
 

Datum    Referentienummer 
09 oktober 2018  UK181009 
 
Onderwerp 
Sloopwerkzaamheden toiletten Zusterhuis, Vendelstraat 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 
 
 
In week 42 (15-19 oktober) en week 43 (22-26 oktober) voert de firma Vlasman het sloopwerk uit van de 
toiletgroepen in het Zusterhuis, aan de Vendelstraat 2. De voorzieningen die gesloopt zullen worden zijn gelegen naast 
de scheidingswand met het woonblok van De Key en maken onderdeel uit van de realisatie van de nieuwe 
Universiteitsbibliotheek. U ontvangt deze brief omdat u direct naast de zone woont waar de binnenpandige 
sloopwerkzaamheden plaats zullen vinden. 
 
Werkzaamheden 
Er wordt geen hak- en breekwerk aan de scheidingswand zelf uitgevoerd, maar het is wel noodzakelijk de muren die 
haaks op deze wand staan te slopen. Ook worden het sanitair en de bijbehorende installaties verwijderd. Het is 
onoverkomelijk dat deze werkzaamheden geluidshinder met zich mee zullen brengen. Om rekening te houden met de 
direct omwonenden start de aannemer niet voor 08.00 uur met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot 
uiterlijk 17.00 uur en vinden plaats op doordeweekse dagen.  
 
Zodra de toiletgroepen zijn verwijderd wordt er tegen de scheidingswand een extra voorzetwand geplaatst. De 
plaatsing zelf kan mogelijk nog (lichte) overlast veroorzaken, maar wanneer de wand eenmaal geïsoleerd is wordt de  
toekomstige geluidsoverlast voor u beperkt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in november.  
 
Voorlopige planning 
• Maandag 15 oktober tot en met dinsdag 16 oktober:  hak- en breekwerk toiletten op de 3e verdieping 
• Woensdag 17 oktober tot en met donderdag 18 oktober:  hak- en breekwerk toiletten op de 2e verdieping 
• Vrijdag 19 oktober tot en met maandag 22 oktober:  hak- en breekwerk toiletten op de 1e verdieping 
• Dinsdag 23 oktober tot en met woensdag 24 oktober:  hak- en breekwerk toiletten op de begane grond 
• November:       plaatsing voorzetwand t.b.v. isolatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op met omgevingsmanager Thomas 
Vernooy, via omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl / 020 – 525 7724. Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier. 


