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Beste bewoners, ondernemers en andere betrokkenen,
Op zaterdag 8 oktober vinden er werkzaamheden plaats op de Roeterseilandcampus. Met dit
bericht informeren wij u over de werkzaamheden en de hinder die dit met zich mee kan brengen.
Aanvoer brugdelen
Op zaterdag 8 oktober wordt de nieuwe brug over de Nieuwe Achtergracht in delen aangevoerd.
Deze brug gaat de noord- en zuidzijde van de campus verbinden. De brug bestaat onder andere uit
vier liggers van elk 27 meter. Alle onderdelen van de brug worden op 8 oktober tussen 04.00 en
06.00 uur naar de campus vervoerd met twee vrachtwagens. De hijskraan die de brugdelen van de
vrachtauto’s moet takelen en die helpt de brug in elkaar te zetten, arriveert rond 04.00 uur op de
campus en wordt daarna opgebouwd. De kraan komt te staan op de noordelijke kade van de
Nieuwe Achtergracht, naast de gevel van gebouw H (Roetersstraat 11). De werkzaamheden op
zaterdag 8 oktober duren tot ongeveer 19.00 uur. Bij harde wind of hevige regenval wijzigt de
planning.
De twee vrachtwagens zijn elk 32 meter lang en worden onder begeleiding door de stad naar de
Roetersstraat gereden. Het is een eis van de gemeente dat dergelijk ‘exceptioneel transport’ voor
06.00 uur op locatie aankomt. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
Wat merkt u ervan?
De aanvoer van de onderdelen en het opbouwen van de kraan kunnen hinder veroorzaken. Op de
kades van de Nieuwe Achtergracht wordt tijdelijk extra verlichting aangebracht om in het donker te
kunnen werken. Ook op de hijskraan zitten lampen. De extra verlichting gaat op 8 oktober om
ongeveer 04.30 uur aan.
De werknemers van de aannemer melden zich vanaf ongeveer 04.00 uur bij het werkterrein van
Arcadis aan de Valckenierstraat. De werkzaamheden duren ongeveer tot 19.00 uur.
Ondanks dat wij de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, realiseren wij ons dat deze
werkzaamheden hinder voor u kunnen veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Komt u kijken?
U kunt de werkzaamheden veilig bekijken vanaf de brug in de Roetersstraat, bij de kade voor CREA
(bereikbaar via de Sarphatistraat en de Pancrasstraat) of de kade voor het Lab (bereikbaar via de
Nieuwe Prinsengracht). De trap naar gebouw B/C aan de Nieuwe Achtergracht 166 is in verband
met de veiligheid niet toegankelijk voor kijkers. U bent van harte welkom.

z.o.z.

Informatie
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.

