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Onderwerp

Update werkzaamheden UB: aankondiging betonstort keldervloer – vak 6

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.

Betonstort – vak 6
Eerder informeerde wij u over de aankomende betonstorts van de keldervloer voor de UB bouw. In deze brief informeren wij u
over datum van de eerst volgende betonstort.
Op dit moment hebben wij onze eerstvolgende stortdag gepland staan op dinsdag 4 mei 2021. Deze datum is onder voorbehoud
en kan nog wijzigen. Hou de website campus.uva.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.

Betonstort – terugblik eerdere berichtgeving
In totaal vinden tussen november 2020 en april 2021 circa zes stortdagen plaats. Wanneer de exacte stortdata bekend zijn, zullen
wij u hierover informeren.
Planning betonstortdagen
De werkzaamheden tijdens deze stortdagen vinden deels plaats binnen de reguliere werktijden en deels daarbuiten. Dit betreft
een proces wat onafgebroken dient plaats te vinden en waar afwijkende transporttijden bij plaatsvinden. Hoe gaat dit in zijn
werk? De keldervloer is opgedeeld in zes secties. Per beton stortdag wordt één sectie gestort en afgewerkt. In de periode van
november 2020 – april 2021 vinden er zes stortdagen plaats. Zowel de betonstort overdag als het afwerkingsproces in de avond
kunnen een verhoogd geluidsniveau met zich meebrengen. Hieronder vindt u een overzicht van de planning voor een stortdag.
Tijden

Werkzaamheden

07.30 uur

Aankomst en opbouwen betonpomp (pomp gaat pas om 08.00 uur aan) + aansluiten leidingen

08.00 uur

Aankomst 1e betonmixer
Start afwerken vloer. Gezien de grootte van het te storten oppervlak kan al tijdens het storten van de vloer

13.00 uur

gestart worden met het afwerken van de vloer.

20.00 uur

Verwachte eindtijd stortwerk beton

01.00 uur

Verwachte eindtijd afwerken vloer, afhankelijk van temperatuur

01.00 - 06.00 uur

Reserve tijd: indien de vloer om 01.00 uur constructief niet veilig is afgewerkt wordt doorgewerkt tot dit
resultaat is bereikt.

Verwachte eindtijd beton stortdag
Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 01.00 uur gereed. De exacte eindtijd kunnen we helaas niet precies aangeven.
Het betonstortproces is namelijk temperatuurgevoelig. Een lage temperatuur kan ervoor zorgen dat het uithardingsproces
langzamer verloopt, wat betekent dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen. Eventuele vertraging in het stortproces en/of
afwerkingsproces kunnen ervoor zorgen dat er ook ná 01.00 uur nog moet worden gewerkt om alles af te krijgen. Dit scenario
is niet aannemelijk, maar wel opgenomen als noodscenario. Daarnaast bestaat de kans dat de werkzaamheden eerder zijn
afgerond.
Of er sprake zal zijn van vertraging en in welke mate weten wij ongeveer om 21.00 uur ‘s avonds. Rond deze tijd zal de aannemer,
net als bij de eerdere betonstorts, de buurt per mail op de hoogte stellen over het proces: Hoe staan we ervoor en hoe laat
verwachten we klaar te zijn? Heeft u bij de vorige betonstorts geen update per mail ontvangen, dan staat u niet in de contactenlijst.
Wilt u deze mail met een actuele update over de betonstort ontvangen? Dan vragen wij u om uw mailadres door te geven aan
ons. U kunt hiervoor een mail sturen naar Ingeborg Kappert, omgevingsmanager bouw UB via ikappert@avecodebondt.nl

Meer informatie?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op met omgevingsmanager
Abdullah Al Awwadi, via omgevingsmanager-uk@uva.nl / 06 2115 5032 (ook bereikbaar op Whatsapp).
Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier. Ook kunt u zich via e-mail of de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het
Universiteitskwartier.
Informatienummer UvA 24/7
Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor vragen over het Universiteitskwartier heeft de UvA een speciaal informatienummer beschikbaar: 085 -105 2976. Dit
informatie nummer is 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en/of meldingen die u heeft over het UK.
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? Dan kunt u deze stellen aan Els Daems via e.daems@amsterdam.nl / 06 46 01 48 71 of Marieke Hendriks via
m.hendriks@amsterdam.nl / 06 309 459 54. 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/
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 gratis 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 eerder verspreide buurtberichten gemeld. Hou dus de app in de gaten voor de laatste stand van zaken.

