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Roeterseilandcampus

‘De universiteitsgebouwen zaten  
verstopt achter een muur. Het 
gebouw over de Nieuwe Achter-
gracht sloot de campus af  van de  
stad. ‘Simpel gezegd’, zo stelt 
Simon Allford, ‘is er een brug 
gebouwd over de gracht en 
daar bovenop is een gebouw 
gezet. Dankzij de opening is de 
campus weer zichtbaar voor de 
stad en vice versa. Het gebied is 
zo onderdeel van Amsterdam en 
voor iedereen toegankelijk.’
 
Onderdeel van de stad
De filosofie achter het ontwerp 
is gebaseerd op het feit dat de 
UvA internationaal bij de top 

van de universiteiten wil horen. 
Dat betekent dat zij een aantrek-
kelijke universiteit moet zijn, 
want studenten kunnen kiezen 
uit vele steden en universiteiten. 

‘Wat de UvA speciaal maakt, is 
dat zij echt onderdeel van de 
stad is en beschikt over prachti-
ge gebouwen.’ Dat trekt volgens 
Allford studenten aan. ‘Ze willen 
verrast worden. En dat is wat 
deze academische omgeving 
middenin de stad doet. Een aan-
trekkelijke buurt, waar een mix 
van studenten, wetenschappers 
van diverse faculteiten en bewo-
ners elkaar kan ontmoeten.’ 
 
Levendige campus 
In de toekomst zullen de 
faculteiten Economie en 
Bedrijfskunde, Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen en 
Rechten hier een plek krijgen. 
‘Het wordt een gebied waar 

iedereen zich welkom voelt.’ Een 
open campus met universiteits-
gebouwen, horeca en gezellige 
terrassen in een aantrekkelijke 
omgeving. Yuk Ming Lam voegt 
daaraan toe: ‘De twee onderde-
len van de campus, aan beide 
kanten van de gracht, worden 

verbonden. Dat doen we door 
een lage voetgangersbrug voor 
de doorkijk te bouwen. Dan is 
de campus één geheel en één 
met de stad.’ 

De campus moet een levendige 
en informele ontmoetingsplek 
worden voor studenten, mede-
werkers en Amsterdammers. 
Dé plek voor maatschappelijke 
discussies, innovatief  onderwijs 
en onderzoek.

Lees de interviews bij de quotes op 
www.uva.nl/roeterseiland-krant

Loop dan langs de bouw-
schutting aan de Roeters-
straat, omgetoverd tot een 
kleurrijk bos. De UvA  
opperde het idee om de 
schutting te beschilderen. 
En de buurt bleek, met alle 
bouwactiviteiten, in te zijn 
voor meer groen en kleur in 
de straat.

Frank de Volder, overbuurman 
en mede-initiatiefnemer heeft 

met veel plezier ‘in het bos’ 
gewerkt. ‘We hebben samen met 
de UvA, Kriterion, kinderen  
uit de buurt en een aantal 
studenten van de Rietveld 
Academie hard ons best gedaan 
de saaie houten schutting om te 
toveren tot een mooi kunstwerk: 
het Roetersbos. De kinderen 
hebben de dieren beschilderd. 
Het is vooral leuk om de vele 
positieve reacties uit de buurt  
te horen!’ 

Wandelen in het Roetersbos? 

De doorkijk vanaf  de campus onder het gebouw over 
de Nieuwe Achtergracht is een feit. Daarmee is het 
zicht op de stad weer in oude glorie hersteld.  
Architecten Simon Allford en Yuk Ming Lam van 
architectenbureau AHMM (Allford Hall Monaghan 
Morris) over het idee daarachter.

‘De doorkijk vind ik 
mooi. Ik zie het ook 
als een symbolische 
doorkijk naar de 
toekomst, die voor 
studenten nog open 
ligt.’
 
Lenneke Vlieger, opleidings-
coördinator bachelor Politicologie en 
tijdelijk ook belast met de verhuizing 
van het Onderwijsbureau naar 
Roeterseiland.

‘De campus krijgt zo 
een open en ruimtelijke 
aanblik. Het grote 
voordeel voor mij is, dat 
de hoofdingang van 
gebouw over de Nieuwe 
Achtergracht straks 
tegenover mijn café 
komt, iets links daarvan.’
 
Stijn Könemann, eigenaar van Café 
De Roeter.

