
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Amsterdam, 4 november 2015                                                                                     Referentie: ho15u0392             
 

Beste omwonende van de Roeterseilandcampus,  

Wij sturen u dit Buurtbericht om u te informeren over de werkzaamheden voor de herinrichting van 
de buitenruimte op de Roeterseilandcampus. 

Het afgelopen jaar is de aannemer actief geweest in het gebied tussen de Nieuwe Achtergracht en 
de Nieuwe Prinsengracht. De herinrichting van het plein voor het gebouw van de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde is gerealiseerd en de Nieuwe Prinsengracht en Nieuwe Achtergracht zijn opnieuw 
bestraat en voorzien van fietsnietjes en zitbanken.  

Waar werken we nu aan 
De aannemer gaat vanaf 4 november aan de slag op de zuidelijke helft van de campus, tussen de 
Nieuwe Achtergracht en de Valckenierstraat. De straat met de slagboom langs gebouw J/K en de 
fietsenrekken wordt als eerste aangepakt. In dit gebied moet een aantal bomen worden gekapt, 
worden waterleiding en riool vernieuwd en er wordt nieuwe bestrating aangebracht. Op onze 
website www.campus.uva.nl/buitenruimte-rec vindt u meer informatie over het ontwerp van de 
buitenruimte. 

Bomen kappen 
Om het ontwerp van de buitenruimte van de Roeterseilandcampus te realiseren moeten enkele 
bomen in dit werkgebied worden gekapt. Hiervoor is in 2014 een vergunning verleend. De bomen 
worden afgevoerd via de Valckenierstraat en elders versnipperd zodat deze werkzaamheden zo min 
mogelijk geluidoverlast veroorzaken. De gekapte bomen worden in een later stadium vervangen 
door nieuwe bomen.  

Waterleiding en rioolwerkzaamheden 
Voor het vernieuwen van het bestaande riool en de waterleiding moeten grondwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. De grond in het gebied moet ook worden gesaneerd. Werkterreinen die 
gesaneerd worden zijn alleen toegankelijk voor werknemers van de aannemer.      
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Het gebied wordt daarom, in verband met de veiligheid, rondom afgesloten met hekken. Wij 
verwachten dat de werkzaamheden aan riool en waterleiding geen geluidsoverlast veroorzaakt. 

Bestrating 
Nadat de werkzaamheden aan riool en waterleiding gereed zijn, wordt deze route voorzien van een 
tijdelijke bestrating. Omdat er voor de overige werkzaamheden op de campus nog vrachtverkeer 
over deze route moet rijden zou dit de definitieve bestrating kunnen beschadigen. 

Omleidingsroutes 
Bovengenoemde werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Gedurende die periode wordt al het 
verkeer in het gebied tussen gebouw J/K en B/C omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen daarbij 
gebruik maken van de rondweg langs de nooduitgang van gebouw B/C en CREA (zie kaart 1)  
Alle fietsparkeerplekken blijven bereikbaar.  

De leveranciers voor de UvA (vrachtauto’s en busjes) moeten gedurende deze periode gebruik 
maken van de route langs de garages van de Valckenierstraat (zie kaart 2). Er is een 
verkeersbegeleider aanwezig om de chauffeurs, voetgangers en fietsers te begeleiden. 

Wij realiseren ons dat deze werkzaamheden voor u, als passant of gebruiker van de 
Roeterseilandcampus, hinderlijk kunnen zijn. Wij doen ons best met goede borden, omleidingsroutes 
en verkeersbegeleiding de verkeersstromen in goede banen te leiden.  
Voor het laatste nieuws of wijzigingen kunt u kijken op www.campus.uva.nl/werkinuitvoeringrec. 
 
Nieuwe omgevingsmanager 
Carin Bosboom, omgevingsmanager Roeterseilandcampus, zal per 1 december 2015 worden 
opgevolgd door Anne van den Eijnden. Zij is op dit moment de omgevingsmanager van de 
Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Net als Carin zal Anne in goed overleg met 
alle betrokkenen de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rond de (bouw)werkzaamheden op 
de campus bewaken. 
Wilt u Anne wat beter leren kennen? Kijk op de website campus.uva.nl of maak een afspraak. Haar 
gegevens vindt u in onderstaande alinea. 

Vragen? 
Hebt u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden op de Roeterseilandcampus, dan kunt u 
contact opnemen met Anne van den Eijnden, omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, via 
020 – 525 7704 of gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl. Meer informatie over de 
Roeterseilandcampus kunt u vinden op www.campus.uva.nl of volg ons op Twitter @roeterseiland.
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Kaart 1: omleiding voetgangers en fietsers 

  



 
 
 
Kaart 2: omleiding vrachtverkeer/leveranciers 


