
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Referentienummer 

31 januari 2022 UK20220131 

Onderwerp 

Update nieuwe Universiteitsbibliotheek: werkzaamheden en deur aan deur actie 

 
 

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 

 

Graag nemen we u mee in de voortgang van de ontwikkelingen en bouwwerkzaamheden in en rond de 

Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode. In deze brief onder andere een update over de torenkraan, een 

toelichting van de toekomstige atriumkap en een aankomende flyermiddag door de omgevingsmanagers van UvA 

en BINX. 
 
 

Torenkraan staat op zijn plek 

Zoals u vast gemerkt heeft, staat de torenkraan op zijn plek. De kraan is op maandag 24 januari jl. gestart met 

draaien voor de aanvoer van het steigermateriaal en de opbouw daarvan in de Nieuwe Doelenstraat. Het 

draaien van de kraan zal u waarschijnlijk wel opvallen, maar de geluidsoverlast is zeer beperkt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1 De torenkraan op de hoek aan de Vendelstraat 



 

 
 

Restauratiewerkzaamheden UB 

Aan de atriumzijde worden de gevels  gerestaureerd en is het metsel- en voegwerk van het Zusterhuis 

nagenoeg klaar. . De gevels van de klinieken aan de atriumzijde zijn gereinigd en zien er weer schoon en 

netjes uit. Ramen en deuren in het atrium zijn eruit gehaald, in de timmerwerkplaats elders gerestaureerd en 

voorzien van nieuwe beglazing. De schilder is momenteel bezig om de ramen en deuren te verven. De eerste 

ramen van het zusterhuis komen binnen 2 weken weer terug op de bouwplaats om geplaatst te worden. Daarna 

gaat dit treintje van werkzaamheden weer verder op de gevels van de klinieken. 

 

Op maandag 24 januari is gestart met de opbouw van het steigerwerk aan de Nieuwe Doelenstraat, waarna het 

reinigen en vastleggen van de staat van de gevels volgt. Dan wordt de hierboven omschreven werkwijze weer 

gevolgd. Daarna doorlopen vanaf week 8 de gevel aan de Binnengasthuisstraat en in week 12 Vendelstraat 

dezelfde procedure. 

 

Binnenin het Zusterhuis zijn diverse scheuren in het metselwerk hersteld en bleken enkele onderdelen 

dusdanig slecht dat deze (met kunsthars aangegoten) aangeheeld moesten worden. Zo zijn ze weer sterk 

genoeg voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deur-aan-deur actie omgevingsmanagers op donderdag 10 februari tussen 13.00 – 17.00 

Ons klantenpanel voor de Stakeholderjourney is de laatste weken gegroeid, maar we willen graag nog meer 

leden. Daarom komen Quinten en Abdullah samen met een aantal studenten op donderdagmiddag 10 februari 

bij u aan de deur met een flyer en het verzoek om u gelijk in te schrijven in het klantenpanel. Ze leggen dan 

uit wat het precies inhoudt en wat zowel de omwonenden als de UvA en BINX hieraan hebben. We hopen u 

thuis aan te treffen en u te spreken hierover. U hoeft natuurlijk niet te wachten op deze actie en kunt zich altijd 

aanmelden via uwmeningtelt.nu/uva. Uiteraard nemen wij de 1,5 meter afstand in acht. 

 

 

 

Figuur 2 Herstellen van het voegwerk Figuur 3 Uitslijpen en uithakken van het bestaande 
voegwerk/metselwerk 

https://uwmeningtelt.nu/uva


 

 

Boom atriumkap van grote omvang 

De boom van de atriumkap is met zijn twaalf kolommen een bijzonder architectonisch element in het atrium 

dat de glaskap mede ondersteunt. De boom en de atriumkap zijn constructief een heel uitdagend en complex 

project. In deze ‘boom’ zit een trap zodat je via de boom ook naar de verdiepingen kunt lopen, maar ook naar 

de ruime bordessen met werk- en studieplekken. Daarnaast vindt de afvoer van hemelwater via figuurlijke 

‘lianen’ in de atriumboom plaats. 

 

 
 
Figuur 4 De fabriek van Buiting Staalbouw in Almelo waar de boom van de atriumkap is geproduceerd. 

 

Op het plaatje is het moeilijk te zien, maar de omvang van deze boom is enorm! De boom is namelijk circa 21 

meter hoog en heeft een doorsnee van 8 tot 10 meter en bestaat daarnaast uit 45 knooppunten die verbonden 

zijn met tussenstukken. Alle elementen worden straks per boot vervoerd naar de bouwplaats. Op dit moment 

wordt deze boom in de fabriek van Buiting Staalbouw in Almelo in de fabriek geproduceerd. Zo kunnen de 

kwaliteitscontroles beter uitgevoerd worden om te zorgen dat in het werk alles in elkaar past. Aangekomen op 

de bouwplaats worden de onderdelen ter plekke op hoogte in elkaar gezet en gelast.  

 

Buiting Staalbouw heeft een video gemaakt om een gevoel te krijgen van de omvang van de atriumkap: 

Video: Mega 'Klus voor Buiting Staalbouw  

 

Andere werkzaamheden in het Universiteitskwartier 

 
Schilderwerkzaamheden Universiteitstheater - vanaf week 6 

In week 6 (7 t/m 11 februari) start de UvA met het buitenschilderwerk aan de voorgevel van het 

Universiteitstheater aan de Nieuwe Doelenstraat 16-18. 

 

Onderhoudswerkzaamheden BG1 - vanaf week 7 

In de periode van week 7 t/m week 15 worden er werkzaamheden aan de gevel van BG1, Turfdraagsterpad 9, 

uitgevoerd. In week 7 wordt de steiger opgebouwd, vanaf week 8 vindt er metselwerk en herstel van dakgoten 

plaats. Vanaf week 9 t/m week 15 wordt de buitenkant geschilderd. In verband met het onderwijs worden de 

te verven oppervlakken geschuurd tussen 7 - 9 uur ’s morgens. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz3P6n2yEdk


 

Schilderwerkzaamheden Allard Pierson - vanaf maart 

De schuine gevel van het Allard Pierson, aan de zijde van het Turfdraagsterpad en de binnentuinzijde staat 

gepland om vanaf maart geschilderd te worden. Er zal geschilderd worden met behulp van een rolsteiger, want 

dit scheelt een lange periode van geluidsoverlast bij de opbouw. De start van het werk is weersafhankelijk en 

zal van tevoren gecommuniceerd worden met omgeving. 
 

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 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 Quinten Wiggers,  

via ub@bi-smart.nl/ 06 3611 6453 

 

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. 
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