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Onderwerp

Informatie en voortgang Universiteitsbibliotheek en uitnodiging buurtevenement

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Via deze brief nemen wij u, als bewoner of ondernemer in dit gebied, graag mee in de voortgang van de
bouwwerkzaamheden in en rond de Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode. Daarnaast willen wij u
uitnodigen voor het buurtevenement in september.
Uitnodiging buurtevenement op 5 september
Naast het bouwen op het terrein, bouwen we ook graag met u aan een relatie. Als UvA en aannemer zijn we tenslotte
naaste buren! De aannemer, VHB/VSF, nodigt u daarom uit voor het buurtevenement op het Binnengasthuisplein op 5
september. Tussen 16.30 en 18.30 bent u hier samen met uw buurtgenoten van harte welkom, uiteraard onder het
genot van een hapje en drankje. Daarnaast biedt de aannemer de mogelijkheid voor een rondleiding over de
bouwplaats UB-UVA. We hopen er met elkaar een gezellig samenzijn van te maken en zien u graag de 5e! In verband
met de voorbereidingen zou het fijn zijn een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, zou u daarom uw
deelname willen doorgeven per e-mail via ikappert@avecodebondt.nl?
Welke werkzaamheden voor de UB kunt u in de komende weken verwachten?
Komende weken staan, naast de rustige weken tijdens de bouwvak, voornamelijk in het teken van werkzaamheden aan
de fundering en constructieve verstevigingen van de toekomstige bibliotheek en de bijbehorende
aanvoerwerkzaamheden. De planning voor de werkzaamheden Universiteitsbibliotheek ziet er als volgt uit:
 week 31 en 32 (29-7 / 9-8)

Bouwvak, geen werkzaamheden op de bouwplaats, met uitzondering van
werkzaamheden op het voormalig parkeerterrein. Hier werkt Vlasman nog aan het
verwijderen van ondergrondse obstakels, dit zal overlast kunnen geven en daarom
starten deze werkzaamheden pas vanaf 08.00 uur.

 week 33 (12-8 / 16-8)

Aanvoer en installaties voor het maken van funderingspalen.
Aanvoer van twee funderingsstellingen.

 week 34 en 35 (19-8 / 30-8)

Realisatie funderingspalen aan de buitenzijde van de gevel van de Tweede
Chirurgische kliniek. Inpandig aanbrengen van constructieve verstevigingen
in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek.

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. Al het nieuws en
de planning vind u nu ook in de ‘App Universiteitskwartier’. Download de app gratis in de appstores van IOS (Apple) en Android.
Heeft u specifieke vragen voor de aannemer van de Universiteitsbibliotheek, dan kunt u zich wenden tot omgevingsmanager Ingeborg Kappert, via
ikappert@avecodebondt.nl / 06 – 1028 5950.