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 studievoor-
zieningen, onderzoekslabs 
en horeca. 

Kijk voor het laatste 
nieuws over de bouw, 
de planning of meer 
achtergrondinformatie op  
www.uva.nl/roeterseiland  
   @roeterseiland

Eén  
met de 
stad

Lunchen met uitzicht op het gebouw over de Nieuwe Achtergracht én de stad.



DUURzAAMhEID In DE BUURT

Duurzame oplossingen
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 slimme verlichting. 
Hieronder enkele verlichtingsmaatregelen uitgelicht.

nieuw verlichtingsconcept
Een lamp vergeet je wel eens uit te doen en daarmee verspil je energie. Dat 
risico is verleden tijd. In het gebouw over de Nieuwe Achtergracht en de 
twee gebouwen daarnaast (Gebouw A, B en C) gaan de lampen voortaan 
aan en uit door middel van sensoren die op beweging reageren. 

Als er iemand binnen komt, gaat 
het licht aan en wordt de ruimte 
verlaten dan gaat het licht auto-
matisch uit.

Aanwezigheidssensoren
Behalve dat de verlichting op 
beweging reageert, werkt het in de 
grote onderwijs- of kantoorruimtes 
ook op basis van aanwezigheid van 
(meerdere) mensen. Is er slechts één 
persoon in een grote kantoortuin 
aan het werk, dan gaat het licht in 
de omgeving van deze persoon aan. 

Zijn er meerdere mensen  
aanwezig dan gaan er automatisch 
meer lampen feller branden.

Daglichtafhankelijk
Bovendien is de verlichting daglichtafhankelijk ingesteld. Dat betekent 
dat bij veel daglicht de lampen minder licht geven en dus minder energie 
verbruiken.

‘Wij kijken uit naar de nieuwe campus’
Barbara Dijkhuis en Auke 
Vleer zijn verweven met 
Roeterseiland en omgeving. 
Ze wonen en werken er en 
hun kinderen gaan naar de 
Boekmanschool. 

Auke is fotograaf  en filmmaker 
en werkt vanuit huis, Barbara 
is ontwerpster en zit met haar 
bedrijf  De Nieuwe Collectie in 
de Weesperzijdebuurt. ‘Wij wer-
ken veel voor de Plantagebuurt. 
Zo doen wij de communicatie 
en publiciteit voor Plantage 
Amsterdam, een samenwer-
kingsverband van zestien cultu-
rele instellingen in de Oostelijke 
Binnenstad zoals Nemo, het 
Joods Cultureel kwartier en 
Artis.’  

Barbara en Auke wonen met 
hun twee dochters in een 

zijstraat van de Roetersstraat. 
Ze staan bijzonder positief  
tegenover de renovatie: ‘Het is 
ingrijpend, maar de UvA doet 
heel erg zijn best om op alle 
niveaus goed te communiceren 
en de overlast tot een minimum 
te beperken. En als om je begrip 
wordt gevraagd, is bijvoorbeeld 
het heien makkelijker te verdra-
gen’, aldus Auke, die als hij zijn 
kinderen naar school brengt 
altijd de aardige verkeersregelaar 
van de UvA groet. ‘Ook als ik 
hem nu ergens anders in de stad 
tegenkom.’ 

Het belangrijkste vinden ze 
dat op het Roeterseiland in 
onderwijs wordt geïnvesteerd 
en tegelijkertijd is de renovatie 
uiteindelijk ook goed voor de 
buurt. Zo zijn ze enthousiast 
over de vergrote doorgang 

over de Nieuwe Achtergracht. 
Barbara: ‘Dit ontsluit het gebied 
en dat is prachtig. De buurt zal 
verjongen met al die studenten, 
er komt meer leven door nieuwe 
business, waaronder cafeetjes en 
restaurants. Wij juichen dat toe 
en verwachten een wederzijds 
effect: studenten komen hier 
ook wonen en maken onderdeel 
uit van de buurt. Dan hebben 
wij bijvoorbeeld oppas voor 
onze kinderen.’  
Barbara wil kijken of  ze 
de Universiteit bij Plantage 
Amsterdam kan betrekken. ‘De 
renovatie en ontsluiting van 
het gebied bieden een kans om 
samen dingen te ontplooien.’

