
‘Je komt hier studenten 
van verschillende 
disciplines tegen.’
Yoren Lausberg

Ondernemers-
geluiden
ANNA LA VERGE, 
secretaris van het bestuur 
van Kriterion: ‘De buurt is 
een stuk levendiger gewor-
den. De gebouwen zijn 
mooi en modern, alleen 
ontbreekt het nog een 
beetje aan gezelligheid. 
Dat verandert hopelijk 
met de tijd.’

WILLEM SPEE, 
bedrijfs leider Printerette 
Roetersstraat: ‘Er komen 
significant meer studenten 
in de Printerette. In de 
toekomst zal het nog 
drukker worden, daarop 
anticiperend moeten we 
zeker investeren in nieuwe 
computer- en printappara-
tuur.’ 

ABDURRAHMAN KOR, 
bedrijfs leider van pizzeria 
Torino: ‘Eigenlijk is het 
alleen op straat drukker. 
In onze pizzeria is weinig 
veranderd. Er komen wel 
eens mede werkers van de 
UvA, maar studenten 
sporadisch.’ 

HAKAN AYPEK, 
medewerker bij de 
Fietsfabriek Sarphati: 
‘Omdat ik naast de Albert 
Heijn zit, komen studenten 
hier makkelijk binnenlopen 
voor een fietsslot of een 
reparatie. Ik vind het leuk 
om een praatje met ze te 
maken.’

Sommigen hebben al een echt campusgevoel, anderen vinden dat het nog 
ontbreekt aan sfeer en gezelligheid. Een ding is zeker, sinds de start van het 
nieuwe studiejaar is het een stuk levendiger op de Roeterseilandcampus.

Meer dan veertienduizend 
studenten en medewerkers 
maken nu gebruik van de 
 campus. Het gebouw over de 
Nieuwe Achtergracht (B/C/D) 
is volop in gebruik, in het 
Library Learning Centre aan de 
Roetersstraat wordt druk gestu-
deerd. En ook De Brug, het 
mooiste plekje op de campus 
vanwege het uitzicht over de 
gracht, is populair. Tijd voor 
wat campuservaringen.

Arc de Triomphe
Yoren Lausberg, derdejaars 
bachelor Sociologie is intensief  
gebruiker van de campus en 
heeft gemengde gevoelens. ‘Het 
Library Learning Centre vind ik 
een prettige ruimte om te stude-
ren, maar gebouw B/C/D vind 
ik te kil. Daar moet nog leven in 
komen. Ik voel me hier meer een 
zogenoemde plofkip-student dan 
vroeger in de Oudemanhuis-
poort, waar meer sfeer was. Maar 

het is wel leuk dat je studenten 
van verschillende disciplines 
tegenkomt.’ ‘Met deze campus 
gaan we mee met de ontwikke-
ling van andere universiteiten’, 
zegt docent Toegepaste Econome-
trie, Adam Booij. ‘Toen ik onder 
gebouw B/C/D doorliep kreeg 
ik associaties met de moderne 
Arc de Triomphe in Parijs, qua 
grandeur en moderniteit. Als ik 
rondloop heb ik echt een cam-
pusgevoel met overal studenten, 
binnen en buiten in de minipark-
jes en op het terras van CREA.’ 

Strak en licht
Een van de eersten die verhuisde 
naar gebouw B/C/D was 
Margreet Bijlmer van het 
bestuurs secretariaat Pedagogiek, 
Onderwijskunde en Leraren-
opleiding. ‘Zaten we de eerste 
dagen in een leeg pand, dan is 
dat nu wel anders. Ik vind het 
een mooie omgeving om in te 
werken, open en licht met grote 

werkkamers, veel moderner dan 
ons oude pand aan de Nieuwe 
Prinsengracht.’ Ook Janneke 
Haaks, informatiespecialist in het 
Libary Learning Centre vindt het 
een stuk strakker ogen dan haar 
voormalige werkplekken, het 
Bushuis en de Pierson Révész 
Bibliotheek. ‘Al zijn er natuurlijk 
nog wel wat losse eindjes die af  
moeten zoals ons kantoor, ruim-
tes voor gesprekken en wandver-
siering voor wat kleur.’ In de 
gang op de tweede verdieping 
bemant Ehsan Nyazie de kiosk 
van cateraar Eurest. ‘Er zijn in 
deze gang geen zitplaatsen. Van 
de tien studenten die bij mij iets 
komen halen, zijn er zes die me 
vragen waarom er geen banken 

staan’, zegt hij. Sinds de start van 
het studiejaar hebben beveiliger 
Jim Ronde en zijn collega’s in het 
B/C/D-gebouw het in elk geval 
druk. ‘Studenten waarderen het 
dat wij rondlopen en de weg 
wijzen. Dat laatste is nu nog wel 
nodig.’

