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Onderwerp

Funderingsonderzoek op binnenterrein OMHP

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 werkzaamheden in en rondom de Oudemanhuispoort (OMHP) de komende periode.
Wat zijn de werkzaamheden?
De komende periode gaat de UvA funderingsonderzoeken uitvoeren in de OMHP. Dit betekent dat er rondom het
gebouw ontgravingen en inspecties zullen plaatsvinden. In de afbeelding staan de specifieke locaties in het rood
gearceerd.

Figuur 1 Locaties funderingsonderzoek op binnenterrein OMHP

Wat betekent dit voor u?
Bovengenoemde werkzaamheden vinden plaats op het binnenterrein van de OMHP. U kunt mogelijk geluidsoverlast
ervaren door een graafmachine en door pompen. Bij de ontgravingen in de boekensteeg wordt de steeg afgesloten ter
plaatse van de ontgravingen (ter hoogte van de Kloveniersburgwal). De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen
7:00 en 16:00 uur. Geluidhinder gevende werkzaamheden worden zoveel mogelijk na 8.00 uur uitgevoerd.

Wat is de planning?
Naar verwachting nemen de werkzaamheden bijna drie werkweken in beslag. Bij een afwijkende planning zullen wij u
op de hoogte brengen. De start van de werkzaamheden is op maandag 13 juli.
Week 29: maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli
Maandag
locatie 2
Dinsdag
locatie 2
Woensdag
locatie 2+3
Donderdag locatie 3
Vrijdag
locatie 3
Week 30: maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli
Maandag
locatie 4
Dinsdag
locatie 4
Woensdag
locatie 4+5
Donderdag locatie 5
Vrijdag
locatie 5
Week 31: maandag 27 juli t/m woensdag 29 juli
Maandag
locatie 1
Dinsdag
locatie 1
Woensdag
locatie 1

Vragen
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op met
omgevingsmanager Thomas Vernooy, via universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020 – 525 7724. Of bezoek de website
via uva.nl/universiteitskwartier. Ook kunt u zich via e-mail of de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