Barbara en Auke werken aan een 
permanente tentoonstelling over de 
Plantagebuurt. Meer informatie op 
www.uva.nl/roeterseiland-krant

‘Studenten komen hier 
ook wonen en maken 
onderdeel uit van de 
buurt: we verwachten 
een wederzijds effect.’

De onlangs geopende fitness-
ruimte op de Amstelcampus 
van de HvA is toegankelijk 
voor UvA studenten en mede-
werkers en buurtbewoners 
van de Roeterseilandcampus. 

‘We bieden hier fitness, groeps-
fitness en sportcursussen zoals 
yoga en free running. In de 
fitnesszaal geven we kleine 
circuittrainingen in groepen 
voor klanten die snel, leuk en 
effectief  willen trainen’, vertelt 
een enthousiaste Marcel van 
den Hoek, locatiemanager van 

Amstelcampus Sport en Fitness. 
‘Je traint hier onder profes-
sionele begeleiding. De sfeer 
is bijzonder door de mix van 
buurtbewoners, medewerkers 
van de UvA/HvA en studenten. 
Het is gemoedelijk en gezel-
lig. Iedereen voelt zich thuis en 
welkom. Onze oudste sporter 
is 85 jaar. In het bijbehorende 
café komen buurtbewoners en 
studenten om samen een voet-
bal- of  andere sportwedstrijd te 
kijken of  gewoon voor een kop 
koffie. Het is hier echt een ont-
moetingsplek voor de buurt.’ 

Amstelcampus Sport en Fitness 
heeft ook een sporthal en 
gymzaal, vooral bedoeld voor 
scholen, gemeente en de US 
(Universitaire Sportvereniging). 

De fitnessruimte is dagelijks geopend 
van 8.00 – 23.00 en in de weekenden 
van 9.00 – 17.00 uur.  
Locatie: Tweede Boerhaavestraat 10, 
www.usc.uva.nl/amstelcampus 
 
Studenten, afgestudeerden en 
medewerkers kunnen sporten met 
korting.

Iedereen welkom in sportcomplex Amstelcampus

Het totale pakket aan verlichtingsmaatregelen levert een flinke besparing op:

Toekomst Weesperstraat
De Weesperstraat kan een mooie groene boulevard voor  
cultuur, onderwijs, wonen en ondernemen worden, die  
weer een eenheid maakt van de Weesperbuurt. Daar vragen 
buurtbewoners, kunstenaars, ondernemers en culturele en 
onderwijsinstellingen op 13 oktober a.s. aandacht voor  
tijdens het culturele evenement De Groene Boulevard.  
Ook de Universiteit van Amsterdam is aanwezig met een  
informatiestand over de Roeterseilandcampus.

Tijd en locatie: van 13.00 – 17.00 op het Weesperplein bij het metrostation.
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BOUWInFORMATIE
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Bouw afgerond en in gebruik
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Gebouw Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Gebouw A) 
De asbestsanering op de derde t/m tiende verdieping in het gebouw tegenover Kriterion is gereed. Planning oplevering 2016.

toen nu straks

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

Gebouw Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Gebouw B/C)
In de kantoren van de het gebouw over de Nieuwe Achtergracht wordt de vloerbedekking gelegd en in de lifthallen zijn de eerste 
gietvloeren gegoten. In de laagbouw zijn de steigers tussen de collegezalen verwijderd waardoor de vides, doorkijkjes en daklichten 
goed zichtbaar worden. In de miniatria worden de trappen geschilderd en voorzien van balustrades. Planning oplevering eind 2013.

Op de Roeterseilandcampus 
wordt volop gebouwd. De bouw 
eens van dichtbij bekijken? 
Inschrijven voor een rondleiding 
over de bouwplaats kan. Een 
unieke kans om de ins en outs 
van dit bouwproject te zien en 
het spectaculaire uitzicht vanaf  
de 9de verdieping te ervaren. 

 

De rondleidingen vinden gemid-
deld twee keer in de maand 
plaats op donderdag. 

Kijk voor de exacte data en meer 
informatie op www.uva.nl/
roeterseiland-rondleidingen. 
Mail voor deelname of vragen naar 
huisvestingsontwikkeling@uva.nl. 
Vermeld hierin naam, e-mailadres, 
mobiele telefoonnummer en  
twee voorkeursdata.

