
‘Aan de buitenkant zie 
je het niet maar 
gebouw A is van 
binnen helemaal leeg.’
 
René de Jonge, hoofduitvoerder
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Roeterseilandcampus

collegezaal en alles daar tussen in. 
De operatie op zich is al 
 complex genoeg maar is nog 
extra ingewikkeld vanwege de 
strikte eisen die de UvA heeft 
gesteld aan het beperken van 
overlast, de geringe ruimte  
om een bouwplaats in te  
richten en de overige werkzaam-
heden die in het gebied plaats-
vinden.

Inpandig transport
René de Jonge: ‘We werken bin-
nen de gesloten gevel en probe-
ren alle werkzaamheden zo veel 
mogelijk dus inpandig te laten 
plaatsvinden. Zo maken we een 
tijdelijke opslag voor materialen 
en een transportlift. Een enkele 
keer ontkomen we er niet aan 
om een bouwkraan in te zetten.’

Uitgekiende planning 
Via een uitgekiende logistieke 
planning wordt het materiaal pas 
geleverd op het moment dat het 
nodig is, en zo veel mogelijk in 
kleine eenheden zodat er geen 
zwaar vervoer aan te pas komt. 
Een omvangrijk instrument als 
een luchtbehandelingsinstallatie 

arriveert in onderdelen en wordt 
pas ter plekke in elkaar gezet.

Ook op andere wijze komt er 
voor De Jonge meer planning  
bij kijken dan gebruikelijk: 
‘Werkzaamheden die herrie 
maken, zoals boor- en hakwerk-
zaamheden worden zo veel 
mogelijk gelijktijdig uitgevoerd.
Dit om de duur van de overlast 
zo kort mogelijk te houden.  
We maken daklichten en er  
komt een groen dak.’

Augustus 2017 open
Over ruim een jaar, in augustus, 
gaan de deuren open. Dan wor-
den de gezamenlijk entreehal 
van de gebouwen A en B/C, de 
studieplekken, onderwijszalen, 
fietsenstalling en de parkeer-
garage in gebruik genomen.

De Faculteit der Rechts-
geleerdheid beslist deze maand 
op welk moment in het studie-
jaar 2017/2018 de verhuizing 
van de Oudemanhuispoort  
naar de Roeterseilandcampus 
precies plaatsvindt.

Veertien lagen kale vloer
Aan de buitenkant zie je het  
niet, maar gebouw A is van  
binnen helemaal leeg. ‘Volledig 
gestript’, zegt René de Jonge  
van bouwonderneming J.P. van 
Eesteren. ‘Veertien bouwlagen 
kale vloer.’

Complexe operatie
De combinatie TBI (Techniek, 
Bouw en Infra) een samen-
werking tussen J.P. van Eesteren, 
Croon Elektrotechniek en 

Wolter & Dros v.o.f. gaat het 
nieuwe onderkomen van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
afbouwen, van bezemhok tot 

Fiets parkeren?  
Fietscoaches wijzen de weg
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Metamorfose  
buitenruimte
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Liefde op de campus
Ooievaars terug op dak gebouw N
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Gebouw A:  
klaar over een jaar

Een groot indoor bouwproject op de campus is van start gegaan: het afbouwen  
en inrichten van gebouw A. Op 20 juni is aannemercombinatie TBI begonnen 
met de werk zaamheden. 30 juni 2017 zijn ze klaar.

Visual gebouw A

Meer informatie
Als alle werkzaamheden op de Roeterseilandcampus zijn
afgerond, biedt de campus plek aan de faculteiten Economie 
en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedrags wetenschappen  
en Rechtsgeleerdheid. Een open stads campus met moderne 
studievoorzieningen, onderzoekslabs en horeca. 

