor boodschappen en extra 
hulp, een wetwinkel die door 
studenten wordt gerund of  
open  colleges. Maar wat vooral 
belangrijk is: meer onderling 
contact en communicatie.

open stadscampus
Sannah merkt op dat steeds 
gesproken wordt over een open 
stadscampus, maar zover is 
het wat haar betreft nog niet. 
‘Veel bewoners weten bijvoor-
beeld niet dat CREA hier zit 
en cursussen organiseert. We 
weten te weinig van elkaars 
activiteiten. Daar moet veran-
dering in komen. We moeten 
buurtbewoners informeren over 
activiteiten op de campus en 
andersom, bewoners moeten 

ons informeren over activitei-
ten in de buurt.’ Leon doet een 
suggestie: ‘Misschien kunnen 
studenten stukken plaatsen in 
de PlantageWeesperbuurtkrant. 
En we kunnen elkaar ook ont-
moeten. Zo organiseren we op 
zondagmiddag een ontmoeting 
voor jong en oud in een hoekje 
van het CREA café.’ Sannah 
springt er enthousiast op in. 
‘Daar kunnen we bijvoorbeeld 
via studieverenigingen aandacht 
voor vragen.’

Zelforganisatie
Alle drie zijn groot voorstander 
van zelforganisatie en zelfinitia-
tief. Sannah: ‘We hebben recent 
bij CREA een documentaire 
vertoond. De zaal kregen we 

Communicatie is bindmiddel 
Hoe kan de Roeterseilandcampus integreren in de 
Plantage- en Weesperbuurt? Daarover spraken omwo-
nenden en studenten tijdens de Plantagetafel eind 
november 2012. Volgens deelnemers Sannah Nagelker-
ken, Leon Deben, en Joris Rolf  waren er volop ideeën. 

Sannah Nagelkerken is 
 studente sociale geografie en 
planologie en voorzitter van 
studie vereniging Sarphati. 
Leon Deben is gepensioneerd 
stadssocioloog en op dit 
 moment werkzaam als hoofd-
docent voor de Universiteit van 
Amsterdam en een betrokken 
bewoner. Joris Rolf is senior 
assistent  gebiedscoördinator 
stadsdeel Centrum. Alle 
drie waren aanwezig bij de 
Plantage tafel eind 2012 en zijn 
ervan overtuigd dat communi-
catie tussen de diverse partijen 
cruciaal is. ‘Gelukkig kunnen 
we dat zelf regelen’, aldus 
 Sannah. 

Plantagetafel

stadsdeel Centrum organiseert een paar keer per jaar een 
Plantagetafel, een bijeenkomst voor bewoners, ondernemers, 
instellingen en het stadsdeel. tijdens iedere Plantagetafel 
staat een specifieke ontwikkeling in de buurt centraal.  
de Plantagetafel is voortgekomen uit het programma 
Plantage aan de amstel van stadsdeel Centrum. sinds 
september 2012 wordt de Plantagetafel georganiseerd 
door het team Gebiedscoördinatie voor de oostelijke 
Binnenstad. Het doel van de Plantagetafel is onder meer 
om de samenhang in de buurt te verbeteren en mensen 
een actieve rol te laten spelen bij de ontwikkelingen die 
hier plaatsvinden. eind november had de Plantagetafel als 
thema: de integratie van de roeterseilandcampus in de 
Plantage- en Weesperbuurt.

Meer informatie
Op Roeterseiland worden verschillende universiteits-
gebouwen gerenoveerd en de buitenruimte wordt opnieuw 
ingericht. Over enkele jaren zijn de faculteiten Economie 
en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
en Rechtsgeleerdheid hier gehuisvest. Een levendige, open 
stadscampus met studievoorzieningen, onderzoekslabs en 
horeca. Actuele informatie over de bouwwerkzaamheden 
vindt u op www.uva.nl/roeterseiland of via Twitter  
@roeterseiland.
Ook kunt u terecht bij het informatiepunt Roeterseiland-
 campus, elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur in de hal van 
Gebouw E, Roetersstraat 11. 

