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De stad reageert volgens Hemel 
duidelijk op de komst van de 
Roeterseilandcampus met de 
opening van allerlei winkels. 
Maar andersom vindt hij de 
UvA nog teveel op zichzelf  
gericht. ‘Wij kunnen meer doen 
om verbinding met onze omge
ving aan te gaan. Door partner
ships met bedrijven en instellin
gen in de stad aan te gaan en 
door hen op de campus uit te 
nodigen. Dat is de gedachte van 
de open stadscampus die verder 
vorm moet krijgen.’

Gooi de deuren open
De eerste positieve tekenen zijn 
al wel zichtbaar. ‘Neem Room 
for Discussion (RfD), het 
discussie platform van de 
Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde met beroemde 

gasten uit binnen en buitenland. 
Hier komen nog weinig buurt
bewoners, er zijn vooral  
studenten en UvAmedewerkers. 
We kunnen RfD veel beter 
 promoten. Ook organiseert 
Urban Studies van de UvA 
samen met het nieuwe 
Amsterdamse instituut voor 
 toegepaste stedelijke technologie 
en design, lezingen in het 
Koninklijk Instituut voor de 
Tropen.’ Er zijn zoveel mogelijk
heden. Van der Wolf: ‘Zo 
 kunnen UvA en Artis bijvoor
beeld samenwerken aan meer 
exposure voor de Artiscollectie. 
En met onderzoek en kennis 
kunnen we  bijdragen aan  
maatschappelijke vraagstukken 
in de stad. We  hebben de stad 
veel te bieden en de stad ons  
dus gooi die deuren open.’

Co-creaties
Volgens Hemel vraagt dit om 
een flexibeler houding en een 
open mind van de academische 

Meer informatie
Als alle werkzaamheden op de Roeterseilandcampus zijn 
afgerond, biedt de campus plek aan de faculteiten Economie 
en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
en Rechtsgeleerdheid. Een open stadscampus met moderne 
studievoorzieningen, onderzoekslabs en horeca.  
Kijk voor het laatste nieuws over de bouw, de planning of 
meer achter grondinformatie op www.campus.uva.nl 

 @roeterseiland

Roeterseiland campus kijkt 
uit naar komst Wetwinkel

‘Problemen met de huurbaas of  ontslagen? Wij geven advies wat 
te doen’, zegt Femke Nieuwenhuis, rechtenstudent en mede werker  
Wetwinkel. ‘Iedereen kan hier gratis rechtshulp krijgen.’

Praktijkervaring
‘We werken met veertien rechtenstudenten in de Wetwinkel en  
verlenen vooral rechtshulp aan studenten, kleine ondernemers  
en bewoners uit de buurt. Soms is het heel druk tijdens  
de inloopspreekuren, bijvoorbeeld bij aanvang van het nieuwe  
collegejaar, als er veel kamerwisselingen zijn.’ Femke legt uit dat je 
maximaal anderhalf  jaar in de Wetwinkel mag werken. ‘Daarna 
krijgen andere rechtenstudenten een kans. Hier werken is  
populair omdat je veel  praktijkervaring opdoet. Alle zaken die 
hier binnenkomen, bespreken we met elkaar. Als we er niet  
uitkomen, kunnen we een beroep doen op vaste begeleiders, 
advocaten en juristen. Zij ‘controleren’ ook of  we juist handelen.’ 

Verhaal vol emotie 
Femke leert vooral sociale vaardigheden. ‘Je luistert naar  mensen 
en hun problemen. Geen casus uit een boek, maar een verhaal 
vol emotie. Je leert de essentie uit dat verhaal te filteren. Ook kan  
ik nu in de collegezaal beter onderscheid maken tussen theorie  
en praktijk. Zo zijn er in theorie regels ter bescherming van  
consumenten, maar in de praktijk is het soms lastig om als  
particulier je recht te halen bij een groot bedrijf  dat nergens op 
reageert. De praktijk is niet altijd rechtvaardig.’ 