Complexiteit vereist flexibiliteit
De renovatie van het gebouw over de Nieuwe Achtergracht is in principe eind  
dit jaar klaar. Waarom renoveert de UvA zo ingrijpend en wat is de stand van za-
ken? Een gesprek met Tom Looman, opdrachtgever namens de UvA van het  
bouwproject op Roeterseiland.

‘De UvA zat in meer dan 80 
gebouwen verspreid over de 
stad. Niet handig als je de 
samenwerking tussen facultei-
ten wilt stimuleren. Bovendien 
waren veel gebouwen verou-
derd.’ Daarom is een meerjarig 
huisvestingsplan ontwikkeld  
met als uitgangspunt: het samen-
brengen van aan elkaar gerela-
teerde opleidingen en onderzoek 
op vier plekken in de stad.  
‘Het grote voordeel hiervan 
is dat je kennisuitwisseling en 
samenwerking bevordert tussen 
verschillende faculteiten binnen 
de UvA. Want je komt elkaar 
makkelijker tegen als je op 
hetzelfde terrein zit.’ Daarnaast 

zijn de gebouwen straks weer 
helemaal van deze tijd.

Ambitieuze ingreep
‘Je kunt in de laagbouw van 
het gebouw over de Nieuwe 
Achtergracht al goed zien hoe 
het wordt’, zegt Tom Looman. 
‘De steigers tussen de college-
zalen zijn weg waardoor je de 
vides, doorkijkjes en daklichten 
goed kunt zien. En ook buiten 
zijn we druk bezig. Zo komt 
er in de bestrating een lint van 
witte klinkers naar onder andere 
de ingangen van gebouwen.  
De nieuwe stenen sluiten mooi 
aan op de bestrating van de 
grachten waardoor de campus 

straks nog meer onderdeel van 
de buurt wordt.’
Nergens in Amsterdam is over 
een gracht gebouwd. ‘Het was 
een ambitieuze ingreep. In het 
bestaande gebouw van archi-
tect Gawronski hebben we de 
doorgang over de gracht, onder 
het gebouw, groter gemaakt. 
Dan krijg je op de bouwplaats 
te maken met allerlei ingewik-
kelde opgaven. Je kent de 
kwaliteit van onderdelen in de 
constructie niet en soms is het 
anders dan op de tekeningen 
staat. Je moet dan creatief  zijn. 
Bovendien heb je in zo’n proces 
met veel verschillende partijen te 
maken. Bewoners, medewerkers, 

studenten en aannemers met 
allemaal verschillende belan-
gen, waar je rekening mee moet 
houden. Dat vergt allemaal tijd 
en aandacht.’

Rondleidingen over de campus  
in aanbouw 

In de praktijk loopt Tom  
tegen onvoorspelbare  
problemen aan. Een  
voorbeeld.
‘De constructie is soms an-
ders dan op de tekening staat.  
Op de plek waar een ventila-
tiekanaal moet komen, blijkt 
in de praktijk een essentieel 
element in de constructie te 
zitten, dat je absoluut niet 
kunt slopen.  
Dan moet het ventilatiekanaal 
dus ergens anders komen, 
maar op andere plekken 
zijn ook al voorzieningen of  
ruimtes bedacht. Dat vereist 
creativiteit van de bouwers 
maar ook van de gebruiker. 
Die komt misschien in een 
andere ruimte te zitten dan 
aanvankelijk gepland.’

Architect: Allford M
onaghan M
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Kijk voor meer bouwinformatie en de planning op  
www.uva.nl/roeterseiland-krant 



Op de nieuwe campussen 
clustert de Universiteit 
van Amsterdam verwante 
wetenschappelijke 
disciplines om de 
samenwerking tussen 
studenten, medewerkers 
en onderzoekers 
te stimuleren. Met 
eigentijdse gebouwen, 
studievoorzieningen 
en onderzoekslabs 
zijn de campussen 
de ontmoetingsplek 
voor maatschappelijk 
geëngageerde mensen 
en organisaties en 
voor universiteit en 
samenleving. Innovatief 
en grensverleggend. Een 
intellectueel knooppunt in 
de stad. 

‘We zijn al meer dan veertig 
jaar hét culturele studenten-
centrum van de UvA en sinds 
1996 ook van de HvA’, zegt 
Sjoerd Jans, directeur van 
CREA, dat activiteiten op het 
gebied van kunst en cultuur 
organiseert. Overigens niet al-
leen voor studenten, CREA is 
er voor alle Amsterdammers. 