Kijk voor het laatste nieuws over de bouw, de planning of 
meer achtergrondinformatie op campus.uva.nl  
  @roeterseiland

Planning 2016 – 2017
•	 	Werkzaamheden	kades	langs	de	Nieuwe	Achtergracht:	 

tot eind 2016
•	 Afbouw	gebouw	A:	20	juni	2016	–	30	juni	2017
•	 Inrichting	gebouw	A:	juni	–	augustus	2017 
•	 	Bouw	brug	en	trappen	naar	de	gracht	aan	de	noordzijde:	

september 2016 – januari 2017
•	 	Inrichten	buitenruimte	rond	gebouw	A	inclusief	de	 

trappen aan zuidzijde gracht: mei 2017 – juni 2017
•	 	Inrichten	werkterrein	Arcadis	aan	de	 

Valckenierstraat: eind 2016 – zomer 2017 Salma Hayek is in 
de buurt van de 

campus. Zie agenda 
op de achterzijde.



FIETSPARKEER PLEKKEN

Fietscoaches wijzen de weg

Wat blijkt? Er staan op de 
campus gemiddeld 1.970 fiet-
sen/scooters en rondom de 
campus zijn nog eens ruim 
800 plekken bijna permanent 
in gebruik op de openbare 
weg. Al die scooters en fietsen 
aan brugleuningen, lantaarn-
palen en op het trottoir maken 
de buurt niet mooier. En ze 
vormen een ergernis voor 
bewoners en mindervaliden 
want de doorgang wordt regel-
matig versperd. Dan vraag je 
je af, hoeveel parkeerplekken 
zijn er eigenlijk beschikbaar op 
de campus? Om precies te zijn 
2.785! 

Parkeren? Voor de deur 
graag!
Toch parkeren veel fietsende 
campusbezoekers op de  
openbare weg en niet op de 
campus. Vervelend voor 

bewoners en winkeliers want 
hierdoor kunnen zij hun fiet-
sen, en die van hun bezoekers 
en klanten, niet kwijt. Dat  
leidt tot klachten en vraagt  
om nader onderzoek. Dus 
vroeg de UvA aan deze 
parkeerders: waarom zet je 
 je fiets/scooter niet op de 
campus? 

Come & go
In de Sarphatistraat parkeren 
vooral bezoekers van de win-
kels. Ruim een kwart van de 
ondervraagden gaat even een 
boodschap doen en gaat dan 
met de fiets door naar de cam-
pus. Zo’n driekwart van de 
parkeerders komt meerdere 
keren per week even bij 
‘Appie’ boodschappen doen 
en gaat ook weer door. Een 
op de vier parkeerders is 
buurtbewoner. In de middag is 

het drukker dan ’s ochtends. 
Conclusie: in de Sarphatistraat 
staan geen langparkeerders 
maar bij Appie is het come & 
go verkeer.

Langparkeerders
In de Roetersstraat, ter hoogte 
van gebouw H, aan de over-
zijde van de straat is het een 
heel ander verhaal. Meer dan 
65% van de respondenten par-
keert hier een fiets of  scooter 
en gaat vervolgens naar de 
campus. Daarvan is meer dan 
driekwart student. Bijna de 
helft van alle fietsen wordt ’s 
morgens geparkeerd en staat 
er de hele dag. Zo’n driekwart 
parkeert hier meerdere keren 
per week. Het is vooral in de 
ochtenduren druk. Er staan 
gemiddeld 250 fietsen aan de 
overzijde van de straat. De 
belangrijkste redenen die 
gegeven werden om hier te 
parkeren zijn: dicht bij mijn 
bestemming én op de campus 
is toch geen plek meer. Som-
migen gaven aan niet te weten 

dat er een fietsenstalling onder 
gebouw E is. Doel van deze 
enquête was te onderzoeken 
of  de klachten van bewoners 
en ondernemers gegrond zijn. 
Voor de Roetersstraat lijkt dit 
het geval. Terwijl voor deze 
fietsen genoeg ruimte op de 
campus is bijvoorbeeld in de 
ondergrondse stalling of  op 
de nieuwe plekken langs de 
Nieuwe Prinsengracht. Daar 
zal de UvA de studenten nog 
meer op gaan wijzen, onder 
andere met hulp van de fiets-
coaches.

