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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij willen wij u graag informeren over de komende werkzaamheden rondom Roeterseiland. 
 
Aanbrengen stroeve deklaag tijdelijke fiets/wandelbrug over de Nieuwe Achtergracht 
De deklaag van de tijdelijke brug bleek na oplevering te glad. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden wordt de brug het weekeinde van 4 november van een stroeve deklaag 
voorzien. Als de planning verschuift, melden we dit op de website (www.uva.nl/roeterseiland).  
 
Herstraten doorsteek Valckenierstraat/Nieuwe Achtergracht 
Eind november wordt de doorsteek naar de Nieuwe Achtergracht herstraat. Daarvan zal het 
langzame verkeer overlast ondervinden. Men zal tijdelijk de route om het gebouw J-K moeten 
gebruiken. Het herstraten gebeurt tegelijkertijd met de inrichting rond het opgeleverde gebouw I 
waar CREA, het culturele studentencentrum van UvA/HvA, vanaf februari 2012 haar 
programmering start.  
 
Optimalisatie afsluiting doorsteek Valckenierstraat/Nieuwe Achtergracht 
Om overlast van foutparkeerders zoveel mogelijk te voorkomen is het handhaven van de slagboom 
(bediening via de Meldkamer) noodzakelijk. In de praktijk blijkt de huidige oplossing met paaltjes 
niet optimaal te zijn waardoor de doorstroom van bouwverkeer niet altijd efficiënt verloopt. De 
plaats en uitvoering van de slagboom zal met enkele omwonenden worden besproken. Zodra 
hierover een beslissing is genomen, melden we dit op de website. 
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Verwijderen balkons B-toren 
De komende week zullen de balkons van de B-toren worden verwijderd. Deze balkons zijn op 25 
meter van de woningen gelegen waardoor de werkzaamheden met extra aandacht voor veiligheid 
worden uitgevoerd. Reden waarom wij u alvast informeren. Op dit moment maakt de aannemer een 
plan van aanpak. Het werkplan is een dezer dagen op de website in te zien.  
 
Aanbrengen damwand ten behoeve van sprinklerput  
In de vorige informatiebrief hebben wij het heiwerk van de damwand gemeld. Daarin hebben wij de 
locatie van de sprinklerput, gelegen tussen bouwdeel B en de bouwkeet, niet vermeld. De planning is 
om de damwand in de week van 7 november aan te brengen en dit zal circa 5 dagen in beslag nemen.   
 
Afronding zwaar sloopwerk gevel en hoofddraagconstructie gebouw B/C 
Het zware sloopwerk is medio november grotendeels afgerond waardoor geluidsoverlast zal 
afnemen. Helaas kunnen we overlast van vervolgwerkzaamheden niet voorkomen. Wij zullen u 
regelmatig op de hoogte houden.  
 
Omgevingsvergunning voor verbinding tussen Gebouw C en D 
Op 13 oktober jl. is een omgevingsvergunning bij Stadsdeel Centrum aangevraagd voor de 
verbinding tussen gebouw C (Nieuwe Achtergracht 127) en gebouw D (Nieuwe Achtergracht 129). 
De vergunningsaanvraag ligt van 3 tot 16 november twee weken ter inzage. Meer informatie 
hierover op de site van Stadsdeel Centrum (www.centrum.amsterdam.nl). 
 
Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks toch vragen 
hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 020-525 7704 of via gebiedsregisseur-
roeterseiland-bb@uva.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
J.H.M. Nieuwendijk 
projectmanager Roeterseiland 
 
 


