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Informatie en voortgang Universiteitsbibliotheek, bewonersavond en 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 de bewonersavond in augustus en herinneren aan het buurtevenement in september.
Voortraject
In de afgelopen periode zijn wij druk geweest met het voorbereiden van de werkzaamheden op en rondom het
bouwterrein UB. Een onderdeel hiervan is de verdere afstemming tussen gemeente, UvA en aannemer over onder
andere de transportroutes. Dit heeft geresulteerd in een WIOR-vergunning, waarin voor de aan- en afvoerroutes enkele
voorwaarden zijn gesteld.
Wat betekent dit voor u?
De voorgeschreven transportroutes hebben ook impact op u als bewoner/ondernemer. Er zijn twee routes voor de
aannemer om met de transporten bij het bouwterrein UB te komen:
 Route 1: Amstel – Halvemaansbrug – Kloveniersburgwal – Aluminiumbrug - Nieuwe Doelenstraat - bouwterrein.
Voor deze route geldt een gewichtsbeperking voor de Aluminiumbrug. Hierdoor zal er met kleinere vrachten
gereden moeten worden, waardoor het aantal verkeersbewegingen toeneemt. Deze transporten kunnen de hele dag
komen aanrijden. De eerste transporten mogen vanaf 07.00 uur het bouwterrein oprijden, maar het lossen mag pas
vanaf 08.00 uur.
 Route 2: Munt – Doelensluis - Nieuwe Doelenstraat - bouwterrein UB.
Zwaardere en langere transporten kunnen alleen via de Doelensluis naar het bouwterrein rijden. Dat betekent dat
dit verkeer tegen de rijrichting in moet rijden. Tijdens het transport zal het overige verkeer kort worden
tegengehouden zodat het transport onder begeleiding van verkeersregelaars veilig het bouwterrein UB kan
bereiken. Omdat het hier gaat om complexe transporten èn omdat de Nieuwe Doelenstraat overdag niet gestremd
mag worden, komen de transporten aanrijden vóór 07.00 uur in de ochtend. Voor de transporten over route 2 geldt:
- Week 36 (2-9 / 6-9): aanvoer damwandstelling en hulpkraan. Deze worden aangevoerd vóór 7 uur en direct
gelost.
- Week 37-40 (9-9 / 4-10): aanvoer damwanden, dagelijks 1 vracht. Deze worden aangevoerd vóór 7 uur en
gelost vanaf 8 uur.

Z.O.Z.

Wat kunt u de komende periode verwachten?
Week 34/35 (19-8 / 30-8)
Boren palen langs buitengevel en inpandig.
Aanvoer van paalsecties en cement via route 1.
Week 36 (2-9 / 6-9)

Boren palen langs buitengevel, binnentuin en inpandig.
Aanvoer van o.a. paalsecties en cement via route 1.
Aanvoer damwandstelling en hulpkraan via route 2.
6 september: start drukken damwand nieuwbouwterrein, aanvoer damwand via route 2.

Week 37 (9-9 / 13-9)

Boren palen langs buitengevel, binnentuin en inpandig.
Aanvoer van o.a. paalsecties en cement via route 1.
Drukken damwand nieuwbouwterrein, aanvoer damwand via route 2.

Week 38/39 (16-9 / 27-9)

Boren palen langs buitengevel, binnentuin en inpandig.
Aanvoer van o.a. paalsecties en cement via route 1.
Drukken damwand zijde Binnengasthuisstraat, Vendelstraat en inpandig, aanvoer
damwand via route 2.

Bewonersavond werkzaamheden UB: 29 augustus
Mocht u naar aanleiding van deze brief of naar aanleiding van de bouw van de UB in het algemeen vragen hebben, dan
nodigen wij u van harte uit op de bewonersavond op donderdag 29 augustus aanstaande in gebouw BG5, hiervoor
gebruikt u de entree gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 237 (ingang voormalige Mensa, rechts van Academische
Club)
Tijdens deze avond gegeven wij een toelichting op de werkzaamheden, de daarbij horende maatregelen en welke keuzes
er zijn gemaakt om tot die maatregelen te komen. Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur
19.10 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.30 uur

Inloop met koffie/thee
Welkom (door directievoerder)
Toelichting logistieke keuzes en venstertijden (door omgevingsmanager gemeente)
Toelichting komende werkzaamheden (door aannemer)
Vragenronde
Einde

Herinnering: Uitnodiging buurtevenement op 5 september
In de laatste bewonersbrief (van 18 juli) hebben wij u uitgenodigd voor het bewonersevenement op 5 september. De
aannemer biedt u tussen 16.30 en 18.30 de mogelijkheid voor een rondleiding in de Universiteitsbibliotheek die
momenteel in aanbouw is inclusief een hapje en drankje op het Binnengasthuisplein. Mocht u zich nog niet hebben
aangemeld voor het buurtevenement, maar wel aanwezig willen zijn, meld u zich dan aan via
ikappert@avecodebondt.nl.

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.

