
4 studentenstart-ups   
20% Van de HvA-studenten 

onderneemt.

6 Knowledge Mile
De slimste straat krijgt  

intelligente stoeptegels.

8 succes-app
Loodst je handig door het OV.

10 grand café fest  
 binnenKort open!

Ontmoeting met Martijn & 

Martijn, de succesvolle  

uitbaters.
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campusdichter
bugra gedik, eerstejaarsstudent nederlands aan de 
uvA, is de eerste campusdichter Hva-uva. Hij  
zal gedurende twee collegejaren werk schrijven  
en voordragen bij bijzondere gelegenheden, 
zoals de opening van het hogeschooljaar en de  
Diës natalis. bugra is naast dichter ook stand-up  
comedian. Aan zijn krachtige, rap-achtige  
voordracht, herken je bovendien zijn liefde voor 
muziek. Dankzij zijn mooie, beeldende gedicht ‘De 
stad hoopt’ won hij de verkiezing tot campusdichter. 
Zijn inspiratie haalt hij uit zijn intense beleving van 
dagelijkse zaken, dingen doén, en de leermeesters 
die hij overal in zijn omgeving tegenkomt.

de stad hoopt
Bugra Gedik

Morgen weer  

in de Hoopstad zijn  

weer in de hemel  

god ik zit weer

op de blauwe stoel  

voor me studenten                 

over al hun educatie  

hun toekomstloze wensen  

en de gratie van de hopeloze

De Hoopstad wordt een puinhoop  

puin is hier broodnodig  

hoop is hier afwezig  

Kennis vanzelfsprekend  

heeft ieder mens elk vier jaar  

weer de paper netjes ingeleverd

afstuderen  

solliciteren  

je mooiste dromen  

de rug toekeren

Morgen mooi weer  

in de Hoopstad zijn 

weer in de hemel  

god ik zit weer

nooit geen water  

bij de Hoopstadwijn  

het is best mooi  

om jong te zijn

succesvol studeren én ondernemen 
Het blijkt vrij lastig: je studie goed afronden én succesvol een bedrijf runnen. Lang niet alle studenten 
die tijdens hun studie een onderneming beginnen, lukt het om deze tot na hun afstuderen te laten voort-
bestaan. Martin Haring, programmamanager Ondernemerschap, en lector Frank Jan de graaf hebben daarom 
het programma ondernemerschap ontwikkeld dat tal van maat regelen omvat om van de HvA de meest 
ondernemende hogeschool van nederland te maken. een van de onderdelen van het programma is het 
voorstel om – vergelijkbaar met de topsport-regeling – flexibeler om te springen met studenten met 
succesvolle ondernemingen. Kunnen zij net een groot contract ondertekenen op het moment van een 
tentamen? Dan kunnen ze dat tentamen later doen. Het programmavoorstel ligt bij het college van bestuur 
van de HvA.  
Lees meer over studenten en hun start-ups op pagina 4 en 5.
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Jeroen Bronswijk, fractieleider van de SP in de deelraad  
Amsterdam Oost, woonde tot 2009 twintig jaar in de  
Swammerdamstraat en verzette zich hevig tegen de komst  
van de Amstelcampus. Hoe kijkt hij daar nu op terug?

‘ik was de groene guerrilla in de buurt. overal plantte ik struiken 
en bomen. Langs de zijkant van het theo thijssenhuis, op het 
rhijnspoorplein-west, op het talud van de mauritskade. waar 
kon, wilde ik het mooier maken. 

toen ik de plannen voor de Amstelcampus zag, sloeg me de schrik 
om het hart: 24.000 studenten, rhijnspoorplein vol gebouwd en 
aan de overkant van de straat een hoge toren. De massaliteit 
ging de draagkracht van de buurt ver te boven. Dat vond ík niet 
alleen, maar de hele buurt. 