gratis als de film voor iedereen 
toegankelijk zou zijn.’ Juist met 
dit soort initiatieven ontmoet 
je elkaar, vindt Joris. Hij zou 
het mooi vinden als er in de 
nabije toekomst op de campus 
een buurtmarkt georganiseerd 
wordt, een plek waar iedereen 
elkaar kan ontmoeten. Volgens 
Joris heeft deze buurt een heel 
goed netwerk dat voornamelijk 
bestaat uit oudere buurtbewo-
ners. ‘Er wonen veel ouderen in 
de buurt. Studenten en onder-
nemers moeten zich hier bij 
aansluiten. Wij gaan in elk geval 
door op de ingeslagen weg: meer 
informele bijeenkomsten orga-
niseren.’ Sannah denkt dat alle 
ingrediënten voor meer onder-
linge contacten aanwezig zijn. 
‘Daarom moeten we gewoon 
aan de slag, samen een platform 
oprichten en gaan.’ 



Verkeerssituatie Roetersstraat

Mirjam van Praag, tevens 
wetenschappelijk directeur van 
het Amsterdam Center for 
Entrepreneurship (ACE), doet 
onder meer onderzoek naar 
factoren die bijdragen aan suc-
cesvol ondernemersschap. 

Jonge ondernemers
‘We verzorgen programma’s 
Ondernemerschap voor stu-
denten en ondernemers. Maar 
uit onderzoek naar andere 
programma’s voor die doelgroe-
pen blijkt dat studenten na het 
doorlopen van zo’n programma 
niet ondernemender zijn en 
ondernemers ondernemen niet 
beter.’ Daarom startte Mirjam 
samen met collega’s onderzoek 
naar de effecten van dergelijke 
programma’s bij kinderen. ‘Aan 
ons onderzoek deden 2500 
kinderen uit groep 8 mee. De 
helft heeft in groepsverband 
een onderneming opgezet met 
het programma Bizworld. Dat 
was de ‘behandelgroep’ van het 
onderzoek. De andere helft was 
de ‘controlegroep’. Voordat de 
behandelgroep dit programma 
doorliep vulden ze allemaal 

een vragenlijst in en na afloop 
weer. Onder andere creativiteit, 
doorzettingsvermogen en sociale 
vaardigheden bleken meer ont-
wikkeld bij kinderen die het pro-
gramma hadden door lopen. Dus 
kennelijk is onder nemerschap bij 
jonge kinderen aan te leren.’

steekproef adoptiekinderen
Bij een tweede onderzoek 
maakte Mirjam samen met col-
lega’s gebruik van een steek-
proef  in Zweden onder 4000 
Zweedse adoptiekinderen, 
inmiddels volwassen. Van zowel 
de biologische ouders als van 
de adoptieouders was bekend 
of  het ondernemers waren of  

niet. ‘De kans dat een kind uit 
een ondernemersgezin zelf  ook 
ondernemer wordt, is vijftig 
tot zelfs driehonderd procent 
hoger dan van anderen. Zijn 
dat genen of  is dat opvoeding? 
De opvoeding bleek twee keer 
zo belangrijk om daadwerkelijk 
ondernemer te worden.’ Mirjam 
is voorzichtig met harde conclu-
sies want aanvullend onderzoek 
is vereist. ‘Maar het lijkt erop 
dat hoe jonger mensen kennis-
maken met ondernemerschap 
des te vaker ze zelf  ondernemer 
worden. Dus zou je op jongere 
leeftijd ondernemersprogram-
ma’s moeten bieden.’

Ondernemerschap: een kwestie van aanleg of opvoeding? 

Mirjam van Praag

Kun je ondernemerschap leren of  is het  aangeboren? 
Een antwoord op die vraag is belangrijk zegt 
Mirjam van Praag, hoogleraar Ondernemerschap en 
 Organisatie aan de Faculteit Economie en Bedrijfs-
kunde. ‘Want dat wat je niet kunt leren, hoef  je ook 
niet te doceren’.