Metamorfose van de buitenruimte
Stap voor stap ondergaat de buitenruimte van de campus een enorme metamorfose. Recent heeft aannemer Arcadis 
de driehoek achter gebouw J/K opnieuw bestraat en beplant. Wat overblijft, is het gebied aan de Valckenierstraat,  
tussen de gebouwen B en J/K. Dat blijft voorlopig nog bouwterrein en wordt stapsgewijs vanaf  eind dit jaar  
aangepakt. Hekkensluiter is de inrichting rondom gebouw A in de zomer van 2017.

De brug
Een ‘huzarenstukje’ is het: de 
aanleg van de nieuwe brug over 
de Nieuwe Achtergracht tussen 
de gebouwen E en A.
 
‘Dit project is op allerlei manie-
ren bijzonder’, vertelt Patrick van 
Oostvoorn, projectleider  
van Arcadis. ‘We werken met de 
winkel open. Alles om ons heen 
gaat gewoon door. Gebruikers 
van de campus en omwonenden 
moeten zo weinig mogelijk over-
last ondervinden. Daarom werken 
we grotendeels vanaf  het water en 
gebruiken we aangepaste sloop- en 
bouwmethoden.’
Een van die maatregelen is dat de 
damwanden de bodem in worden 
geduwd in plaats van getrild. Van 
Oostvoorn: ‘Aanvankelijk kregen 
we de wanden met geen mogelijk-
heid de grond in. Een duikploeg 
ontdekte toen dat de bodem vol 
zat met oud puin, funderings-
resten en andere objecten.’ De 
obstakels worden met zorgvuldig 
onderwaterbreekwerk verwijderd, 
net als de ‘poeren’, de fundering 
waarop het oude gebouw B/C was 
gebouwd. Die extra werkzaamheden 
namen meer tijd in beslag dan was 
voorzien.

Voor de brug wordt aan beide 
zijden van de gracht een landhoofd, 
het steunpunt voor de brug op de 
oever, gemaakt. De benodigde palen 
gaan niet via een traditionele heistel-
ling de grond in maar in kleinere 
delen, waarna er steeds een volgend 
deel bovenop wordt gelast. Met een 
kraan worden vervolgens de brug-
liggers, die het water overspannen, 
op hun plek gehesen.
In het voorjaar van 2017 moet het 
klaar zijn; dan is ook de inrichting 
van de buitenruimte rondom de 
gracht gereed, compleet met groen 
en een trapsgewijs naar het water 
aflopende kade. Van Oostvoorn: 
‘De Nieuwe Achtergracht is de  
centrale as van de campus en is 
straks echt een prachtige blikvanger.’

METAMORFOSEKORTE BERICHTEN NIEUWE ACHTERGRACHT

ERVARINGEN

Blik vooruit
In de zomer van 
2017 gaat een 
nieuwe fietsen

stalling onder gebouw A  
open met 2.200 parkeerplek
ken. Op basis van het aantal 
gebruikers in 2017 is er vraag 
naar 3.574 fiets/scooter
parkeerplekken en het totale 
aanbod op de campus is dan 
4.195 plekken. Alle fietsen
rekken die nu langs de gracht 
en op de pontons staan, 
verhuizen naar deze nieuwe 
stalling. 

De Roeterseiland
campus heeft zich de 
afgelopen jaren  

ontwikkeld tot een plek voor 
excellent onderwijs en onder
zoek. De gebouwen zijn nu 
bijna allemaal gerenoveerd, 
onderzoeksfaciliteiten zijn  
vernieuwd en ook de inrich
ting van de buitenruimte is 
grotendeels klaar. Maar een 
campus is meer; een levendige 
en bedrijvige plek waar  
studenten langer verblijven  
en die ook voor ondernemers 
en de omgeving interessant is. 
Een plek van waaruit universi
taire kennis breed kan worden 
ingezet. 
Om dit te bereiken wordt deze 
zomer, samen met de gebrui
kers van de campus, een inte
graal plan en een toekomst
perspectief voor de campus op 
papier gezet plus een strategie 
om daar te komen. Zo gaan we 
er samen voor zorgen dat de 
Roeterseilandcampus uiteinde
lijk de campus wordt die we 
voor ogen hebben en zich ook 
in de toekomst blijft ontwik
kelen om te voldoen aan de 
behoeften van de tijd. 