Het was voor mij reden om politiek actief te worden. in de  
deelraad zag ik dat er wel degelijk gesproken werd over de 
Amstelcampus, maar ook daar waren de belangen van de HvA 
groot. toch heeft het erom gespannen. maar uiteindelijk zijn  
de plannen aangenomen.

en toen? De mensen van de Amstelcampus spraken regelmatig 
met de buurtbewoners om de grootste pijnpunten weg te  
masseren. Het rhijnspoorplein wordt niet volgebouwd.  
Kohnstammhof vind ik goed gelukt. De andere kant van de 
wibautstraat vind ik nog steeds massaal.

maar er is wel reuring gekomen in de buurt. en er lopen nu 
kippen op het binnenterrein langs de boerhaavestraat. toen  
ik dat eens probeerde, moest ik ze van de HvA weghalen.  
Dus daar moest ik hartelijk om lachen.’

‘toen ik de plannen zag voor de 
Amstelcampus, schrok ik me rot’
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buurtbewonerwat lever jíj op voor  
de stad?  
een documentaire over tienervaders. Oud- 
Hollandse pot koken voor de bewoners van een 
verzorgingshuis. Dat zijn een paar resultaten van 
het project amsterdam 2015, een eerstejaars-
project van de studie Maatschappelijk werk en 
Dienstverlening (MwD). Zo’n 450 studenten 
hebben in vier maanden tijd bij elkaar  
90 projecten bedacht en uitgevoerd voor én 
met de stad. De bedoeling was de studenten te 
laten nadenken: waar ligt mijn hart? wat vind ik 
belangrijk om als aankomend sociale professional 
te veranderen in de stad? ‘Vaak zijn studenten 
gewend te denken: wat levert een vak mij op?’, 
vertelt Joep Holten, docent MwD. ‘wij wilden  
dat eens omdraaien: nee, wat lever jíj op voor de 
stad?’

20% Van de HvA-studenten  

wil ondernemen of onderneemt al;  

dat zijn zo’n 3000 studenten;

per jaar beginnen meer dan 150 

start-ups; het is een ruwe schatting  

dat zo’n 20% van de start-ups 

overleeft. 

Ondernemer met een  
technisch vraagstuk?
Heeft u zelf geen tijd of de middelen om hieraan te 
werken? de Hva-studenten van het innovatie-
lab werken dit graag voor u uit! Deze studenten 
verkennen de technische oplossingen onder  
begeleiding van een vakkundig docententeam,  
en presenteren na een paar maanden werk een 
innovatie. Met dit prototype kunt u als onder-
nemer weer verder. geïnteresseerd? neem contact 
op met Liselotte van Dijk van het innovatie- 
lab via l.van.dijk@hva.nl of 06 2115 5021.
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neelie Kroes (ook wel liefdevol ‘start-up oma’ genoemd) 

benadrukt het steeds weer: het belang van jonge 

ondernemers met innovatieve ideeën, vooral op het 

gebied van ict. Ze staan, volgens Kroes, voor de nieuwe 

economie. Hoe zit het met start-ups aan de HvA? 

Hoeveel studenten beginnen een onderneming? welke 

producten en diensten leveren zij? en wat doet de HvA 

om ze te ondersteunen?

studenten  
start-ups

nooit meer een lekke band… Deze 
droom wordt werkelijkheid dankzij 
oud-HvA-studenten Kevin Kesteloo 
en neil van den Haak van de start-
up supreme Dutch. spijkers of 
glassplinters, de band kán niet lek. 
Door een uniek sluitsysteem past  
de band op elk type velg. in  
september hopen Kevin en neil de 
productie van hun fietsband via 
crowdfunding te financieren.
supremedutch.com

Hoe creëer je voor toeristen in 
Amsterdam een onvergetelijke 
reiservaring? Door ze bij Amster-
dammers thuis mee te laten eten! 
start-up taste of culture organi-
seert deze ‘diner meet-ups’ tussen 
toeristen en locals. sikander Malik 
kwam op het idee toen hij zelf op 
reis was en zette daarna taste of 
culture op met een aantal mede-
studenten. tocamsterdam.com

Hoe weet je of de taxichauffeur niet 
omrijdt en wel een eerlijke prijs 
vraagt? ismail Ouahhoud en Louaie 
el rowidi, studenten commer  ciële 
economie, bieden uitkomst: met 
cabtab. een tablet in de taxi die de 
klant duidelijkheid geeft over route, 
prijs en chauffeur. inmiddels is de 
cabtab beschikbaar in 200 luxe 
taxi’s, waarvan 100 tesla’s op 
schiphol. cabture.nl