‘We hebben zelfs echte CREA-
baby’s (kinderen van ouders 
die elkaar bij CREA hebben 
ontmoet) en ontvangen inmid-
dels de tweede generatie. Zo’n 
6000 mensen volgen hier jaarlijks 
cursussen. We organiseren 
lezingen, discussieavonden en 
evenementen en je kunt hier ook 
een studio of  vergaderruimte 
huren. Daarnaast huisvesten 
we 35 studentenorganisaties, 

van zeilvereniging tot ASVA 
(Algemene StudentenVereniging 
Amsterdam). 

De buurt
Op het Roeterseiland is de 
wederzijdse betrokkenheid tus-
sen CREA en de buurt groter 
dan op onze oude locatie in 
het centrum. Dat heeft ook te 
maken met de impact die de 
renovatie op de buurt heeft.  

We zijn vanaf  het begin nauw 
betrokken bij het buurtwerk, dat 
nu spreekuur heeft in ons café 
en we hebben met buurtcomités 
kennisgemaakt. Waar mogelijk 
doen we mee aan buurtmanifes-
taties en we stellen graag onze 
faciliteiten beschikbaar. Iedereen 
is van harte welkom om wensen 
te bespreken.’ 

Colofon
De Roeterseilandcampuskrant is een kwartaal-
uitgave van de UvA. De krant wordt verspreid 
onder buurtbewoners, ondernemers, studenten 
en medewerkers van de Roeterseilandcampus.

Huisvestingsontwikkeling UvA: 020 525 2443 
huisvestingsontwikkeling@uva.nl  

Redactie: UvA
Tekst: Frederieke Genevace
Fotografie: Beeldredactie, Pat Kockelkorn
Vormgeving: Designyard
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UvA studiecentrum rijker
Het gebouw aan de Roeters-
straat waar onder meer de 
Universiteitsbibliotheek en 
de mensa gevestigd zijn, 
wordt aan de binnenkant 
vernieuwd. Stille studiezones, 
werkgroepruimtes en een 
plek waar studenten kunnen 
koffie drinken, bellen en over-
leggen. Studenten en mede-
werkers hebben meegedacht 
over de plannen. 

Peter Kwantes, directeur van de 
rechtenfaculteit, was vanaf  het 
begin betrokken bij het maken 
van de plannen, het consulteren 
van deskundigen en de keuze 
voor een architect. In de club 
die meedacht, zaten vertegen-
woordigers van alle faculteiten 
en studentenraden die in de 
toekomst een plek krijgen op de 
Roeterseilandcampus. ‘We zijn 
positief  over de plannen die er 
nu liggen. Natuurlijk hebben we 
concessies moeten doen. Maar 
we zijn bijvoorbeeld blijven 
hameren op de aanpak van de 
klimaatbeheersing, omdat er 
nu vaak klachten zijn over een 
bedompte sfeer. Met resultaat, 
want de klimaatbeheersing 
wordt verbeterd. Straks staat er 
een prachtig studiecentrum met 
ruim 1100 studieplekken. Een 
verrijking voor de UvA.’ 

Zo komen er 250 extra studie-
plekken, drie onderwijszalen en 
een balie voor de Universiteits-
bibliotheek. ‘Alles in het gebouw 
is gericht op studie’, vertelt 
Elmer Dijkstra, projectmede-
werker. De verbouwing is 
nodig vanwege een toenemend 
aantal studenten. Bovendien 

heeft het oude gebouw allerlei 
losse functies en ruimtes en is 
de inrichting sterk verouderd. 
‘Een nieuwe centrale trap - met 
een open verbinding tussen de 
verdiepingen - moet meer een-
heid en structuur in het gebouw 
brengen. Door deze nieuwe 
indeling wordt het gebouw van 
binnen ruimer en toegankelijker.’

Overlast beperken
Voor de buurt verwacht Dijkstra 
minimale overlast, het is ten-
slotte een interne verbouwing. 
Vanzelfsprekend wordt dit gedu-
rende de verbouwing goed in de 
gaten gehouden. ‘Ook de over-
last voor studenten en mede-
werkers beperken we zoveel 
mogelijk. We proberen rekening 
te houden met tentamens en 

andere activiteiten door de bouw 
af  en toe een uurtje stil te leggen 
of  het werk anders in te plan-
nen.’ De verbouwing start begin 
2014. Het nieuwe studiecentrum 
zal naar verwachting in augustus  
2014 in gebruik worden genomen. 

