
 

 
 
19 juli 2016      Referentienummer: ho16u243 
 
 
Geachte buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden,  
 
Met dit bericht informeren wij u over de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus.  
 
Hijswerkzaamheden Oost-Indisch Huis  
In het buurtbericht van 18 juni informeerden wij u over de hijskraanactiviteiten in de Korte 
Spinhuissteeg op woensdag 6 juli. Een tweede sessie hijswerkzaamheden staat op korte 
termijn gepland en vindt plaats op vrijdag 22 juli. 
Vrijdag 22 juli staat er een kraan in de Korte Spinhuissteeg waarmee materiaal in het Oost-
Indisch Huis en het Spinhuis wordt gehesen. De hijskraan komt om 07.00 uur en staat om 
07.30 uur gereed. Om ca. 12.00 uur zijn de hijswerkzaamheden gereed. In verband met het 
toevoeren van het materiaal is ook een deel van de Oudezijds Achterburgwal geblokkeerd 
deze vrijdagochtend. De vracht komt om 07.30 uur waarna deze, binnen de grenzen gesteld 
door de gemeente, op de weg blijft staan om te lossen. Mocht deze tijd overschreden 
worden dan wordt er een ronde gereden zodat de wachtende auto(‘s) de gelegenheid 
hebben verder te rijden. 
 
Hakken inkassingen 
Van donderdag 28 juli tot en met maandag 1 augustus worden (met uitzondering van het 
weekend) inkassingen gehakt in de gezamenlijke bouwmuren Oudezijds Achterburgwal 175, 
177a, 177b en 179.  In de gezamenlijke bouwmuur worden ‘kassen’ gecreëerd om de 
bouwmuur door de nieuwe fundering op te kunnen laten vangen. Deze werkzaamheden 
starten om 07.30 uur en eindigen uiterlijk 16.00 uur.  Dit levert voor de directe buren 
behoorlijke geluidsoverlast op. De betreffende bewoners zijn hierover reeds geïnformeerd. 
Tevens zal van dinsdag 2 augustus tot en met woensdag 3 augustus het laatste deel van de 
interne tussenmuur waar het funderingsherstel plaatsvindt worden gesloopt. Dit kan ook 
enig geluidsoverlast veroorzaken. 
 

Vragen?  
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond de Binnenstadscampus, neemt u dan contact op 
met Thomas Vernooy, omgevingsmanager Binnenstadscampus, omgevingsmanager-
binnenstad@uva.nl of 020-5252443. Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.campus.uva.nl. 
 
 