De grootste koffieleuten van neder-
land wonen in Amsterdam: we 
slaan hier dagelijks zo’n 2,5 koppen 
leut achterover. Dat is voor heel 
Amsterdam zo’n 10.000 kilo koffie-
dik per dag, een vrachtwagen vol. 
studentondernemer Marjet de Jong 
van coffee based verwerkt dit tot 
hippe designproducten, zoals 
kaarsen houders en dienbladen in 
een hard, leerachtig materiaal. 
Zuivere koffie dus! coffeebased.nl

onVerwoestbare fietsband

toeristen eten bij je tHuis

een betrouwbare taxirit

benut je Koffieprut
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web van bedrijvigheid

op allerlei plekken binnen de Hva ontstaan communities van studenten 
start-ups. deze communities aan elkaar verbinden en het potentieel 
ontsluiten dat erin zit. dat is dé stap die nu actueel is. suzanne Hansen  
is als start-up coach en bij het Hva-projectteam ondernemerschap aan 
boord gekomen, onder meer om dit voor elkaar te krijgen.

ramon niamat heeft een 
succesvolle start-up, wash & care: 
een mobiele, duurzame wasserij,  
waar auto’s met stoom gewassen 
worden. toen hij die wilde 
uitbreiden, dreigde zijn studie in het 
gedrang te komen. gelukkig kende 
hij Virgil tese, die net met zijn 
vriend raven bergwijn aan de minor 
Ondernemerschap was begonnen. 
Zij zochten een product of dienst 
om in te ondernemen. in overleg 
met ramon, zetten zij een tweede 
tak op van wash & care, gericht op 
bedrijfswagens. Dat lukte goed, 
omdat zij claire Hornn leerden 
kennen, een student productdesign 
die net compostbakken voor in huis 
had ontworpen. Zij had al geïnven-
ta riseerd welke duurzame bedrijven 
er op de Zuidas actief zijn. Aan de 
hand van die lijst klopten Virgil en 
raven aan bij Accenture. nu mogen 
ze voor het consultancy-bedrijf een 
offerte uitbrengen voor honderd 
auto’s. 

Kansrijke concepten
‘Zo zie je maar wat een geweldig 
potentieel er zit in de verschillende 
start-up communities, als je ze met 
elkaar verbindt’, verklaart suzanne 
Hansen. ‘Laat staan als je ze ook 
nog eens linkt aan die van de Vu, 
uvA en Hogeschool inHolland.  
Dat is een van mijn opdrachten:  
hoe kunnen we die netwerken 
verbinden?’ twee dagen in de  
week werkt suzanne Hansen aan 
connecting start-ups. ‘we hebben 
zestig eerstejaars it-studenten 
uitgedaagd om concepten te 
ontwikkelen om studentenstart-ups 
te verbinden. De studenten met de 
meest kansrijke concepten mogen 
ze realiseren.’ 

incubator
een online netwerk is natuurlijk 
onmisbaar om studentondernemers 
te verbinden. Maar fysieke  
ont moetingsplaatsen helpen ook.  
Zo komt er in het wibauthuis  
een tweede studio HvA, een 
multi functionele werkplek, die 
verbinding legt met de stad 
Amsterdam en waar ondernemer-
schap, creativiteit en maatschap-
pelijke betrokkenheid centraal 
staan. en er zijn plannen om op de 
roeterseilandcampus van de uvA 
een incubator te realiseren: een 
broedplaats om jonge, kansrijke 
ondernemingen op te kweken. 

start-up dorp
nog iets ambitieuzer is startpad. 
Hansen: ‘startpad heeft als doel de 
start-ups fysieke werkplekken te 
geven en vindbaar te maken, maar 
ook om deze energie te etaleren  
en zelfs tot een onderscheidend 
kenmerk te maken van de HvA. Hoe 
precies, moeten we nog ontdekken. 
Kunnen we bijvoorbeeld een 
start-up dorp creëren op de Amstel- 
 campus? een dorp dat bestaat uit 
studio’s van bio-plastic, het 
materiaal waarin domein techniek 
is gespecialiseerd?’ Dat wordt nu 
door studenten bouw-kunde 
onderzocht. De eerste studio komt 
in de hal van de Leeuwenburg. 
Daarvan staat al een kartonnen 
prototype in het wibauthuis.

