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In 2010 nam Böhler een sab-
batical. ‘In mijn advocatenkan-
toor was ik na vijftien jaar niet 
meer de vernieuwer die ik wilde 
zijn en deed een stapje terug. 
Ik wilde mij bezinnen op de 
komende jaren en vertrok voor 
een tijdje naar Tenerife. Daar 
verveelde ik me al gauw onge-
looflijk, er waren geen boekwin-
kels niks. Gelukkig kon ik in een 
kleine kiosk detectives kopen en 
die ben ik gaan lezen.’ Het idee 
voor een fictieboek sudderde 
al langer bij Böhler, maar naast 
een drukke advocatenpraktijk 
kwam schrijven er niet van. ‘Op 
Tenerife kwam ik op het idee om 
een detective te gaan schrijven. 
Ik heb zoveel verhalen uit mijn 
praktijk, die ik als basis kan 
gebruiken. Maar alleen schrijven 
wilde ik niet dus heb ik Rodney 

Bolt benaderd, een goede vriend 
van mij. Hij bleek al heel lang 
een detective te willen schrijven, 
maar vond zichzelf  niet sterk in 
het bedenken van plots.’ 

schrijversduo
Schrijversduo Britta Bolt is een 
combinatie van twee sterke 
kanten: Böhlers  kwaliteit om een 
plot uit te denken en Rodneys 
makkelijke pen. ‘Onze samen -
werking is volstrekt  organisch. 
We hebben geweldig veel  plezier 
in het schrijven en over vond-
sten die we doen.’ Waar die 
on    alledaagse hoofd persoon 
vandaan komt? ‘We  hoorden 
een verhaal over de  afdeling 
Uitvaarten voor  anonieme 
doden bij de gemeente Amster-
dam en wisten gelijk dat een 
medewerker van die afdeling 

‘Verhalen uit 
mijn praktijk 
vormen de basis’ 
Britta Böhler, bijzonder hoogleraar Advocatuur aan 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid, schreef  samen met 
Rodney Bolt Heldhaftig, het eerste deel van een 
Amsterdamse misdaadtrilogie. Een gesprek over 
schrijven en de invulling van haar hoogleraarschap.

Britta Böhler is sinds 1 januari 2012 bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de UvA en de vrouwelijke 
helft van schrijversduo Britta Bolt. Nu nog gezeteld in een van de oudste universiteitsgebouwen van 
de UvA, gaat Böhler straks over naar Roeterseiland. ‘UvA heeft natuurlijk de ‘fout’ gemaakt om mij 
de mooiste kamer van de Oudemanhuispoort te geven, dat maakt vertrek lastig. Maar de plannen 
voor de Roeterseilandcampus zijn schitterend. Ik ben dus vooral heel benieuwd.’ 

Britta Böhler en rodney Bolt vormen samen schrijversduo 
Britta Bolt. de detective Heldhaftig gaat over Pieter 
Posthumus, medewerker van het team Uitvaarten van 
de gemeente amsterdam, die begrafenissen regelt voor 
anonieme doden. twee onbekende doden laten Posthumus 
niet los. Hij is ervan overtuigd dat hij een moordenaar op het 
spoor is, ook al denkt de politie daar anders over. 

In het najaar van 2013 verschijnt deel twee van de Posthumus 
trilogie bij de Arbeiderspers.

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 gehuisvest. Een levendige, open 
stadscampus met studievoorzieningen, onderzoekslabs en 
horeca. Actuele informatie over bouwwerkzaamheden 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.
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In het nieuwe jaar is gestart 
met de sloop en bouw
werkzaamheden aan REC 
A. Op verzoek van de UvA is 
dit eerder dan aanvankelijk 

gepland. Een toelichting door 
Riccardo Hartsink, hoofduit
voerder BAM Utiliteitsbouw.

