
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Referentienummer 

12 november 2019 UK191112 

Onderwerp 

Voortgang werkzaamheden Universiteitsbibliotheek en uitnodiging schouwronde 27 november 

 

 

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 

 

Via deze brief nemen wij u, als bewoner, ondernemer of belangstellende in dit gebied, graag mee in de voortgang van 

de bouwwerkzaamheden in en rond de Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode. 

 

Wat zijn de werkzaamheden op dit moment?  

Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de funderingspalen. Deze werkzaamheden vinden plaats binnenin de 2e 

chirurgische kliniek en op de locatie van de nieuwbouw. Ook gaat de aannemer verder met het drukken van de 

damwanden. Op de Binnengasthuisstraat is het grootste gedeelte van de damwand klaar. Ditzelfde geldt voor de 

binnenplaats. Komende week richten de werkzaamheden zich op het drukken van damwanden op de Vendelstraat ter 

hoogte van BG3 / BG5 en het laatste deel in de Binnengasthuisstraat. Daarnaast is Liander nog bezig met de 

werkzaamheden voor het aansluiten van de tijdelijke trafo (stroomvoorziening). De werkzaamheden verlopen volgens 

planning, de tijdelijke trafo’s zijn inmiddels in gebruik genomen. Liander rondt nu haar werkzaamheden af en is naar 

verwachting deze week klaar. 

 

Wat is de planning? 

  

Week 46: maandag 11 november t/m vrijdag 15 november  

- Sloop- en stempelwerk oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Sloopwerk en tijdelijke voorzieningen buitenkozijnen begane grond; 

- Palen aanbrengen inpandig en Nieuwbouwterrein (Nieuwe Doelenstraat); 

- Drukken damwand Vendelstraat. 

 

Week 47: maandag 18 november t/m vrijdag 22 november  

- Sloop- en stempelwerk oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Inbrengen Staalwerk oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Sloopwerk en tijdelijke voorzieningen buitenkozijnen begane grond; 

- Palen aanbrengen Binnentuin; 

- Drukken damwand voor oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Herstellen bouwweg rondom. 

 

Week 48: maandag 25 november t/m vrijdag 29 november  

- Sloop- en stempelwerk oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Inbrengen Staalwerk oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Sloopwerk en tijdelijke voorzieningen buitenkozijnen begane grond; 

- Aanbrengen sparingen in gevel voor vijzelconstructie (binnentuin en Binnengasthuisstraat); 

- Palen aanbrengen Binnentuin; 

- Herstellen bouwweg rondom. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Week 49: maandag 2 december t/m vrijdag 6 december  

- Sloop- en stempelwerk oude traforuimte (Binnengasthuisstraat); 

- Sloopwerk en tijdelijke voorzieningen buitenkozijnen begane grond; 

- Aanbrengen sparingen in gevel voor vijzelconstructie (binnentuin en Binnengasthuisstraat); 

- Aanbrengen vijzelconstructie (binnentuin en Binnengasthuisstraat); 

- Palen aanbrengen Binnentuin. 

 

Uitnodiging schouwronde  
Op 27 mei jl. liep de aannemer samen met de omgeving een schouwronde. Hierin is gezamenlijk gekeken naar de bouw, hoe 

verloopt de bouw, waar zien we verbeteringen en welke tips willen we elkaar meegeven. Aangezien deze schouwronde door 

een ieder als zeer positief is ervaren, nodigt de aannemer de omgeving opnieuw uit voor een schouwronde. Deze keer  zijn ook 

de gemeente en de UvA aanwezig. Het doel van de schouwronde is om samen een rondje te lopen langs het bouwterrein en met 

elkaar van gedachten te wisselen over de werkzaamheden en eventuele verbeterpunten.  

 

Interesse? Meld u aan! 
De schouwronde vindt plaats op woensdag 27 november. We starten het programma om 16.00 uur op de Vendelstraat 7a en 

eindigen het programma rond 17.30 uur. In verband met de voorbereiding is het prettig te weten hoeveel mensen er komen. 

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij Ingeborg Kappert, omgevingsmanager van aannemer VSF-VHB. Dit kan door een e-

mail te sturen naar  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 T.T.A.M.Vernooij@uva.nl / 020 5257724. Of bezoek de website via 

uva.nl/universiteitskwartier.  

 

Heeft u specifieke vragen voor de aannemer van de Universiteitsbibliotheek? Dan kunt u zich wenden tot omgevingsmanager 

Ingeborg Kappert, via ikappert@avecodebondt.nl  / 06 10 28 59 50. 

 

Heeft u vragen over gemeentelijke kwesties? Neem dan contact op met Marian Breeman,  

via M.Breeman@amsterdam.nl / 06 10 91 56 14. 

 

Heeft u klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over niet opgehaald afval, volle prullenbakken, losse stoeptegels, 

kapotte verlichting of andere zaken? Dan kunt u deze melden via:  

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare. 

 

 

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. 
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