
 

Datum  

4 juni 2018 

 
Onderwerp:  

Uitnodiging informatiebijeenkomst nieuw onderwijsgebouw Roeterseilandcampus 

Bijlage: 

Verslag gesprek bewonersvertegenwoordigers REC en UvA  

 

Beste buurtbewoners,  
  

Wij nodigen u graag uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 18 juni over het besluit van het bestuur van de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) om een nieuw flexibel onderwijsgebouw op Roeterseiland te bouwen. Tijdens de 

bijeenkomst presenteren wij het plan voor dit onderwijsgebouw. De onderwerpen zijn: waarom een nieuw 

onderwijsgebouw, de keuze van de locatie, ontwerp van het gebouw, uitrol en planning van de bouwwerkzaamheden 

en de voorzorgsmaatregelen tijdens de bouw. Ook kunt u vragen stellen aan vertegenwoordigers van de UvA, 

architectenbureau OIII en de Gemeente Amsterdam en ideeën inbrengen. 

 

Waarom een nieuw onderwijsgebouw op Roeterseilandcampus? 

De bouw is nodig om het aanbod aan collegezalen op de Roeterseilandcampus meer in balans te brengen met de groei 

van het aantal studenten van de opleidingen. Kwaliteit van onderwijs heeft voorop gestaan bij de 

investeringsbeslissing. De bouw van het onderwijsgebouw draagt bij aan de studenten- en medewerkerstevredenheid. 

De planning is om het gebouw aan het begin van collegejaar 2019 – 2020 in gebruik te kunnen nemen. 

 

Programma 

19.15 – 19.30 uur Inloop met koffie en thee 

19.30 – 19.45 uur Waarom een nieuw onderwijsgebouw 

   Wilma de Munck, Directeur Bedrijfsvoering, Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
19.45 – 20.00 uur Verkenning naar en keuze voor locatie  

   Arthur Dijkhuizen, Programmamanager Roeterseilandcampus en Hans den Boer,  

   woordvoerder Huisvestingsontwikkeling 
20.00 – 20.15 uur Presentatie van het ontwerp  

   Maarten Sanders, Architectenbureau OIII 

20.15 – 20.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen en ideeën inbrengen 

   Vertegenwoordigers UvA, OIII en de Gemeente Amsterdam 
20.45 – 21.00 uur Afsluiting  

 

Gespreksleider: Raymond Reesink (strategisch bureau Mannen met Plannen).  

Locatie: Roeterseilandcampus ‘De Brug’ gebouw B/C/D, Nieuwe Achtergracht 127 te bereiken via ingang  

gebouw D waar u de lift naar de vierde etage neemt.  ‘De Brug’ bevindt zich aan uw linkerhand.  

 

Aanmelden informatieavond 

Met het oog op de voorbereiding van de informatieavond verzoeken wij u om u voor 12 juni a.s. aan te melden via  

de mail huisvestingsontwikkeling@uva.nl.Graag horen wij van u met hoeveel personen u bij de bijeenkomst 

aanwezig bent. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Cees van der Wolf  

Directeur Huisvestingsontwikkeling 

 
Meer informatie over de Roeterseilandcampus? 

Indien u nu al vragen hebt over de bouw kunt u contact opnemen met onze programmamanager Arthur Dijkhuizen, via  
huisvestingsontwikkeling@uva.nl.  of 020 – 525 7704. Of kijk op campus.uva.nl/roeterseiland. 
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