
Amsterdam, 24 februari 2015  
 
Ook in 2015 werken we aan de modernisering van de gebouwen en het opknappen van de buitenruimte.  
In dit Buurtbericht leest u aan welke projecten we komend half jaar werken.  
- Opknappen buitenruimte Nieuwe Prinsengracht/noordelijke kade Nieuwe Achtergracht. 
- Verbouwing gebouw A, het onderkomen voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
- De interne renovatie van gebouw E, het onderkomen voor de Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Backoffice  
Student Service Desk en de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE).  
- De interne renovatie van gebouw G, het onderkomen voor de psychologen.  
 
Nieuwe bestrating, kabels en leidingen noordelijk deel campus 
Vanaf deze week gaan we verder met het vernieuwen van de buitenruimte op het noordelijk deel van de 
campus. We maken van de buitenruimte een prettige verblijfplaats voor studenten, medewerkers en 
buurtbewoners. Ondergronds vervangen we de kabels en leidingen. Bovengronds komt nieuwe bestrating, en 
kappen en herplanten we bomen volgens het ontwerp van de landschapsarchitecten van Bureau Inside 
Outside. Op het plein voor gebouw E aan de Roetersstraat ziet u hoe de nieuwe bestrating eruitziet. De witte 
lijnen in de bestrating zorgen voor meer verbinding tussen de gebouwen. De rode klinkers sluiten aan bij de 
bestrating van de Amsterdamse grachten om zo te zorgen voor meer verbinding van de campus met de stad. 

Links: Het plein voor gebouw E aan de Roetersstraat kreeg najaar 2014 al nieuwe bestrating. 
Rechts: Loop- en fietsbrug die het parkje, “The Green Nose”, verbindt met de Nieuwe Achtergracht. 
 
We starten met de kade van de Nieuwe Prinsengracht voor gebouw G en het parkje op de punt, ook wel “The 
Green Nose” genoemd. De kade voor gebouw G sluiten we af met bouwhekken en is alleen toegankelijk voor 
studenten en docenten die les hebben in het gebouw. De loop- en fietsroute van de Plantage Muidergracht via 



de bruggetjes en ‘the Green Nose’ naar de Nieuwe Achtergracht blijft toegankelijk. Naar verwachting starten 
we in mei met de noordelijke kade van de Nieuwe Achtergracht. Dit is fase 2. Op de plattegrond  op pagina 5 
ziet u welke tijdelijke routes en omleidingen er zijn door de werkzaamheden. 
 
Bomenkap noordelijk deel Roeterseilandcampus   
In het kader van het nieuwe groenplan voor de buitenruimte hebben we op 23 februari diverse bomen gekapt 
op de noordelijke campus. Voor elke op 23 februari gekapte boom, planten we dit najaar een nieuwe terug. De 
nieuwe bomen krijgen meer groeiruimte en betere grond. De gemeente Amsterdam heeft in januari een 
vergunning verstrekt voor het kappen van in totaal 47 bomen voor de herinrichting van de buitenruimte op de 
campus. Op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het kappen, is één bezwaarschrift ontvangen 
betreffende te kappen bomen op het zuidelijk deel van de campus. 
 
Waarom hebben we deze bomen gekapt? 
Sommige waren ziek, andere zouden na de herinrichting de aanrijroutes voor de hulpdiensten belemmeren. 
De conditie van de bomen en daarmee de nog te verwachten levensduur verschilde. Ook waren de 
groeiomstandigheden slecht. We kappen en herplanten de bomen zoveel mogelijk tegelijk zodat een mooie 
eenheid ontstaat in de nieuwe beplanting ofwel in het straatbeeld. Uiteraard houden we ons bij het kappen 
aan de regels van de flora- en faunawet. Dit betekent onder meer dat nesten niet verstoord mogen worden.  

Welke bomen hebben we gekapt en wat planten we terug? 
We hebben alle bomen langs de kade van de Nieuwe Prinsengracht  en op het plein tussen de gebouwen E en 
G/L gekapt. Voor de herplanting heeft Bureau Inside Outside nieuwe bomensoorten gekozen die goed passen 
bij de verschillende locaties. De grootste boom in het kleine parkje (de Green Nose) kappen we niet. Op de 
kade langs de Nieuwe Prinsengracht gaan we Amberbomen planten. Deze bomen krijgen in het najaar een 
schitterende herfsttooi. Langs de noordelijke kade van de Nieuwe Achtergracht komen Hollandse Iepen, 
allemaal in dezelfde maat als de eerder geplante Iepen voor het Crea-gebouw. Op het plein komen diverse 
soorten, rijkbloeiende Magnolia’s. 

 
Links: De herfstkleuren van de Amberbomen.  Rechts: Een van de rijkbloeiende magnoliasoorten. 

