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Goed om te weten

Informatiepunt Roeterseilandcampus open

Omwonende Diny Arzbach: 
Ik wil weer van mijn tuintje 
genieten. Het oog van bezoe-
kers wordt getrokken door 
levensgrote posters op de 
ramen van de achtergevel. Op 
de posters staan om wonenden, 
studenten, medewerkers en 
ondernemers afgebeeld met een 
uitspraak. Bezoekers  herkennen zich er in of krijgen 
een beeld van wat er leeft bij de diverse groepen. 
Het informatiepunt is een  uitnodigende omgeving 
waar het makkelijk binnenstappen is.

Vanaf begin juli is het Informatiepunt roeterseilandcampus open voor geïnteresseerden. 
Omwonenden, studenten, medewerkers, iedereen die meer wil weten over de ontwikkeling 
van de nieuwe open stadscampus van de uvA is van harte welkom.

In het Informatiepunt is verder een artist  impression 
te zien: een luchtfoto van het hele gebied op een 
wand van 2 bij 3 meter. Hierop is in beeld gebracht 
hoe de Roeterseilandcampus er straks uit zal zien. 
Op een tijdlijn wordt weergegeven wanneer aan 
welke gebouwen wordt gewerkt. Daarnaast is 
allerlei materiaal beschikbaar zoals bulletins over 
Roeterseiland, een klein boekje met informatie over 
CREA en factsheets over de verschillende gebou-
wen. In de toekomst kunnen rondleidingen vanaf 
het Informatiepunt starten en presentaties worden 
gegeven. 

Vragen? Elke woensdag inloopuur 
Bij het Informatiepunt kunt u ook persoonlijk antwoord 
krijgen op uw vragen. Vanaf 18 juli kunt u hiervoor iedere 
woensdag van 15:00 - 17:00 uur terecht.
Marianne de Wal, Omgevingsmanager is dan aanwezig voor 
de beantwoording van uw vragen.
Adres: Roetersstraat 11, in de hal van gebouw E 



‘Een groot pluspunt van het gebouw is dat diverse 
gebruikers samen komen op één locatie. Dat vind 
ik heel belangrijk. Straks kom je in de koffiehoek 
onderzoekers van verschillende instituten spon-
taan tegen. Je kunt makkelijker een kijkje nemen in 
elkaars keuken en zo nieuwe ideeën opdoen. Ik zie 
het gebouw als een soort kraamkamer waar kruis-
bestuiving plaatsvindt tussen allerlei disciplines. 
Psychologie valt onder de Faculteit Maatschappij 
en Gedragswetenschappen. Wij zijn grootgebrui-
ker van de laboratoria en onderzoeksmiddelen. 
Onderzoekers van andere afdelingen kunnen bij 

ons zien wat er allemaal mogelijk is. Dat werkt 
aanstekelijk. Communicatie bijvoorbeeld valt onder 
dezelfde faculteit als psychologie, maar maakt veel 
minder gebruik van laboratoria. Misschien willen 
communicatie-onderzoekers wel eens een experi-
ment doen met EEG’s, bijvoorbeeld. De apparatuur 
die je daarvoor nodig hebt, is hier aanwezig plus een 
technische dienst ter ondersteuning. Voorheen was 
zoiets wellicht een brug te ver, nu wordt het veel 
makkelijker realiseerbaar. 
Niet alleen onze faculteit gaat gebruik maken van het 
gebouw. Ook geneeskunde, en natuur- en wiskunde. 
En in het souterrain komt het UvA zwaartepunt 
Brain and Cognition. Daaraan doen zelfs vijf facul-
teiten mee. Al die gebruikers trekken veel bezoe-
kers, ook uit het buitenland. Kortom, het wordt een 
dynamisch geheel. Kruisbestuiving tussen onderzoe-
kers kan je moeilijk van bovenaf opleggen. Je kunt 
het alleen faciliteren en dat is wat nu gebeurt. Het 
gebouw geeft onderlinge samenwerking meer kans.’ 