Laat het ons weten.
Op verzoek van de 
UvA doet Onder

zoek, Informatie en Statistiek 
(OIS, gemeente Amsterdam) 
onderzoek naar de berichtge
ving over de werkzaamheden 
en de ontwikkelingen op de 
Roeters eiland campus.  
Wij willen graag weten of 
omwonenden en ondernemers 
hier tevreden over zijn.  
Binnenkort ontvangt iedereen 
een korte vragenlijst in de 
brievenbus. 

Prijsvraag  
fietsparkeren
Wie kent alle fietsparkeer plekken 
op de campus? 

Doe mee aan de prijsvraag  
‘fietsparkeren’ en win een  
maand lang een persoonlijke 
fietsparkeerplek naar keuze  
op de Roeterseilandcampus. 

Geef op de platte grond zoveel 
mogelijk officiële fiets    parkeer  
plekken op de campus aan  
en stuur een scan of een foto  
van deze plattegrond, voorzien 
van naam, telefoonnummer  
en emailadres vóór 1 juli a.s. aan  
huisvestingsontwikkeling@uva.nl. 

De inzender met de meeste  
correcte plekken wint. 

Nils Mevius, projectmanager 
Politics, Psychology,  
Law & Economics (PPLE):
‘Het is geweldig om als 
interdisciplinaire opleiding in 
het hart van de campus te 
zitten. Medewerkers en 
studenten van diverse oplei
dingen komen elkaar hier 
makkelijk tegen. In dit nieuwe 

gebouw ontbreekt het nog wel aan sfeer, maar zijn alle moder
ne faciliteiten aanwezig. De campus ligt in een mooi deel van  
de stad en er worden goede initiatieven genomen bijvoorbeeld 
door CREA en Boekhandel Athenaeum. Voor de verdere  
invulling van de buitenruimte moeten we meer vanuit de 
student anno nu denken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er 
behoefte is aan goede, niet per se heel goedkope, horeca
faciliteiten en winkels.’ 

Floortje Cornelis, projectleider 
van de Student Service Desk: 
‘Sinds juni 2015 zitten we met 
de servicebalie in de hal van 
gebouw E. In het begin was 
het hier even wennen. We 
hadden op het Binnengast
huisterrein een gebouw voor 
onszelf. Nu zijn we onderdeel 
van de campus. Groot voor

deel daarvan is dat we dichtbij studenten en medewerkers 
zitten. Studenten lopen hier gewoon langs en stappen  
makkelijk op ons af. Wij werken nu ook meer samen met de 
faculteiten. Zo kunnen studenten voortaan bij ons cijferlijsten 
inzien. Er wordt nog nagedacht over een wachtruimte en meer 
kleur aan de muren, maar dat zijn details.’ 

Bart Rossmark, studieadviseur 
en roosteraar Onderwijs
bureau Psychologie: 
‘Gebouw G is een heel licht 
gebouw met hoge plafonds en 
veel ramen, die open kunnen! 
In tegenstelling tot de  
Diamantbeurs waar we 
vandaan komen, wordt er in 
dit gebouw ook onderwijs 

gegeven waardoor je echt midden tussen de studenten staat. 
Mijn favoriete plek is mijn eigen kantoor. Als ik spreekuur heb, 
is de deur open. Maar als ik een klus af moet maken, kan de 
deur dicht en heb ik mijn eigen ruimte met uitzicht op de 
binnentuin. Op de tweede plaats staat de pantry op de begane 
grond, leuk om allemaal collega’s tegen te komen die ik in de 
Diamantbeurs eigenlijk nooit zag.’

Faisel Josepha, service
medewerker gebouw G:  
‘Buiten mijn gewone taak als 
schoonmaakkracht beant
woord ik soms ook vragen van 
studenten en medewerkers.  
Er zijn in het gebouw veel 
mooie elementen zoals de 
witte wanden en de glanzende 
vloeren. Om die nette uitstra

ling te behouden, moet dat wel dagelijks worden bijgehouden. 
In de praktijk komen nu een aantal details naar voren die voor 
verbetering vatbaar zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de 
printerruimte met de afvalunits. We waren ervan uit gegaan dat 
iedereen deze vanzelf kon vinden, maar het bleek toch nood
zakelijk om verwijsborden op te hangen.’ 