Fietsen parkeren 
Natuurlijk zorgt de drukte 
ook voor nieuwe uitdagingen, 
bijvoorbeeld het parkeren van 
alle fietsen. Met name buurt-
bewoners hebben daar last van. 
De ondergrondse fietsenstalling 
in aanbouw, onder gebouw A, 
zal dit probleem in de toekomst 
aanzienlijk verminderen. Begin 
van het collegejaar heeft de UvA 
tijdelijk twee extra fietscoaches 
aangesteld die niet alleen zorgen 
voor de veiligheid van de fietsers 
zelf, maar ook dat de fietsen 
zoveel mogelijk netjes in de rek-
ken worden geplaatst. Fietscoach 
Roy Saffrie: ‘We doen wat we 
kunnen, maar fietsparkeren is 
een lastig probleem in heel 
Amsterdam’ (meer over fiets-
parkeren op pagina 4).
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Campusleven 

Het is kerst. Een prachtig 
gedekte tafel en gezellig 
samen  zijn met familie en 
vrienden. 

Maar is het wel zo gezellig aan 
deze tafel? Wie heeft er stiekem 
een hekel aan elkaar en wie heeft 
geheimen? Ontdek het tijdens 

theaterstuk Het Kerst diner van 
Placebo in CREA. 
Extra spe ciaal: meer dan de helft 
van de opbrengst uit de kaart-
verkoop gaat naar 3FM Serious 
Request. 

Kijk voor meer informatie op 
www.crea.uva.nl

‘Het kerstdiner’ in CREA 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 
studievoorzieningen, onderzoekslabs en horeca. Kijk voor 
het laatste nieuws over de bouw, de planning of meer 
achtergrondinformatie op www.campus.uva.nl/roeterseiland 
  @roeterseiland



DUURZAAMHEID IN DE BUURT

Dit doen wij, doe je mee?

Eén studentenbalie voor 
alle vragen
Sinds augustus kunnen 
studenten met vragen over 
inschrijving, studiefi nancie-
ring, studiekeuze, wonen en 
nog veel meer op het Roeters-
eiland terecht bij één loket: 
de Student Service Desk. 
Volgens teamleider Daniël 
Buitenkant is de nieuwe 
desk een goed voorbeeld van 
samenwerking op de campus.

‘Studenten kunnen hier elke 
werkdag van 8.30 tot 17.30 uur 
terecht met vragen, ook telefo-
nisch of  per e-mail. Die vragen 
lopen uiteen van ‘waar is mijn 
collegezaal’, ‘kan ik hier mijn 
paper uitprinten’ tot ‘hoe krijg ik 
toegang tot het UvA-netwerk 
met mijn smartphone’ en ‘wat is 
de hoogte van mijn collegegeld 
en hoe kan ik betalen’. 

2000 studenten
‘Het grootste voordeel is dat de 
student nu één aanspreekpunt 
heeft voor al deze vragen.’ 

De nieuwe desk is een samen-
werking tussen Studenten 
Services (verschillende diensten 
aan studenten zoals advies, trai-
ning, en individuele begeleiding) 
en de faculteiten die op de Roe-
terseilandcampus gevestigd zijn: 
Economie en Bedrijfskunde, 
Maatschappij- en Gedragsweten-
schappen en straks ook Rechts-
geleerdheid. ‘Omdat de desk in 
hetzelfde gebouw zit als de 
faculteiten, hebben al zo’n twee-
duizend studenten ons in deze 
korte periode weten te vinden.’

Service een 7,5
Er was volgens Buitenkant een 
goede reden om het op de 
Roeterseilandcampus anders te 
gaan doen. ‘Bij het voormalige 
Service- en Informatiecentrum 
in de binnenstad (nu ook 
Student Service Desk) konden 
studenten alleen terecht met 
vragen over inschrijving en col-
legegeld. Voor studie-specifi eke 
vragen werd doorverwezen naar 

de Onderwijsbalie. De openings-
tijden van de diverse balies ver-
schilden en waren onregelmatig. 
Daarop kwam veel kritiek in de 
Nationale Studenten Enquête.’ 
Die kritiek is serieus genomen. 
‘Straks moet blijken of  de stu-
denten positief  zijn over de 
opzet van de Student Service 
Desk. Een eerste enquête wijst 
uit dat ze de service gemiddeld 
waarderen met een 7,5. Als dat 
zo blijft, dan bouwen we dit 
concept eventueel verder uit 
naar andere campussen.’ 

