
Tweede fase van start

In het najaar begint de tweede fase van de herontwikkeling van het Roeterseiland met de renovatie van 

gebouw B/C aan de Nieuwe Achtergracht 166. In deze gebouwen komen onderwijszalen, kantoren en 

voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te 

beperken werkt de aannemer samen met de gemeente aan een voorstel voor de plaats van het 

bouwterrein en de bouwroute. Eind september nodigt de UvA vertegenwoordigers van de direct 

omwonenden uit voor een gesprek waarin de tweede fase nader wordt toegelicht.

Informatiebijeenkomst direct omwonenden

Eind oktober worden de direct omwonenden uitgenodigd voor een presentatie over de bereikbaarheid, 

leefbaarheid en veiligheid van het gebied rondom het Roeterseiland. Paul Doop, vicevoorzitter van het 

College van Bestuur, zal aanwezig zijn om persoonlijk met de omwonenden te spreken.
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Projecten
A:  Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2013 - 2016
B/C:  Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-
 schappen, 2010 - eind 2013
D:  Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-
 schappen, 2010 - medio 2011
I:  CREA/Studentencentrum, 2010 - medio 2011

Bestaande bouw
E:  Faculteit Economie en Bedrijfskunde
G:  Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-
 schappen
H:  Bibliotheek/café/mensa
J/K: Tijdelijke huisvesting
M:  Amsterdam Business School
N:  Amsterdam University College
P:  Onderwijs en onderzoek
T:  Onderwijs en onderzoek
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Roeterseiland, gezien vanaf de Roetersstraat. Links: situatie nu (foto: Marcel van Galen). Rechts: situatie straks (Artist Impression: Allford Hall Monaghan Morris)

Stand van zaken

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (gebouw A) en 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-
schappen (gebouw B/C)
Nu de nieuwbouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI) in het Science Park is opgeleverd, 
is de verhuizing van de FNWI vanuit gebouw B/C gestart. Voor 
de renovatie van de gebouwen A en B/C is een aannemer geselec-
teerd en het bouwteam werkt nu aan de bouwvoorbereiding. 
De uitvoering vindt plaats in twee periodes. 
Van eind 2010-2013: Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen.  
Van 2013-2016: Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

De UvA heeft twee aparte bouwvergunningen aangevraagd.  
De verwachting is dat de bouwvergunning voor gebouw B/C in 
het najaar 2010 zal worden verleend.

Faculteit der Maatschappij en Gedragsweten-
schappen (gebouw D)
Gebouw D wordt gerenoveerd voor de onderzoeks- en labora-
toriumruimten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen. De aanbestedingsprocedure hiervoor is gestart. 
De renovatie start eind 2010. Eind september begint een gespecia-
liseerd bedrijf met de asbestsanering binnen in het gebouw; de 
medewerkers van het bedrijf zijn herkenbaar aan hun bescher-
mende werkkleding. De UvA neemt hierbij uiteraard alle wette-

lijk vereiste veiligheidsmaatregelen in acht. Tijdens de sanerings- 
werkzaamheden is het gebouw afgesloten. De asbestsanering zal 
eind 2010 zijn afgerond.

In januari 2011 start de renovatie met een uitgebreide interne 
verbouwing. De parkeervakken voor en naast het gebouw die nu 
door UvA-medewerkers worden gebruikt, zullen gereserveerd 
worden voor de aannemers.
De monumentenvergunning en de asbestsloopvergunning zijn 
reeds ingediend. Op zeer korte termijn worden ook de bouw-
vergunning en de bijbehorende sloopvergunning aangevraagd. 

Amsterdam Business School (gebouw M)
Het gebouw voor de Amsterdam Business School is begin 2010 
opgeleverd. In de aangrenzende buitenruimte aan de Roetersstraat 
heeft de gemeente planten en straatmeubilair geplaatst. In het 
najaar wordt het gebouw officieel geopend.

Cultureel studentencentrum CREA (gebouw I, voor-
malige Diamantslijperij)
Tijdens de zomermaanden is de aannemer gestart met de funde-
ring en de begane grond van het nieuwbouwgedeelte voor het 
cultureel studentencentrum CREA. Aan het nieuwbouwgedeelte 
zal de komende tijd verder worden gebouwd. De monumentale 
gevel, die nu nog helemaal in de steigers staat, wordt opgeknapt 
en er zullen nieuwe kozijnen worden geplaatst. Het gebouw, dat 
in de zomer van 2011 gereed zal zijn, krijgt zo langzaam weer 
haar oude aanzicht terug.



Eerste paal

Op dinsdag 25 mei is de symbolische eerste paal geslagen voor 
het hele bouwproject Roeterseiland. De eerste fase van de her-
ontwikkeling van het Roeterseiland is gestart met de verbouwing 
van de voormalige Diamantslijperij. Bij dit feestelijke spektakel, 
in samenwerking met cultureel studentencentrum CREA, 
waren onder andere de waarnemend burgemeester Lodewijk 
Asscher en de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de 
UvA, Paul Doop, aanwezig. Voor een impressie van dit feestelijke 
evenement, zie www.uva.nl/roeterseiland -> 25 mei 2010: eerste 
paal Roeterseiland.

Eind 2016 zal de herontwikkeling van het Roeterseiland groten-
deels klaar zijn. Op het Roeterseiland zijn dan de studenten en 
medewerkers van drie faculteiten gehuisvest: Rechtsgeleerdheid, 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Economie en 
Bedrijfskunde. 

Tentoonstelling 

In de centrale hal van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
(gebouw E, ingang Roetersstraat 11) is de tentoonstelling 
‘Roeterseiland Toen, Nu en Straks’ te bezichtigen (op werkdagen 
van 9-19 uur). De tentoonstelling bestaat uit een presentatiewand 
en een maquette van de herontwikkeling van het Roeterseiland.

Foto: UvA, bureau Communicatie

 Feestelijke middag tijdens het slaan van de eerste paal. Foto: UvA, bureau Communicatie



Foto: Marcel van Galen

Gevaarlijke situaties?

Ziet u een gevaarlijke situatie bel dan direct de centrale meldkamer 
van de UvA: telefoon (020) 525 62 60 (dag en nacht bereikbaar).

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact  
op 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, huisadres 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 

Het volgende informatiebulletin verschijnt begin oktober.
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