
 

Studentenaantallen stijgen forser dan voorspeld 

De Universiteit van Amsterdam heeft snel een extra onderwijsgebouw nodig op 
Roeterseiland (REC) 

 

Binnenkort vraagt de Universiteit van Amsterdam (UvA) een tijdelijke omgevingsvergunning aan bij de 

gemeente Amsterdam. De drie faculteiten op het Roeterseiland hebben op korte termijn extra 

onderwijsruimte nodig en de verwachting is dat het ruimtetekort meerjarig zal zijn. De oplevering van het 

gebouw staat gepland voor september 2022, bij de start van het nieuwe studiejaar. De UvA verwacht op 

basis van de huidige informatie dat het onderwijsgebouw 5 tot 10 jaar zal blijven staan. 
  

 
Een impressie van het extra onderwijsgebouw voor de drie faculteiten op de Roeterseilandcampus. 

 
Vorig jaar ging de bouw van een onderwijsgebouw op het stuk grond op het Roeterseiland tussen Crea, de 

gebouwen J/K, B en de Sarphatistraat niet door. Een jaar later is de situatie veranderd en heeft de UvA dit 

terrein hard nodig. De groei van het aantal studenten is fors. Met de coronacrisis heeft digitaal onderwijs 

een vlucht genomen. De universiteit heeft daarbij ook geconstateerd dat kleinschalig fysiek onderwijs en 

fysieke ontmoeting voor de studenten en docenten onmisbaar is. 

 

Een extra onderwijsgebouw voor drie faculteiten 

Het wordt een gebouw van drie bouwlagen (11 meter hoog, 45 meter lang en 35 meter breed) en 2.957 m2 

vloeroppervlak met kleinere onderwijsruimtes: 18 onderwijszalen voor rond de 30 personen, 6 

onderwijszalen voor ongeveer 50 personen. Daarnaast komen er faciliteiten als toiletruimtes, een lift voor 

mindervaliden personen en technische ruimtes. De entree van het gebouw komt aan de zijde van de Nieuwe 

achtergracht.  

 

 

 

 

 



 

De UvA vraagt de omgevingsvergunning aan in de week van 21 februari  

U kunt de voortgang en publicatie hiervan volgen via www.amsterdam.nl/nieuws/kennisgevingen-

bekendmakingen. 

 

Op woensdag 2 maart organiseert de UvA een informatieve inloopbijeenkomst 

Tijdens deze inloopbijeenkomst geeft de universiteit een toelichting op de plannen en het proces en kunt u 

uiteraard al uw vragen stellen. U bent van harte welkom om binnen te lopen in gebouw REC B tussen 

19.00 en 21.00 uur. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan via omgevingsmanager-rec@uva.nl. We sturen u 

dan, indien gewenst, een uitgebreidere routebeschrijving. 

 

Andere bouwprojecten op de campus  

De UvA werkt op het Roeterseiland aan verschillende projecten. Er zijn plannen voor groot onderhoud aan 

gebouw J/K. Hierover heeft de UvA op 10 januari jl. een online bijeenkomst georganiseerd. Verder speelt 

de renovatie van gebouw REC P en werkt de UvA aan de gevels van gebouw B/C/D om deze volledig 

waterdicht te krijgen. Informatie over de andere projecten vindt u op www.campus.uva.nl inclusief het 

verslag van de bewonersbijeenkomst over gebouw J/K.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het Roeterseiland? 

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief over dit onderwerp. Dit kan ook via omgevingsmanager-

rec@uva.nl.  
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