
 

Sloopwerkzaamheden oude constructie over de Nieuwe Achtergracht 
Vanaf eind mei tot en met de eerste week van juni slopen wij het zichtbare deel van de oude constructie over 
de Nieuwe Achtergracht. Dit is het gebouw aan de Roetersstraat (gebouw BC). Het gebouw wordt gesloopt 
met een sloopkraan voorzien van een betonschaar. Er is voor knippen gekozen om hakken en boren tot een 
minimum te beperken. Dit levert naar verwachting veel minder geluidshinder op. Het vrijkomende puin wordt 
tijdelijk opgeslagen op de bouwplaats (het platform) en na afloop in één keer afgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden wordt er gesproeid om stofvorming tegen te gaan.  
 
Doorkijk over de Nieuwe Achtergracht  
Door het slopen van het laatste stuk van de oude constructie ontstaat er een doorkijk onder het gebouw over 
de Nieuwe Achtergracht. Mocht u de sloop willen volgen, dan kunt u de werkzaamheden bekijken vanaf de 
kant van CREA, Nieuwe Achtergracht 170 (CREA is bereikbaar via de Valckenierstraat, langs de bouwplaats, aan 
het water). 

  
De oude constructie over de Nieuwe Achtergracht  
 
Overige werkzaamheden 
Naast het slopen van de oude constructie, worden de komende tijd steigers gedemonteerd, verdwijnt de 
bouwlift en wordt de bouwkraan bij de oude constructie afgevoerd. Tijdens het afvoeren van de bouwkraan 
mag maar een beperkt aantal mensen op de bouwplaats aanwezig zijn in verband met de veiligheid. Het 
afvoeren gebeurt dan ook op Hemelvaartsdag. Het bouwverkeer dat de delen van de kraan komt ophalen, 
komt op afroep. Dit betekent dat de toeleveranciers niet eerder mogen komen dan afgesproken. Voor 
toeleveranciers die toch eerder op locatie zijn, is het niet toegestaan om voor de bouwinrit te wachten. De 
aannemer verwacht geen geluidshinder van deze werkzaamheden. Net als tijdens andere werkdagen wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid van de overige weggebruikers op de Roetersstraat. Hierover is 
afstemming geweest met het stadsdeel Centrum. 
 

 



 

Verkeersveiligheid in de Roetersstraat 
Zowel wij, als bewoners en ondernemers rondom de Roetersstraat, hebben geconstateerd dat door de 
plaatsing van de bouwschutting de verkeerssituatie op sommige momenten onvoldoende veilig is. Wij hebben 
daarom opdracht gegeven een tijdelijk voetpad aan te leggen langs de schutting. Voetgangers kunnen dan, 
afgeschermd door een hek, veilig langs de schutting lopen. Stadsdeel Centrum gaat dit voetpad aanleggen. 
Door de bijzondere regelgeving rondom de troonswisseling kunnen de werkzaamheden helaas pas na 6 mei 
uitgevoerd worden. In de tussenliggende periode kunt u gebruik maken van de oversteekplaatsen en de stoep 
aan de overzijde van de straat. 
 
Wij betreuren dat het zo lang heeft geduurd voordat er een oplossing is. Afgesproken is dat de 
verkeersbegeleiders van de aannemer BAM in de tussenliggende periode extra goed opletten en de 
verkeersdeelnemers helpen waar mogelijk. 

 
Bijeenkomsten Plantage Weesperbuurt 
Tussen 17 april en 15 mei worden op initiatief van het stadsdeel Centrum drie bijeenkomsten georganiseerd 
waarvoor bewoners, bedrijven en instellingen van de Plantage Weesperbuurt zijn uitgenodigd om in gesprek te 
gaan met het stadsdeel. De bijeenkomsten zijn een vervolg op de Plantagetafel van eind 2012. Het stadsdeel 
wil input verzamelen om een visie te kunnen formuleren op de buurt voor de komende jaren. Wij werken 
graag mee aan deze bijeenkomsten vanuit de wetenschap dat niet alleen de huidige bouwwerkzaamheden, 
maar ook de toekomstige Roeterseilandcampus een belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van de buurt. 
Naast omwonenden werken ook andere instellingen mee zoals Artis, het Verzetsmuseum en de Hermitage. 
 

 

 

 

 


