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Roeterseilandcampus

‘Het waren turbulente tijden, 
maar ik heb hier de afgelopen 
twee jaar met veel plezier 
gewerkt. Voor de informatie-
voorziening naar bewoners en 
ondernemers werkten we nauw 
samen met de UvA. Klachten 
probeerden we samen op te 
lossen, maar dat ging niet altijd 
goed. 

Lessen
Toen omwonenden vanwege de 
overlast aan de bel trokken bij 
de gemeente, hebben we op laste 
van de rechter afspraken 
gemaakt waarmee iedereen kon 
leven, bijvoorbeeld over 

werktijden en de toegestane 
mate van geluidsoverlast. Je kunt 
nog zoveel en goed bedoeld 
communiceren, als je overlast 
veroorzaakt wordt het toch 

lastig. Daarom hebben de UvA 
en BAM naast alle formele 
bijeenkomsten ook informeel 
overleg ingevoerd. Een paar 
bewoners van aangrenzende 
woonblokken, de omgevings-
manager van de UvA en ik, 
gewoon met koffie aan tafel. Dat 
werkt veel beter. Je kunt zaken 
in informele sfeer met elkaar 
bespreken. De lijnen zijn kort en 
er is meer begrip voor elkaar. 
Belangrijke lessen die ik mee-
neem: communiceer op tijd, 
neem je omgeving altijd serieus, 
geef  grenzen aan en wees eerlijk. 
En, informeel overleg is goud 
waard!’

‘De campus wordt steeds meer 
onderdeel van de buurt’ zegt 
Karin Breen, onderwijs-
coördinator bij de Amsterdam 
School of  Economics, 
 onderdeel van de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde. 
 
‘Een goede ontwikkeling. Als 
School of  Economics willen we 
 middenin de maatschappij staan. 
Er ontstaat nu een levendige 
 campus die meer verbinding heeft 
met de omgeving. Dat bevordert 
minder navel staren en meer naar 

buiten gericht zijn.’ Volgende 
 zomer verhuist Karin naar een 
vernieuwd gebouw aan de 
 Roetersstraat (gebouw E), waar 
de hele school weer wordt her-
enigd. ‘We hebben drie jaar aan de 
 Valckenierstraat gezeten en weinig 
overlast gehad, maar we zaten wel 
verspreid over twee locaties, dus 
ik verheug me op de verhuizing. 
Nu alle gebouwen op de campus 
zo strak en modern zijn, valt wel 
op dat ons ‘nieuwe’ gebouw wat 
verouderd is. De facel ift lijkt me 
dus een goede zaak’. 

Midden in de maatschappij

Ton Hemels is bouwmanager bij de BAM. Na de  oplevering van gebouw B/C 
aan de Nieuwe Achtergracht op de Roeterseilandcampus zit zijn job erop. Hij 
was, en is nog even, verantwoordelijk voor het reilen en  zeilen op de bouwplaats 
en contactpersoon voor de UvA bij klachten van omwonenden. Een terugblik.

Ton Hemels in gesprek met studenten op de bouwlocatie

Dat vertelt Wil van Zijl, hoofd 
Interne Dienst Roeterseiland  
bij Facility Services, het team 
dat verantwoordelijk is voor  
de verhuizing van de Faculteit 
der Maatschappij- en 
Gedrags  wetenschappen 
(FMG).

‘Het is een megaproject, de 
verhuizing van FMG naar 
gebouw B/C. We zijn nu 
bezig met de voorbereidingen 
voor de inrichting van het 
gebouw. Van de plek van 
toilet houders, haakjes voor 
jassen en tassen tot en met 
kamernummers en bordjes 
met vluchtroutes. Geen detail 
wordt gemist. Het is de basis. 

Als die voor elkaar is, kun  
je verhuizen.’ Een flinke klus 
voor een gebouw van tien 
verdiepingen en 42.000 
vier kante meter. ‘We proberen 
de verhuizing met zo min 
mogelijk overlast voor de 
omwonenden te regelen, door 
bijvoorbeeld verschillende 
ingangen van het gebouw te 
gebruiken en goede afspraken 
te maken met leveranciers 
over lever tijden. Maar hele-
maal zonder overlast zal niet 
gaan.’ Volgens Wil van Zijl 
verloopt alles tot nu toe 
soepel. ‘Het is dan ook niet 
de eerste faculteit die  
verhuist, dus we weten wat  
we moeten doen.’