Om de werkzaamheden van 
REC A mogelijk te maken en 
veilig uit te kunnen voeren, is 
onlangs in de Roetersstraat 
een schutting geplaatst. De 
stoep is weg, juist op een stuk 
waar het regelmatig druk is 
met voetgangers, fietsers, 
auto’s en de tram. En dat 
levert gevaarlijke situaties 
op. Buurtbewoner Wendy 
 Bijwaard trok aan de bel. 

‘Ik fiets dagelijks door de 
Roetersstraat als ik mijn kinde-
ren naar school breng. Vanaf  de 
Sarphatistraat is het zicht bij de 
brug in de Roetersstraat sowieso 
niet optimaal, maar nu die 

schutting er staat is er helemaal 
geen overzicht meer. Iedereen 
moet uitwijken, voetgangers, 
fietsers, maar bijvoorbeeld ook 
het vrachtverkeer, levensgevaar-
lijk! Er staat wel een bord dat 
verwijst naar een zebrapad, maar 
dat is onvoldoende duidelijk 
en/of  mensen negeren het. De 
UvA heeft aangegeven dat dit 
probleem hun aandacht heeft, 
maar ik ben bang dat het veel te 
lang duurt voordat er maatrege-
len worden genomen. Terwijl die 
op korte termijn echt noodzake-
lijk zijn, vind ik. Een doorzichtig 
scherm zou het overzicht al 
aanzienlijk verbeteren. En een 
apart gangetje voor voetgangers. 

Een verkeersdeskundige van de 
gemeente of  UvA moet zich 
hierover buigen en snel met een 
oplossing komen. Anders is het 
wachten op een ongeluk.’ 

Carin Bosboom, 
omgevingsmanager: 
Direct na het plaatsen van de 
schutting was duidelijk dat de 
verkeerssituatie onoverzichtelijk 
was geworden. Samen met de 
aannemer BAM en buurtregis-
seur Fred Sterk zijn we tot de 
conclusie gekomen dat de situ-
atie moest veranderen.
Het door Wendy geopperde 
pad vonden wij ook de beste 
oplossing. Helaas leek het er 

Colofon
De krant Roeterseilandcampus 
is een kwartaaluitgave van de 
UvA. De krant biedt achter-
grondinformatie en geeft 
inzicht in de campusontwik-
keling en bouwplanning op 
hoofdlijnen. Raadpleeg voor 
actuele informatie de website 
en buurtberichten.

Redactie: UvA 
Tekst: Frederieke Genevace
Fotografie: Bram Brussee, 
Bram Belloni 
Vormgeving: Designyard

Kansen voor ondernemers op 
Roeterseiland 

Het amsterdam Center for entrepreneurship wil straks op 
roeterseiland graag de verbinding maken tussen onderzoek 
naar ondernemerschap binnen de faculteiten rechten, 
economie en Bedrijfskunde en maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen en ondernemerschap in de buurt. op basis 
van de ervaringen op science Park, denkt een team na over 
het opzetten van een incubator* op roeterseiland. voor 
huisvesting en begeleiding van startende ondernemers.’

* Een incubator is een broedplaats voor ondernemers en 
ondernemingen. Veelal jonge startende bedrijven krijgen 
hier ondersteuning om een gezonde, goed draaiende 
onderneming te worden.

Winnaars 
prijsvraag 
Win een boek 
de winnaars van de 
prijsvraag in de vorige 
editie van deze krant, 
hebben inmiddels het 
boek Heldhaftig van 
Britta Böhler in ontvangst 
genomen. 

Wendy Bijwaard

‘Kennelijk is 

ondernemerschap 

bij jonge kinderen 

aan te leren.’

