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Update Universiteitskwartier, uitnodiging nieuwjaarsborrel en planning werkzaamheden UB

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Het Universiteitskwartier is volop in ontwikkeling. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal belangrijke
ontwikkelingen bij de diverse projecten die de afgelopen tijd speelden. Ook nemen we u graag mee in de voortgang
van de bouwwerkzaamheden in en rond de Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode en nodigen we u uit
voor een nieuwjaarsborrel.
Themabijeenkomsten Universiteitskwartier
In november en december 2019 zijn samen met de gemeente Amsterdam drie themabijeenkomsten georganiseerd over thema’s
die spelen binnen het Universiteitskwartier, namelijk over bewonersinitiatieven, over verduurzaming en over de openbare
ruimten in relatie tot de stedenbouwkundige voorstellen. De bijeenkomsten waren steeds goed bezocht. In het nieuwe jaar
worden meer bijeenkomsten georganiseerd, hierover brengen wij u op de hoogte via campus.uva.nl/universiteitskwartier en via
onze app.
Update project: vernieuwing Allard Pierson
De verbouwing en uitbreiding van het Allard Pierson (AP) is in haar laatste fase beland. De verwachting is dat de verbouwing
en uitbreiding eind maart 2020 zijn afgerond. In de afgelopen weken is de staalconstructie en het glas van de uitbouw, de
zogenaamde “inbreiding” geplaatst. Daardoor is de inbreiding nu water en wind dicht. De aannemer kan nu starten met de
afbouw van het interieur. Ook gaat men de aankomende periode verder met nog een paar werkzaamheden aan de glazen
opbouw. Daarna start men met het aanbrengen van het zinken dak. Na voltooiing van de verbouwing wordt een uitbreiding van
publieks- en expositieruimte gerealiseerd.
Update werkzaamheden Universiteitsbibliotheek
Afgelopen week zijn de laatste damwanden succesvol geplaatst. Deze week worden de laatste werkzaamheden afgerond en
wordt het bouwterrein gereed gemaakt voor de vakantieperiode. Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen op het
aanbrengen van de nieuwe fundering. Hiervoor wordt in de komende weken een aantal ramen en deuren tijdelijk
dichtgemetseld. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat het gebouw tijdens het overbrengen van de oude naar de
nieuwe fundering onnodig schade oploopt. Deze maatregel is overleg met de afdeling Monumenten en Archeologie van de
gemeente Amsterdam tot stand gekomen. Onderstaand vindt u een korte weergave van onze planning op hoofdlijnen:
Week 51: maandag 16 december t/m vrijdag 20 december
Opknappen bouwweg Vendelstraat en Binnengasthuisstraat;
Dichtmetselen sparingen begane grond 2e chirurgische kliniek;
Op hoogte maken van palen op de binnenplaats van de 2e chirurgische kliniek.
Week 52: maandag 23 december t/m vrijdag 27 december
Geen werkzaamheden
Week 01: maandag 30 december t/m vrijdag 3 januari
Geen werkzaamheden

Week 02: maandag 6 januari t/m vrijdag 10 januari
Opknappen bouwweg Vendelstraat en Binnengasthuisstraat;
Aanvoer palenstelling + aanbrengen palen 2e traforuimte;
Dichtmetselen sparingen begane grond 2e chirurgische kliniek.
Week 03: maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari
Maken kassen in binnen en buitengevel 2e Chirurgische kliniek t.b.v. vijzelwerkzaamheden;
Dichtmetselen sparingen begane grond 2e chirurgische kliniek.
Nieuwjaarsborrel: komt u 21 januari met ons het glas heffen?
Als goede buur willen wij u uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel op het Universiteitskwartier. Wij hopen met u het glas te
mogen heffen op het nieuwe jaar én de voortgang van het Universiteitskwartier. U bent van harte welkom op dinsdag 21 januari
2019 tussen 17.00 en 19.00 uur in de Amsterdamse Academische Club, Oudezijds Achterburgwal 235. Tijdens de borrel hebt u
de mogelijkheid om andere bewoners van het UK te ontmoeten. Wilt u graag naar deze nieuwjaarsborrel komen? Dan vragen
wij u vriendelijk om zich vooraf aan te melden. Dit in verband met de catering. U kunt zich aanmelden door een e-mail te
sturen naar universiteitskwartier-ho@uva.nl.
Terugblik schouw
In mei dit jaar was er een eerste schouw met een aantal bewoners. In navolging daarvan vond er op woensdag 27 november een
tweede schouw plaats. Hierbij was een aantal bewoners, de aannemer van de UB, de gemeente en de UVA aanwezig. Tijdens
de schouw is samen gekeken naar de bouw: hoe verloopt de bouw? Waar zien we verbeteringen? En welke tips willen we
elkaar meegeven? De bijeenkomst verliep naar alle tevredenheid. Dit succes is mede te danken aan de inbreng van de
aanwezige bewoners. Het UB projectteam wil hen bedanken voor deze bijdrage. De actiepunten uit de schouw kunt u
terugvinden in de UvA App.
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/
Vakantieperiode
Na een jaar hard werken is ook het UB projectteam toe aan vakantie. In de periode van maandag 23 december 2019 t/m vrijdag
3 januari 2020 (wk 52 en wk 01) zal er dan ook niet gewerkt worden op het UB terrein. In de vakantieperiode komt het
wekelijkse spreekuur van de woensdagmiddag (14.00-15.00 uur) te vervallen. In bovengenoemde periode zijn Thomas
Vernooij (UvA), Ingeborg Kappert aannemer (VSF-VHB) en Marian Breeman (gemeente Amsterdam) niet bereikbaar.
Uiteraard staan zij ná de vakantieperiode weer voor u klaar.
Calamiteiten
Mocht zich in de vakantieperiode een calamiteit voordoen, belt u dan de Centrale Meldkamer van de UvA via het
centrale alarmnummer: +31 (0)20 525 2222. Voorbeelden van calamiteiten waar u de meldkamer voor belt zijn o.a.
- Verdachte situaties op de bouwplaats of in het gebouw;
- Wateroverlast;
- Stormschade;
- Schade afkomstig van de bouwplaats of het gebouw
- Dreigende schade afkomstig van de bouwplaats of het gebouw (vallend puin).
UK app
Wilt u op de hoogte zijn van het laatste nieuws over het UK? Check dan de UvA Universiteitskwartier App.
U kunt de App downloaden via Android en de App Store met zoekterm ‘Universiteitskwartier’. Hier worden niet alleen
nieuwtjes gemeld, maar ook wijzigingen of aanvullingen op eerdere verspreide buurtberichten gemeld. Houdt dus de App in de
gaten voor de laatste stand van zaken.
Ik hoop u te zien bij de nieuwjaarsborrel!
Fijne feestdagen namens de UvA,
Thomas Vernooy, omgevingsmanager
Heeft u vragen?
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. Let op: de UvA is
gesloten van 25 december tot en met 1 januari.