Toegankelijk voor iedereen
‘Iedereen werkt met veel enthousiasme vanuit de overtuiging  
dat het belangrijk is dat ook mensen met weinig geld juridische 
bijstand moeten krijgen.’ De laagdrempelige aanpak is volgens 
haar dan ook van grote meerwaarde. ‘We zitten straks midden in 
het woongebied op het Roeterseiland, makkelijk vindbaar.  
Studenten en buurt bewoners zijn van harte welkom in de  
Wetwinkel op de campus. 

De Wetwinkel adviseert over consumentenrecht, huur-, arbeids-, en bestuurs-
recht. Elke dinsdag en donderdag inloopspreekuur van 19.00 - 20.30 uur, 
Oudemanhuispoort 2-3. Meer informatie over de Wetwinkel op  
www.wetwinkelamsterdam.nl

‘Wij kunnen nog meer doen 
om verbinding met onze 
omgeving aan te gaan.’ 
 
Zef Hemel

‘De hele Plantagebuurt komt tot leven, er is veel bedrijvigheid en overal opent 
horeca. De bouw van de Roeterseilandcampus is hiervoor een enorme trigger 
geweest maar toch kunnen we nog meer verbinding zoeken’, zegt Zef  Hemel, 
hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de UvA. Een gesprek met Hemel en 
Cees van der Wolf, directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA, over de toekomst 
van de open stadscampus.

Rondom de Roeterseilandcampus vind je al verschillende horeca- en winkelgelegenheden.

Open stadscampus 
vraagt om open mind Nu is het wekelijkse inloopspreekuur nog in de binnenstad,  

maar vanaf  2017 komt de Wetwinkel, volgens planning, 
samen met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, naar de 
Roeterseiland campus. Om alvast bekendheid te genereren, 
is eind september een inloopspreekuur op de Roeters eiland
campus.

Medewerkers van de Wetwinkel kunnen de meest voorkomende juridische 
vragen vaak direct beantwoorden.
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Groene daken: 
milieuvriendelijk 
én mooi

‘Behalve dat het groene dak een 
uitstekende buffer voor water 
is, heeft het ook een isolerende 
en daarmee energiebesparende 
werking’, zegt Dave van Zeijst, 
uitvoerder bij Oranjedak dak
bedekkingen, die het dak aan
legde. ‘Een gewoon dak wordt 
in de zomerzon kokend heet.  
Je kunt er bij wijze van spreken 
een ei op bakken. Door de 
ve getatie blijft het dak veel  
koeler. Dit levert ook een  
aangenamer binnenklimaat op 
en dus heb je minder airco 
nodig. In de winter biedt het 
dak goede isolatie.’

Geluid en stof
Daarnaast brengt een groen dak 
natuur in de stad, goed voor 
mens en dier, maar esthetisch 
ook van meerwaarde, vindt Van 
Zeijst. ‘Het is mooier dan een 
grauw grijs dak. Bovendien 
absorbeert een groen dak geluid 
en neemt het fijne stofdeeltjes 
op, die daardoor niet in de lucht 
terechtkomen, heel milieu
vriendelijk dus.’ En als laatste, 
niet onbelangrijk, een groen 
dak is sterk en heeft een lange 
levensduur. ‘Tussen het groen 
zijn looppaden aangelegd, om 

makkelijk onderhoud te kunnen 
doen. Een daktuin vergt name
lijk hetzelfde onderhoud als een 
gewone tuin.’

Maatregelen duurzaamheid
‘De aanleg van groene daken 
verhoogt het duurzame karak
ter van de campus’, zegt pro
grammamanager Roeterseiland
campus Tom Looman. ‘Maar, 
we wilden ook groene daken 
om esthetische redenen. De 
omgeving kijkt uit op de laag 

gelegen groene daken. Dat 
draagt bij aan een hogere  
kwaliteit van de bebouwde 
omgeving.’ De groene daken 
passen binnen andere 
duurzaamheidsmaat regelen op 
de Roeterseilandcampus: van 
printbewustzijn tot en met 
bewegings sensoren, zonne
energie, renovatie in plaats  
van sloop en ook een eigen 
Centrale Energie Voorziening 
(CEV) met een Warmte Koude 
Opslagsysteem (WKO). 