Is het waar dat er te weinig fietsparkeer plekken 
zijn op de Roeterseilandcampus? Om dat uit te 
zoeken is er geteld.

Brug over de Nieuwe 
Achtergracht:
- lengte: 26 meter
- breedte: 6,5 meter
- rode klinkers en bankjes 

Doe mee 
en win!

Een campus is 
nooit klaar

 tevreden       
 ontevreden

Parkeerplek nodig? 
Kom je – net als ruim 2.700 
anderen – op de fiets naar de 
Roeterseilandcampus, dan 
is er altijd een goede en vei-
lige parkeerplek beschik-
baar. Soms is het alleen een 
beetje zoeken. De fietscoa-
ches helpen daar graag bij. 
Ook letten ze erop dat ieder-
een zijn fiets zo wegzet dat 
er ruimte en doorgang blijft 
voor bijvoorbeeld mensen 
met kinderwagens en min-
dervaliden en dat nooduit-
gangen vrij blijven. 

De fietscoaches zijn in 
dienst bij Pantar, een bedrijf  
dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de 
mogelijkheid biedt te wer-
ken en op die manier deel te 
nemen aan de maatschappij. 
Ze nemen hun taak zeer 
serieus, maar het mondige, 
gehaaste, en soms een 
beetje eigenwijze publiek 
maakt het hun niet altijd 
gemakkelijk. Daarom zette 
de studentenraad van FMG 
de coaches laats in het  
zonnetje en reikte aan hen 
de jaarlijkse pluim uit.

Hoe bevalt de nieuwe werkplek?

De fietscoaches 
helpen graag

Zowel gebouw E aan de Roetersstraat 11, als gebouw G aan de Nieuwe Achtergracht 129B is 
na een uitgebreide interne verbouwing weer volop in gebruik. Enkele medewerkers vertellen 
over hun nieuwe onderkomen.

Buitenruimte 
voor gebouw G Toen Nu



‘Ik ben nu bij beide campus-
sen het aanspreekpunt voor 
de buurt en ga graag met 
iedereen in gesprek’, zegt 
Anne. ‘Het is belangrijk dat 
omwonenden weten bij wie 
ze moeten zijn als zij vragen 

hebben, vooral omdat de 
HvA en UvA zulke grote 
instellingen zijn. En ik vind 
het belangrijk te horen wat 
er speelt in de buurt.’
De omgevingsmanager is 
het aanspreekpunt voor 

omwonenden, medewerkers, 
studenten, aannemer, 
gemeente enzovoorts. ’Het 
is mijn taak om de juiste 
balans te vinden tussen de 
vaak uiteenlopende belan-
gen. Als bewoners hinder   
hebben van werkzaamheden 
overleg ik met de aannemer  
of  we dit kunnen voorko-
men bijvoorbeeld door 
andere machines te gebrui-
ken of  geluidwerende schot-
ten te plaatsen. Voor een 
omgevingsmanager liggen 
de prioriteiten bij de bereik-
baarheid, leefbaarheid, vei-
ligheid en communicatie van 
en over de campus. 

Vragen over de Roeterseiland-
campus? Anne is bereikbaar  
via omgevingsmanager- 
roeterseiland@uva.nl of  
020 - 525 7704.

CAMPUSONTWIKKELING 

Op de Roeterseilandcampus 
 clustert de Universiteit van 
 Amsterdam verwante weten
schappelijke disciplines om de 
 samenwerking tussen studenten, 
medewerkers en onderzoekers  
te stimuleren. Met eigentijdse 
gebouwen, studievoorzieningen 
en onderzoeks labs is de campus 
de ontmoetingsplek voor maat
schappelijk geëngageerde mensen 
en organisaties en voor universi
teit en samenleving. Innovatief 
en grensverleggend. Een intellec
tueel knooppunt in de stad.

‘Ik ben altijd 
aanspreekbaar.’
 