‘De UvA heeft ons gevraagd of  
we eerder konden starten met 
de sloop en bouw van REC A. 
BAM heeft de mogelijkheden 
bekeken en is vóór de kerst-
dagen gestart met voorbereiden-
de werkzaamheden: de aanleg 
van de bouwplaatsinstallatie. 
Daarna konden we daadwer-
kelijk aan de slag. De UvA wil 
de geluidsoverlast van de bouw 
voor  gebruikers en omwonen-
den zoveel mogelijk beperken. 
Daarom streven we ernaar dat 
er in de zomer van 2014 een 
nieuwe gevel voor REC A is.’

sloop en sanering 
‘Op 7 januari beginnen we met 
de sanering, de verwijdering van 

asbest. Dit is nauwkeurig werk 
dat door specialisten gebeurt’, 
zegt Hartsink. Aansluitend start 
de sloop. ‘Alleen het casco van 
gebouw A blijft staan, de funde-
ring en de betonopbouw. We 
slopen eerst inpandig en houden 
de bestaande gevel zolang moge-
lijk in tact. Dat scheelt geluids-
hinder. Pas als in het gebouw 
alle sloopwerkzaamheden klaar 
zijn, slopen we de buitengevel.’ 
Sanering en sloop duren onge-
veer negen tot twaalf  maanden. 
Het aantal medewerkers wordt 
langzaam opgevoerd. Bij de uit-
eindelijke bouw zijn straks 150 
tot 200 mensen betrokken. ‘Hoe 
sneller we werken des te eerder 
kan het gebouw opgeleverd wor-
den en is de overlast voorbij.’

Start renovatie REC A 

Riccardo Hartsink



onze hoofdpersoon zou worden. 
Al schrijvende is zijn karakter 
verder ontwikkeld en het perso-
nage geboren.’ 

Vernieuwing
‘Het schrijversschap is een 
mooie aanvulling op het hoog-
leraarschap’, zegt Böhler. ‘De 
vernieuwing waar ik voor advo-
catenkantoor Böhler naar zocht, 
vind ik in de confrontatie met 
studenten. Lesgeven is bijzonder 
leuk en inspirerend. Zowel in 
het onderwijs als in onderzoek 
staan de ethiek en de ontwik-
keling van de advocatuur in de 
21ste eeuw centraal. Wat is een 
advocaat die deugt? Dat kun je 
niet tot in detail vastleggen met 
regels. Je moet afwegingen leren 
maken binnen bepaalde ethische 
kaders. We moeten nadenken 

over de vraag waar studenten 
hun ethische bagage vandaan 
halen, welk instrumentarium 
we hen kunnen aanreiken. In 
mijn colleges werk ik veel met 
casussen, waarna we afwegingen 
bespreken. Een casus kent nooit 
één juiste oplossing. Dat is vaak 
verwarrend voor studenten. 
Ik laat ze zien welke beroeps-
ethische aspecten je kunt laten 
meewegen in de uitvoering van 
het vak. En ik probeer studen-
ten aan te sporen zich niet te 
beperken tot de verplichte stof. 
Als je goed wilt worden, moet je 
je breed ontwikkelen.’

Rechtenstudenten verlenen 
gratis rechtshulp

Veugelers, ICTO-consultant, 
heeft in opdracht van het Bureau 
Onderwijs Logistiek een werk-
groepruimte als pilot ingericht. 
‘Om meer zicht te krijgen op de 
eisen en wensen voor onderwijs-
ruimtes in de toekomst heb-
ben we samen met studenten, 

docenten en leveranciers die 
wensen en eisen geïnventari-
seerd. Daarbij ging het nadruk-
kelijk niet om fancy, maar om 
reëel. Studenten wilden meer 
in groepen kunnen werken, in 
een ruimte die aan het thuis-
gevoel appelleert. We hebben 

de inrichting van een standaard 
werkgroepruimte losgelaten. Er 
is met kleur gewerkt, de stoelen 
zijn wat luxer, de vloerbedekking 
heeft een streepje.’ 

smartboard
De werkgroepruimte is ingedeeld 
in vijf  groepen van zes tafels die 
van elkaar kunnen worden afge-
schermd met akoestische gordij-
nen. Elke groep heeft een eigen 
beeldscherm waarop de studen-
ten ook hun eigen laptops kun-
nen inpluggen. De docent voert 

Onderwijszaal van de toekomst 
activeert studenten

‘Kunt u niet meer 

van deze zalen 

inrichten? Het is 

hier top.’