De ingang aan de Valckenier-
straat is sinds dinsdag  
1 september alleen nog  
toegankelijk voor minder
validen. Alle andere mede
werkers en studenten kunnen 
vanaf  die datum gebruik
maken van de hoofdingang 
van gebouwdeel B/C en de 
ingang van gebouwdeel D. 

Looproute langs Gebouw H 
weer geopend
De deur aan de Valckenierstraat 
fungeerde als tijdelijke ingang, 
aangezien de loop en fietsroute 
langs Gebouw H (vanaf  de  
Roetersstraat via de Nieuwe 
Achtergracht naar de hoofd
ingang van gebouwdeel B/C) 
door de bouw gesloten was. 
Deze route is inmiddels weer 
door iedereen te gebruiken. 
Daardoor is de hoofdingang  
ook vanaf  de Roetersstraat weer 
uitstekend bereikbaar.

Afspraak met omwonenden 
en gemeente
Met de omwonenden en de 
gemeente is bovendien destijds 
afgesproken dat de deur aan  
de Valckenierstraat, na de nood
zakelijke bouwwerkzaamheden, 
alleen zou fungeren als ingang 
voor mindervaliden. Dit om 
overlast door grote hoeveel
heden fietsers en voetgangers  
te voorkomen. 

Hoofdingang vanaf 7:00 uur 
geopend
Voor medewerkers en studenten 
die vroeg beginnen, is hoofd
ingang B/C met ingang van  
1 september geopend vanaf   
7:00 uur (i.p.v. 8:00 uur).

Op het dak van het onderkomen van de Faculteit der Maatschappij en  
Gedragswetenschappen ligt een tuin van bijna 3000 vierkante meter.  
Een voordeel hiervan is dat het riool bij stortbuien niet langer overloopt,  
want door dit plantendak wordt de waterafvoer naar het riool beperkt.  
Het groene dak biedt nog meer voordelen. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een 
belangrijk aandachtspunt bij 
de ontwikkeling van open 
stadscampussen, zowel 
tijdens de bouw als later 
tijdens het gebruik van  
de gebouwen.  
Het is een van de pijlers van 
het Huisvestingsplan van de 
UvA. De Roeterseilandcam-
pus is een goed voorbeeld 
van duurzame binnenstede-
lijke herontwikkeling.  

In plaats van de gebouwen 
te slopen is gekozen om  
het voormalig ‘complex’  
volledig te behouden en  
te renoveren en daarmee  
te ontwikkelen tot een  
duurzame campus.   
 
Voor meer informatie  
over UvA duurzaam heids-
maatregelen kijk op  
www.campus.uva.nl/
duurzaamheid

Sinds augustus is ook Athenaeum Boekhandel te vinden op  
de campus.  Lees het interview op www.campus.uva.nl/
boekwinkel.

Ingang Valckenier  - 
 s traat gesloten 

Groene daken; een van de duurzaamheidsmaatregelen van de UvA.

Tijdelijke hoofdingang gebouw B/C.

gemeenschap. Van der Wolf: 
‘Maar ook studenten moeten 
inzien dat zij in cocreatie met 
partners in de stad waarde  
kunnen toevoegen aan die stad. 
Zoals met de Wetwinkel, waar 
rechtenstudenten juridisch advies 
geven aan buurtbewoners, 
ondernemers en studenten.  
Als we partners in de stad 
 hebben, leren we de stad en  
de mensen goed kennen, weten 
we beter wat er speelt en  
kennen we de behoeftes.’  
Dit kan volgens Hemel zelfs 
 leiden tot een andere manier  
van onderzoek, meer vraag 
gestuurd, inspelend op vragen 
uit de stad. ‘Juist dat creëert  
verbinding tussen de stad en  
de UvA. 

Onderzoeks onderwerpen  
worden herkenbaar en dat maakt 
mensen nieuwsgierig.’