‘Maar voor studentondernemers is 
het vooral ook belangrijk om de 
stad in te gaan’, besluit suzanne. 
‘Daarom werken we samen met 
succesvolle co-working spaces.  
Voor studenten is de stad de beste 
incubator!’ 

onVerwoestbare fietsband

toeristen eten bij je tHuis

een betrouwbare taxirit
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De slimste straat van Amsterdam
wat voorheen de lelijkste straat van amsterdam werd genoemd, moet straks het slimste 

gebied van nederland worden: de Knowledge Mile. deze kenniskilometer strekt zich uit 

langs de wibautstraat en de weesperstraat, van amstelstation tot nieuwmarkt. Het gebied 

heeft het allemaal: van multinationals tot filmacademie. en middenin: de amstelcampus.  

dit zijn een aantal eerste projecten en de partners van de Knowledge Mile.

1  data van laadpalen (cHief)
Wie: HvA, Gemeente Amsterdam Elektrisch. 

Amsterdam is internationaal koploper in elektrisch 

rijden en wil het aantal laadpalen verder uit - 

breiden. De HvA onderzoekt waar de nieuwe 

laadpalen het beste geplaatst kunnen worden en 

wat voor paal dat moet zijn (gewone of snellaad-

paal). De onderzoekers verzamelen hiervoor alle 

gebruiksdata van de laadpalen in Amsterdam.  

Op basis hiervan ontwikkelen zij een model dat 

laadgedrag en -gebruik voorspelt (charge 

infra  structure efficiency Model). 

2  interactive cinema
Wie: MediaLAB (HvA) en de Nederlandse 

Filmacademie. wil je zelf in een film rondl open? 

Dat kan! Vijf studenten van het MediaLAb van de 

HvA maakten met de Filmacademie de 360-graden-

speelfilm ‘A perfect party’ voor Oculus rift, een 

virtual reality headset. in deze film bezoekt de 

kijker een feest waar van alles misgaat. Hij stuurt 

de gebeurte nissen met oogbewegingen. 

3  intelligente stoeptegel
Wie: Domein Digitale Media en Creatieve Industrie  

(HvA) en Citizen Data Lab. snelle scooters zorgen vaak  

voor gevaarlijke verkeerssituaties. Drie HvA-studenten  

hebben een intelligente stoeptegel ontwikkeld die fietsers  

en voetgangers waar schuwt als er een scooter nadert. De 

tegels komen op ongeveer elke tien meter te liggen. wanneer 

de eerste tegel door een ingebouwde microfoon het geluid 

van een naderende scooter opvangt, gaat er in de overige 

tegels een rood lichtje branden. 

4  Kantoren van de toekomst
Wie: Domein Digitale Media en Creatieve Industrie (HvA), 

MediaLab, Bell Labs (de oorspronkelijke onderzoeks- en 

ontwikkelingslaboratoria van AT&T, het Amerikaanse nationale 

telefoonbedrijf). Door de vergrijzing, zullen er binnen afzien- 

bare tijd drie generaties aan het werk zijn in kantoren over de 

hele wereld. Vooral de vergrijzing zal gevolgen hebben voor 

de werkomgeving. bijvoorbeeld, doordat oudere collega’s 

meer rustige ruimtes nodig hebben en jongeren open, inter- 

actieve ruimtes. gevolgen voor kantoren worden onderzocht.

5  Measuring amsterdam
Wie: Lectoraat Digital Life, kenniscentrum Create-IT (beide 

HvA) en Gemeente Amsterdam. Via de app Measuring 

Amsterdam kunnen bewoners helpen hun buurt te 

verbeteren. Losse stoeptegels, luchtvervuiling, hondenpoep, 

afval op straat; al dat soort dingen kunnen ze via de app in 

kaart brengen. gemeente, onderzoekers en inwoners kunnen 

deze open data vervolgens gebruiken voor oplossingen.

