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Geacht College, 
 
Twee weken geleden ontvingen (een aantal van) de bewoners van Bewonerscommissie 
Sarphatiblok een Bewonersbericht REC van uw afdeling Huisvestingsontwikkeling. In deze 
brief kondigt de UvA een voorlopig besluit aan dat er, op het terrein dat tussen CREA en 
gebouw J/K ligt, een nieuw onderwijsgebouw zal worden gebouwd. 
Onze Sarphatiblokbewoners, direct omwonenden van het bewuste terrein, waren verrast, 
verbaasd en geschokt door de mededeling. Zij hebben zich zeer verontrust getoond over de 
plannen. Het betreffende terrein van de door u aangewezen nieuwe bouwlocatie is immers in 
het laatste kwartaal van 2017 door Arcadis – in opdracht van de UvA – definitief ingericht als 
groene, stille ontspanningsruimte: een ‘postzegelparkje’ dat één van de rustpunten binnen de 
bebouwing van de campus is. 
Het zou de voltooiing worden van de, reeds tien jaar voortgaande, herontwikkeling van het 
RoetersEilandComplex. 
Tijdens de talloze buurt overleggen die de UvA heeft georganiseerd is diepgaand met de 
buurt overlegd en gediscussieerd over o.a. de definitieve invulling van het laatste stukje 
(bouw)terrein (de voormalige centrale bouwplaats). Er is zelfs door de UvA daarbij aan de 
direct omwonenden gevraagd welke invulling zij aan het terrein wilden geven. De 
omwonenden hebben laten weten vooral de openheid van de ruimte en de stilte van zo’n 
plek  op prijs te stellen. 
Met dit gegeven heeft UvA vervolgens ontwerpbureau Inside Outside (landschaps-
architecten) het ontwerp van het terrein laten inpassen in het totale buitenontwerp voor de 
campus. 
De ontwerpen zijn aan ons voorgelegd en de omwonenden konden zich hierin voldoende 
vinden om van een gezamenlijk eindresultaat te kunnen spreken. 
 
Toch kondigt de UvA nu aan, amper een half jaar na voltooiing, het terrein alsnog te gaan 
bebouwen. Dit is voor de Bewonerscommissie Sarhatiblok een onbegaanbare weg en wij 
verzoeken u dringend om af te zien van uw bouwplannen op die plek. 
 
Ook in de rest van de buurt (de omgeving van de campus) wordt verbaasd en met ongeloof 
gereageerd. Men oordeelt afwijzend over een nog grotere bouwdichtheid ten koste van 
groen en men vreest opnieuw grote overlast van de bouw. Die zou immers afgerond zijn. 
 
Wij weten ons ook gesteund door het PWO (Plantage Weesperbuurt Overleg). 
Ook vanuit het PWO ziet men het opnieuw verdwijnen van groen ten gunste van bebouwing 
met grote zorgen aan. 



 
Het ingerichte ‘postzegelparkje’ vervult, in haar nog maar korte bestaan, nu reeds haar 
positieve rol. Het brengt de omwonenden inderdaad weer wat rust en stilte achter hun 
Sarphatiblok. Last but not least blijkt uit gesprekken en visuele indrukken dat ook de UvA-
studenten het plekje kunnen waarderen en zij zeggen in gesprekken met ons dat zij het ook  
jammer zouden vinden als deze plek alsnog wordt opgeofferd aan nieuwe bebouwing. 
 

  
studenten in de eerste lentezon van 2018 (foto: Dutch J. den Hollander) 
 
Bewonerscommissie Sarphatiblok is weliswaar mordicus tegen de vernietiging van ‘ons 
groene postzegelparkje’ die uw nieuwbouwplannen met zich meebrengen. Toch begrijpen wij 
dat de UvA haar ruimtebehoefte voor onderwijsgebouwen – zo die reëel is – wil oplossen en 
wij willen, als altijd, vanuit een constructieve grondhouding met u meedenken over 
alternatieve oplossingen. 
De heer Michel van Wijk heeft uw heren van der Wolf en Dijkhuizen (UvA huisvestings-
ontwikkeling) reeds per mail verzocht om spoedig een afspraak voor overleg te maken. 
 
Ik verzoek u vriendelijk ons en de rest van de buurt te steunen en die ondersteuning aan uw 
afdeling huisvestingsontwikkeling te laten weten zodat wij zo spoedig mogelijk in gesprek 
kunnen komen over mogelijke alternatieven. 
 
Wegens wisseling van de wacht binnen onze bewonerscommissie (verhuizing van enkele 
medebewoners) verzoek ik u vriendelijk om (tijdelijk) per email te reageren via mijn 
persoonlijke emailadres: m.snoeren1@chello.nl 
Mijn privé postadres is: Sarphatistraat 167 hs. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Michel Snoeren 
Bewonerscommissie Sarphatiblok 
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