
 

Buurtbericht  
Roeterseilandcampus  

Amsterdam, 27 juli 2015      Referentie: ho15u0273 

Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden, 
  
Met dit buurtbericht stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de 

Roeterseilandcampus. 

 

Werkzaamheden aankomend weekend  

Nieuwe waterleiding 

Bij de renovatiewerkzaamheden op de Roeterseilandcampus hoort ook de vernieuwing van de 

waterleidingen. Op het gedeelte van de campus tussen de Nieuwe Achtergracht en de Nieuwe 

Prinsengracht wordt de oude waterleiding weggehaald en de nieuwe waterleiding in gebruik 

genomen. Tijdens de werkzaamheden wordt de waterleiding afgesloten. Omdat er zonder 

drinkwatervoorziening geen mensen in de gebouwen aanwezig mogen zijn, vinden deze 

werkzaamheden in het weekend plaats.  Deze werkzaamheden geven voor de omgeving geen 

overlast. 

 

Werkzaamheden aan de brug over de Nieuwe Achtergracht 

We gebruiken dat weekend ook om alle tijdelijke maatregelen te verwijderen die destijds genomen 

zijn om de brug minder stijl te maken. Hout, hekken en andere materialen van de brug over de 

Nieuwe Achtergracht worden verwijderd. Dit is noodzakelijk voor de herinrichting van het groene  

terrein naast de brug. Er wordt voor deze werkzaamheden gebruik gemaakt van een graafmachine. 

Bekijk het kaartje op de achterzijde van dit buurtbericht voor locatieaanduiding.  

 

Gevolg van de werkzaamheden  

Door deze werkzaamheden is de route tussen de Valckenierstraat en de Plantage Muidergracht niet 

toegankelijk. Om de overlast voor omwonenden en andere gebruikers zoveel mogelijk te beperken, 

vinden de werkzaamheden in het weekend plaats. Dat neemt niet weg dat u als omwonende toch 

overlast zou kunnen ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip.   

 

Waarom geen omleiding tijdens de werkzaamheden aan de brug? 

Op het terrein van de groene punt(zie tekening),  wordt ook vervuilde grond weggehaald. Hiervoor 

gelden de voorschriften van de Omgevingsdienst. Dat betekent dat het, vanwege de mate van 

vervuiling, niet is toegestaan een looppad met rijplaten over het terrein te leggen om een 

alternatieve route te creëren. 

Gebouw A, Roetersstraat 15 



De Nieuwe Achtergracht is weer zichtbaar. De afgelopen weken heeft de aannemer die tot op heden 

gebouw A heeft gerenoveerd, de bouwplaats afgebroken  en zijn werkzaamheden beëindigd.  

Op dit moment vindt de selectie van de nieuwe aannemer plaats en wordt een aantal 

werkzaamheden voorbereid die in de komende periode plaatsvinden. Een van die werkzaamheden is 

het realiseren van een toegang tot de Roeterseilandcampus vanuit de Roetersstraat, aan de 

rechterkant langs het Library Learning Centre. We verwachten hierdoor een evenwichtige spreiding  

van studenten, medewerkers en bezoekers doordat zij gebruik gaan maken van  de verschillende 

toegangswegen naar de campus. Ook moet een aantal werkzaamheden in de ondergrond en aan de 

kades (waaronder het aanbrengen van enkele damwanden) worden uitgevoerd. U ontvangt op een 

later moment een meer gedetailleerd bericht over deze werkzaamheden. 

 

Werken op zaterdag 

Er vinden in het derde en vierde kwartaal van 2015 veel werkzaamheden tegelijk plaats op de 

campus. Om de voortgang van deze werkzaamheden te bewaken wordt er, indien noodzakelijk, 

soms ook op zaterdag  gewerkt. Meestal gaat het om werkzaamheden binnen in de gebouwen. Op 

zaterdag geldt dat er geen werkzaamheden verricht mogen worden die overlast veroorzaken en dat 

er aangepaste werktijden zijn ( tussen 8.00 en 16.00 uur). 

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. 

 

Kaartje: groen terrein tussen de brug over de Nieuwe Achtergracht en de brug over Plantage 

Muidergracht 
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