Lees op knowledgemile.org meer over de partners op deze kaart en overige samenwerkingsverbanden. 
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rhijnspoorgebouw 

•	 Het	Rhijnspoorgebouw	krijgt	de	naam	Conradhuis!	
Vernoemd	naar	Frederik	Willem	Conrad	jr.	(1800-1870),	
de grondlegger van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. 
Van	1839	tot	1855	was	hij	ingenieur-directeur	van	de	
Hollandsche	IJzeren	Spoorweg	Maatschappij	(HIJSM).	
Hij ontwierp o.a. ook spoorbruggen, zoals de eerste 
draaibrug van nederland, over het spaarne. 

•	 Het	tijdelijke	parkeerterrein	op	Rhijnspoorplein	West	
wordt	met	ingang	van	1	september	opgeheven.

•	 De	op-	en	afrit	van	de	bouwplaats	van	het	Rhijnspoor-
gebouw komt aan de kant van de mauritskade. De 
aan- en afvoer van bouwverkeer en materialen gaat 
daardoor niet door de buurt.

•	 De	omgevingsvergunning	is	op	2	april	2015	verstrekt.

wibauthuis

•	 Afgelopen	zomer	zijn	de	opleidingen	van	de	locaties	
wenckebachweg en Jan bommerhuis verhuisd naar  
het wibauthuis. Het betreft de opleidingen: Human 
Resource	Management,	Bedrijfskunde	en	Commerciële	
economie van het domein economie en management. 
en de opleidingen Hbo rechten, toegepaste 
Psychologie en urban management van het domein 
maatschappij en recht.

•	 In	totaal	zijn	dat	zo’n	7000	studenten	en	350	
medewerkers. 

•	 De	officiële	opening	van	het	Wibauthuis	vindt	plaats	
op	8	oktober	2015.

•	 De	maquette	van	de	Amstelcampus	is	voortaan	te	
bezichtigen op de begane grond van het wibauthuis.

Leeuwenhoekgebouw

•	 Op	de	huidige	locatie	van	de	Boerhaave	Boerderij	 
aan de eerste boerhaavestraat worden circa zestig 
studentenwoningen gerealiseerd. Voor de boerderij 
wordt naar een nieuwe locatie gezocht. 

•	 Het	ontwerp	van	het	Leeuwenhoekgebouw	past	bij	 
de negentiende-eeuwse stijl van de gebouwen in de 
buurt.	Het	woonblok	zal	5	etages	hoog	worden,	
waardoor het aansluit bij de bestaande bebouwing.  
Er	komt	een	5	meter	diepe	binnentuin	aan	de	
achterzijde	en	een	inpandige	fietsenstalling.

•	 Het	gebouw	bestaat	uit	zelfstandige	appartementen	
van ongeveer 20 vierkante meter; gericht op studenten 
van	23	jaar	en	ouder.

•	 Voorlopige	planning:	bouwrijp	maken	van	de	grond	
(vierde	kwartaal	2015),	bouw	(oktober	2016	–	augustus	
2017).

•	 Voor	vragen	over	het	Leeuwenhoekgebouw	kun	je	
contact opnemen met woonstichting de Key: dekey.nl

wibautHuis

lucHtfoto 8 juni 2015

speelplaats Van MusscHenbroeKstraat
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gratis  
internationale 
boekenclub  
Heb je een boek waar je op 
uitgekeken bent? gun het 
een tweede leven en lever  
het in bij de bibliotheek in 
het Kohnstammhuis voor de 
bookcrossing-boekenkast. 
bookcrossing is een inter-
nationaal initiatief om gelezen 
en verstoffende boeken  
opnieuw in roulatie te  
brengen. 

boeken worden ‘in het wild’  
of in de daarvoor aangewezen 
boekenkasten achtergelaten, 
zodat anderen ze kunnen 
meenemen en lezen. ieder 
boek wordt gelabeld met een 
unieke code, die de nieuwe 
lezer kan invoeren op de 
website bookcrossing.com.  
de vorige eigenaar kan  
zo altijd achterhalen waar  
ter wereld zijn boek zich 
bevindt. De bookcrossing-
kast staat bij het Micaffè, op 
de begane grond van het 
Kohnstammhuis.