Living community
‘Kijk naar buiten’, zegt Hemel. 
‘Aan de bestrating kun je niet 
meer zien of  je in de stad loopt 
of  op de campus. Gedraag je  
in alles wat je doet ook als die 
open stadscampus.’ Of  zoals  
van der Wolf  het noemt ‘een 
living community van UvA 
en buitenwereld’. ‘Een mooie 
ontwikkeling is een onderzoek 
van studenten om startups  
te faciliteren op de campus. 
Ondernemerschap op en in  
de buurt van de campus is  
van waarde voor de directe 
omgeving en voor de stad.’ 

Zef Hemel (l) en Cees van der Wolf (r). 

Nieuw op de campus 



Het moet een meeting-
point voor studenten  
Economie en Bedrijfs
kunde worden. De Sefa 
Store in de centrale hal 
van gebouw E aan de 
Roetersstraat. ‘Een plek 
waar we na college koffie-
drinken en napraten’, zegt 
Yoeri Min, voorzitter van 
studievereniging Sefa. 

Met 6500 leden, waarvan er 
driehonderd actief  zijn, is 
Sefa de grootste studie

vereniging voor studenten 
Economie en Bedrijfskunde 
aan de Universiteit van 
Amsterdam. ‘Sefa organi
seert het, inmiddels bekende, 
wekelijkse discussieplatform 
Room for Discussion met 
gasten uit binnen en buiten
land, een jaarlijkse carrière
beurs in het WTC en vele 
internationale en sociale  
activiteiten.’ 

‘De Store is sinds augustus 
up and running, en niet 

alleen voor koffie. Sefa leden 
kunnen hier ook met forse 
korting boeken kopen en we 
geven informatie over alles 
wat je naast je studie kunt 
doen. Bijvoorbeeld over 
onze verenigingsactiviteiten 
of  over goede stageplekken 
bij bedrijven in de regio.’ 

Yoeri Min legt uit dat de 
Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde en Sefa zich, 
tijdens de verhuisoverleggen 
met UvA HuisvestingsOnt

wikkeling, hebben ingespan
nen voor een centrale en 
goed zichtbare ontmoetings
plek. ‘Want een vaste locatie 
draagt bij aan een commu
nity gevoel.’ Na anderhalf  
jaar op een tijdelijke locatie 
aan de Plantage Muider
gracht, nu dus in de centrale 
hal, direct naast het podium 
van Room for Discussion. 
‘Daar hebben we allemaal 
profijt van.’

www.sefa.nl

BOUWINFORMATIE

Nieuwe plek voor Sefa Store 

De Sefa balie heeft een centrale plek in de hal van  
gebouw E; direct aan de belangrijkste looproute naar 
gebouw B/C.

Feiten en weetjes over de Roeterseilandcampus. Kijk voor meer bouwinformatie op www.campus.uva.nl.



Fietsparkeren  
doe je zo
Schots en scheef  geparkeerde 
fietsen rondom de Roeterseiland-
campus, het blijft een aandachts-
punt. Wat doet de UvA eraan nu de 
nieuwe lichting studenten er is?

‘Er zijn voldoende fietsparkeergele
genheden, maar daar wordt nog 
onvoldoende gebruik van gemaakt’, 
zegt Carin Bosboom, omgevings
manager van de UvA. 

‘Er gebeurt veel om het stallen van 
fietsen in goede banen te leiden. Zo 
zetten we onder meer fietscoaches in. 
Zij wijzen studenten de weg naar de 
diverse parkeerplekken. En aan het 
begin van het collegejaar zijn zij 
ondersteund door een groep werk
studenten, die nieuwe studenten het 
goede voorbeeld geven. Studenten 
van de Roeterseiland campus konden 
vanaf  de Intreeweek tot en met de 
tweede week van het nieuwe college
jaar bovendien meedoen met een 
wedstrijd. Een selfie insturen met hun 
goed geparkeerde fiets. Onder alle 
inzendingen is een nieuwe fiets  
verloot. Zo proberen we studenten 
erop te wijzen dat ze hun fiets op de 
campus moeten stallen en niet daar 
buiten.’

