
 

 

  

 

Amsterdam, 23 maart 2016  Referentie: ho16u0117 

 
Beste omwonende van de Roeterseilandcampus, 
 
De komende periode vinden er werkzaamheden plaats in de Nieuwe Achtergracht. Met dit bericht 
informeren wij u over de werkzaamheden en de hinder die dit met zich mee kan brengen. 
 
Onderzoek door duikers 
Op donderdag 24 en vrijdag 25 maart kunt u duikers in de Nieuwe Achtergracht zien zwemmen. Zij 
doen onderzoek naar de obstakels in de gracht die het induwen van de damwanden verhinderen. 
Het onderzoek veroorzaakt geen overlast. 
 
Sloop fundering 
In de Nieuwe Achtergracht ligt nog een deel van de fundering van het oude gebouw. Deze 
zogenaamde poer moet gesloopt worden om doorvaart door de gracht weer mogelijk te maken en 
de brug te kunnen bouwen.  
 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april slopen we het deel van de 
poer dat boven water uitsteekt. Dit doen we vanaf een 
ponton in de gracht. Voor het slopen van de poer 
gebruiken we een betonprikker. Het slopen zal 
geluidhinder veroorzaken. Wilt u een indruk krijgen van het 
geluid, kijk dan op http://youtu.be/PDalevxpe8Y.  
De sloopwerkzaamheden starten vrijdag om 08.00 uur. Op 
zaterdag beginnen we een uur later. Op beide dagen 
stoppen we om 18.00 uur met slopen.  

De poer onder het platform 

 
Van maandag 11 t/m vrijdag 22 april slopen we het deel van de poer dat onder water ligt. Dit 
veroorzaakt naar verwachting minder hinder omdat het water het geluid dempt.  
Het puin wordt verzameld in containers op de Nieuwe Achtergracht. 
 
De poer bestaat uit ongeveer 100 ton beton en staal, is ongeveer 27 meter lang, 3 meter breed en 
1,5 meter hoog. Helaas is slopen de enige mogelijkheid om de poer te verwijderen. Lostrekken of 
onder water afzagen bleek niet mogelijk.  
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Buurtbericht 
Roeterseilandcampus 
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Informatie 

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud. U kunt de website in de gaten houden voor 

eventuele wijzigingen www.campus.uva.nl/werkinuitvoeringrec. Hebt u vragen of opmerkingen 

over de werkzaamheden op de Roeterseilandcampus, dan kunt u contact opnemen met Anne van 

den Eijnden, omgevingsmanager UvA, via 020 – 525 7704 of omgevingsmanager-

roeterseiland@uva.nl. 

 

Meer informatie over de Roeterseilandcampus kunt u vinden op www.campus.uva.nl of volg ons op 

Twitter @roeterseiland. 
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