Studenten aan het werk in de onderwijszaal van de toekomst.

‘Een spaceachtige ruimte is het niet, maar de nieuwe 
collegezaal is wel ingericht met modern meubilair en 
voorzien van de nieuwste technieken. Alles is gericht 
op functionaliteit,’ vertelt Marij Veugelers projectleider 
van de Onderwijszaal van de toekomst in gebouw D. 

Stel je nieuwe tv voldoet niet 
aan de eisen, of  je scooter 
wordt niet geleverd en je 
wilt onder het koopcontract 
uit. Wat doe je dan? ‘Bij de 
Wetwinkel kunnen we je dat 
precies vertellen’, zegt Fre
derique Hanselaar, rechten
student en medewerker van 
de Wetwinkel. 

‘Naast consumentenrecht, doen 
we huur-, arbeid- en bestuurs-
recht. Je kunt dus bijvoorbeeld 
ook bij ons terecht als je bezwa-
ren hebt tegen de bouw van een 
dakkapel bij de buren, of  als je 
wordt ontslagen en gedoe hebt 
over je ontslagvergoeding.’ 
Bij de Stichting Wetwinkel 
Amster   dam werken veertien 
rechtenstudenten die gratis 
rechts    hulp verlenen aan studen-
ten, kleine ondernemers en 
particulieren. 

spreekuur 
Hanselaar: ‘Als je zelf  de spel-
regels van het recht niet kent, 
kost het veel tijd om dat soort 
dingen uit te zoeken. Wij helpen 
de mensen, van adviseren en 
doorverwijzen tot en met een 
dagvaarding uitvaardigen en naar 
de rechter gaan.’ De studenten 
worden daarin ondersteund 

door tien advocaten uit zowel de 
commerciële als sociale advo-
catuur, die ‘controleren’ of  er 
juist wordt gehandeld. Net als 
de rechtenstudenten, doen zij 
dat op vrijwillige basis. ‘Rechten 
is een theoretische studie’, zegt 
Hanselaar. ‘Voor ons is het goed 
om te weten wat er in de samen-
leving speelt, klopt het wat we 
leren en kan het in de praktijk 
eventueel beter? Die praktijk-
ervaring is enorm leerzaam.’
In de toekomst verhuist de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
naar de Roeterseilandscampus, 
inclusief  de Wetwinkel. Tijdens 
de Plantagetafel eind november 

heeft de Wetwinkel zich daarom 
gepresenteerd aan  omwonenden 
van Roeterseiland. ‘De verhui-
zing duurt nog even, daarom 
verzorgen wij begin 2013 vast 
een speciaal spreekuur voor 
bewoners van deze buurt. 
Datum en locatie volgen in een 
bericht op onze website. Maar 
mensen zijn natuurlijk ook wel-
kom op ons huidige adres op de 
Oudemanhuispoort.’ 

De Wetwinkel heeft dinsdag en don-
derdag inloopspreekuur van 19.00 
tot 21.00 uur. Een afspraak maken 
is niet nodig. Voor meer informatie 
kijk op www.wetwinkelamsterdam.nl

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

Redactie: UvA 
Tekst: Frederieke Genevace
Fotografie: Dirk Gillissen, 
31pictures, Jeroen  Oerlemans 
Vormgeving: Designyard

Last van de bouw en flexplek nodig? 

de Uva probeert de hinder van de bouwwerkzaamheden tot 
een minimum te beperken. toch is enige last niet altijd uit 
te sluiten. Woont en werkt u direct aan de bouwlocatie en 
ervaart u overlast van de bouw? sinds de zomer 2012 biedt 
de Uva hiervoor een oplossing. in Gebouw P aan de Plantage 
Muidergracht is een aantal flexwerkplekken ingericht: een 
overlegruimte; een open werkruimte met printmogelijkheden 
en twee kantoorruimtes die als stiltewerkplek gebruikt 
kunnen worden. 