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

In de zomer van 2014 
staat de verhuizing van 
FMG gepland.
 
In het eerste kwartaal van 2014 
wordt gebouw B/C door de  
BAM opgeleverd aan Huisvestings-
Ontwikkeling. Facility Services  
start met de inrichting vanaf  
april 2014.

Informeel 
overleg is 
goud waard

Wat moet er allemaal gebeuren als 
het gebouw straks is opgeleverd? 



DUURZAAMHEID IN DE BUURT

Duurzame oplossingen

‘Blij dat ik een baan heb’
Amar Toelsie (20) werkt bij  
de UvA, via Pantar. Hij doet 
terreinbeheer en kleine  
klusjes in de gebouwen. 

Werk-leerbedrijf  Pantar biedt 
werk aan 3.500 mensen uit 
Amsterdam en Diemen die 
niet op eigen kracht een baan 
kunnen vinden. Dat zijn onder 
andere jongeren tot 27 jaar 
die bijvoorbeeld gestopt zijn 
met school, maar ook men-
sen met een indicatie sociale 
werkvoorziening.

Aardige collega's
Amar is eigenlijk opgeleid als 
lasser. ‘In de toekomst wil ik 
graag als lasser aan de slag. Via 
dit leerwerktraject kom ik in een 
vast werkritme. Het bevalt me 
hier. Het werk is afwisselend en 

mijn collega’s zijn aardig. Ik ben 
heel blij dat ik een baan heb. 
Als ik het goed doe, wordt mijn 
jaarcontract verlengd.’

Win-win
De UvA maakte al eerder gebruik 
van de diensten van Pantar. 
‘Voor het bouwrijp maken van 
Roeterseiland’, zegt Peter van 
’t Klooster, manager bij Pantar. 
‘Dat beviel zo goed, dat ze ons 
nu ook voor reguliere dienstver-
lening inzetten. Momenteel doet 
Pantar het zalen- en terreinbeheer  
op de Roeterseilandcampus.’ 
Een win-win situatie volgens 
hem. ‘UvA/HvA heeft voor een 
goede prijs, kwalitatief  goede 
mensen aan het werk en onze 
jongeren kunnen bij een 
gerenommeerd bedrijf  werk-
ervaring opdoen.’ 

Ruim twintig jaar woont 
mevrouw Jette de Rooij (78) 
op de Plantage Muidergracht. 
Ze is dus gewend aan 
studentenrumoer. 

‘Ik heb altijd geweten dat er veel 
verkeer van studenten zou zijn, 
maar dat de studentenpopulatie 
zo drastisch zou toenemen, heb 
ik niet kunnen voorzien.’ Door 
de renovatie verandert de sfeer 
in de buurt. ‘Neem alleen al het 
winkelaanbod. Vroeger deed ik 

boodschappen bij de slager en 
de bakker, de afgelopen tien jaar 
zijn die veelal vervangen door 
horeca.’ 

Jonge mensen
Toch is ze ook blij met het 
universitaire leven om zich 
heen, dat weliswaar soms druk 
en lawaaierig is, maar ook 
sociale levendigheid geeft en 
een veilig gevoel. ‘Er zijn altijd 
jonge mensen op straat, van een 
behoorlijk kaliber en zonder 

slechte bedoelingen.’ Vroeger 
werkte Jette de Rooij in de 
stadsvernieuwing. ‘Dus ik weet 

dat vernieuwing overlast geeft 
en verdraag dat. Alleen van de 
zomer werd het me teveel en 
heb ik me laten verleiden om 
te klagen. De werkzaamheden 
duurden twee weken langer dan 
aangegeven, ik was ziek, het was 
29 graden en vanwege het lawaai 
kon ik amper ventileren. 

Bloemen
De UvA bood me een andere 
plek aan om te logeren, maar 
vanwege ziekte kon ik mijn 
huis niet uit. Vervolgens kreeg 
ik een prachtige bos bloemen. 
Dat vond ik toch vertederend, 

ondanks mijn woede.’
Ze is tevreden over de informa-
tievoorziening en bezoekt vaak 
informatiebijeenkomsten. ‘Ik 
moet wel eens lachen als ze de 
plannen presenteren: in 2018 
wandelt u over een prachtige 
campus. Dan denk ik: in 2018 
kan ik geen stap meer verzetten.’  

De campus wordt volgens Jette 
de Rooij heel mooi. ‘Maar’, 
waarschuwt ze, ‘iets moois heeft 
een aanzuigende werking, dus er 
moet geld zijn voor onderhoud 
en beheer, anders kan het een 
bron van problemen worden.’ 