een vorm van ‘instant crowdfunding’ en dé munitiekamer voor creatieve 
stadmakers. Dat is Knowledge Mile boiling, waarvan de kick off op  
4 juni plaatsvond. in de spectaculaire bubble langs de wibautstraat 
pitchten vier initiatiefnemers een kleurrijk idee voor de wibaut- en 
weesperstraat; op basis van ‘morgen beginnen’. Als bezoeker betaal je 
10 euro en daarvoor krijg je stevige soep en een stembiljet. Via het 
stembiljet kun je ook tips en contacten delen of aangeven dat je zelf 
mee wilt helpen. Zo bepalen we samen wat er morgen gaat gebeuren! 
Dit najaar is er weer een Knowledge Mile boiling.  
knowledgemile.org

stevige soep en een stembiljet

nu weet je of je moet rennen
Als je moet overstappen in het openbaar 
vervoer, bijvoorbeeld van trein op metro, 
weet je niet altijd hoeveel tijd je hebt. 
Daarvoor is de app ‘Moet ik rennen’  
ontwikkeld door vier studenten van het 
domein Digitale Media en creatieve industrie. 
De studenten bedachten de app als onder-
deel van een derdejaarsproject. Ze bouwden 
meteen een demo en kregen op die manier 
veel nuttige feedback én een 9 voor hun 
project. Vervolgens schreven ze zich in voor 
de spinAwards. Ze wonnen de prijs voor 
jong talent en kregen daardoor de kans om 
het concept verder te ontwikkelen. en nu is 
de app gratis te downloaden voor Android  
en iOs. De app is populair en gewild. De 
wereld Draait Door, Metro, Algemeen  
Dagblad en radio stations 3FM en 538  
besteedden allemaal aandacht aan de app. 
moetikrennen.nl 
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deOntMOeting

een levendige gemeenschap van studenten en medewerkers als  

nieuwe buren. Druk? Hinderlijk? soms misschien. Maar ook een 

kans op leuke contacten en mooie ontmoetingen.
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‘De plek is super,’ zegt Martijn 
witlam met een brede glimlach,  
‘Zo midden op de HvA-campus en 
direct grenzend aan de woonwijk. 
Dat kan een heel leuke dynamiek 
gaan opleveren tussen de studenten 
en de buurt.’ 
tony: ‘Dat betekent dat er vast ook 
bewoners zijn die zich afvragen of 
ze overlast krijgen.’
‘Ja, vast wel. De HvA krijgt beide 
reacties’, weet Martijn peters. 
‘sommige omwonenden mailen: 
“eindelijk!”. en anderen: “Oh jee, 
krijgen we nu herrie?” Maar wij 
verwachten daar eigenlijk niet 
zoveel problemen mee. Direct 
boven de kroeg wonen studenten.’ 
tony: ‘HvA vindt het heel belangrijk 
om de dialoog op te zoeken met 
omwonenden. en ik weet dat jullie 
dat ook graag doen.’
Martijn witlam: ‘in mijn ervaring 
vinden mensen dat ook het belang-
rijkste: dat ze gehoord worden. Aan 
de noordermarkt, bij winkel 43, 
werden de glasbakken om half 
zeven ‘s ochtends geleegd.’  
Martijn peters: ‘Haha, dat is een 
soort megawekker.’
‘nu gebeurt dat na tienen’, vervolgt 
Martijn witlam. ‘Maar als mensen 
na twaalven op straat staan te 
praten… dat hoort er wel een 
beetje bij.’ 
tony: ‘Ja, en dat is ook de  
bedoeling van de campus: een 