Wilt u gebruik maken van een flexplek, neem dan contact 
op met onze nieuwe omgevingsmanager Carin Bosboom: 
gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl

Win een boek 
1.  Britta Böhler schreef 

eerder twee non-fictie 
boeken. noem één titel; 

2.  Böhler was tot 2011 lid 
van de eerste Kamer, 
voor welke Partij? 

3.  noem twee bekende 
zaken waarvoor Böhler 
de verdediging voerde. 

stuur uw antwoorden op 
naar: huisvestingsont-
wikkeling@uva.nl

onder de juiste 
inzendingen worden tien 
exemplaren van Heldhaftig 
van Britta Bolt verloot.

Frederique Hanselaar aan het werk in de Wetwinkel
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de centrale regie via een smart-
board, waardoor zijn instructies 
direct worden geprojecteerd 
op de groepsbeeldschermen. 
Veugelers: ‘Met deze opstelling 
is actiever onderwijs mogelijk. 
Studenten werken in groepjes en 
hebben in no time een presen-
tatie in elkaar gedraaid. Alles wat 
de groep doet, is direct zichtbaar 
op het beeldscherm. Voor de 
docent is het geen eenrichtings-
verkeer meer.’ 

Vervolg
‘We zijn drie maanden bezig en 
de pilot is nu al geslaagd’, zegt 
Veugelers. ‘Docenten vinden 
de ruimte heel prettig en de 
nieuwe technieken fijn om mee 
te werken. Studenten zeggen dat 
ze veel creatiever met opdrach-
ten aan de slag kunnen. En 
anderen zien direct wat ze doen, 

dus dat motiveert extra om het 
goed te doen. Bovendien zitten 
de stoelen lekkerder en zijn de 
tafels ruimer. Kortom, de om -
geving is fijner. Ze vragen ons 
of  we meer van dit soort zalen 
kunnen inrichten.’ En dat is 
precies wat er gaat gebeuren de 
komende jaren. Niet alleen op 
de Roeterseilandcampus maar 
ook op de Binnenstadcampus  
en op het Science Park.

Vanaf  februari 2013 kunnen docen-
ten deze werkgroepruimte boeken. 



Wat gaat er de komende maanden gebeuren?
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Situatie winter 2012/2013

Roeterseilandcampus
Gebouw B en C
In de torens van gebouw B en 
C vinden in de eerste helft van 
2013 voornamelijk afbouwwerk-
zaamheden plaats.

Werkzaamheden 
overspanning nieuwe 
achtergracht
Tussen januari en mei 2013 
wordt de gevel geplaatst en 
daarna volgen afbouwwerk-
zaamheden. Op dit moment is 
in de cut-out nog een gedeelte 
van het oude gebouw zichtbaar. 
Vanaf  het tweede kwartaal wordt 
ook dit laatste stukje gesloopt. 
Daarna hebt u een nog beter 
beeld van de doorkijk over de 
Nieuwe Achtergracht.

de collegezalen
De gevels van de laagbouw 
van gebouw B (de college-
zalen tussen CREA en de 
huidige bouwkeet in) worden 
vanaf  januari 2013 geplaatst. 
Daarna volgen ook hier 
afbouwwerkzaamheden. 

reC a
Voor de werkzaamheden aan 
REC A wordt een ponton in de 

Nieuwe Achtergracht aangelegd. 
In januari is ook de asbestsa-
nering gestart, die ongeveer tot 
de zomer van 2013 zal duren. 
De sloopwerkzaamheden lopen 
tot het najaar van 2013, waarna 
de nieuwe gevels in REC A 
geplaatst worden. Het streven 
is om in de zomer van 2014 alle 
gevels gesloten te hebben.

