
 
 

  AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT 
 

Aan de bewoners van de Swammerdamstraat en Huddekade incl Amstel Hotel 

         Amsterdam, 26 september 2019 

Betreft: Werkzaamheden Conradhuis 

 

Beste buren, 

Wij informeren u hierbij over de ontwikkelingen op en rond de bouwplaats van het Conradhuis. 

Alle 312 palen zitten in de grond en de twee torenkranen zijn opgebouwd. Deze week is de aannemer begonnen 
met het slopen van de trap tussen het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis. Tegelijkertijd is de aannemer 
bezig met het verwijderen van ondergrondse delen van het gemaal Oost. De komende tijd staat in het teken van 
het uitgraven van de bouwkuip, aanleggen van bemaling en het koppen snellen van de palen. Dit is het verwijderen 
van de bovenzijde van de palen zodat het betonijzer vrijkomt. Daarmee vlecht de aannemer de bewapening 
waarna hij kan beginnen met het storten van de keldervloer. 

Op maandag 30 september wordt de eerste vloer gestort aan de westzijde van het bouwterrein, dat is verdeeld in 
5 segmenten. Om de betonnen vloer vlak te maken wordt deze ‘gevlinderd’ met een machine die een brommend 
geluid maakt. Deze werkzaamheden gaan door tot na 19.00 uur, mogelijk tot in de nacht van maandag op dinsdag, 
waarbij de verlichting op torenkraan nr 1 blijft branden. Wij informeren u tijdig wanneer in de overige segmenten 
het beton wordt gestort.  

Maand update 

Elke maand plaatsen we een bericht over de voortgang en te verwachten hinder van de bouw op de website. Deze 
kunt u raadplegen via www.hva.nl/amstelcampus. 

Gasten op het plein 

Onlangs waren er ongenode gasten op het Kohnstammhof, het plein tussen het Kohnstammhuis en Studio HvA die 
prullenbakken hebben vernield en het meubilair hebben meegesjouwd naar straatniveau. Indien u dergelijke 
activiteiten waarneemt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om onze meldkamer daarvan op de hoogte te stellen? 
Het telefoonnummer is 020 – 595 3333. Dan kan een surveillant direct ter plekke poolshoogte gaan nemen. 

Voor vragen over bovenstaand bericht kunt u mailen naar amstelcampus@hva.nl of telefonisch contact opnemen 
met de omgevingsmanager 06-2115 8899. 

Met hartelijke groeten, 

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM  

Anne van den Eijnden, Omgevingsmanager 

 

NB: de eerstvolgende open dag van de HvA is op 2 november 2019 
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