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Update werkzaamheden Universiteitsbibliotheek

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 momenteel hard gewerkt in de Tweede Chirurgische Kliniek, aan de Vendelstraat. Momenteel is de aannemer druk
bezig met het maken van openingen (‘kassen’ ) in de binnen- én buitengevel van de Tweede Chirurgische Kliniek. Na het
maken van deze openingen worden er stalen balken aangebracht, deze komen op de eerder geplaatste palen én worden door de
openingen (kassen) in de wand geplaatst. Op foto 1 is dit goed te zien.
Vijzelen
Door deze constructie kan een pand of onderdeel daarvan langzaam worden opgetild; dit wordt ook wel vijzelen genoemd. Dit
heeft als doel om ruimte te creëren onder het pand ter voorbereiding op het ontgraven van de kelderbak voor de toekomstige
fietsenkelder van de UB. Als er een stabiele constructie is gecreëerd kunnen de wanden onder de recent gemaakte constructie
gesloopt worden. Er wordt op meerdere plekken tegelijk gewerkt zodat de werkzaamheden elkaar kunnen opvolgen. Op foto 2
is te zien hoe een deel van de wanden is gesloopt onder de recent gemaakte constructie.

Foto 1: maken kassen en aanbrengen staalconstructie

Foto 2: sloopwerkzaamheden onder de gemaakte staalconstructie

Wat betekent dit voor u?
Bovengenoemde werkzaamheden vinden plaats binnenin de Tweede Chirurgische Kliniek aan de zijde van de
Binnengasthuisstraat. U kunt mogelijk geluid ervaren van de inpandige sloopwerkzaamheden en heen en weer rijdend
werkverkeer. Dit is gelijk aan het reguliere daggeluid van de afgelopen weken.

Wat is de planning?
Week 07 + 08: maandag 10 februari t/m vrijdag 21 februari
- Maken kassen in binnen- en buitengevel Tweede Chirurgische Kliniek t.b.v. vijzelwerkzaamheden
- Aanbrengen balkstaal op palen door wanden t.b.v. vijzelen
- Slopen wanden onder gevijzelde jukken (stalen balken waarop het hele gebouw straks tijdelijk komt te staan)

Week 09 + 10: maandag 24 februari t/m vrijdag 6 maart
- Maken kassen in binnen en buitengevel Tweede Chirurgische Kliniek t.b.v. vijzelwerkzaamheden
- Aanbrengen balkstaal op palen door wanden t.b.v. vijzelen
- Slopen wanden onder gevijzelde jukken
- Aanvullen en verdichten zand ter plaatse van gesloopte wanden
Week 11: maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart
- Maken kassen in binnen en buitengevel Tweede Chirurgische Kliniek t.b.v. vijzelwerkzaamheden zijde Vendelstraat
- Aanbrengen balkstaal op palen door wanden t.b.v. vijzelen
- Slopen wanden onder gevijzelde jukken
- Aanvullen en verdichten zand ter plaatse van gesloopte wanden
- Storten werkvloer
UvA App
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de UB? Check dan de UvA Universiteitskwartier App.
U kunt de App downloaden via Google Play (Android) en de App Store (IOS) met zoekterm ‘Universiteitskwartier’. Hier
worden niet alleen nieuwtjes gemeld, maar ook wijzigingen of aanvullingen op eerdere verspreide buurtberichten gemeld.
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 / 06 2115 5032. 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 1028 5950.
Heeft u vragen over gemeentelijke kwesties? Denk aan 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/. Ook kunt u contact opnemen met Marian Breeman, via
M.Breeman@amsterdam.nl / 06 1091 5614. En/of Els Daems, via e.daems@amsterdam.nl / 06 4601 4871.

