
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Referentienummer 

2 september 2021 UK210902 

Onderwerp 

Update huidige werkzaamheden UB en informatiebijeenkomst kavel III 
 

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.  
 

 

Informatiebijeenkomst buurt 
Op woensdag 6 oktober organiseert de toekomstige aannemer van de UB, BINX, die de laatste bouwfase (‘kavel III’) op zich neemt 

een informatiebijeenkomst. Hierbij zullen zij zich onder het genot van een hapje en drankje aan u voorstellen en uitleggen wat de 

planning en werkzaamheden van de komende jaren zijn. De UvA is ook aanwezig voor vragen over het project. Deze avond houden 

we bij Prism aan de Vendelstraat 7 en start om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Meer informatie over het exacte programma volgt 

later via de UvA-kanalen. U bent van harte welkom! 

  

Start watervervoer 
Zoals u wellicht heeft gezien is het kraanplatform in de Grimburgwal opgebouwd. Daarnaast zijn we afgelopen week ook gestart met 

het aanvoeren van bouwmaterialen via ruimschuiten over water om te proefdraaien.  Dit is nu nog in een lage frequentie van een aantal 

vaarten per week. Wanneer de bouw echt op stoom is, zal dit aantal opschalen naar twee schuiten per dag. De eerste schuit arriveert ’s 

ochtends om 8.00 uur in de Grimburgwal, wordt dan gelost en vertrekt weer rond 10.00 uur. Een tweede schuit arriveert dan rond 12.00 

uur en  vaart om 14.00 uur weer terug naar de haven. 

  

Torenkraan 
In het Buurtbericht van 13 juli is aangegeven dat we naar verwachting begin september een torenkraan zouden aanvoeren en dat u daar 

nader over geïnformeerd zou worden. Het is nu duidelijk dat dit begin september niet gaat gebeuren. Op dit moment kunnen we helaas 

nog geen aanvullende informatie hierover geven, want vanwege de vakantieperiode heeft dit nog geen vervolg gekregen. Zodra hierover 

meer bekend is, zullen we deze informatie z.s.m. met u delen.  

  

Verwijderen damwanden 
Maandag 6 september starten we met het verwijderen van de damwanden. Bij het begin van het project hebben we deze aangebracht 

om een waterdichte bouwkuip te maken. Omdat de kelder gereed is kan de tijdelijke bouwkuip nu worden verwijderd.  

  

De werkzaamheden zullen aan de zijde van de Vendelstraat starten en schuiven langzaam op naar de zijde van de Binnengasthuisstraat. 

Het verwijderen van de damwanden zal worden uitgevoerd met een ‘silent piler’ en hulpkraan. Deze silent piler wordt ingezet om de 

damwandplanken uit de grond te trekken, vervolgens worden de damwandplanken overgenomen door de hulpkraan. De werkzaamheden 

brengen een verhoogd geluidsniveau met zich mee, onder meer door het motorgeluid van de hulpkraan. De werkzaamheden starten 

vanaf 8.00 uur. De vrijgekomen damwandplanken worden dagelijks afgevoerd onder begeleiding van een verkeersregelaar. Dit proces 

is gelijk aan het aanvoeren van de damwandplanken in augustus 2019. Het eerste transport komt rond 07.00 uur aan en laadt vanaf 

08.00 uur. De werkzaamheden duren naar verwachting ca. vier weken en zijn medio oktober gereed. 

 

Contactpersonen - voorlopig zijn Abdullah Al Awwadi namens UvA en Ingeborg Kappert namens aannemer VSF-VHB 

aanspreekpunt voor de werkzaamheden op het UB-bouwterrein. Zie de contactgegevens onderaan deze brief. Op een nog nader te 

bepalen moment zal Ingeborg Kappert van aannemer VSF-VHB worden vervangen door een contactpersoon van de nieuwe aannemer 

BINX Smartility BV. Hierover volgt later een bericht. Vragen over kavel III kunt u stellen aan Abdullah Al Awwadi. 

 
 

 

 

 



 

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). Abdullah is ook fysiek te 

ontmoeten tijdens het inloopspreekuur van UvA en gemeente Amsterdam, wat eens per twee weken op de donderdagmiddag van 16.00 

tot 17.00 uur wordt georganiseerd. Het inloopspreekuur vindt plaats in de Prism Coffeebar. Dit zit in het piramidevormige bijgebouw 

van BG5.  
 

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 informatienummer 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 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: meldingen.amsterdam.nl  

 

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. 

https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf

