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Onderwerpen: 

 
 Besluit van CvB 

 Groei studentenaantallen 

 Plan van FEB, FMG en FdR 

 Alternatieven onderzocht 

 Keuze voor locatie 

 Flexibele opzet 

 Stand van zaken 

18 juni 2018 



Besluit CvB 

 Besluit op basis van voorstel van drie 

faculteiten 

 Vraag en aanbod meer in evenwicht brengen 

 Keuze locatie 

 Akkoord budget binnen Huisvestingsplan(HvP) 

 Aandacht overlast voor omwonenden 

 

 18 juni 2018 



Groei UvA studenten 

Instroom eerstejaars studenten vanaf 

collegejaar 2012/2013: 

 

  2012/2013 2014/2015 2017/2018 

UvA geheel 7119 7897 9366 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid   834   762 1014 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1296 1615 2279 

Faculteit der Maatschappij-en 

Gedragswetenschappen 

1803 2064 2167 
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• Groei zal naar verwachting aanhouden,  

• zowel nationaal als internationaal 



Plan van de faculteiten REC 

 18 juni 2018 

Faculteiten FEB, FMG en FdR maken gezamenlijk plan: 

   Onderwijs op de campus  

  Minder reizen van docenten en studenten 

  Colleges in zalen die voor onderwijs zijn ingericht 

  Flexibele opzet: meer in te plannen colleges  

  Snel realiseerbaar, vanaf studiejaar 2019/2020 

 



Alternatieven onderzocht op REC 

 18 juni 2018 

 Uitgangspunt: onderwijs concentreren op campus 

 Past het volume? 

 Wat betekent realisatie voor bestaande functie? 

 



Verkenning locaties 

 Er zijn door UvA zes 

planvarianten verkend: 

 De variant ter hoogte van 

binnentuin gebouw G/L, twee 

varianten locatie V, drie 

varianten gebouw J/K 

 Alternatieve locaties 

aangedragen door bewoners: 

ABN AMRO gebouw, HvA 

locatie, gebouw P en opbouw 

gebouw J/K 

 18 juni 2018 



Toetsingscriteria 

 Bestuurlijke criteria 

 Vastgoed kaders 

 Criteria gebouwontwikkeling 

 Programma van Eisen Ontwerp 

 27 maart 2018 



Keuze voor Plot V 

 

 Past binnen het bestemmingsplan 

 In combinatie met prefab korte bouwtijd te 

realiseren 

 Korte bouwtijd = minder overlast voor omwonenden 

 Is binnen budget HvP te realiseren 

 Biedt mogelijkheden voor flexibele opzet van het 

onderwijsgebouw 
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Flexibele opzet 

 Twee zalen van 400 en 600, koppelbaar tot 1000 

 Gebouw is voorbereid om zaal van 600 op termijn op 

te delen in twee zalen van 300;  

 Inrichtingsvarianten worden uitgewerkt 

 Deels inschuifbare zaalopstelling: gebouw geschikt 

voor onderwijsmarkt en/of buluitreikingen 

 Constructie voorbereid op toekomstig ander gebruik bij  

gewijzigde onderwijsvisie of vermindering instroom 

studenten 
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Stand van zaken 
 18 juni: bijeenkomst medewerkers, studenten en 

omwonenden 

 Begin juli: startbijeenkomst voor alle betrokken faculteiten 

en stafafdelingen 

 Begin juli: stuurgroep 

 Besluit UvA voor inrichtingsvariant 

 Aanvraag omgevingsvergunning 

 Tweede helft 2018 voorbereiding bouw 

 Ruimte voor vergunningsprocedures 

 Gewenste oplevering vanaf studiejaar 2019/2020 
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Communicatie  

 Via mail: huisvestingsontwikkeling@uva.nl 

 Contact omgevingsmanager: omgevingsmanager-

roeterseiland@uva.nl/ of 020-525 7704 

 Nieuwsbrieven 

 Bewonersbijeenkomsten  

 Vragen en antwoorden van de informatiebijeenkomst 

komen op www.campus.uva.nl/roeterseiland te staan 

 UvA informeert de omgeving bij indienen van de 

omgevingsvergunning  
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