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Nutswerkzaamheden t.b.v. realisatie Universiteitsbibliotheek -Universiteit van Amsterdam (UvA)

Beste bewoner, ondernemer en andere belangstellende,
Binnenkort starten de werkzaamheden aan de kabels en leidingen ter voorbereiding op de realisatie van
de Universiteitsbibliotheek UvA. De werkzaamheden worden tussen week 38 en week 50 in delen
uitgevoerd.
Alliander start met het vervangen van de gasleiding in de Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat
en de Vendelstraat. Hieronder staan de werkzaamheden voor de eerstkomende weken beschreven. Te
zijner tijd zullen wij u informatie verstrekken over de opvolgende werkzaamheden.
Van 17 – 21 september 2018 (week 38)
De eerste werkzaamheden betreffen het aanbrengen van mantelbuizen in de Nieuwe Doelenstraat. De
Nieuwe Doelenstraat zal ter hoogte van de Binnengasthuisstraat in twee delen en in twee avonden over
de gehele breedte worden opgebroken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 19:00-23:00
om overlast voor de buurt zo veel mogelijk te beperken. Gedurende deze twee avonddelen is het voor
voetgangers, fietsers en nood-en hulpdiensten, middels een bypass, mogelijk om de werkzaamheden te
passeren. Voor autoverkeer zal de rijbaan echter worden afgesloten. Verkeersregelaars zorgen ervoor
dat bestemmingsverkeer door kan gaan maar voor regulier (doorgaand) verkeer zullen er twee
omleidingen worden ingesteld richting de Dam en Muntplein door middel van het plaatsen van borden.
Nogmaals, deze stremming is slechts tijdelijk en betreft slechts twee avonddelen tussen 19:00-23:00.
Van 17 september – 12 oktober 2018 (week 38 – 41)
Zodra de werkzaamheden in de Nieuwe Doelenstraat zijn afgerond zal Alliander verder gaan met het
vervangen van de gasleiding en het aanleggen van elektrakabels in de Binnengasthuisstraat. De
Binnengasthuisstraat zal meerdere dagen worden afgesloten voor fietsverkeer. Er wordt een omleiding
ingesteld via de Vendelstraat door middel van het plaatsen van borden. Alliander pakt iedere keer een
stuk van ongeveer 30 meter aan om zo de bereikbaarheid voor nood-en hulpdiensten te waarborgen.
Voor voetgangers is er voldoende ruimte om het werkgebied te passeren en voor bewoners zal door
middel van loopschotten een veilige toegang tot de woningen worden gewaarborgd.
Van 8 oktober – 19 oktober 2018 (week 41 – 42)
Zodra de werkzaamheden in de Binnengasthuisstraat zijn afgerond zal Alliander verder gaan met het
vervangen van de leidingen in de Vendelstraat nabij de onderdoorgang. De Vendelstraat zal meerdere
dagen worden afgesloten voor fietsverkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de
Binnengasthuisstraat die door middel van borden wordt aangegeven. Voor nood- en hulpdiensten
zullen de werkzaamheden op dusdanige wijze worden uitgevoerd dat ze te allen tijde kunnen passeren.
Voor voetgangers blijft er voldoende ruimte over om de werkzaamheden te passeren.

In onderstaande detailplanning ziet u de totale omvang van de aanstaande werkzaamheden. Zodra er
werkzaamheden in de Binnengasthuisstraat zijn zal de fietsomleiding via de Vendelstraat worden
ingesteld en andersom. De werkzaamheden in de Nieuwe Doelenstraat vereisen geen afsluiting van de
straat.

Meer informatie? Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze
brief, neem dan contact op via universiteitskwartier-ho@uva.nl. Of bezoek de website via
uva.nl/universiteitskwartier.

