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Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 

 

Op 11 maart is er een bewonersavond georganiseerd om de aanstaande werkzaamheden aan de nieuwe 

kelderbak voor de Universiteitsbibliotheek toe te lichten. Daarnaast bespraken we de aanstaande 

werkzaamheden aan het Allard Pierson Museum en de geleidelijke inhuizing van studenten in de 

Oudemanhuispoort. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op uva.nl/universiteitskwartier. In deze 

brief willen wij u informeren dat wij vanaf begin mei zullen starten met het inrichten van het bouwterrein 

rondom de toekomstige Universiteitsbibliotheek. Wij zullen u via deze weg op regelmatige basis op de hoogte 

houden van de voortgang.  

 

Openstaande vragen n.a.v. bewonersavond 11 maart j.l. 

Vanuit de bewonersavond stond de vraag open of het wel/niet wenselijk is de doorgang voor gebouw BG5 af te sluiten 

en wel of geen plantenbakken aan de bouwwand op te nemen. Graag bespreken wij deze en eventuele andere 

aandachtspunten (zoals verlichting, eventuele dode hoeken en bereikbaarheid) gedurende een schouw van het 

bouwterrein. U kunt zich hiervoor opgeven via omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl, de datum wordt nader 

bepaald. Voor zover daar interesse voor is, kunnen we de schouw ook combineren met een korte blik op de inpandige 

werkzaamheden. Wij vinden het in ieder geval heel prettig dat zich vanuit de buurt alvast een drietal vrijwilligers heeft 

gemeld om de eventuele plantenbakken te onderhouden. Na de zomervakantie zullen we daarnaast beginnen met 

rondleidingen om geïnteresseerden en belanghebbenden een indruk te geven van alle bouwwerkzaamheden. Daarover 

zullen we u nader berichten.  

 

Tot slot kunnen wij u melden dat verder onderzoek naar de noodzaak om (naast de reeds gekapte bomen in de 

Binnengasthuisstraat) ook nog bomen te kappen in de Vendelstraat, heeft uitgewezen dat wij deze bomen 

waarschijnlijk enkel hoeven te snoeien.   

 

Activiteiten in de komende weken 

Voor de Universiteitsbibliotheek zijn de voorbereidingen voor de volgende bouwfase inmiddels in volle gang. In de 

komende periode zullen wij de bouwplaats inrichten. Op hoofdlijnen komt dit op het volgende neer: 

 Deze week:    Vooraankondiging  omleidingsroute + fietsknippen (Binnengasthuisstraat)  

 week 18 (29-4 / 3-5):   Aanbrengen omleidingsborden,  verwijderen fietsen en aanbrengen hekwerk 

 week 19 (6-5 / 10-5):   Verwijderen verharding, straatmeubilair  

 week 20 (13-5 / 17-5): Graven proefsleuven ter plaatse van damwandtracé (obstakelonderzoek)  

 week 21-22 (20-5 / 31-5):  Verleggen en rooien kabels en leidingen 

 

Transporten vinden plaats vanaf de Nieuwe Doelenstraat. In deze weken vinden alle werkzaamheden plaats tussen 

8:00 uur en 17:00 uur. 
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Extra omgevingsmanager via aannemer 

Vanuit de aannemer, Van Hattum Blankevoort, is een aan het project Universiteitsbibliotheek verbonden 

omgevingsmanager toegevoegd aan het team: Ingeborg Kappert. Zij is voor deze bouwfase vanuit de aannemer 

het aanspreekpunt voor  vragen, suggesties, klachten of opmerkingen die met de bouw van de bibliotheek te 

maken hebben. Voor alle overige zaken die spelen op het Universiteitskwartier blijft Thomas Vernooy van de 

UvA het aanspreekpunt als omgevingsmanager.  

 
Contactgegevens aannemer project Universiteitsbibliotheek 

• Paul Beljaars, Projectleider     pbeljaars@vhbinfra.nl / 06 – 5022 4317 

• Lucas Kwakkenbos, Hoofduitvoerder   lkwakkenbos@vhbinfra.nl  /06 – 5271 8254 

• Paul Bakker, Projectcoordinator    pabakker@vhbinfra.nl / 06 – 1100 8632 

•     Ingeborg Kappert, Omgevingsmanager  ikappert@avecodebondt.nl / 06 – 1028 5950 

 

Wij waarderen uw betrokkenheid bij de bouw en staan open voor suggesties en opbouwende kritieken. Schroomt u dus 

niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons vinden in BG5 (West-vleugel) op de bel-etage. Samen met u willen 

wij er een mooie periode van maken! Indien er behoefte is aan verdere toelichting kunt u binnenkort ook gebruik 

maken van het wekelijkse inloop-spreekuur van Van Hattum Blankevoort. Het tijdstip en de locatie zullen wij in de 

volgende nieuwsbrief kenbaar maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Bouwplaatsinrichting en uitstraling 

De bouwhekken aan de Binnengasthuisstraat en bij de poort naar de Kloveniersburgwal zullen worden voorzien van 

doek met een hedera-print. De bouwhekken aan de Vendelstraat zullen met een effen doek worden bekleed. 

Personeelsingangen door het hek zullen met tourniquets worden uitgevoerd. Langs BG5, Vendelstraat 7, zal de 

looproute in eerste instantie open en toegankelijk zijn. Zodra het hekwerk en de poorten zijn geïnstalleerd wordt de 

eerder genoemde schouw met de omwonenden georganiseerd.  

 

 
Figuur 1: Bouwterrein UB, kader om terrein markeert bouwhek. 
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