Wie kent ze niet, fietsen van 
De Fietsfabriek: handge
maakte fietsen van goede 
kwaliteit. De broers Erkan en 
Hakan Aypek verkopen ze, 
naast vele fietsaccessoires, 
in hun franchisewinkel op de 
Sarphatistraat 141. 

De Fietsfabriekwinkel zit al een 
jaar of  vijf  op deze plek, de 
broers Aypek zijn sinds twee 
jaar eigenaar. Daarnaast run-
nen ze een scooterwinkel op de 
Haarlemmerweg. 
‘Natuurlijk doen we ook fiets
reparaties,’ vertelt Hakan Aypek. 
‘Voor het plakken van je band 
kan je bijvoorbeeld kiezen uit 
een uur- en een dagservice. 
Kapotte fietsen hebben we altijd 
op dezelfde dag gerepareerd, 
tenzij we een onderdeel moeten 
bestellen bij de leverancier. Dan 
wordt het de volgende dag’. 
Nog steeds snel dus. En snelle 
service daarvan word je als fiet-
ser heel blij. 
‘Onze klanten zijn nu vooral 
buurtbewoners, maar er komen 
steeds meer studenten bij. Voor 
kleine mankementen proberen 
we slimme en simpele oplos-
singen te verzinnen, die we 
vaak gratis uitvoeren. Ook kan 

iedereen hier gratis zijn band 
oppompen, de fietspomp staat 
gewoon voor de deur. We mer-
ken dat mensen dat waarderen 
en terugkomen. Soms vragen 
ze of  we (bak)fietsen verhuren, 
maar daarvoor hebben we helaas 
geen ruimte in de winkel. We 
richten ons echt op verkoop, 
reparatie en snelle service.’ 
Aypek spreekt regelmatig 
klanten die last hebben van de 
bouwperikelen. Zelf  merkt hij er 
niet zoveel van. ‘Ik begrijp best 
dat mensen last hebben van de 
werkzaamheden, maar ik vind 
ook dat Roeterseiland een prach-
tige locatie wordt die veel goed 
doet voor de buurt.’ Volgens 
hem geven de studenten niet 
veel overlast en ‘het is goed om 
in ze te investeren, want zij zijn 
onze toekomst.’ 

‘We richten ons op verkoop, 
reparatie en snelle service’ 

in de BUUrt

Erkan Aypek voor de fietswinkel in de 
Sarphatistraat

‘Je band laten 

plakken kan binnen 

een uur’

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

Met vragen over de 
bouwwerkzaamheden kunt 
u ook bellen: 020 525 7704 

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

Ook kunt u terecht bij het 
informatiepunt Roeters
eilandcampus, elke 
woens  dag 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

Gebouw B
afbouwwerkzaamheden podium

ruwe afbouw en installaties

plaatsen scheidingswanden

fijne afbouw en afmonteren

testen en opleveren

Gebouw C 
montage gevels

ruwe afbouw en installaties

plaatsen scheidingswanden

fijne afbouw en afmonteren

testen en opleveren

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

‘Op 3 december 2012 ben 
ik begonnen en heb ik gelijk 
 kennisgemaakt met mensen uit 
de buurt tijdens een bewoners-
bijeenkomst. Het is fijn dat ik 
een aantal bewoners ken vanuit 
mijn vorige baan als gebieds-
regisseur centrum bij een 
woning   corporatie.
Ik vind het belangrijk om men-
sen op te zoeken en het persoon-
lijke motief  achter hun opvatting 
te kennen. Dan kun je met meer 
begrip voor elkaar samenwer-
ken. Mijn ambitie is om de 
omgeving nog meer te betrek-
ken bij het proces: een kijkje 

in de bouwkeuken te geven. 
Bijvoorbeeld omwonenden of  
ondernemers uitnodigen voor 
een bouwoverleg met aannemers 
en uitvoerders waar mogelijke 
overlast wordt besproken. Laten 
zien wat je doet. Mensen hebben 
recht op eerlijkheid en openheid. 
Zelf  ben ik nogal recht door zee. 
Ik doe wat ik zeg en een slechte 
boodschap breng ik ook.’ 