De Student Service Desk zit nu nog 
op de eerste verdieping van gebouw 
B/C/D (ruimte C1.01) en verhuist in 
2015 naar de centrale hal in 
gebouw E. 

Ook buiten krijgt de Roeterseilandcampus 
een fl inke opknapbeurt: nieuwe bestrating, 
verlichting en nieuw straatmeubilair. ‘Straks 
is dit een gebied waar bewoners graag zijn en 
studenten ook na college blijven studeren of  
ontspannen.’

Aan het woord is Patrick van Oostvoorn, project-
manager bij Arcadis, het bedrijf  dat verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van de vernieuwingen op 
het terrein en de vervanging van een deel van de 
waterleidingen en riolering.

Open tijdens de verbouwing
‘De grootste uitdaging? Het onderwijs moet 
doorgaan tijdens de werkzaamheden.’ Daarom is 
Van Oostvoorns eerste zorg dat de verschillende 
(onderwijs)locaties bereikbaar zijn en dat de veilig-
heid van iedereen gewaarborgd is. ‘De belangrijkste 
eis van de UvA is een effi ciënte uitvoering. Dus 

stemmen we de bouwactiviteiten af  op de onder-
wijsactiviteiten en de afspraken die gemaakt zijn 
met de omgeving. Dit doen wij onder andere in 
samenwerking met de Omgevingsmanager van de 
Roeterseilandcampus. Tot op heden is dat gelukt. 
Zo werd er bijvoorbeeld niet gewerkt tijdens de 
introductieweek van de UvA.’

Onderdeel stad
De Roeterseilandcampus sluit straks qua uitstra-
ling aan bij de rest van de stad. ‘Met bijvoorbeeld 
dezelfde rode bestrating als langs de grachten in 
de binnenstad. Het enige wat anders wordt, is het 
zogenaamde lint van witte klinkers. Dit ‘witte lint’ 
verbindt de gebouwen op de campus met elkaar 
en leidt bezoekers naar de ingang van gebouwen. 
Ter onderbreking ervan worden bankjes geplaatst. 
En oogt het terrein nu misschien nog wat somber, 
straks heeft de campus een open en toegankelijke 
uitstraling’, besluit Van Oostvoorn. 

De buitenboel aan kant

‘De kritiek is serieus 
genomen.’

Daniël Buitenkant

Medewerker Student Service Desk beantwoordt vragen van studenten 

Eet een sprinkhaan, dat is duurzamer dan vlees en vis eten 
of  ga bewust met water om. Op de Dag van de Duurzaamheid 
10 oktober jongstleden was er op de Roeterseilandcampus 
aandacht voor allerlei duurzaamheidsinitiatieven. Een dag 
waar je volop duurzame ideeën op kon doen.

Een van de deelnemers was Bart Smit van de Microbar, een ver-
bouwde caravan van waaruit hij insecten serveert. Een sprinkhaan is 
in zes weken volgroeid, heeft weinig eten nodig en is dus een duur-
zame variant voor bijvoorbeeld vlees. Ruim achthonderd mensen 
proefden zijn sprinkhanen en waren het erover eens: het smaakt als 
een naturel chipje. 

De organisatie Kromkommer, die zich inspant om verspilling van 
voedsel tegen te gaan, maakte soep voor de bezoekers van groenten 
die vanwege de ‘looks’ worden weggegooid. Zij bewezen daarmee 
dat soep van ‘lelijke’ groenten wel degelijk smaakt.

Vanaf  een groene loper in de hal van gebouw E konden bezoekers 
ook de Duurzaamheidsfi lm bekijken, waarin te zien is wat de UvA 
doet om de gebouwen en de omgeving duurzamer te maken. ‘In de 
fi lm onder meer aandacht voor Join the Pipe met tappunten op de 
Roeterseilandcampus, waaruit je kraanwater kunt tappen. Per tappunt 
steunt de UvA een waterproject in Afrika. Stichting Join the Pipe 
heeft als doel schoon drinkwater voor iedereen ter wereld. Zij gingen 
die dag met studenten en medewerkers in gesprek over duurzaam 
watergebruik. 