Tijdens de verbouwing van de 
mensa op de Roeterseiland-
campus kunnen UvA-studenten 
als ze dat willen voor een 
broodje of  soep ook terecht  
in de restaurants van het  

Theo Thijssen- en het Benno 
Premsela huis op de Amstel-
campus. In het Theo Thijssen-
huis zijn ook warme maaltijden 
verkrijgbaar.

Openingstijden: Open maandag tot en 
met vrijdag, Benno Premselahuis, 
Rhijnspoorplein 1, 10.00 tot 14.00 uur. 
Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4, 
11.30 tot 19.00 uur.

Alternatief voor UvAstudenten op Amstelcampus

Bouw soms vervelend voor buurt

Wat is Join the Pipe?
Stichting Join the Pipe is een non-profit organisatie die zich inzet voor 
een eerlijke verdeling van schoon drinkwater wereldwijd. Het doel is 
iedereen, overal ter wereld, voorzien van schoon drinkwater en het 
gebruik van milieuvervuilend, voorverpakt water zoals plastic weg-
werpflessen en waterkoelers tegengaan. Van de opbrengst van de 
Join the Pipe producten zoals duurzame drinkwaterflesjes en Join the 
Pipe kraanwatertappunten, worden  water- en sanitaire voorzieningen 
in ontwikkelingslanden  gerealiseerd. Denk aan drinkwaterputten. 

Hoe zet de UvA Join the Pipe in?
In alle onderwijs- en kantoorgebouwen van gebouw A en B/C en de 
openbare ruimte komen tappunten van Join the Pipe waar je gewoon 
kraanwater kunt tappen. Deze komen in de plaats van de oude 
waterkoelers. De investering voor de aanleg van de tappunten is 
eenmalig en wordt binnen vijf jaar terugverdiend omdat de UvA 
geen waterkoelers meer hoeft te huren.

Wat levert het op?
De plaatsing van de kraanwatertappunten bespaart veel geld en 
energie. Behalve dat we geen waterkoelers meer huren, importeren 
we ook geen voorverpakt water meer uit Europese landen als België, 
Frankrijk en Italië. Dit scheelt geld en energie en ook milieuvervuilend 
vervoer over de weg. Bovendien; per tappunt dat de UvA aanschaft, 
gaat er een bedrag naar een waterproject in de derde wereld.

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 kraanwater als 
duurzaam alternatief  voor waterkoelers. Hieronder het 
waterproject Join the Pipe toegelicht. 

8 5.185 2,81
tappunten in 
gebouw A en 
B/C

KWH is de besparing 
aan elektriciteit per 
jaar

ton is de vermin-
dering van CO2-
uitstoot per jaar

Meubilair met 
korting 
 
Een gedeelte van het afval 
dat Pantar op de Roeters-
eilandc ampus inzamelt, 
wordt hergebruikt. Zo zijn in 
de eigen meubelmakerij 
nieuwe tafels van oude 
pallets gemaakt,  
naar een ontwerp van Jan 
des Bouvrie. Voor UvA/HvA-
medewerkers zijn deze 
tafels met korting te koop.
  
Meer informatie:  
www.uva.nl/
roeterseiland-krant

'Iets moois heeft een 
aanzuigende werking 
dus er moet geld zijn 
voor onderhoud en 
beheer'
 
Mevrouw Jette de Rooij

Meubelmakerij Pantar

Lees meer over Join the Pipe op www.uva.nl/roeterseiland-krant



Van bibliotheek tot  
modern learning centre

Gebouw A
 
Roetersstraat 15
Het werk in gebouw A heeft een periode stilgelegen. De sloop- en saneringswerkzaamheden zijn  inmiddels 
weer gestart en zullen naar verwachting tot het tweede kwartaal van 2015 duren. Vervolgens vinden de 
overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de bouw van de entreehal tussen gebouw A en B/C, plaats. Ge-
plande oplevering van het gebouw is 2016, de faculteit zal het gebouw naar verwachting in 2016 betrekken.

Gebouw B/C
 
Nieuwe Achtergracht 166
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit gebouw. Het gebouw wordt begin 2014 opgeleverd 
door de aannemer. Vervolgens wordt gestart met het inrichten van het gebouw. Studenten en medewerkers 
van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen kunnen vanaf het collegejaar 2014-2015 aan 
de slag in dit gebouw op de Roeterseilandcampus. 

