
In de komende jaren investeert de Universiteit van Amsterdam flink in de herontwikkeling van het 

Roeterseiland. Begin 2010 is de eerste fase gestart met de bouwwerkzaamheden aan de Nieuwe 

Achtergracht 170. In de vernieuwde Diamantslijperij wordt CREA gevestigd, het cultureel studenten

centrum van de UvA en verschillende studentenverenigingen. Naar verwachting is het nieuwe  

gebouw zomer 2011 gereed.

Informatiebulletin gaat vaker verschijnen

De UvA vindt het belangrijk om u via dit informatiebulletin de komende tijd goed te informeren over de 

bouwactviteiten en de planning. Dit informatiebulletin gaat daarom vaker verschijnen. Het volgende 

informatiebulletin verschijnt eind augustus.
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Plattegrond Roeterseiland

Zomerperiode

Tijdens de zomerperiode wordt doorgewerkt aan de voormalige 
Diamantslijperij (gebouw I). Ook zijn verhuisbedrijven in opdracht 
van de UvA volop bezig met de verhuizing van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica uit de gebouwen 
aan de Valckenierstraat (J/K) en de Nieuwe Achtergracht (B/C) 
naar het Science Park.

Planning 

De komende weken wordt gestart met het storten van de fundering 
van de begane grondvloer van de voormalige Diamantslijperij (I). 
Hiervoor zal een aantal vrachtwagens rijden voor de aanvoer van 
materiaal. De aannemer zal deze werkzaamheden uitvoeren tij-
dens de bouwvakantie (26 juli t/m 20 augustus 2010). De huidige 
werktijden blijven van kracht. Behalve bovenstaande werkzaam-
heden vinden er vanwege de bouwvakantie geen andere werk-
zaamheden plaats aan de Diamantslijperij. 

Over de verhuizing van de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica uit de gebouwen J/K en B/C hebben wij 
u in juni per brief geïnformeerd. De uithuizing verloopt volgens 
schema. De brief kunt u nalezen op: www.uva.nl/roeterseiland 
(bij omwonenden).

Gevaarlijke situaties?

Ziet u een gevaarlijke situatie bel dan direct de centrale meldkamer 
van de UvA: telefoon 020-525 2222 (dag en nacht bereikbaar).

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact  
opnemen met de afdeling HuisvestingsOntwikkeling via  
huisvestingsontwikkeling@uva.nl.

Liever digitaal?

Ontvangt u het informatiebulletin liever digitaal? Stuur dan een 
e-mail naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl onder vermelding 
van uw naam, adres en e-mailadres, met in de onderwerpbalk: 
infobulletin Roeterseiland. 
In de toekomst gaat de UvA u ook per mail informeren over 
actuele ontwikkelingen. 

Meer informatie 

Uitgebreide informatie over het project Roeterseiland kunt u 
vinden op: www.uva.nl/roeterseiland 
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