
 

   

 
 
Uitnodiging  
Informatieavond Start bouw Conradhuis  
Donderdag 1 november 2018 tussen 19.00 – 21.00 uur 
 
Aan de bewoners van de Swammerdam-, Maurits-, Eerste Boerhaave-, Tweede Boerhaave-, Tilanus-, Andreas 
Bonn-, Van Musschenbroek-, Camper-, Ruysch-, Leeuwenhoek- en Spinozastraat, Huddekade, Huddestraat, 
Prof Tulpstraat, Sarphatiplaza, Amstel Hotel en 1e deel Sarphatistraat, Weesperzijde (tot Ruyschstraat)  
  
 
Amsterdam, 2 oktober 2018 
 
 
Geachte bewoners en andere belangstellenden, 
  
Met deze brief nodigen wij u graag uit voor een informatieavond op donderdag 1 november a.s. van 
19.00 tot 21.00 uur in het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4. Deze avond staat geheel in het teken van 
de ontwikkelingen op de Amstelcampus en met name de aanstaande bouw van een nieuw 
onderwijsgebouw, het Conradhuis op de kop van de Wibautstraat aan het Rhijnspoorplein. 

 
Wat? 
Wij organiseren deze informatieavond samen met de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost en de 
aannemer Visser & Smit die samen met hun bouwpartners De Nijs en Unica u graag informeren en uw 
vragen willen beantwoorden over de aanstaande nieuwbouw. 
 
Indien u niet in de gelegenheid bent om bij deze informatieavond aanwezig te zijn, kunt u uw vragen of 
opmerkingen ook aan ons mailen: amstelcampus@hva.nl of telefonisch contact opnemen 06-2115 8899 
(Anne van den Eijnden – omgevingsmanager HvA). U krijgt dan zo spoedig mogelijk per mail of 
persoonlijk antwoord. 
 
Waarom? 
Binnenkort beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het 
Conradhuis. De eerste activiteiten zijn medio oktober zichtbaar. Het terrein zal rondom voorzien worden 
van  bouwhekken, de bouwkeet wordt geplaatst en het terrein verder ingericht. Zodra er aanvullende  
informatie of nieuws over de nieuwbouw te melden is dan kunt u dit vinden op onze website 
www.hva.nl/amstelcampus.  
 
Programma 
De informatieavond is toegankelijk voor alle buurtbewoners en andere belangstellenden en u bent 
welkom op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 21.00 uur. Vertegenwoordigers van de HvA, 
gemeente en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 
Locatie  
De informatieavond vindt plaats in het Kohnstammhuis op de begane grond. U kunt via de ingangen 
aan de Wibautstraat 2 en 4, danwel via het Kohnstammhof de locatie bereiken. Zie plattegrond op de 
achterzijde. 
 
Wij zien ernaar uit u op donderdag 1 november te verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Hogeschool van Amsterdam 
Namens afdeling Vastgoed, Huisvesting en Beleid 
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