‘Onderlinge samenwerking meer kans’
Op 14 juni vond de feestelijke opening plaats van 
het nieuwe Onderzoeks- en Laboratoriumgebouw. 
Gerard Kerkhof, onderzoeksdirecteur Psychologie en 
directeur Brain and Cognition, is enthousiast. 

eric Slotboom is projectmanager bij de afdeling 
HuisvestingsOntwikkeling. Hij maakt een inventarisatie van alle 
leidingen en kabels in de grond van roeterseiland.

‘Als grondeigenaar is de UvA wettelijk verplicht om ervoor te zorgen 
dat alle leidingen zoals gas, water en riolering in goede staat verkeren. 
Al is de UvA niet eigenaar van alle kabels en leidingen, we gaan nu wel 
de buitenruimte aanpakken dus maken we een zogenoemde impact-
analyse van het hele gebied Roeterseiland. We onderzoeken de tech-
nische staat van kabels, leidingen en de grond zelf. Het streven is die 
analyse uiterlijk dit najaar af te ronden. Natuurlijk is er al veel bekend, 
maar een overall inzicht is er nog niet. Het is belangrijk dat die er komt. 
De UvA vervult deze wettelijke verplichting zoals het een goede huis-
vader betaamt.’ 

Analyse van kabels, leidingen en grond
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Gerard Kerkhof 

Paul Doop, vice-voorzitter CvB (l) en Edward de Haan, decaan FMG
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Eric Slotboom
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Wat gaat er de komende maanden gebeuren

Werk aan gebouw B 
De montage van de gevelpanelen en het plaatsen van 
het glas aan gebouw B vordert gestaag. Aan enkele 

Bouwactiviteiten

gevels zijn kaders rondom de ramen geplaatst en 
afdekprofielen gemonteerd. Dit geeft al vast een kijkje 
op het eindresultaat: de gevel zal einde zomer klaar 
zijn. De komende maanden worden in gebouw B nog 
betonreparaties uitgevoerd aan het bestaande casco. 
Dit veroorzaakt mogelijk geluidsoverlast. De gedeel-
telijk gemonteerde gevel en de geluidschermen die 
zijn opgehangen, helpen deze overlast te beperken. 

Werk aan gebouw C, de overbrugging van de 
nieuwe Achtergracht
Het steigerwerk voor de hoge kolommen (zes 
verdiepingen) en de ondersteuning van de overspan-
ning over de Nieuwe Achtergracht is klaar. Volgende 
stap is de spectaculaire realisatie van een veertig 
meter lange betonnen kokerligger die de Nieuwe 
Achtergracht overspant. Als dit na de zomer klaar is, 
is de verbinding tussen gebouw B en E een feit. 

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

‘Omdat er al een voorselectie plaats had gevonden, 
kozen we tussen drie bureaus. De architecten moesten 
hun visie laten zien op onder andere duurzaamheid, 
samenwerking, uitstraling van het ontwerp, en studie-
plekken. Onze stem telde voor vijftig procent mee in 
de keuze. Als studenten vonden wij studieplekken een 
heel belangrijk punt. Ook de samenwerking tussen de 
architect en studieverenigingen, studenten en mede-
werkers hebben we zwaar laten meewegen in onze 
keuze. Als een bureau eenmaal is geselecteerd, moet 
het zoveel mogelijk met deze partijen praten over de 
uiteindelijke inrichting.
Ook de medewerkers van de UvA hadden een belang-
rijke stem. Mensen van Facility Services bijvoorbeeld 
letten op onderhoud. Iedereen die betrokken was bij 
het keuzeproces deed dat vanuit zijn of haar eigen 

positie. Het grappige was dat van de drie kandidaten 
er gelijk al eentje afviel. Die vonden we unaniem niet 
geschikt. De uiteindelijke keuze tussen de resterende 
twee partijen was bijna fifty fifty, zowel tussen de 
studenten onderling als tussen de medewerkers. 
Bij het keuzeproces was een brede vertegenwoordi-
ging van verschillende studenten betrokken. Een 
FEB-student geeft wellicht de voorkeur aan een 
 professionele uitstraling en internationaal toonaan-
gevend, terwijl dat voor een FMG-student weer 
anders kan liggen. Het is daarom goed dat de UvA 
studenten bij de keuze van de architect betrekt.’ 