Anne van den Eijnden

COLOFON
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AGENDA EVEN VOORSTELLEN

Anne van den Eijnden is al vier jaar omgevingsmanager 
bij de Amstelcampus, de nieuwe stadscampus van de 
HvA, aan de Wibautstraat, op een steenworp afstand  
van de UvA Roeterseilandcampus. 

Nieuwe omgevingsmanager

Anne van den Eijnden

13-26 juni: Werkzaamheden 
gemeente Sarphatistraat

18 juni – 8 augustus: 
Summerschool

20 juni: Start afbouw 
Gebouw A

23 juni: Summer Festival

25 en 26 juni: LLC langer 
open (tot 22.00 uur) 

26, 27, 28 juni en 8 juli: 
Speelfilmopnames rond de 
campus: Amerikaanse 
actiefilm ‘The Hitman’s 
Bodyguard’ 

27 juni – 1 juli: Tentamen-
week

4-7 juli: MARE Congres

18 juli – 15 augustus:  
werkzaamheden gemeente 
Weesperplein

29 augustus – 2 september: 
Intreeweek

5 september: eerste  
collegedag/opening  
Academisch jaar

20 september: Prinsjesdag

29 oktober: UvA Bachelordag

30 oktober: Start wintertijd 
(klok 1 uur terug)

12 november: UvA Masterdag

Een aantal bewoners van de 
Roetersstraat heeft last van 
Café De Krater. Daar willen 
de UvA en De Krater graag 
wat aan doen. Slimme alumni 
van de UvA en HvA verdiep-
ten zich in een mogelijke op-
lossing en zagen het licht…. 
letterlijk. 

Leuke uitdaging
Een groep alumni van HvA 
MediaLab richtte, na voltooi-
ing van hun studie (zoals digital 
environment), een stichting op 
onder de naam Creatives Across. 
Het geluidsprobleem van het 
terras van De Krater leek hen 
een leuke uitdaging. Hoe veran-
der je gedrag van horecaklanten 
en beïnvloed je op een ludieke 
manier hun volume? Jeroen 
Polman, manager bij Eurest dat 
De Krater exploiteert: ‘het zou 
uniek zijn als deze groep ex-
studenten de ultieme oplossing 
vindt, dan ligt er een markt voor 
ze open.’

Kleurende lamp 
Bauke Bakker, Dion Gavrilidis, 
Roberto Pizzato en Orlando 
Cabanas vier Creatives Across-
ers verdiepten zich in de effec-
ten van geluid en licht. ‘Wat is 
het effect van licht op gedrag? 
Met een 3D-printer hebben we 
een lamp ontworpen die reageert 
op geluid en verkleurt naarmate 
de geluidssterkte toeneemt. De 
bedoeling is dat gasten aan de 
verkleuring zien dat ze luid-
ruchtig zijn en dan hun volume 
temperen. Bij de meesten zal dat 
werken. We hebben de lamp al 
bij Café De Krater getest en de 
resultaten zijn veelbelovend.’ 

Meer weten?  
www.creativesacross.com focust  
op ‘new media, innovation, technology 
and a touch of art’. 

UITDAGING

3D geluidmeter 
voor De Krater

De campus ondergaat een metamorfose maar sommige dingen veranderen niet.  
Ons ooievaarspaar is terug op het nest op het dak van gebouw N.

Op een dag kreeg de UvA dit verzoek: Op de bouwhekken aan de 
kant van de Roetersstraat zit een geel met zwart vosje. Wanneer 
worden deze hekken weggehaald? En is het mogelijk om dat vosje te 
ontvangen als het zover is (of eerder)? Dan kunnen we het op ons 
balkon zetten als aandenken aan onze trouwdag, omdat we zulke 
mooie herinneringen hebben aan de bouwhekken als onderdeel van 
‘onze’ dag (en een heel bouwhek iets te groot is voor op ons balkon.).  

Dat is toch een leuk verzoek, en dan zijn wij de beroerdste niet! 
Buurtbewoonster Linda Koene trouwde op 22 augustus 2015 met 
Stijn. Het Vosje staat inmiddels op hun balkon.

CAMPUSDIER I

CAMPUSDIER II

Liefde op de campus 

Verliefd op de vos

Check ook de CREA agenda 
crea.uva.nl


