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Diverse werkzaamheden Universiteitsbibliotheek, verwijdering fietsenrekken, afvalinzameling

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,

Zoals u wellicht gemerkt heeft is de start van de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe Universiteitsbibliotheek
op het Binnengasthuisterrein niet geheel vlekkeloos verlopen. Inmiddels zijn er aanvullende maatregelen genomen om
alles in goede banen te leiden. Zo worden er extra werkgesprekken georganiseerd, vindt er wekelijks een
afstemoverleg plaats met de betrokken partijen en wordt er dagelijks een ronde gelopen om te zorgen dat aan het einde
van dag alles netjes achter gelaten wordt. Via deze brief informeren wij u graag over de komende
werkzaamheden, te weten werkzaamheden van Alliander aan gas en elektra en werkzaamheden van Waternet
aan het riool en waterleiding. Wij verzoeken u tevens rekening te houden met de verwijdering van
fietsenrekken en een aangepaste locatie voor afvalinzameling.
Werkzaamheden Alliander, week 40 t/m 42
De werkzaamheden door Alliander Gas aan de gasleiding in de Binnengasthuisstraat, zoals in het buurtbericht van 4
september omschreven, worden de komende week verder voortgezet. Het fietspad is afgesloten en er is een omleiding
ingesteld via de Vendelstraat. Alle lichtmasten zijn vervangen door paaltop masten om geen schade te berokkenen aan
de huidige gietijzeren masten. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 40 verplaatst naar de Vendelstraat
nabij de fietstunnel. De fietstunnel zal naar verwachting einde week 41 enkele dagen voor zowel voetgangers als
fietsers worden afgesloten. Een omleiding via de Binnengasthuisstraat wordt met bebording aangegeven. Bij de
doorgang naar de Oudemanhuispoort zal er voldoende ruimte beschikbaar blijven om de werkzaamheden te passeren.
Alliander Elektra start week 41 de werkzaamheden in de Nieuwe Doelenstraat en Binnengasthuisstraat. In de Nieuwe
Doelenstraat betreft het werkzaamheden in het trottoir aan de zuidzijde. Voetganger- fiets en autoverkeer kan daarbij
voortgaan en zal met behulp van verkeersregelaars begeleid worden. Entrees zullen toegankelijk blijven en waar nodig
zullen loopplanken met hekwerken worden toegepast.
De werkzaamheden van Alliander in de Binnengasthuisstraat en de Vendelstraat lopen door tot en met week 42 en
zullen worden afgestemd, zodat er altijd een fietsroute beschikbaar is. Dit wordt aangegeven met bebording.
Werkzaamheden Waternet, week 42 t/m 45
Waternet start met werkzaamheden aan het riool en de waterleiding in de Vendelstraat in week 42. Deze
werkzaamheden duren naar verwachting t/m week 45. Fietsverkeer wordt dan omgeleid via de Binnengasthuisstraat.
De Vendelstraat blijft daarbij bereikbaar voor voetgangers en nood- en hulpdiensten vanaf de Binnengasthuisstraat.
Voor de werkzaamheden aan het riool is een bronbemalingspomp noodzakelijk om droog te kunnen werken. Om
geluidsoverlast naar de buurt te beperken wordt een pomp met extra geluidsisolatie toegepast en wordt een locatie
voor de pomp gezocht, waarbij deze zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

Ten behoeve van de werkzaamheden is het van belang dat de locatie vrij is van objecten. Het fietsenvak voor de trappartij
bij UvA gebouw BG5 in de doorgang van Vendelstraat naar de Oudemanhuispoort (zie plattegrond) zal vrij moeten zijn
van fietsen. Dit zal met een bord op locatie
worden aangegeven. Het verzoek aan bewoners
en gebruikers is om hier einde week 40 (vanaf
5 oktober) rekening mee te houden.
Alle fietsenrekken in de Vendelstraat worden
vóór week 42 verwijderd. Er worden borden
bij de fietsenrekken geplaatst. Het verzoek aan
alle gebruikers is om hier rekening mee te
houden.
In week 43 en 44 zal Waternet de
werkzaamheden aan riolering en waterleiding
voortzetten in de Vendelstraat die in week 42
zijn opgestart. Over de werkzaamheden in
week 43 en 44 en de weken erna wordt u in een
volgende informatiebrief nader inhoudelijk
geïnformeerd. In onderstaande detailplanning
ziet u de totale omvang van de werkzaamheden.

Figuur 1: Verwijdering fietsenrekken en - vakken

Detailplanning werkzaamheden Alliander en Waternet, t/m week 50

Afvalinzameling
Omdat de Binnengasthuisstraat de komende periode
slecht bereikbaar is voor afvalinzameling is er met de
gemeente en de ophaaldienst een tijdelijke locatie
afgesproken waar bewoners in de Binnengasthuisstraat
het huisvuil dienen te plaatsen zodat het netjes
opgehaald kan worden.
De locatie is weergegeven in de afbeelding hiernaast.
Deze locatie geldt voor iedere maandag en donderdag
tot en met week 50. Het verzoek aan alle bewoners en
gebruikers is om hier rekening met te houden en het
huisvuil op deze locatie te plaatsen.

Figuur 2: Aangepaste locatie afvalinzameling

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.

