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Update nieuwe UB en Binnengasthuisplein

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Via deze brief neemt de UvA u, als bewoner, ondernemer of belangstellende in dit gebied, graag mee in de voortgang
van de ontwikkelingen en bouwwerkzaamheden op en rond het Binnengasthuisterrein in de komende periode. In
deze brief een bericht aan de bewoners van de Binnengasthuisstraat, een update over de atriumonderdelen van de
nieuwe UB en nieuwe mogelijkheden om de bouwplaats te kunnen zien.

Restauratiewerkzaamheden UB
Het is u niet ontgaan dat aan de Binnengasthuisstraat de restauratiewerkzaamheden aan de gevel van de UB
op dit moment in volle gang zijn. Er is een opname geweest van de diverse gevels, waarbij de gebreken zijn
vastgesteld die hersteld dienen te worden. De slechte delen van het voeg -en metselwerk worden verwijderd
en de voegen worden ingezaagd. Bij deze noodzakelijke werkzaamheden is geluidsoverlast onvermijdelijk.
Na deze werkzaamheden in de Binnengasthuisstraat, gaat het werk vervolgens de hoek om naar de
Vendelstraat. De verwachting is dat het werk aan de Binnengasthuisstraat nog tot ongeveer half juli gaat duren
waarna hier de grootste geluidsoverlast voorbij zal zijn. Wanneer de Vendelstraat gereed is hangt af van de
inspecties aan de gevels. De planning hiervan zal worden gecommuniceerd in het buurtbericht wanneer deze
bekend is.
Het bouwteam heeft afgestemd om stapsgewijs extra maatregelen te treffen en er op toe te
zien dat deze ook nageleefd worden op de bouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
plaatsen van extra/andere geluidsabsorberende doeken en steenwol op de steiger rondom
de werkplekken waar gehakt of gezaagd wordt. Zo probeert de aannemer het geluid bij de
bron te absorberen waardoor het geluid minder uitstraalt naar de buurt.

Voortgang atriumboom
De atriumkap die de binnenplaats straks afdekt, rust op de omliggende panden en de
atriumboom. Deze boom inclusief bordessen en loopbruggen wordt tot circa 20 meter
hoogte opgebouwd voordat de atriumkap er bovenop gemonteerd wordt (foto 1). Op deze
bordessen komen werkplekken die bereikbaar zijn via de trap in de atriumboom of via de
loopbruggen. Deze loopbruggen zijn bereikbaar vanaf de Tweede Chirurgische Kliniek en
zo kan men vanaf de tweede verdieping de oversteek maken naar het Zusterhuis (foto 2).
Om deze boom te kunnen monteren, is er een werksteiger in het atrium geplaatst. Deze
wordt laag voor laag met de atriumboom meegebouwd, zodat er een veilig en efficiënt
werkgebied op de juiste hoogte wordt gecreëerd.

Foto 1: Artist impressie
atriumboom

Op de onderstaande afbeelding (foto 3) van de bouwcam (31 mei) zijn de eerste bordessen en loopbruggen
geplaatst op een hoogte van circa zes meter. De atriumboom heeft nu een hoogte van acht meter.

Foto 2: toekomstige loopbrug in Zusterhuis

Foto 3: Live webcam op de bouwplaats gericht op het toekomstige atrium

Rondleidingen en bouwcam
Op dit moment gebeurt er veel in het atrium van de nieuwe bibliotheek dat van de buitenkant niet te zien is.
Dit kunt u zien op de live bouwcam, waarop u kunt meekijken met de opbouw van de bordessen van de
atriumboom. Heel interessant om te zien!
Daarnaast is het ook mogelijk om aan te sluiten bij een rondleiding waar u zelf een kijkje kunt nemen.
Onlangs zijn er nieuwe data toegevoegd en de inschrijvingen zijn geopend: Rondleidingen bouwplaats nieuwe
UB

Start opbouw atriumkap in week 29
Als de hele atriumboom opgebouwd is, start BINX in week 29 (vanaf 18 juli) met de opbouw van de
bijzondere glaskap die de overkapping van het atrium vormt. Hiervoor zijn de afgelopen maanden al veel
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, onder andere door Buiting Staalbouw. Zij hebben hier een video
van gemaakt en hierop is te zien hoe indrukwekkend de atriumkap is: Atrium nieuw UB
Hierin is te zien dat de gehele kap eerst geproduceerd en ook opgebouwd is in de fabriek in Almelo.
Vervolgens wordt dit weer volledig gedemonteerd en getransporteerd naar Amsterdam, waar de kap op de
bouwplaats weer in elkaar gezet wordt.
Nieuwe uitvoerder Han Strackke
Wij stellen u graag voor aan de nieuwe hoofduitvoerder Han Strackke van BINX, die
Henk de Weijer gaat vervangen in de loop van juni.
Han is geboren Amsterdammer, 56 jaar, en trots om aan dit mooie project een
steentje te mogen bijdragen:
“Ik heb het grootste deel van mijn bouwkundige loopbaan in het buitenland
doorgebracht en ben sinds 2015 weer op het oude honk werkzaam. Ik ga dit project
met veel enthousiasme aan, en ben dagelijks op de bouwplaats te vinden. Ik sta altijd
open voor een praatje, dus spreek mij gerust eens aan.”

Geen bouwvak bij BINX
BINX kent geen collectieve sluiting in de zomervakantie. Uiteraard hebben alle werknemers vakantie, maar
deze wordt gespreid ingevuld. Dat betekent dat er geen sluiting van de bouwplaats is in de zomer, maar wel
zal er minder personeel aanwezig in de ‘Regio Noord’ bouwvak weken 31 t/m 33 (maandag 1 t/m vrijdag 19
augustus).

Andere werkzaamheden in het Universiteitskwartier
Vergroening van het Binnengasthuisplein
Zoals u misschien heeft gezien, de vergroening van het Binnengasthuisplein is klaar. Inmiddels is ook de
beplanting aangebracht in de nieuw aangelegde plantvakken en zijn de hekken verwijderd, zodat het plein
weer in gebruik genomen kon worden door de buurt. De jeu-de-boulesbaan heeft een nieuwe toplaag
gekregen, er zijn nieuwe fietsenrekken geplaatst en is er een vak voor scooters gecreëerd. Dit ontwerp is in
nauwe samenwerking met de buurt gemaakt. Samen met bewoners gaat de gemeente een feestelijk moment
organiseren om het plein officieel in te wijden. U hoort hierover binnenkort meer. De gemeente Amsterdam
en UvA hopen dat u volop geniet van het hernieuwde plein.

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 UK.
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 3094
5954. 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.