‘Een tijdelijk pad is 

nu de oplossing’

in eerste instantie op dat deze 
oplossing vanwege (verkeers)
regelgeving niet mogelijk was. 
Gelukkig heeft het stadsdeel er 
inmiddels toch mee ingestemd 
en is door de UvA opdracht 
gegeven tot het realiseren van 
het tijdelijke voetpad. Ook zijn 

er gaten in de schutting gemaakt 
waardoor de verkeersbegeleiders 
van de aannemer, voetgangers 
en fietsers meer zicht hebben op 
het in- en uitrijdende bouwver-
keer. De oplossing heeft helaas 
langer geduurd dan wenselijk. 
Een openbare weg heeft veel 
verschillende gebruikers waar 
rekening mee gehouden moet 
worden, ook in regelgeving. 
Daarnaast moeten de voor-
gestelde alternatieven worden 
onderzocht en afgestemd met de 
verschillende partijen waaronder 
de aannemer en de gemeente. 
Gelukkig hebben de verkeers-
begeleiders van de BAM in de 
tussenliggende periode goed 
opgelet en waar mogelijk de 
verkeersdeelnemers een handje 
geholpen.
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Bouw afgerond en in gebruik

Geen bouwactiviteiten

Situatie voorjaar 2013

Roeterseilandcampus
Gebouw B en C
Op dit moment vinden de afron-
dende werkzaamheden in de 
hoogbouw van gebouw B en C 
plaats. De gevels van gebouw C 
(over de Nieuwe Achtergracht) 
zijn in juni 2013 gereed. De 
gevels van de laagbouw van 
gebouw B worden de komende 
tijd gemonteerd. Na het wind- 
en waterdicht maken van dit 
gebouw, is ook gestart met de 
afbouw van de collegezalen in 
de laagbouw. Als de definitieve 
gevel staat, krijgen de afbouw-
werkzaamheden een vervolg. 
Ook de bouw van de centrale 
energievoorziening is begonnen. 

Gebouw a
De bouwplaats over de Nieuwe 
Achtergracht is uitgebreid en in 
de Roetersstraat is een schutting 
geplaatst vóór de bouwplaats. In 
februari zijn de sloopwerkzaam-
heden van gebouw A begonnen 
die nog tot najaar 2013 duren. 
De asbestsanering is gestart en 
duurt tot het najaar van 2013. 
Daarna wordt het gebouw per 
verdieping digitaal ingemeten en 
worden de gevels van gebouw 
A één voor één vervangen door 
nieuwe gevels. Volgens de plan-
ning zullen deze werkzaamheden 
voor de zomer van 2014 afge-
rond zijn. 

Naar verwachting wordt er aan-
komende zomer doorgewerkt. 
Er worden vloeren weggehakt 
en gevels verwijderd. Daarnaast 
staan er veel onderdrukmachines 
in verband met de asbestsane-
ring. We verwachten dat deze 
werkzaamheden meer geluid 
gaan veroorzaken. We proberen 
eventuele overlast voor de omge-
ving zoveel mogelijk te beper-
ken. Ook in de zomermaanden 
staat de afspraak met de aanne-
mer dat zij werkzaamheden die 
naar verwachting geluid veroor-
zaken, alleen tussen 08.00 uur en 
16.00 uur uitvoeren. Daarnaast 
heeft de aannemer de opdracht 
zo veel mogelijk geluidsarme 
technieken te gebruiken.

Door de sloopwerkzaamheden is 
er sprake van toenemend bouw-
verkeer. De aannemer heeft alle 
toeleveranciers gemaand niet 
eerder te komen dan afgespro-
ken. Voor toeleveranciers die 
toch eerder op locatie zijn, is 
het niet toegestaan om voor de 
bouw inrit te wachten. Wie dat 
wel doet, wordt door de ver-
keersgeleiders weggestuurd.

In de Roetersstraat zit de stu-
dystore. Hier kunnen studen-
ten van de UvA en HvA die 
hun faculteit op of  vlakbij de 
Roeterseilandcampus heb-
ben hun studieboeken kopen. 
Maar volgens filiaalmanager 
Eva Geerts is de winkel er 
ook voor buurtbewoners. 