Gebouw E en H 
 
Roetersstraat 13
De komende maanden vinden interne verbouwingen plaats in gebouw H en E aan de Roetersstraat.  
In  gebouw H is na de verbouwing vooral ruimte voor studieplekken en de nieuwe bibliotheek. Verder 
 bevinden zich daar na de zomer Café Krater, een intern gerichte horecagelegenheid en onderwijs-  
en  computerpracticumzalen. 
In gebouw E krijgen de bestaande kantoorverdiepingen een upgrade en zal de hal worden gerestyled.  
Aan de achterzijde van de hal komt een draaideur waardoor een nieuwe verbindingsroute ontstaat naar 
gebouw A en B/C. In de hal komt een balie voor het Student Information Centre en een nieuwe plek voor 
evenementen zoals Room for Discussion. De geplande oplevering en inhuizing van beide gebouwen is eind 
zomer 2014.

De bouw van de Roeterseilandcampus vordert gestaag. Hieronder een overzicht.  

Vanaf  september 2014 zijn er aan 
de Roetersstraat 1035 studie plekken 
beschikbaar. 'Tot die tijd is het nog 
wel even behelpen', aldus Robin van 
Schijndel, verantwoordelijk voor de 
bibliotheeklocaties van de UvA.

Want gebouw H wordt verbouwd tot een 
eigentijdse bibliotheek met studieplekken 
en een collectie, één integrale voorziening 
in één gebouw. De verbouwing duurt 
tot en met de zomer. 'Dat betekent dat 
we tot die tijd ruim 400 studieplekken 
missen. Daarom hebben we een aantal 
alternatieven gerealiseerd zoals aan de 
Plantage Muidergracht (gebouw N), in 
de Universiteitsbibliotheek aan het Singel 
en in de Artis Bibliotheek, waar plekken 
zijn vrijgemaakt voor studenten in de zaal 
waar de schrijver Redmond O'Hanlon 
vaak zit.'

Tijdelijk tekort 
'We hebben voor alle UvA-studenten in 
totaal 3000 studieplekken beschikbaar. 
Ondanks de tijdelijke voorzieningen, 
blijven we tot september plaatsen mis-
sen. De student zal de komende tijd 
dus wel meer moeten zoeken naar een 
studieplek en soms langs twee locaties 
moeten fietsen.' Van Schijndel heeft 
veelvuldig overleg gehad met de Centrale 
Studentenraad en de facultaire studenten-
raden. 'Studenten erkennen het probleem, 
maar willen natuurlijk het liefste stude-
ren op de Roeterseilandcampus. Helaas 
is dat het komende half  jaar niet altijd 
mogelijk.'
Tijdens de tentamenweken, als er extra 
vraag naar studieplekken is, worden ove-
rigens extra onderwijszalen beschikbaar 
gesteld voor studie. 'Studenten kun-
nen via hun mobiele telefoon checken 

welke onderwijszalen per dag beschik-
baar zijn. Zo proberen we het tekort te 
neutraliseren.'

E-books
De verbouwing van gebouw H past in 
een wereldwijde trend waarbij de oude 
wetenschappelijke bibliotheek omge-
vormd wordt naar een bibliotheek nieuwe 
stijl waarin samenwerken, ontmoeten, 
leren en studeren centraal staan. Voor 
de boekencollectie is ook een oplossing 
gevonden. Deze verhuist tijdelijk naar de 
Plantage Muidergracht (gebouw P). 'De 
verhuizing geeft ons de gelegenheid de 
boeken, die straks naar het depot gaan, 
alvast te selecteren', zegt Van Schijndel. 
'We moeten namelijk een aanzienlijk aan-
tal meters collectie vrijmaken voor meer 
studieplekken. In overleg met studenten 
en medewerkers is ervoor gekozen om 
niet alleen de meest geleende boeken, 
maar ook alle boeken van de afgelopen 
drie jaar te behouden. De rest gaat naar 
het depot. Aangevraagde boeken worden 
binnen één dag op elke gewenste locatie 
geleverd. De groei van de collectie  
betreft vooral e-books; dit aandeel  
neemt jaarlijks toe.'

Meer informatie over de tijdelijke voorzieningen: 
www.uba.uva.nl/rec en  
www.uba.uva.nl/en/rec 
 
 

Kijk voor meer bouwinformatie en de plattegrond op  
www.uva.nl/roeterseiland-krant 

Wist u dat
De UvA de grootste universiteitsbi-
bliotheek van Nederland heeft met 
120 strekkende kilometer boeken en 
inmiddels bijna 300.000 e-books.

