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Onderwerp
Funderingsonderzoek Oudemanhuispoort

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Rond 5 juli zal Wareco in opdracht van de UvA inspecties uitvoeren op twee plekken aan de buitenrand van
de Oudemanhuispoort, ter hoogte van de Kloveniersburgwal. Dit zal naar verwachting circa vijf dagen duren.
Op de foto’s op pagina twee is te zien waar deze werkzaamheden zullen plaatsvinden; ‘bouwdeel G’ en
‘bouwdeel F’.
Geluidsoverlast
De werkzaamheden omvatten het ontgraven van grond om de oude funderingen van de Oudemanhuispoort te
inspecteren. Er zal tijdens de werkzaamheden geluidsoverlast worden ervaren, we vragen hiervoor begrip.
Wanneer de planning van de werkzaamheden wijzigt dan brengen we u op de hoogte via campus.uva.nl en
de Universiteitskwartier app.
Fundering Universiteitskwartier
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van grootschaliger funderingsonderzoek in het
Universiteitskwartier. De ervaringen met de bouw van de Universiteitsbibliotheek van de UvA leren dat de
conditie van de funderingen in dit stuk binnenstad slecht zijn. Daarom worden de fundamenten van de
monumentale gebouwen opnieuw onderzocht.

Meer informatie?
Heeft u vragen over deze brief of over andere ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier? Neem dan contact op met omgevingsmanager
Abdullah Al Awwadi, via omgevingsmanager-uk@uva.nl / 06 2115 5032 of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier. Ook kunt u zich via email 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.
Universiteitskwartier App
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het UK? Check dan de UvA Universiteitskwartier App. De app is gratis te 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.

Figuur 1: Bouwdeel G
De voordeur van Kloveniersburgwal nummer 80 blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Figuur 2: Bouwdeel F
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