Begin december namen we afscheid 
van Marianne de Wal. Zij was een 
bekend gezicht als omgevingsmanager 
op de Roeterseilandcampus. Deze 
functie vervulde zij ruim een jaar. 

De nieuwe omgevingsmanager Carin Bosboom 

eVen Voorstellen

Carin Bosboom vervangt vanaf begin 
december 2012 Marianne de Wal



Het Roeterseiland heeft een 
rijke historie, waar we de 
komende tijd aandacht aan 
besteden. Dat doen we met 
medewerking van bewoners, 
medewerkers en studenten, 
die zich in deze historie 
hebben verdiept. In dit deel: 
 Roeters en Sarph ati, een 
verhaal uit het boek van twee 
bewoners Ko van  Geemert 
en Karel  Warmenhoven 
‘Van Artis tot Zeeman, de 
Amsterdamse Plantage en 
Weesperbuurt van A tot Z’. 

Zoveel als over Samuel Sarphati 
(1813 – 1866) bekend is, zo 
weinig weten we over Hendrick 
Roeters (1617 – 1699), afstam-
meling van een hervormd/
doopsgezind Amsterdams 
geslacht. In de jaren zestig 
van de zeventiende eeuw was 
Roeters schepen (wethouder, 
red.) en van 1673 tot 1680 
hoofdschout ( burgemeester, red) 
van Amsterdam. Roetersstraat 
en -eiland zijn naar hem 
 vernoemd. In de zeventiende 
eeuw is Roeterseiland een 
top    locatie van brandewijn-
stokerijen. Als schepen  verkoopt 
Roeters in 1671 namens de 
stad zeventien erven aan 
brandewijn  stokers, waarvan 
twee aan zichzelf. Het blok 
tussen Weesperplein, Nieuwe 
Achtergracht, Dwarsgracht (nu 
Roetersstraat) en Baangracht (nu 
Sarphatistraat) wordt daarom 
al snel Roeterseiland genoemd. 
Tegenwoordig is het geheel in 
gebruik door de Universiteit van 
Amsterdam.

Samuel Sarphati is ongetwijfeld 
een van de meest markante 
Amsterdammers van de negen-
tiende eeuw. Hij is de zoon van 
arme, joodse ouders. Dankzij 
financiële steun van kennissen 
kan Samuel, wiens  begaafdheid 
al vroeg opvalt, medicijnen 
studeren. Hij ontwikkelt zich tot 
een liberaal en idealist. De bloei 
van de stad na 1850 is voor een 
groot deel zijn werk geweest. Zo 
is hij de stichter van de handels-
school, de eerste broodfabriek, 
de Maatschappij van Landbouw, 
de Nationale Hypotheekbank, 
het Amstel hotel, het Paleis 
voor Volksvlijt en van een beter 
systeem voor de inzameling van 
huisvuil. Vooral dit laatste moet 
een enorme sprong voorwaarts 
zijn geweest. Een tijdgenoot: 
‘Er lagen in de beste wijken, op 
de hoeken van de straten, bij 
de kerken afzigtelijke hoopen 
uitwerpselen en afval, door 
de urine aangevreten muren, 

nachtemmers geledigd in de 
traag vloeiende goten.’ Ook de 
stank in de stad moet ondraaglijk 
zijn geweest. Dankzij Sarphati 
komt daarin verandering. 
Ook de straat die naar Sarphati 
is genoemd en die daarvoor 
Schans heet, verandert dankzij 
Sarphati in 1870 in een boule-
vard met, voor die tijd, lichte, 
luchtige en zonnige woningen. 
In de Sarphatistraat staat sinds 
1814 de Oranje Nassaukazerne, 
waar nu 180 huurwoningen en 
kleine bedrijfjes gevestigd zijn. 
In een andere oud-kazerne in 
de Sarphatistraat 470 zit de 
Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten. Behalve de straat wor-
den ook nog een park, een kade 
en een verpleeghuis naar Samuel 
Sarphati vernoemd.

