
 
 

 

 
 
Amsterdam, 18 augustus 2015     referentie: ho15u0278 
 
 
 
Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden, 
 
Met dit buurtbericht stellen wij u op de hoogte van onze voorbereidingen op de komst van onze 
studenten voor het collegejaar 2015-2016. 
 
Intreeweek en 1ste collegedag 
Op maandag 24 augustus is de Roeterseilandcampus de verzamellocatie voor de start van de 
jaarlijkse Intreeweek. Alle deelnemers komen die dag op de campus langs onder andere voor de 
indeling van de groepen. We verwachten ruim 3.000 studenten, verdeeld over de dag. 
 
De 1ste collegedag, maandag 31 augustus, verwachten we alle studenten die aan de faculteiten 
Economie en Bedrijfskunde en Maatschappij- en Gedragswetenschappen studeren voor hun eerste 
colleges van het nieuwe studiejaar. Dit betekent veel nieuwe gezichten voor wie de locatie nog 
onbekend is.  
 
Maatregelen 
Om dit in goede banen te leiden heeft de UvA Roeterseilandcampus het volgende georganiseerd: 
 
Nieuwe toegang vanaf Roetersstraat 
Er komt een nieuwe toegang vanaf de Roetersstraat. Deze loopt tussen het Library Learning Centre 
(gebouw H, Roetersstraat 11) en het water van de Nieuwe Achtergracht. Met deze nieuwe toegang 
willen we voorkomen dat te veel studenten en medewerkers de route Pancrasstraat- Sarphatistraat 
kiezen. De toegangsdeur van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de 
Valckenierstraat (gebouw B/C/D, Nieuwe Achtergracht 166) is met ingang van 1 september alleen 
nog bestemd voor mindervaliden die dit gebouw bezoeken. 
 
Bewegwijzering 
Vanaf 24 augustus tot en met de eerste collegedagen wijzen we studenten op diverse manieren de 
weg naar de campus. Zo brengen we, met toestemming van de gemeente, bewegwijzering aan op 
de stoepen door middel van tijdelijke graffiti. Deze graffiti wordt met een hogedrukspuit en een 
sjabloon op de stoepen aangebracht. Het is milieuvriendelijk en slijt vanzelf door er over heen te 
lopen.  
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Daarnaast komen er in de directe omgeving van de Roeterseilandcampus tijdelijk een aantal 
strategisch geplaatste borden van de UvA die naar de nieuwe toegang aan de Roetersstraat wijzen. 
Ook plaatsen we nieuwe zuilen en borden voor bewegwijzering. Dit is een nieuw ontwikkelde 
methode waarbij door middel van kleuren en letters de weg naar de gebouwen gewezen wordt. 
 
 

 
 

 
Fiets parkeren 
Uiteraard zijn onze fietscoaches weer actief om de eerste dagen extra aandacht te besteden aan 
het fiets parkeren. Op de 1ste collegedag zetten we daarnaast een team werkstudenten in die 
iedereen via de juiste route naar college of naar de fiets parkeerplekken wijzen. 
 
Om onze studenten nog wat extra te motiveren hun fiets op de juiste plek te zetten, organiseren 
we een wedstrijd waarbij goed parkeergedrag beloond kan worden met een nieuwe fiets.  
 
Een heel pakket aan maatregelen waarmee de UvA eventuele overlast voor omwonenden wil 
voorkomen.  
 
Wij kijken uit naar het begin van het nieuwe collegejaar en verwachten met dit pakket aan 
maatregelen een goede start te maken. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden op de Roeterseilandcampus, dan kunt u 
contact opnemen met Carin Bosboom, omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl
http://www.campus.uva.nl/