Duurzaamheid op de Roeterseilandcampus
Wat doen we op de Roeterseilandcampus op het gebied van 
duurzaamheid? Aardig wat: van printbewustzijn tot en met 
bewegingssensoren, van groene daken tot zonne-energie, 
renovatie in plaats van sloop en ook een eigen Centrale Energie 
Voorziening (CEV) met een Warmte Koude Opslagsysteem (WKO). 

Meer weten over duurzaamheid op onze campussen? Kijk op 
www.campus.uva.nl/duurzaamheid 

Patrick van Oostvoorn en UvA’s Omgevingsmanager Carin Bosboom

Doe ook mee! 
Schaf een Join the Pipe waterfl es aan en steun waterprojecten 
in Afrika. Wij geven je vijf euro korting op een fl es: vul op 
www.join-the-pipe.org de kortingscode ‘uvaduurzaam’ in.



Gebouw A, Roetersstraat 15
De sloop- en saneringswerkzaamheden zijn naar verwachting eind 2014 gereed. Het aanbrengen van de 
nieuwe gevels gaat voorspoedig en de verwachting is dat deze werkzaamheden in het komend voorjaar zijn 
afgerond. De komende maanden wordt beton gestort voor de vloeren en wordt de stalen constructie voor 
o.a. de grote hal tussen gebouw A en gebouw B/C/D gemaakt. 

Buitenruimte
In september is gestart met de aanpak van de buitenruimte. Inmiddels is de rondweg achter gebouw 
B/C/D aan de Valckenierstraat gerealiseerd en heeft het pleintje voor gebouw E aan de Roetersstraat een 
meta morfose ondergaan. Het ontwerp van de herinrichting is hiermee voor het eerst goed zichtbaar. In 
het voorjaar van 2015 wordt gestart met de aanpak van de kade langs de Nieuwe Prinsengracht. Tot en 
met collegejaar 2016-2017 wordt de gehele buitenruimte van de Roeterseilandcampus in fases aangepakt.

Gebouw E, Roetersstraat 11
De interne verbouwing van gebouw E vordert gestaag. Naar verwachting kan het onderwijs in de zalen vanaf 
dit voorjaar weer plaatsvinden. Vanaf de zomer 2015 verhuizen de medewerkers van de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde weer terug. Tevens huisvest dit gebouw dan de opleiding PPLE (Politics, Psychology, Law 
& Economics) en de Student Service Desk (in de hal). De hal van gebouw E blijft gedurende de verbouwing 
in gebruik als toegang voor het Library Learning Centre en als podium for Room for Discussion. Achter de 
schuttingen wordt wel verbouwd. 

Een overzicht van de huidige (ver) bouwprojecten op de Roeterseilandcampus.

Kijk voor meer bouwinformatie en de plattegrond op 
www.campus.uva.nl/roeterseiland

BOUWINFORMATIESOCIAL MEDIA

RONDLEIDINGEN

Rondkijken op de 
Roeterseiland campus

Ondertussen op Twitter

Afgelopen zomer zijn de nieuwe 
gebouwen en de onderwijs-
voorzieningen op de campus in 
gebruik genomen. Een kijkje nemen? 
U bent van harte welkom! 

Vanaf  december 2014 worden er 
weer rondleidingen georganiseerd 
over de Roeterseilandcampus. We 
lopen vanaf  de Amsterdam Business 
School (Roetersstraat) via de hal van 
het E-gebouw (locatie van Room for 
Discussion) langs het Library Learning 

Centre (800 studieplekken) naar gebouw 
B/C/D over de Nieuwe Achtergracht. 
We vertellen u over de historie van de 
Roeterseilandcampus, waar de UvA 
wat betreft huisvestingsontwikkeling 
allemaal mee bezig is, over de voorzienin-
gen op en rond de Roeterseilandcampus 
en hoe de campus er in de toekomst uit 
gaat zien. De rondleidingen zijn niet 
geschikt voor kinderen. 