‘Nu is het rustig omdat we 
midden in een semester zitten 
en niet in een tentamenperiode. 
Iedereen heeft de boeken die 
hij nodig heeft. Tijdens piek-
momenten is het hier flink druk.’ 
Met een team van drie mensen 
runt Eva de studieboekenwinkel 

die van maandag tot en met vrij-
dag geopend is. ‘Eerst waren we 
ook in het weekend open, maar 
er kwamen te weinig klanten, dat 
loonde de moeite niet. Tijdens 
de kerst- en zomervakantie zijn 
we wel open, met aangepaste 
openingstijden.’ 
De studystore verkoopt studie-
boeken voor universiteiten en 
hbo-opleidingen. In Amsterdam 
zijn meerdere filialen; ieder 
filiaal richt zich op de facultei-
ten die in de buurt zitten. Eva: 
‘Wij verkopen boeken voor de 
UVA-studies Rechten, Instituut 
voor Interdisciplinaire Studies, 
Sociale Geografie en Planologie, 

Economie en Bedrijfskunde, 
Psychologie en Pedagogiek. 
En voor de HvA richten 
we ons vooral op Media en 
Communicatie want dat zit in een 
gebouw hier aan de overkant.’ 
Alles is online te bestellen, 
maar Eva merkt dat veel stu-
denten het prettig vinden om 
even binnen te lopen voordat 
hun college begint. Afhankelijk 
van het aanbod koopt en 
verkoopt de studystore ook 
tweedehandsstudieboeken. 
‘Om aantrekkelijk te zijn voor 
buurtbewoners verkopen we 
ook literatuur, zowel fictie als 
non-fictie en kinderboeken.’

De studystore: voor student en buurtbewoner
in de Buurt

Eva Geerts

Meer informatie over de 
bouwwerkzaamheden 
vindt u op www.uva.nl/
roeterseiland

Voor vragen, ideeën of 
klachten kunt u con tact 
opnemen met Carin  
Bosboom, om gevings-
manager Roeterseiland - 
campus, telefoon nummer: 
020 525 7704 

Of een email sturen: 
Gebiedsregisseur-
roeterseiland-bb@uva.nl

Ook kunt u terecht bij het 
informatiepunt Roeters-
eilandcampus, elke 
woensdag van 15.00 tot 
17.00 uur in de hal van 
Gebouw E, Roetersstraat 11. 
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Gebouw a
asbestsanering

sloopwerkzaamheden

montage gevels

ruwe afbouw / primaire installaties

Gebouw B
ruwe afbouw en installaties podium

afbouwwerkzaamheden podium

afbouwwerkzaamheden gebouw B

testen

inhuizen en ingebruikname

Gebouw C 
montage gevel

afbouwwerkzaamheden gebouw C

testen

inhuizen en ingebruikname 

Bovenstaande planning is indicatief. Raadpleeg voor actuele informatie de website en buurtberichten. 

‘Mijn dag begint om kwart voor 
zes, ik zet pionnen neer zodat 
auto’s niet met een rotvaart 
door de bocht racen. En ik zorg 
ervoor dat bouwvakkers niet 
doorrijden naar de bouw zodat 
bewoners geen overlast  hebben. 
De rest van de dag ontvang ik 
alle leveranciers en wijs hen 
de weg zonder dat er opstop-
pingen ontstaan. Ik probeer 
ervoor te zorgen dat de buurt 
’s ochtends rustig kan slapen. De 
buurt vraagt me van alles. Heel 
soms mogen ze van mij achter 
de pionnen parkeren, als het 
druk is. Ik word door de buren 
verwend met koffie en koekjes.’ 
Dat is het voordeel van mijn 
achternaam, lacht Karin. ‘Ik kan 
met veel mensen overweg.’ 

Verkeers regelaar 
Karin Overweg

even voorstellen

Karin Overweg in de Valckenierstraat



Roeterseiland heeft een rijke 
historie waar we de komende 
tijd aandacht aan besteden. 
Dat doen we met medewer-
king van bewoners, medewer-
kers en studenten die zich in 
deze historie hebben verdiept. 
In dit deel het verhaal van 
Kriterion, bioscoop, studen-
tenvereniging én kroeg sinds 
1945. 