Renovatie gebouw A, Roetersstraat, toekomstig onderkomen voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Voor de zomer maken we de gevels helemaal dicht. Fase 1 is dan klaar. In fase 2 plaatsen we de binnenmuren 
en de installaties en werken we het gebouw en de centrale hal tussen gebouw A en gebouw B/C/D verder af. 
Voor fase 2 zoeken we nu een nieuwe aannemer. Naar verwachting kunnen we begin 2016 starten met fase 2.  
Na afronding van fase 1 wordt de bouwplaats ontmanteld en het platform boven de gracht tussen gebouw H 
en gebouw A weggehaald. Dit geeft de mogelijkheid een toegang tot de campus vanaf de Roetersstraat langs 
het Library Learning Centre (gebouw H) te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat de gebouwen en 
fietsparkeervoorzieningen beter bereikbaar worden en de verkeersdruk wordt verspreid. Tussen fase 1 en 2 
ofwel tussen half juli 2015 en januari 2016 maken we een begin met de fundering voor de kades en de 
brughoofden voor de nieuwe brug over de Nieuwe Achtergracht. 
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Wat merkt u hiervan? 
- De meest geluidgevende werkzaamheden in gebouw A zijn afgerond. Toch kan er af en toe geluidsoverlast 
ontstaan bij het werk. Bij het maken van de fundering en de brughoofden zal getracht worden zo geluidarm 
mogelijk te bouwen, maar ook deze werkzaamheden kunnen hinder met zich mee brengen. 
- Op wwww.campus.uva.nl/roeterseiland vindt u onder Werk in uitvoering de planning voor A. Deze is onder 
voorbehoud omdat er door omstandigheden (uitloop van werkzaamheden) wijzigingen nodig kunnen zijn.  

  
Zicht vanuit de toren van A die nu water- en winddicht wordt gemaakt en collegezalen in aanbouw. 
 
Modernisering kantoorruimtes gebouw E, Roetersstraat 11, Faculteit Economie & Bedrijfskunde 
We vernieuwen de hal en kantoorruimtes in de drie torens van gebouw E. In de grote hal komen de balies voor 
de Student Service Desk, Room for Discussion, en voor de boekverkoop van studievereniging Sefa.  
 

 
In gebouw E maken we meer open ruimtes. De drie witte torens vormen samen gebouw E. 
 
Wat merkt u ervan? 
Bijna alle werkzaamheden vinden in het gebouw plaats. Daardoor is de overlast naar verwachting beperkt. Als 
u het plein tussen gebouwen E en G gebruikt als loop- of fietsroute merkt u buiten wel wat van de 
werkzaamheden. Voor de opslag van bouwmaterialen is aan de kant van gebouw E op het plein een 
bouwplaats ingericht. Om het fietsverkeer in goede banen te leiden, markeren we een fietsroute op het plein. 
Voor de afvoer van sloopafval en de aanvoer van bouwmaterialen is af en toe een hijskraan nodig. We 
concentreren de af- en aanvoer zoveel mogelijk, zodat er een beperkt aantal  hijsmomenten is. Rond de 
hijsmomenten is er ook extra vrachtverkeer. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers veilig 
kunnen passeren. Zij vragen u soms om af te stappen als de veiligheid hierom vraagt.  
 
Renovatie kantoor- en onderwijsruimtes gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 
Van maart tot en met december 2015 verbouwen we gebouw G van binnen grondig om het geschikt te maken 
voor de psychologen van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Zij nemen begin februari 
2016 hun intrek. Het gebouw is een gemeentemonument. Bij de renovatie houden we uiteraard rekening met 
de monumentale status.  

Lezingenserie Amsterdam Kennisstad op de Roeterseilandcampus 
U bent van harte welkom bij de gratis lezingen uit de serie Amsterdam Kennisstad op de Roeterseilandcampus. 



Op maandag 2 en 9 maart vertellen hoogleraren in CREA’s Theaterzaal van 20.00-21.30 uur over hun 
vakgebied en de rol die de stad daarin speelt. Aanmelden kan via http://www.uva.nl/nieuws-
agenda/nieuws/amsterdamlezingen/amsterdamlezingen.html  
 
Rondleiding bijwonen? 
Wilt u de nieuwe onderwijsgebouwen bekijken, zoals het gebouw “De Brug”over de Nieuwe Achtergracht en 
het Library Learning Centre? U bent van harte welkom bij onze rondleidingen. De volgende rondleiding is op 
donderdag  5 maart, 15.00 – 16.00 uur. U kunt u aanmelden via de agenda van www.campus.uva.nl. 
 
Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Carin Bosboom, omgevingsmanager van de 
Roeterseilandcampus, T 020 – 525 7704 of E gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl.  

Meer weten? Kijk op www.campus.uva.nl/roeterseiland of volg ons op Twitter @roeterseilandcampus. 
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Tijdelijke routes en omleidingen door de werkzaamheden in de buitenruimte. Situatie tot 1 april 2015. 

 

 


