
 

Buurtbericht  
Roeterseilandcampus  

Amsterdam, 19 mei 2015 Referentie: HO15u0175  

 
Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,  
 
Op dit moment gebeurt er veel op de Roeterseilandcampus. Met dit buurtbericht stellen wij u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

 
Bouwwerkzaamheden 
Toekomstige locatie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Roetersstraat 15  
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de gevels van het lage gedeelte van het gebouw en 
de uiteindelijk ingang tussen dit pand en het gebouw over de Nieuwe Achtergracht. Zoals eerder 
vermeld,  vertrekt de huidige aannemer in juli. Vanaf eind mei wordt gestart met de voorbereidingen 
daarvan. 
 
Afbreken van de bouwplaats 
De aannemer start met het verwijderen van een aantal schuttingen. Dit is noodzakelijk omdat de 
aannemer gedurende de maand juli het bouwplatform verwijdert. De schuttingen komen 
waarschijnlijk niet meer terug omdat de bouwplaats voor de nieuwe aannemer veel kleiner wordt. 
De schutting met het “Roetersbos” blijft gehandhaafd. De bouwcontainers worden afgevoerd en de 
groene bouwkeet wordt gedemonteerd. Het platform dat over de gracht is gebouwd wordt in fases 
weggehaald. Beiden werkzaamheden geven mogelijk enige geluidsoverlast. Meer informatie over de 
planning vindt u op onze website www.campus.uva.nl. 

 
Werken aan de buitenruimte: omleidingen voor fietsers en voetgangers 
Vanaf april is de aannemer voor de buitenruimte aan het werk op de Nieuwe Prinsengracht en op  
“the Green Nose”, het groene puntje aan het einde van de Nieuwe Prinsengracht en de Nieuwe 
Achtergracht. Er wordt hier gewerkt aan de kabels en leidingen en het aanbrengen van onder andere 
nieuwe bestrating. De Nieuwe Achtergracht aan de kant van het Lab is door de werkzaamheden 
vanaf de twee bruggetjes tijdelijk niet bereikbaar. De nieuwe bestrating en inrichting van het plein 
voor het gebouw aan de Roetersstraat 11 geeft al een goede indruk van de toekomstige 
buitenruimte van de hele campus.   
 
 
 
 

http://www.campus.uva.nl/


Vervuiling in de grond                               
Bij het plannen van het werk is rekening gehouden met een zekere mate van vervuiling van de 
ondergrond. De medewerkers van de bouw moeten speciale beschermende maatregelen nemen 
voordat zij hier mogen werken. Daarnaast mag er geen doorgang gecreëerd worden over het 
werkterrein. Het werkterrein is dan ook met hekken afgesloten.  
Voetgangers en fietsers kunnen wel veilig langs deze hekken over ‘the Green Nose’ van en naar de 
Plantage Muidergracht. Via de Nieuwe Achtergracht aan de kant van CREA kunnen voetgangers en 
fietsers de ingang van het gebouw over de Nieuwe Achtergracht, het gebouw aan de Roetersstraat 
11 en het Lab bereiken.   
 

 
Plattegrond met routes fietsers en voetgangers 
 

Werken in het weekend  
Op zaterdag 30 mei 2015 testen wij de Centrale Energie Voorziening (CEV) en de Warmte Kracht 
Koppeling (WKK ) op de Roeterseilandcampus. Dit doen we om te beoordelen of de WKK in een 
noodsituatie voldoende elektrisch vermogen levert.  
 
Mogelijk geluidsoverlast 
De WKK wordt een uur lang op vol vermogen ingezet. De opgewekte energie wordt afgevoerd via 
Load Banks. Deze Load Banks zorgen ervoor dat alle opgewekte energie, die vanwege de 
uitgeschakelde installaties tijdens de test niet gebruikt wordt, veilig afgevoerd wordt.   



De bestaande koeltorens voeren de opgewekte warmte af. De Load Banks produceren geluid. Er kan 
daarom sprake zijn van enige geluidsoverlast. 
 
Op vrijdag 29 mei wordt de test voorbereid en worden buiten op het platform bij het gebouw over 
de Nieuwe Achtergracht Load Banks binnen een omheining geplaatst. Op zaterdag 30 mei om 10.00 
uur start de daadwerkelijke test. Wanneer alles volgens plan verloopt, verwachten we dat rond het 
middaguur alles weer normaal functioneert. Indien de test niet het gewenste resultaat geeft, kan het 
betekenen dat er dezelfde dag nog een keer getest moet worden. 
Dit is een jaarlijks terugkerende test die in 2015 voor het eerst gehouden wordt. 
 
Waarom werken we in het weekend? 
De test heeft gevolgen voor elektriciteitsvoorziening in enkele gebouwen en daarmee ook voor de 
veiligheidsvoorzieningen. Daarom wordt de test in het weekeinde gehouden. De test wordt 
uitgevoerd door de aannemer BAM in samenwerking met verschillende installateurs. Tijdens de test 
zijn er brandwachten en beveiligers aanwezig. 

 
Dag van de Amsterdamse Student  
Op 6 juni 2015 organiseert de ASVA Studentenunie in samenwerking met verschillende 
studentenorganisaties de Dag van de Amsterdamse Student op de Roeterseilandcampus. Op deze 
dag wordt een inkijkje gegeven in het leven van de Amsterdamse student. U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie zie flyer die is bijgevoegd.  
 
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. 
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