Bekijk de Roeterseilandcampusfilm! 

oude situatie

BOUWINFORMATIE

Meer weten over de Roeters-
eilandcampus? Benieuwd naar  
de ideeën van studenten, 
medewerkers, ondernemers en  
de buurt over de campus nu en  
in de toekomst? 

 
Bekijk de film op 
www.uva.nl/roeterseiland-film



Boudewijn Oranje op het Weesperplein

Op bezoek bij deelnemende ondernemer De Pizzabakkers

Marketinguitdaging voor 
studenten en ondernemers

Beroemde wetenschappers brengen sfeer 

Een gratis ondernemers advies 
op maat. Dat aanbod voor een 
advies door studenten van de 
commissie Marketing  
Consultancy Group kregen  
de ondernemers rondom de 
Roeterseilandcampus van  
de UvA. Zes ondernemers 
meldden zich aan.

Ouderejaarsstudenten en 
commissieleden Hester Muhring 
en Sellina Menso bezochten de 
zes ondernemers. ‘Het zijn 
vooral mensen uit de horeca-
branche die vrijwel allemaal 
aangeven dat hun inkomsten 
teruggelopen zijn sinds de 
verbouwingen op Roeterseiland. 
Daarom zien de ondernemers 
het als een kans om met studen-
ten te kijken naar mogelijke 
marketingacties’.

Hester en Sellina selecteerden 
twaalf  studenten van de  
UvA Marketing Associatie 
Amsterdam die een korte 
opdracht omschrijving kregen  

en zich moesten inlezen in de 
bedrijfs plannen van de betref-
fende bedrijven. Half  februari 
organiseert de Consultancy 
Group in samenwerking met 
Huisvestings Ontwikkeling van 
de UvA een dag waarop de 
ondernemers zich presenteren 
aan de studenten en hun 
marketingvraag neerleggen. 
Daarna gaan de studenten per 
tweetal in gesprek met de 
ondernemers ‘die in feite een 
unieke kans krijgen om een 
advies van hun doelgroep te 
ontvangen.’ 
Wat Hester en Sellina tot nu  
toe opvalt? Ondernemers zijn 
duidelijk in hun standpunt.  
‘Zo heeft een ondernemer al 
aangegeven dat hij geen  

marketingbudget heeft. En  
een ander wil per se niets met 
kortingsacties doen. Daar ligt 
voor de studenten natuurlijk  
een uitdaging.’

De Consultancy Group  
staat altijd open voor  
nieuwe opdrachten. Dus 
ondernemers wiens interesse 
is gewekt, zijn van harte 
welkom om vrijblijvend 
contact op te nemen met  
de Marketing 
ConsultancyGroup: 
mcg@ma-amsterdam.nl

De Marketing Consultancy Group 
(MCG) is onderdeel van de Marketing 
Associatie Amsterdam (MAA), de 
universitaire intermediair tussen 
marketingtheorie en -praktijk. De MCG 
zet studenten in als consultants bij 
organisaties, waar ze helpen bij 
vraagstukken over marketing-
communicatie, strategievorming en 
verandermanagement. De MCG werkt 
alleen met studenten die aan het 
einde van hun studie zitten.

Straks vindt iedereen 
 makkelijk zijn weg in de 
gebouwen aan de Nieuwe 
Achtergracht. Dankzij een 
duidelijk systeem, ontworpen 
door het Londense, grafische 
bureau Hat-trick design.

Gareth Howat van Hat-trick is 
vanaf  het begin betrokken bij het 
project. 'We hebben op basis van 
alle wensen en eisen een toolkit 
ontworpen. Een  aanvulling op de 
standaard beweg wijzering met 

kleuren codes,  graphics en typo-
grafie voor de herkenbaarheid 
van  faculteiten. 'Makkelijk de 
weg vinden en daarmee een 
 positieve ervaring bij bezoekers 
en gebruikers creëren, dat was 
het doel', vertelt Gareth.  
'Daarvoor hebben we een beeld-
taal ontwikkeld die logica en 
 eenheid in het  complexe gebouw 
brengt. Dat hebben we gedaan  
in nauwe samenwerking met 
 Allford Hall Monaghan Morris, 
de architecten van het gebouw.’ 