Kriterion kent een lange, woelige 
geschiedenis die begon tijdens 
de Tweede Wereldoorlog met 
de verzetsgroep rond Wouter 
van Zeytveld en Piet Meerburg. 
Deze Amsterdamse studenten 
wisten joodse kinderen onder 
te brengen bij onderduikadres-
sen buiten de stad. Dit dankzij 
de hulp van Fiedeldij Dop, een 
bevriende huisarts die door 
contacten bij de politie vroeg-
tijdig op de hoogte was van 
op handen zijnde razzia’s. De 
groep rond Van Zeytveld en 
Meerburg redde ook ongeveer 
duizend joodse kinderen uit de 
crèche tegenover de Hollandse 
Schouwburg, die daar waren 
geplaatst in afwachting van 
transport naar Duitsland.

De verzetsgroep bestond gro-
tendeels uit studenten die door 
de omstandigheden gedwongen 
waren hun studie stop te zetten. 
Zij voelden er weinig voor hun 
verworven onafhankelijkheid na 
de bevrijding weer op te geven. 
Nog ruim voor het einde van 
de oorlog vatte de inmiddels 
25-jarige Meerburg dan ook 
het plan op voor een commer-
ciële bioscoop waar studenten 
konden werken. Zo konden ze 
alsnog afstuderen zonder afhan-
kelijk te zijn van hun ouders of  
de overheid.

Op 1 juni 1945 werd de 
Stichting Onderlinge Studenten 

Steun opgericht met als doel 
“studenten aan de Amsterdamse 
Universiteiten in staat te stellen 
zelf  de kosten van hun studie 
te verdienen.” Het verwaar-
loosde verenigingsgebouw van 
de joodse arbeidersvereniging 
Handwerkers Vriendenkring 
dat in de oorlog door de NSB 
was geconfisqueerd, werd 
opgekocht met ingezameld geld 
en omgebouwd tot bioscoop. 
Op 6 november 1945 opende 
Kriterion de deuren en was 
onmiddellijk een succes. 

Kriterion speelde een belang-
rijke rol in de Amsterdamse 
studentenwereld. De Algemene 
Studenten Vereniging 
Amsterdam (ASVA), eveneens 
een initiatief  van studenten uit 
het verzet, was bijvoorbeeld 
tot 1966 in het pand aan de 
Roetersstraat gevestigd.
Naast het filmtheater initieerde 
de Stichting een aantal andere 
projecten om studenten aan 
werk te helpen: in 1949 werd 
de oppascentrale Kriterion 
opgericht en in 1960 werd de 

benzinepomp aan de IJburglaan 
geopend. Beide bestaan tot op 
de dag van vandaag en worden 
nog steeds beheerd door de 
Stichting.

In de jaren zestig ontstond 
er een kloof  tussen het 
Stichtingsbestuur en de stu-
denten die in het filmtheater 
werkten. De studenten eisten 
meer inspraak in het beleid. 
De generatiekloof  scheurde 
open in 1982 toen de Stichting 
besloot filmtheater Kriterion 
op te heffen; het nieuwe stel-
sel voor studiefinanciering zou 
werken naast de studie overbo-
dig maken. De medewerkers van 
Kriterion bezetten het pand, 
organiseerden zichzelf  in een 
vereniging en verklaarden zich 
onafhankelijk. De Stichting ging 
na een aantal weken van stevig 
onderhandelen overstag. De 
studenten mochten het filmthea-
ter voortaan zelfstandig  beheren. 
Het filmtheater is vanaf  16 
september 1982 dan ook een 
officiële vereniging en vierde in 
2008 haar 25-jarig jubileum.

roeterseiland toende droom van 

‘De Hogeschool van Amsterdam 
en de Universiteit van 
Amsterdam ontwikkelen open 
stadscampussen. Als die straks 
klaar zijn, betekent dat meer dan 
een verdubbeling van het aantal 
studenten ten opzichte van nu. 
En heel veel van die studenten 
maken gebruik van de metro en 
de openbare ruimte. Mijn wens 
is dat gemeente, buurtbewoners 
en ondernemers de toename van 
het aantal studenten als een kans 
zien. 
Het Weesperplein is nu een 
saai verkeersplein, met weinig 
aantrekkelijke voorzieningen. Ik 
hoop dat het plein straks minder 
gedomineerd wordt door auto-
verkeer en meer een echt plein 
wordt met winkeltjes en horeca-
gelegenheden. Een levendig plein 
waar je overheen loopt en elkaar 
ontmoet en waar kleine lokale 
ondernemers een kans krijgen 
en wellicht ook studenten. Zo 
komt op de begane grond van 
de Universiteitsgebouwen in de 
Roetersstraat straks bijvoorbeeld 
de Wetwinkel waar studenten 
mensen uit de buurt juridisch 

