
 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam , 21 juli 2014 

Beste collega, 

Namens Huisvestingsontwikkeling heten wij u van harte welkom op de Roeterseilandcampus. 
U bent onlangs verhuisd naar het nieuwe gebouw van de faculteit Maatschappij en 
Gedragswetenschappen dat door Huisvestingsontwikkeling in nauwe samenwerking met de faculteit 
is ontwikkeld.  
Dit gebouw is het echter niet het enige gebouw dat op dit moment wordt verbouwd. Op de 
Roeterseilandcampus zijn de komende tijd nog meer gebouwen in ontwikkeling. 

Gebouwen in ontwikkeling. 

• Gebouw A aan de Roetersstraat , waar in de toekomst de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
gevestigd gaat worden (oplevering 2016) 

• Gebouw E aan de Roetersstraat, de thuisbasis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
(oplevering zomer 2015) 

• Gebouw G aan de Nieuwe Prinsengracht waar de collega’s van Psychologie in de toekomst 
naar toe verhuizen (oplevering eind 2015/begin 2016) 

• Gebouw H, het nieuwe Library Learning Centre, eveneens aan de Roetersstraat (oplevering 
september 2014) 

In bijna alle gevallen betreffen het interne verbouwingen die weinig overlast geven.  Het gebouw A, 
direct naast het gebouw van FMG wordt echter ingrijpend verbouwd. Werkzaamheden van die 
omvang brengen, zeker in de sloopfase en tijdens de asbestverwijdering, hinder met zich mee. Niet 
alleen voor u als nieuwkomer op de campus, maar ook voor de andere medewerkers en voor 
buurtbewoners. 

Vanaf de start van de bouwwerkzaamheden heeft Huisvestingsontwikkeling (HO) in overleg met 
bewoners en de gemeente, daarover afspraken gemaakt met de aannemer (BAM) die het gebouw in 
opdracht van de UvA bouwt. 

 



 

De afspraken over de bouwwerkzaamheden. 

• De werktijden zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur 
• Overlast gevende werkzaamheden zijn alleen toegestaan tussen 08.00 uur en 16.00 uur.  
• Voor de uitvoering van werkzaamheden moet zoveel als mogelijk gezocht worden naar 

technieken of materialen die zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken. 
• In de tentamenweken mogen geen overlast gevende werkzaamheden worden uitgevoerd. 
• Het geluidsniveau wordt gemeten. Er zijn microfoons geplaatst aan de achterzijde van het 

woonblok aan de Sarphatistraat (grenzend aan de bouwplaats) en op het dak van Kriterion 
aan de Roetersstraat. Deze geluidsregistratie is ‘real time’ te volgen via de website 
www.uva.nl/Roeterseiland  onder de knop  ‘hoe hoog is het geluid vandaag’. 

Daarnaast zijn er nog een aantal maatwerkregelingen voor (groepen) omwonenden vastgesteld. 

Werkzaamheden aan de buitenruimte. 

Naast bouwwerkzaamheden wordt ook de openbare ruimte op de campus aangepakt. Aannemer 
Arcadis voert werkzaamheden uit zoals het aanleggen van nieuwe bestratingen of het vervangen van 
kabels. Ook bij deze werkzaamheden kan er mogelijk enige overlast ontstaan.  Het kan hierbij 
bijvoorbeeld voorkomen dat toegangswegen slechts gedeeltelijk toegankelijk zijn. 

Omgevingsmanagement 

HO heeft een omgevingsmanager aangesteld om er op toe te zien dat de aannemers zich aan de 
afspraken houden en adviseert de projectmanager en aannemer over de uitvoering van 
werkzaamheden. De omgevingsmanager zorgt er mede voor dat alle betrokkenen zoveel mogelijk op 
de hoogte zijn van de verschillende activiteiten en regelt in samenwerking met de 
communicatieadviseurs o.a. plattegronden met routes en voorzieningen en duidelijke bebording op 
de campus. 

Vragen en/of opmerkingen? 
Heeft u vragen en/of opmerkingen , dan kunt u terecht bij Carin Bosboom, omgevingsmanager van 
de Roeterseilandcampus, telefoonnummer 020 – 525 7704 of per e-mail gebiedsregisseur-
roeterseiland-bb@uva.nl. Voor meer informatie over de ontwikkeling van de Roeterseilandcampus 
kijkt u op www.uva.nl/roeterseiland 

Wij vragen uw begrip voor de omstandigheden waarin de Roeterseilandcampus zich in deze fase van 
de ontwikkeling bevindt en wensen u veel werkplezier in uw bijzondere nieuwe gebouw op de 
Roeterseilandcampus! 
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