U kunt zich aanmelden via 
www.campus.uva.nl/rondleidingen 

Huib de Jong  @HM_de_Jong     
Sep 26

Uitzicht vanuit de common 
room van 
communicatie wetenschappen 
#UvA op Roeterseiland. 
Ook niet slecht.

noelle aarts  @noelleaarts    
Sep 2

Roeterseiland, gebouw C, 
geel, de nieuwe UvA 
communciatie wetenschap 
werkplek, even wennen, 
anders dan het Bushuis

Sophie Boerman  @sophieboerman   
Aug 14

Another day at the new offi ce #uva #roeterseiland 
#fl exwerken
Instragram.com/p/rq-5A_o0Ve/

Marja Ruigrok  @marjaruigrok  
Nov 4

Gastcollege kwalitatief bij mijn oude faculteit 
Communicatiewetenschap in een nieuwe omgeving 
@Roeterseilandcampus

Boukje Smit @BoukjeSmit  
Oct 10

Sprinkhaantje prikken op de @UvA_Amsterdam 
(Roetersstraat) vandaag! (@uvacw, @FMG_UvA, 
@alumni_uva, 
@UvA_Student)

Ook een mening geven over de Roeterseilandcampus kan via @Roeterseiland

Boukje Smit @BoukjeSmit  

Huib de Jong  @HM_de_Jong     

Carlo Kiksen  @CarloKiksen   
Aug 4

De nieuwe lunchplekken zijn 
ook niet verkeerd 
#roeters eiland ift.tt/1s4oyrA



Aanpak fi etsenoverlast

‘Helaas hebben wij niet voorzien 
dat zoveel studenten de route 
naar de campus via de 
Sarphatiestraat zouden kiezen’, 
zegt Wil van Zijl van Facility 
Services, verantwoordelijk voor 
fietsparkeermogelijkheden op 
de Roeterseilandcampus.
 ‘In principe zijn er voldoende 
parkeerplekken, waaronder 
een overdekte fietsparkeergarage 
onder gebouw E voor ruim 
700 fietsen. Maar iedereen 
neemt dezelfde route en wil 
op dezelfde plek zijn fiets kwijt, 
pal voor de collegezaal. De 
parkeergarage ligt duidelijk 
(nog) niet op de route en lijkt te 
weinig bekend.’

Nieuwe fi etsroutes
Om het stallen van fietsen 
alsnog in goede banen te leiden, 
zijn onder meer tijdelijk extra 
fietscoaches ingezet. ‘Zij wijzen 
studenten de weg naar de diverse 
parkeergelegenheden’, zegt Carin 
Bosboom, Omgevingsmanager 
van de Roeterseilandcampus. 
Samen met Van Zijl werkt ze 
aan structurele oplossingen. 

‘We begrijpen dat bewoners zich 
soms zorgen maken over onhan-
dige en onveilige situaties. Toch 
hebben we oplossingen vaak niet 
van vandaag op morgen gere-
geld. Het gaat om extra inzet 
van mensen en middelen en 
ook om een gedragsverandering. 

Nu zetten veel mensen hun fiets 
bijvoorbeeld op de stoepen van 
de Sarphatistraat. Als we ervoor 
zorgen dat zij een andere route 
nemen, parkeren ze hun fiets 
waarschijnlijk ook ergens anders. 
Alleen, het duurt wel even 
voordat een nieuwe route vaste 
routine is. Bovendien moeten 
we realistisch zijn. Je kunt 
mensen verleiden een andere 
route te nemen of  ergens anders 
te parkeren, maar dwingen kun 
je niemand.’ 

Ander fi etsgedrag 
De fietscoaches proberen ander 
fietsgedrag te bevorderen. ‘Over 
het algemeen zijn studenten wel 
gevoelig voor argumenten; dat 
overal fietsen neerzetten niet fijn 
is voor bewoners bijvoorbeeld, 
en soms ronduit gevaarlijk 
omdat doorgangen en vluchtwe-
gen geblokkeerd worden. Toch 
worden de fietscoaches af  en toe 
ook agressief  benaderd door 
studenten. Dat kan natuurlijk 
niet. Ze proberen zaken te 
verbeteren, dat verdient respect’, 
zegt Van Zijl. Als de campus 
straks klaar is, is er een hoofd-
ingang via de Nieuwe 
Achtergracht met direct 
daarnaast een ingang naar de 
ondergrondse fietsparkeerkelder 
onder gebouw A. Van daaruit 
kunnen studenten binnendoor 
naar de collegezalen. ‘Dan is het 
probleem voor een belangrijk 
deel opgelost. Maar voorlopig 
bieden we andere oplossingen.’

Studenten hadden eerder betrokken moeten worden bij de 
renovatie- en verhuisplannen, vindt Melvin Biester, raadslid 
Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedrags weten-
schappen en woordvoerder namens ‘REC de verhuizing’. 
‘Nu gebeurt dat overigens wel bij de bouw van de 
Binnenstads campus. Dus er lijkt iets geleerd.’ 