advies geven. Misschien kan dat 
op het Weesperplein ook, met 
een pedagogisch spreekuur of  
hulp bij het invullen van belas-
tingaangiften. De voorzieningen 
op het plein zijn wat mij betreft 
in principe voor iedereen.
De middelen van de gemeente 
en de stadregio voor de inrich-
ting van het plein zijn helaas 
beperkt. De eerste prioriteit is de 
veiligheid. Er worden nu goede 
aanpassingen voorgesteld die 
daarop zijn gericht. Dat is fijn. 
En ik hoop dat het plein dan 
langs ‘organische weg’ ook een 
aantrekkelijk leefgebied wordt. 
Als de gebouwen er staan en 
de studenten rondlopen, is dat 
hopelijk een prikkel voor onder-
nemers om zich op en rondom 
het Weesperplein te vestigen. Zo 
kan het gebied zich langzaam en 
gestaag ontwikkelen.’

Jenneke Haaksma, 
programmamanager 
Roeterseilandcampus UvA 

Kriterion’s woelige historie

sinds 1945
De bar van Kriterion

Jenneke Haaksma

‘Een levendig plein 

waar je elkaar 

ontmoet’

Het definitieve ontwerp 
voor de nieuwe inrichting 
van de buitenruimte van de 
Roeters eilandcampus is klaar. 
Een toelichting van Sanne 
 Doelman, projectmanager 
buitenruimte.

‘We sluiten met dit ontwerp aan 
bij de buurt en de stad door 

het grachtenprofiel van rode 
klinkers, banden en bomen 
langs het water door te trekken. 
Tegelijkertijd voegen we daar 
een eigen identiteit aan toe met 
een zogenoemd lint van witte 
klinkers. Een pad dat gebruikers 
naar de entrees van gebouwen 
leidt en naar bijzondere plekken 
op de Roeterseilandcampus.’

Voor het definitieve ontwerp 
heeft de UvA in diverse fases 
overleg met gebruikers georgani-
seerd. ‘Studenten, medewerkers 
en buurtbewoners. Want het 
wordt een open stadscampus 
die 24 uur per dag voor ieder-
een toegankelijk is.’ Het laatste 
overleg met buurtbewoners 
vond februari jongstleden plaats. 

Tijdens dat overleg lichtte Jana 
Crepon, landschapsarchitect van 
ontwerpbureau Inside Outside, 
het definitieve ontwerp toe. 
‘Iedereen reageerde enthousiast 
en vindt het een mooi ontwerp. 
Wel werden er kritische vragen 
gesteld, vooral over het toekom-
stig beheer van de buitenruimte. 
De UvA zal maatregelen over 

het beheer afstemmen met de 
betrokken partijen’, aldus Sanne. 
Na de inrichting van het gebied 
rondom CREA is straks de 
 binnentuin van gebouw G en D, 
waar de faculteit Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen is 
gevestigd, klaar. Voor rest van 
de buitenruimte wordt nu de 
uitvoeringsplanning gemaakt. 

‘Dat gebeurt in afstemming met 
de andere bouwprojecten. We 
moeten steeds in de gaten hou-
den dat de gebouwen toeganke-
lijk blijven en de bedrijfsvoering 
door kan gaan.’ De rest van de 
buitenruimte wordt in 2014 en 
2015 aangelegd. 

‘We sluiten met dit 

ontwerp aan bij de 

buurt en stad.’
Toekomstige situatie van de buitenruimte gezien vanaf de kant van gebouw H aan de Roetersstraat

Open stadscampus voor 
iedereen toegankelijk


