
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Referentienummer 

16 december 2021 UK20211216 

Onderwerp 

Update nieuwe Universiteitsbibliotheek: jaarafsluiting en planning eerste kwartaal 2022 

 
 

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 ontwikkelingen en bouwwerkzaamheden in en rond de Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode. 

In deze brief onder andere een update over de feestdagen en een vooruitblik naar de aankomende werkzaamheden. 
 
 

Aanvoer en plaatsing torenkraan op 17 en 18 januari 
Zoals eerder aangegeven kon de plaatsing van de torenkraan in november niet doorgaan. Dit is nu gepland in 

januari 2021. Op maandag 17 januari starten we (bij uitzondering) ’s ochtends om 06.00 uur met de levering 

van de eerste vracht over de weg met onderdelen van de torenkraan op de bouwplaats. Die dag komt er elk uur 

een lading met onderdelen tot laat in de middag. Afhankelijk van hoe het die dag verloopt, wordt er dinsdag 

18 januari opnieuw om 07.00 uur gestart. Lopen de werkzaamheden op maandag heel voorspoedig, dan wordt 

er op dinsdag later gestart. Hierover berichten we u op maandagavond 17 januari via de mail. Mocht u tot op 

heden geen e-mails hebben ontvangen van de omgevingsmanager Abdullah, dan kunt u zich aanmelden via: 

omgevingsmanager-uk@uva.nl. U ontvangt dan periodiek een update over de UB werkzaamheden.  

 

Op de bouwplaats draait op beide dagen een mobiele hulpkraan die helaas behoorlijk wat geluid maakt. Deze 

hulpkraan is nodig om alle onderdelen van de torenkraan omhoog te hijsen. De kraan wordt op vrijdagmiddag 

14 januari alvast op de hoek van de Binnengasthuisstraat geplaatst (maar is dan nog niet in bedrijf). Het 

transport verloopt over de weg, tegen het verkeer van de Nieuwe Doelenstraat in. Dit zal gebeuren onder 

begeleiding van verkeersregelaars zodat alles veilig verloopt. 

 

Voortgang vervoer over water  
Het vervoer over water loopt gestaag met gemiddeld twee vaarten in de week op dinsdag en donderdag. In 

januari gaan we dit intensiveren naar dagelijkse vaarten. Wij hebben het idee dat er geen overlast en hinder 

wordt ervaren op dit moment. De schuiten laveren letterlijk tussen de dagelijkse gang van zaken op de gracht 

en de wal door en dat loopt goed. Over dit innovatieve proces is een video gemaakt: Vervoer over water  

 

Komende werkzaamheden: eerste kwartaal 2022 
Naast de plaatsing van de torenkraan, starten we in week 4 ook met de opbouw van het steigerwerk aan de 

Nieuwe Doelenstraat. Deze steigers nemen de volledige stoep in beslag, waardoor mensen hier dus moeten 

oversteken naar de andere kant van de straat. Aansluitend gaan we daar de gevels restaureren en dat neemt tot 

en met augustus 2022 in beslag. Daarna zullen de steigers weer afgebouwd worden. De gevelsteigers voor de 

Vendelstraat bouwen we in week 8 op en die aan de Binnengasthuisstraat in week 12. Beide worden in 

oktober 2022 verwijderd.  
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Opbouw boom atriumkap 

In het eerste kwartaal van 2022 wordt gestart met de 

aanvoer van de boom van de atriumkap (zie foto) in delen 

naar de bouwplaats. Dit is de boom in het midden van het 

atrium waar straks de kap (onder andere) op rust. 

Vervolgens wordt gestart met de montage van de boom. 

van de atriumkap. Dit kan alleen in delen vervoerd en 

opgebouwd worden, omdat deze boom erg groot is: circa 

21 meter hoog, 10 x 8 meter in doorsnede en 65 ton 

zwaar.  

 

Rondleidingen 
We hopen binnenkort (als de coronasituatie dit toelaat) 

weer te kunnen starten met rondleidingen op vaste 

momenten en in kleine groepen. Hier komt een formulier 

voor op de website waarmee u zich kunt aanmelden. 

Hierover volgt meer informatie in januari via de website, 

UK app en omgevingsmanager UvA.  

 

 

 

 

 

Deelname tevredenheidsmonitor Stakeholderjourney is nog mogelijk!  
Op de ‘Buurtmaakavond’ is de klanttevredenheidsmonitor ‘Stakeholderjourney’ door BINX geïntroduceerd. 

Hieraan kan iedereen deelnemen die graag zijn/haar mening geeft over het verloop van de nieuwbouw van de 

Universiteitsbibliotheek. Tot nu toe loopt het helaas nog geen storm qua deelname, dus bij deze roepen we u 

nogmaals op om u aan te melden. Alleen dan kunnen we objectief en structureel de tevredenheid van de buurt 

meten. Daarnaast kunnen we met de feedback ook verbeteringen doorvoeren, zodat we samen met de buurt 

een zo prettig mogelijk bouwproces doorlopen. Wij leren hiervan, dus: Uw mening telt! 

 

Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan het panel: uwmeningtelt.nu/uva - 

           -of scan deze QR-code: 

 

Heeft u vragen over de Stakeholderjourney? Neem dan gerust contact op met: 

• Quinten Wiggers via ub@bi-smart.nl / 06 3611 6453 of; 

• Abdullah Al Awaddi via omgevingsmanager-uk@uva.nl / 06 2115 5032. 

 
Foto: Heeft u de nieuwe bouwdoeken van BINX al gezien? 

Foto: Artist impression van de toekomstige atrium van de 
nieuwe UB. De rode pijl geeft de boom van de atriumkap aan. 

https://uwmeningtelt.nu/uva
mailto:ub@bi-smart.nl
mailto:omgevingsmanager-uk@uva.nl


 

 

Kom naar het inloopspreekuur 
De UvA organiseert samen met BINX en de gemeente Amsterdam een inloopspreekuur. Bewoners, 

ondernemers en andere betrokkenen kunnen hier terecht met vragen en voorstellen. Deze worden besproken 

en de bezoekers krijgen hiervan een terugkoppeling. 

 

Het spreekuur is om de week (even weken) op de donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in het 

piramidevormig bijgebouw van BG5 (PRISM Coffeebar). Het laatste spreekuur van het jaar is op 16 

december en de eerste van 2022 zal op 13 januari zijn.    

 

Wij nodigen iedereen van harte uit om langs te komen, al is het om alleen even kennis te maken. 

 

Bouwplaats UB gesloten in de kerstvakantie  
In week 52 en week 1 (van 25 december t/m 9 januari) is de bouwplaats gesloten en vinden er geen 

activiteiten door BINX plaats. Aan BG3 wordt mogelijk wel gewerkt, deze werkzaamheden zullen uitsluitend 

in het gebouw plaatsvinden. 

 

Kerstwens  
Tot slot wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een goed en gezond begin van 2022. Namens de 

Gemeente Amsterdam, UvA en BINX is er een Kerstboom geplaatst op het Binnengasthuisplein. We hopen 

elkaar weer wat vaker te kunnen ontmoeten en spreken in het nieuwe jaar. 

 

 
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. 

Foto: Namens de Gemeente Amsterdam, 
UvA en BINX is er een Kerstboom 
geplaatst op het Binnengasthuisplein. 
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