Ook heeft de UvA regelmatig  
overleg met de gemeente over de 
fietsproblemen. Acties worden  
wederzijds ondersteund en hebben 
hetzelfde doel: Amsterdammers  
aanleren hun fiets op een sociale en 
veilige manier te parkeren. 

Hoe vind ik mijn collegezaal?

De nieuwe bewegwijzering op en rondom de Roeterseilandcampus, hier aan de Roetersstraat.

Tugba Öztemir, winnares fietsenactie  
‘Park your bike and win one’. 

Voor de studentenraden zijn 
de kleuren van de bewegwijze
ring belangrijk want ‘die moe
ten aansluiten bij de kleuren in 
de gebouwen op de campus,’ 
zegt Anneloes. De bewegwij
zering in de gebouwen zorgt 
ervoor dat studenten de weg 
kunnen vinden naar hun colle
gezaal. ‘En studenten willen  
’s ochtends snel en graag kof
fie, dus borden naar de 

catering zijn ook handig.’ 
Bureau Menoor, verantwoor
delijk voor het ontwerp, heeft 

vooraf  met diverse partijen 
gesproken over wensen en 
behoeften. Anneloes Dijkstra 
vindt het goed dat alle visies 
meegenomen zijn. ‘In het ont
werp kan ik terugzien wat in 
de gesprekken met ons aan de 
orde is geweest.’ 

Campusgedachte 
Eric Slotboom, projectleider 
bewegwijzering UvA, heeft de 
bijdragen van studenten als 
bijzonder positief  en produc
tief  ervaren. ‘Overigens  
werden alle voorstellen van  
de projectgroep door bureau 
Menoor getoetst op bijvoor
beeld gebruiks vriendelijkheid 
en bestaande afspraken. Zo 
communiceren we over de 

‘Vooral studenten ontmoe-
ten elkaar hier in huiselijke  
en informele sfeer’, zegt 
Brendon Voogt, voorzitter 
van studievereniging 
Mercurius, over de 
Common Room aan de 
Nieuwe Achtergracht. 

Brendon vertelt dat er op de 
Roeterseilandcampus in eerste 
instantie geen ruimte was 
gepland voor de studievereni
gingen van de Faculteit Maat
schappij en Gedrags weten
schappen (FMG), noch voor 
een Common Room. ‘Dankzij 
veel overleg met Tom Verhoek, 
adviseur Gebouwen en Voor
zieningen FMG, hebben we nu 
onze bestuurs kamers naast de 
Common Room op de begane 
grond. Overigens duurde het 
nog wel even voordat de 
Common Room was ingericht, 
maar sinds kort is dat in orde 
en het ziet er nu mooi uit.’ 

Activiteiten
‘We zijn er vooral voor FMG, 
maar we staan ook open  
voor verzoeken van andere  
faculteiten’, zegt Simon 
Nieuwen huijsen, voorzitter 
van de Vereniging Forum 
Common Room. Tot nu toe 
maken vooral studieverenigin
gen veelvuldig gebruik van de 
Common Room voor lezingen 
en discussie avonden. ‘En 
iedereen is dagelijks vanaf  
16.00 uur welkom voor een 
biertje. Het is de huiskamer 
van de faculteit waar je kunt 
ontstressen op de bank of  
tafelvoetbal kunt spelen. Via 
mondtotmondreclame stre
ven we ernaar dat ook docen
ten de weg naar de Common 
Room weten te vinden.’ 

Geen last
Last voor de (studie)omgeving 
geeft de Common Room  
volgens Simon niet. ‘We  

hebben samen met Facility 
Services geluidstoetsen 
gedaan, weten precies wat  
is toegestaan qua geluid en 
houden daar rekening mee.’ 
De Common Room heeft  
volgens Simon dan ook alle 
vrijheid om evenementen te 
organiseren. ‘Dan denken  
we bijvoorbeeld aan film
avonden en een maandelijkse 
pub quiz. Zolang we maar 
geen overlast veroorzaken.’