Flexibel
Elke zone of  gebied heeft zijn 
eigen specifieke kleur die aansluit 
bij het neutrale kleurenpalet dat  
de architecten in het gebouw 
hebben gebruikt. 'Voor de vorm-
geving zijn we uitgegaan van de 
drie kruizen, het symbool van 
Amsterdam die ook zijn ver-
werkt in het logo van de UvA. 
Op basis daarvan hebben we een 
grafische reeks lijnen ontwikkeld 
waarmee je kunt spelen en waar-
mee een gebouw een eigen iden-

titeit krijgt.' Een flexibel concept 
dat op verschillende manieren 
inzetbaar is. Op een subtiele 
manier, bijvoorbeeld in folies, of  
veel brutaler met grote gekleurde 
nummers op de wanden. 

Reis
Verder worden wetenschappe-
lijke feiten, quotes van weten-
schappers en grote denkers uit 
specifieke vakgebieden in de 
graphics verwerkt. 'Ruimtelijk 
ontwerper Jaap Elzas vult deze 
details nader in. Hij probeert nu 
met de faculteit der Maatschappij- 

en Gedragswetenschappen, 
straks gehuisvest in  gebouw 
B/C, quotes en feiten kenmer-
kend voor deze faculteit te ver-
zamelen. Zo laten we de bezoeker 
als het ware een reis door het 
gebouw maken langs aantrekke-
lijke, soms subtiele en soms 
 aandachttrekkende graphics. 
Deze zijn vooral functioneel en 
helpen je om de weg beter te 
vinden, maar dragen zeker ook 
bij aan de sfeer in het gebouw.' 

Kijk voor voorbeelden van de graphics 
op www.uva.nl/roeterseiland-krant

Win 2 concertkaartjes!
Wat is je wens voor de Roeterseilandcampus in 2014?  
Mail deze naar gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl en  
maak kans op twee kaartjes voor het concert op 18 februari 
van het Nederlands Studentenorkest in het Concertgebouw.  
Kijk op www.uva.nl/roeterseiland-krant voor de actievoorwaarden.

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.

Rommelige aanblik Weesper
plein wordt aangepakt

De centrale stad en Stadsdeel Centrum ontwikkelen samen plannen 
voor de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld voor het 
reguleren van de stroom studenten op het Weesperplein en in de 
Valckeniers straat. Er wordt ook expliciet gekeken naar de capaciteit 
van de metro en naar mogelijkheden om de bewegwijzering onder-
gronds en bovengronds te verbeteren.

Eenheid
‘Op het Weesperplein willen we meer eenheid in het fietsparkeerbe-
heer, bijvoorbeeld door het structureren en duidelijk aanwijzen van 
fietsparkeerplaatsen. Ook gaan we het verlaagde pleintje richting 
Valckeniersstraat aanpakken. Het Weesperplein moet voetgangers-
vriendelijker worden en een meer open karakter krijgen. Overbodige 
objecten zoals de aanwezige muurtjes worden verwijderd’.

Gemengd milieu
Oranje hoopt dat het Roeterseiland veel meer onderdeel van de 
Oostelijke binnenstad wordt en net zo’n gemengd milieu krijgt als de 
rest van de binnenstad. Dat proces is volgens hem al volop gaande. 
‘En dat is fantastisch. Er gebeurt veel in dit gebied, niet alleen bij de 
UvA. Artis en het marine-kazernegebied zijn volop in ontwikkeling, 
er worden huizen gebouwd en nieuwe hotels. En de culturele 
instellingen trekken jaarlijks miljoenen bezoekers.’ 

Stimulans
Hij hoopt dan ook dat alle bedrijvigheid een stimulans is voor de 
economie en werkgelegenheid. ‘Bijvoorbeeld dat zich nog meer 
ondernemers vestigen in de Roetersstraat en dat deze straat verder 
uitgroeit tot een gezellige en leuke straat.’ Zijn actuele zorg is dat de 
UvA oog blijft houden voor de omgeving. ‘Daarin heeft de UvA de 
afgelopen jaren, door schade en schande wijzer geworden, een sterke 
koerswisseling doorgemaakt en dat doen ze nu goed. Hun betrok-
kenheid bij de omgeving is groot.’

‘Advies van de eigen 
doelgroep is uniek’
 
Hester Muhring

Boudewijn Oranje is  portefeuillehouder Bouwen 
en Wonen Stadsdeel Centrum. Een gesprek over de 
 plannen om het Weesperplein te verbeteren. 
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