roeterseiland toen

Edward Loos is sinds sep
tember 2012 projectmanager 
Roeterseiland van stadsdeel 
Centrum. Hij is regelma
tig aanwezig op buurt
bijeenkomsten en noemt 
zichzelf  ‘het centrale aan
spreekpunt voor UvA, omwo
nenden en ondernemers.’ 

‘In nauwe samenwerking met 
de UvA proberen we de ont-
wikkelingen in de omgeving 
in goede banen te leiden en 
aanwezig te zijn waar nodig. Als 
stadsdeel hebben wij natuurlijk 
publiekrechtelijke taken zoals 
het verlenen van vergunningen 
voor bouw, exploitatie en hore-
ca, maar ook het wijzigen van 
een bestemmingsplan. Ik kijk 
vanuit die rol naar de omgeving. 
Als er iets geregeld moet worden 
of  mis dreigt te gaan, ben ik het 
aanspreekpunt voor zowel de 
UvA als omwonenden en onder-
nemers’, vertelt Loos. ‘Daarnaast 
hebben we een handhavende 

taak als er niet volgens de richt-
lijnen gehandeld wordt.’
Vanaf  1 september werkt het 
stadsdeel in teams aan om -
gevingsmanagement, waarin 
de teamleden van ontwikkeling 
en beheer en onderhoud van 
de openbare ruimte, nauw met 
elkaar samenwerken. Daardoor 
is er meer afstemming. Loos: 
‘Zo ga ik bijvoorbeeld naar een 
buurtbijeenkomst over sloop 
en bouw van REC A (ontwik-
keling) en de gebieds beheerders 
uit ons team gaan naar een 
bewoners bijeenkomst over ver-
zakkingen in de straat (beheer 
en onderhoud).’ 
Het valt Loos op dat de UvA 
omgevingsmanagement goed 
ter hand heeft genomen. ‘Zo is 
de universiteit veel duidelijker 
en transparanter over  mogelijke 
overlast. Alle onderzoeken 
over trillingen en geluid staan 
tegenwoordig op internet. Dat 
wekt vertrouwen, hoor ik van 
omwonenden.’

Samenwerken en 
aanwezig zijn

Roeters en Sarphati
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‘Sarphati laat stad 

bloeien’

Kerst op de bouw

Paul Doop, vice-voorzitter College van Bestuur UvA 
en HvA, bedankt de medewerkers van de bouw. 

BAM medewerkers in kerststemming.

Christmas Carols gezongen door studenten.

De decanen van de faculteiten rijden het ‘pannenbier’ 
naar de bouwvakkers.

De start van de rondleidingen werd geheel in kerststijl 
aangekondigd. 

Nog één warme hap dan. 

Omgevingsmanagers van de Amstelcampus Miriam 
Leefllang (l) en Roeterseilandcampus Carin Bosboom.  

Kindjes versierden hun eigen bouwhelm.

Toch een beetje een witte kerst op de bouwplaats.

Rondleiding door Gebouw B.

Op 21 december 2012 organiseerde de UvA en BAM Utiliteitsbouw een kerstevent op de bouwplaats 
van de Roeterseilandcampus. Studenten, medewerkers, omwonenden, iedereen was welkom. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd informatie gegeven over de voortgang van de bouw. Er waren 
diverse informatiekramen ingericht en voor geïnteresseerden was er een rondleiding over de bouwplaats. 
De kleintjes konden hun creatieve talenten laten zien in een activiteitenhoek onder begeleiding van 
studenten pedagogiek. Ook is het bereiken van het hoogste punt gevierd, het zogenoemde pannenbier. 
Een geslaagde middag. 