‘De stem van studenten 
telde zwaar mee’ 
Architectenbureau Puur ontwerpt het interieur van het 
nieuwe Learning Centre van de uvA. John Klappe, lid 
van de centrale studentenraad, was betrokken bij de 
architectenselectieprocedure.

John Klappe
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Kim Sluijter is assistent-uitvoerder en stagiaire bij 
BAM Utiliteitsbouw. Zij hielp mee aan de Dag van 
de Bouw op Roeterseiland, 2 juni jongstleden. ‘Elk 
half uur startte een rondleiding over het terrein, 
in groepjes van minimaal vijf en maximaal twintig 
mensen. Telkens met twee begeleiders vanuit de UvA 
en BAM.’ In totaal kwamen volgens Sluijter ongeveer 
honderd bezoekers naar Roeterseiland. Een kwart 
van hen kwam uit de buurt. De tocht ging onder 
meer langs de ‘cut-out’: het gebied van de campus 
vlakbij de toekomstige centrale ingang. ‘De ‘cut-out’ 
wordt een doorkijk over de gracht die de campus met 
de stad verbindt. Voor die doorkijk is veertig meter 
overspanning nodig, gemaakt van een zogenoemde 
betonnen kokerligger.’ Ook konden bezoekers een 
model van een kantoorruimte (mock-up) bekijken. 
‘Normaal alleen toegankelijk voor architecten en 
opdrachtgever UvA. In deze ruimte worden bijvoor-
beeld kleuren getest. Als de mock-up wordt goed-
gekeurd wordt het pas geschilderd.’ 
Voor de liefhebbers was er ook aandacht voor techni-

Een kijkje achter de schermen
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sche snufjes. Zoals het gebruik van geluidsgordijnen 
tijdens de bouw en van veerboxen in de collegezalen. 
Sluijter heeft uitsluitend positieve  reacties gekregen 
en alle bezoekers waren enthousiast. 
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Op Roeterseiland worden verschillende universiteitsgebouwen 

gerenoveerd en de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. Over 

enkele jaren zijn hier drie faculteiten gehuisvest: Economie en 

Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechts-

geleerdheid. Een levendige stadscampus met studievoorzieningen, 

onderzoekslabs, horeca en winkels. Het Informatie bulletin Roeter-

seiland is een kwartaaluitgave van HuisvestingsOntwikkeling, biedt 

achtergrondinformatie en geeft inzicht in de bouwplanning op 

hoofdlijnen. Raadpleeg voor actuele informatie altijd de website en 

buurtberichten.

Vragen over bouwwerkzaamheden?
Bel naar 020 525 7704 of e-mail 
Gebiedsregisseur-Roeterseiland-bb@uva.nl

Actuele informatie
www.uva.nl/roeterseiland of via Twitter  
@roeterseiland

Kim Sluijter geeft een rondleiding tijdens de Dag van de Bouw

juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. april mei juni

Gebouw B
montage gevels

opbouw staalconstructie en dak van het podium

ruwe afbouw en installaties

Plaatsen scheidingswanden

Gebouw C 
betonconstructie over de Nieuwe Achtergracht

montage gevels

ruwe afbouw en installaties

Over de start van de bouwwerkzaamheden voor gebouw A vindt momenteel nog overleg plaats. We houden u hiervan op de hoogte.

Planning werkzaamheden 2012/2013
Planning is indicatief. Zie de website voor actuele informatie.