beetje reuring. Kunnen jullie iets 
vertellen over het caféconcept?’
‘we omschrijven het als: huiselijk 
met een rauw randje’, vertelt 
Martijn peters. ‘Huiselijk, omdat we 
de hele dag open zijn. ’s Ochtends 
kun je er een croissantje krijgen.  
‘s Middags lunch. Later in de  
middag: bier en bitterballen, een 
hamburger. Huiselijk is ook:  
chesterfield-sofa’s en lange houten 
tafels. ‘t ruige randje zit ‘m in het 
her gebruik van materialen. we 
hebben oude zeecontainerpanelen 
tegen de muur gezet. De kaart is 
grotendeels biologisch: achter de 
bar staan koelkasten, een met 
biologische lokale biertjes en een 
met bio frisdranken.’ 
tony: ‘ik ben wel benieuwd hoe  
een mooie nazomerse dag er hier 
uitziet.’
Martijn peters: ‘Op die dagen zit het 
terras natuurlijk bomvol. Juist dan 
ontstaat de verbinding tussen de 
studenten en de buurt.’ 
Martijn witlam: ‘we zetten een 
barbecue neer en een afgeragde 
tennistafel.’ 
Dan grapt Martijn peters tegen 
andere Martijn: ‘Haha, jij bent van 
ons tweeën de terrassenspecialist. 
Dus ik kan die dagen vrij  
nemen.’ 

binnenkort opent fest, het lang verwachtte grand café aan het wibauthof. 
de uitbaters zijn Martijn witlam en Martijn peters, de horecamannen achter 
succesnummers als schinkel haven, blooker en winkel 43. tony wijntuin, van 
wYne strategy & innovation, maakte als adviseur plintinvulling deel uit van 
de commissie, die hun caféconcept uit 35 ondernemers plannen selecteerde. 
Met de opening nabij, is het een vrolijk weerzien tussen tony en de 
‘Martijnen’.

‘Op warme dagen zetten we  

een barbecue en een afgeragde 

tennistafel neer’

V.l.n.r:  

Martijn witlam,  

tony wijntuin en 

Martijn peters
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Agenda
 septeMber

14 september
Knowledge Mile Morning Meet-up 

Kom naar casa 400 voor een ontbijt en 

een update. knowledgemile.org

 oKtober

07 oktober
symposium sport & apps
Hoe kunnen apps het sporten versterken

en andersom? Vooraf aanmelden op 

hva.nl/kik

09 oktober
dag van de duurzaamheid  

events door het hele land en de HvA 

doet ook mee. hva.nl 

13 oktober
students that Matter filmfestival 
Mini-filmfestival i.s.m. stichting voor 

Vluchteling-studenten uAF. hva.nl/floor

 noVeMber

24 november
comedytrain Kom de grootste talenten 

zien aan de HvA! hva.nl/floor

 deceMber

1 december
research award finale De best 

gepitchte onderzoeken uit de halve 

finales. hva.nl/floor

Kijk voor meer campusactiviteiten op 

hva.nl/floor of hva.nl/amstelcampus.

praktische zaken 
•	 Vragen	over	realisatie	Amstelcampus:	

020 595 3900 of  

amstelcampus@hva.nl

•	 Vragen	over	reeds	in	gebruik	zijnde	

gebouwen:  

service.amstelcampus@hva.nl

•	 Kijk	voor	actuele	contactgegevens	

per gebouw op hva.nl/locaties

 c
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caMpusLiFe
De Amstelcampus begint steeds meer te bloeien  

en te boeien. steeds vaker zijn er evenementen waar  

buurt bewoners, bedrijven of organisaties uit de 

omgeving op af komen. wat was er de afgelopen  

tijd te beleven? we pikken er drie uit. 

 pleinen feestelijk geopend
Van acht jaar niets tot een prachtig 
iets: het wibauthof en de speel-
plaats aan de Van Musschenbroek-
straat zijn dit voorjaar voltooid en 
op 28 mei feestelijk geopend. Met 
veel ruimte, fijne zitjes en volop 
groen is dit een welkome aanvulling 
voor de buurt en de Amstelcampus.  

 talent@Hva
studenten en pas afgestudeerden 
op zoek naar tips & tricks voor het 
vinden van de juiste baan, waren  
op 28 mei in het Kohnstammhuis 
op het juiste adres. Daar was het 
loopbaanevenement talent@HvA, 
Maak werk van je toekomst.  
Met praktische workshops over 
jezelf presenteren, netwerken en 
solliciteren. Daarnaast was er een 
podium met presentaties van  
werk gevers. 

 Kanen bij de campus
in het zonnetje genieten, aan lange tafels, van een hapje en een drankje. 
De formule is een enorm succes. ben jij al geweest?  
facebook.com/Kanenbijdecampus 


