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Beste omwonende van de Roeterseilandcampus, 

In het nieuwe jaar gaan we weer volop aan de slag op de Roeterseilandcampus. In januari voeren we 

werkzaamheden uit aan één kade van de Nieuwe Achtergracht en gaan we op drie locaties de 

buitenruimte inrichten. In verband met de werkzaamheden is een aantal routes over de campus 

tijdelijk afgesloten of versmald. Wij sturen u dit Buurtbericht om u te informeren over deze 

werkzaamheden.  

Damwanden Nieuwe Achtergracht 

De kademuren van de Nieuwe Achtergracht moeten versterkt worden. Dit is nodig om hier, later dit 

jaar, de nieuwe brug en trappen te kunnen bouwen. Vanaf 11 januari gaan we damwanden induwen 

langs de zuidelijke kade van de Nieuwe Achtergracht ter hoogte van het toekomstige gebouw van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Roetersstraat 15, gebouw A). Het induwen van de wanden duurt 

naar verwachting drie weken. 

Wat merkt u hiervan? 

Vanaf 11 januari komt er extra vrachtverkeer via de Roetersstraat naar de campus om machines en 

materiaal aan te voeren. Het werkverkeer parkeert op de kade voor gebouw A. Er is verkeersbege-

leiding aanwezig om alle verkeer in goede banen te leiden. 

Het induwen van damwanden veroorzaakt geen geluidshinder. Als u wilt zien hoe het induwen in zijn 

werk gaat, kunt u een filmpje op YouTube bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=LI866aXpZb8 

Herinrichting buitenruimte 

In juni 2014 zijn we gestart met de herinrichting van de buitenruimte met als doel deze aantrekkelijk 

te maken voor studenten, medewerkers, omwonenden en bezoekers. De buitenruimte van de 

campus wordt, zowel onder de grond (de kabels en leidingen) als boven de grond, opnieuw 

ingericht. In januari werken we op drie locaties. 

 

 



1 Tussen de Valckenierstraat en de Nieuwe Achtergracht (tussen de gebouwen B/C en J/K) 

Tussen 11 en 15 januari brengen we hier het laatste stuk bestrating aan. Op 16 januari is het werk 

hier klaar en is dit hele gebied weer toegankelijk. Zodra er geen werkverkeer meer over deze route 

rijdt, komen we hier nog een keer terug om de definitieve bestrating aan te leggen.  

2 Langs de Nieuwe Achtergracht voor CREA 

Van 11 januari tot eind februari richten we het terrein voor CREA opnieuw in. Daardoor is de 

doorgang voor CREA tijdelijk smaller. De aan- en afvoer van materiaal vindt plaats met vrachtauto’s 

via de Valckenierstraat. 

3 Terrein tussen de Nieuwe Achtergracht en de Nieuwe Prinsengracht (tussen gebouwen E, L en G) 

Van 7 januari tot 8 februari is er geen doorgang tussen de Nieuwe Prinsengracht en de Nieuwe 

Achtergracht vanwege de inrichting van de buitenruimte. U kunt twee dagen geluidshinder 

ondervinden als we een betonnen kabeltunnel, die dwars door het terrein loopt, afzagen. Zodra we 

weten op welke twee dagen we de zaagwerkzaamheden uitvoeren, plaatsen we hierover een bericht 

op de site. 

De route voor de aan- en afvoer van materiaal en machines loopt vanaf de Roetersstraat via de 

noordelijke kade van Nieuwe Achtergracht langs het Library Learning Center (gebouw H). 

Verkeersregelaars begeleiden de vrachtauto’s over de campus.  

Gevolgen voor voetgangers en fietsers 

Vanwege de werkzaamheden is een aantal routes over de campus tijdelijk afgesloten of versmald. 

Wij adviseren omwonenden die niet op de campus moeten zijn, tijdelijk om de campus heen te 

fietsen of lopen. In de bijlage treft u, ter oriëntatie, de huidige plattegrond van de campus aan. 

Binnenkort publiceren we een actuele plattegrond op de site met de loop- en fietsroutes over de 

campus per januari 2016. 

Informatie 

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud. U kunt de website in de gaten houden voor de 

laatste informatie over de planning en routes www.campus.uva.nl/werkinuitvoeringrec. Hebt u 

vragen of opmerkingen over de werkzaamheden op de Roeterseilandcampus, dan kunt u contact 

opnemen met Anne van den Eijnden, omgevingsmanager UvA, 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.  

 

Openingstijden rond feestdagen 

Alle UvA gebouwen op de Roeterseilandcampus, met uitzondering van gebouw G aan de Nieuwe 

Prinsengracht, zijn gesloten vanaf 24 december 18.00 uur tot en met 3 januari.  

Wij wensen u heel fijne feestdagen en een sprankelend 2016. 

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