De verhuizing naar de Roeterseilandcampus, kregen de meeste stu-
denten volgens Biester te laat en via de wandelgangen te horen. Toen 
ze de verhuisplannen onder ogen kregen, vonden ze bovendien dat 
veel dingen niet goed geregeld waren. Daarom verenigden studen-
tenorganisaties zich in de actiegroep ‘REC de verhuizing’. 

Lobbygroep
Volgens Biester is er nu op een aantal punten naar de studenten 
geluisterd. ‘We krijgen een ruimte voor alle studentenverenigingen en 
een ruimte voor een nieuwe Common Room. Maar die ruimtes zijn 
nog niet af. Ook andere zaken zijn nog niet voor elkaar. Gelukkig 
wel de tijdelijke hoofdingang.’ 
Inmiddels is de actiegroep omgevormd tot monitorgroep. 
‘We monitoren nu de voortgang van toezeggingen, behandelen de 
klachten van studenten en lobbyen waar nodig. Niet nagekomen 
beloftes kunnen we bespreken in een door ons geïnitieerd 
overleg met relevante partijen zoals Facility Services en 
HuisvestingsOntwikkeling.’ 

In gesprek
Biester legt uit dat op het REC aanvankelijk geen plek was voor een 
nieuwe Common Room in combinatie met voldoende ruimte voor 
alle studieverenigingen. ‘Beide belangrijk voor de academische 
cohesie. Ook wilden we een Common Room zoals in het Spinhuis, 
een vrijplaats waar studenten en docenten elkaar op een informele 
manier kunnen ontmoeten. Daarnaast voorzagen we allerlei 

praktische problemen zoals te weinig collegezalen en parkeerruimte 
voor fietsen. We wilden uitstel van de verhuizing, maar we werden 
niet gehoord. Dat was de reden voor de actie in het Maagdenhuis, 
die ertoe leidde dat we in gesprek kwamen met het College van 
Bestuur en HuisvestingsOntwikkeling.’
Nu, eenmaal op het REC is het volgens Biester dan ook belangrijk 
om in gesprek te blijven met alle betrokken partijen binnen de UvA 
over zaken die spelen zoals het tekort aan studieplekken of  betere 
bewegwijzering. ‘Voorwaarde is dat we input van studenten krijgen 
en gehoord worden, dan zal het op termijn wel goed komen.’ 

Duurzame 
Roeters-
eilandcampus
Bekijk de film en doe mee! 

Steun een waterproject
 in Afrika!

Hoe probeert 
de UvA 
fi etsenoverlast 
te beperken?

wijzen

met informatie 
over alternatieve 
fietsparkeerplekken

‘fietsenstalling zoekt 
fiets’ 

informatievoorziening

CAMPUSONTWIKKELING 

Op de Roeterseilandcampus 
clustert de Universiteit van 
Amsterdam verwante weten-
schappelijke disciplines om de 
samenwerking tussen studenten, 
medewerkers en onderzoekers 
te stimuleren. Met eigentijdse 
gebouwen, studievoorzieningen 
en onderzoekslabs is de campus 
de ontmoetingsplek voor 
maatschappelijk geëngageerde 
mensen en organisaties en voor 
universiteit en samenleving. 
Innovatief en grensverleggend. 
Een intellectueel knooppunt in 
de stad.

‘Wij begrijpen dat 
bewoners zich soms 
zorgen maken.’
Carin Bosboom

‘Het is belangrijk om in gesprek te blijven.’
Melvin Biester

COLOFON
De Roeterseilandcampuskrant is een uitgave 
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TOP 5 STUDIES

Top 5 
grootste studies 
Roeterseilandcampus 

1805
959
711
691
521

Economie en 
Bedrijfskunde

Communicatie-
wetenschap

Master Business 
Administration

Politicologie

Master 
Privaatrecht

Bron: Administratief Centrum Universiteit van 
Amsterdam

Fietscoaches helpen studenten

Twee weken na de start van het nieuwe collegejaar was al 
duidelijk dat de grote hoeveelheid – slordig – geparkeerde 
fi etsen overlast in de buurt geeft. Wat doet de UvA eraan? 

“REC de verhuizing”

Benieuwd welke studies 
het grootst zijn op de 
Roeters eilandcampus? 
Wij zetten ze op een rijtje.