Facelift 
Ook de torens waar nu onder 
andere de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde gehuisvest is, 
(Gebouw E), zullen een interne 
verbouwing ondergaan.
De onderwijszalen op de begane 
grond blijven tijdens de verbou-
wing operationeel. De hal tussen 
beide gebouwen (Gebouw E 
en H) krijgt een facelift en een 
extra ingang aan de kant van de 
Nieuwe Achtergracht. Zo ont-
staat een nieuwe route over de 
gracht naar de andere gebouwen 
van de campus.

Tijdelijke voorzieningen
Tijdens de verbouwing worden 
op andere plekken op de  
campus alternatieve voorzienin-
gen aangeboden. 

Kijk voor het hele interview en  
meer informatie op 
www.uva.nl/roeterseiland-krant

‘Je moet je thuis voelen 

in een studieruimte’

Fanny Goedemans, student 
Internationaal Fiscaal Recht en 
vorig academisch jaar als vertegen-
woordiger van de studentenraad 
Rechtgeleerdheid betrokken bij de 
keuze voor de architect.

Prachtig ‘uithangbord’ voor de UvA
‘Room for Discussion (RfD) 
is precies wat de naam zegt’, 
aldus Han van Dissel, decaan 
van de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde. ‘Een platform 
voor openbare economische 
en bedrijfskundige discus-
sies, georganiseerd door Sefa, 
de studievereniging van de 
faculteit Economie. Zo kun je 
naast je studie met bedrijfs-
leven en politiek discussiëren 
over de toepassing van die 
studie.’

‘RfD bestaat nu ongeveer vier 
jaar en wordt steeds succesvol-
ler. Na een paar grote publieks-
trekkers als Ratan Tata, Mario 
Draghi en Christine Lagarde, 
zijn mensen met een hoge 
publieke zichtbaarheid in toene-
mende mate bereid om mee te 
doen. Zelfs buitenlandse gasten 
bieden zichzelf  nu aan, terwijl 
ze elders weigeren te komen. 
Het Financieel Dagblad en zelfs 
de Wallstreet Journal gebruiken 
regelmatig RfD-quotes en RTL 
maakt hier opnamen.

RfD is niet commercieel. De 
studenten regelen alles zelf, van 
de keuze van de gasten tot en 

met redactie en vragen, en dat 
doen ze buitengewoon profes-
sioneel. Wij zijn heel blij met 
deze actieve studievereniging. 
Als Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde staan we midden 
in de maatschappij en willen we 
graag een bijdrage leveren aan 
het publieke debat. Een dyna-
misch en aantrekkelijk discus-
sieforum als RfD is daarvoor 

een uitstekend middel. Een leuk 
voorbeeld: in verkiezingstijd 
willen politici ook graag plaats-
nemen op de chesterfield. Zo 
ook Diederik Samsom. Pechtold 
kwam daar later in een van de 
politieke debatten fijntjes op 
terug met de opmerking dat 
Samsom de studenten van de 
UvA niet had weten te over-
tuigen met zijn economische 

kennis. Dat fragment is veel 
bekeken. Het afgelopen jaar 
was fantastisch. Voor de nieuwe 
ploeg studenten is het altijd weer 
spannend of  ze het voorgaande 
jaar kunnen overtreffen.’

Kijk voor een uitgebreid activiteiten-
overzicht van onder andere Room for 
Discussion en CREA op:  
www.uva.nl/roeterseiland-krant

‘De studenten regelen 
alles zelf en dat  
doen ze buitengewoon 
professioneel’

Han van Dissel, decaan van 
de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde.

Muziek tussen de steigers 
Het in samenwerking met BAM georganiseerde concert van 
het Grachtenfestival is enthousiast ontvangen. Het publiek  
genoot van de prachtige muziek van het Antonin kwartet én 
van het prachtige uitzicht. 

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

CREA-baby’s en betrokken  
buurtgenoten

Ratan Tata te gast bij Room for Discussion.

Toekomstig beeld van het studiecentrum.
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