Naamsbekendheid  
vergroten
Eens per twee weken komen 
de voorzitters van de studie
verenigingen en van de 
Vereniging Forum Common 
Room bij elkaar.  

campus met  volledige namen, 
zoals de Roeterseiland campus. 
Terwijl in de studentenroosters 
de afkorting REC wordt 
gebruikt. Voor de bewegwijze
ring wilden de studenten  
aansluiten bij de afkortingen  
in de roosters. In dit geval is 
 besloten toch vast te houden  
aan de bestaande afspraken  
hierover op de campus.’  

Bordjes in de metro
Alhoewel het in eerste instantie 
niet binnen het project 
 beweg wijzering valt, maken de 
studenten zich ook hard voor 
bewegwijzering op de loop
routes vanaf  de metro en de 
belangrijkste fietsroutes’, zegt 
Eelkje. ‘Vooral startende  
studenten komen het eerste jaar 
vaak nog met openbaar vervoer. 
Daarom moeten er eigenlijk al  
in de metro bordjes staan.’ 
Omgevingsmanager Carin 
Bosboom heeft in elk geval 
 tijdelijke bordjes van de uitgang 
metro naar de campus kunnen 
regelen met de gemeente. Deze 
hangen aan de lantarenpalen. 

Pragmatische aanpak
De professionele en pragmati
sche aanpak van bureau Menoor 
stond beide studenten aan.  
‘We ontvingen vooraf  een 
PowerPointpresentatie.  
Daarop konden wij feedback 
van medestudenten vragen’,  
zegt Anneloes. Zo kwam er  
vanuit een breder studenten

perspectief  input. In de  
projectgroep Bewegwijzering 
zaten, behalve de studenten, 
ook facilitair managers van  
de faculteiten en vertegen
woordigers van Facility Services, 
Communicatie, CREA en 
HuisvestingsOntwikkeling.

‘Studenten hebben vaak haast en nemen vaste routes.  
In de bewegwijzering moet je daarmee rekening houden,’ 
zegt Anneloes Dijkstra van de Centrale Studentenraad en 
lid van de projectgroep Bewegwijzering. Samen met Eelkje 
van der Veen van de Facultaire Studentenraad was  
Anneloes vanaf  het begin betrokken bij de projectgroep. 
Het ontwerp voor de nieuwe bewegwijzering op en rond de 
campus beoordelen ze als ‘mooi, modern en strak’. 

‘De kleuren van de 
bewegwijzering moeten 
aansluiten bij de kleuren 
in de gebouwen.’ 
 
Anneloes Dijkstra

Common Room:  
de huiskamer van  
de faculteit

De Common Room vind je op de begane grond in gebouw B/C, naast de collegezalen.

Campus- 
ontwikkeling
Op de Roeterseilandcampus 
clustert de Universiteit 
van Amsterdam verwante 
wetenschappelijke disciplines 
om de samenwerking tussen 
studenten, medewerkers en 
onderzoekers te stimuleren. 
Met eigentijdse gebouwen, 
studievoorzieningen en 
onderzoekslabs is de campus 
de ontmoetingsplek voor 
maatschappelijk geëngageerde 
mensen en organisaties en voor 
universiteit en samenleving. 
Innovatief en grensverleggend. 
Een intellectueel knooppunt in 
de stad.

Brendon: ‘We overleggen hoe 
we onze naamsbekendheid  
kunnen vergroten. Het Spinhuis 
was heel bekend bij studenten  
en docenten, dat moeten  
we hier opnieuw opbouwen.  
Nu kom je alleen langs de 
Common Room als je op  
de begane grond moet zijn.’  
Dat is straks anders met een 
nieuwe hoofdingang tussen 
gebouw A (Faculteit der  
Rechtsgeleerd heid) en gebouw 
B/C. ‘Dan lopen alle studenten 
praktisch langs ons. Voor nu 
hebben alle eerstejaars tijdens  
de introductieweek kennis met 
ons kunnen maken, dat draagt 
ook bij aan onze bekendheid’, 
besluit Simon.  
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