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AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT 

Aan de bewoners van de Eerste Boerhaavestraat, Swammerdamstraat, Mauritsstraat, Prof. Tulpplein en 
Huddekade 

Amsterdam, 9 december 2019 

Betreft: Fietspad, werkzaamheden, informatieavond bewoners 

Beste buren, 

Wij informeren u hierbij over werkzaamheden op en rond de bouwplaats van het Conrad huis. 

Fietspad 
Eind november is het fiets- en voetpad vanaf de Torontobrug richting de Swammerdamstraat 
gedeeltelijk verlegd. Dit was nodig om meer ruimte te creëren voor het opstellen van bouwtransporten 
en een veilige hijszone voor de kraan te realiseren zonder het verkeer op de Mauritskade te hinderen. 
De voorrangssituatie blijft ongewijzigd; fietsers/scooters vanaf de brug verlenen voorrang aan verkeer 
van rechts uit de Mauritsstraat. 

Barrier Mauritskade 
Begin 2020 wordt op de Mauritskade over een lengte van circa 40 meter een deel van de rechtsaf strook 
gebruikt als opstelplaats voor het bouwverkeer. Dit deel van de weg zal worden afgeschermd met een 
tijdelijke barrier. Het bouwverkeer kan daarachter dan veilig laden en lossen. 

Vlinderen 
Op maandag 9 december wordt er nog een keer gevlinderd tot in de late uurtjes. Vlinderen is het 
gladstrijken van nieuw gestort beton. Tijdens de werkzaamheden blijft de kraanverlichting branden 
totdat het beton volledig is uitgehard. Dit veroorzaakt naar verwachting geen geluidhinder. 

WKO bron reinigen 
Vanaf 6 januari starten werkzaamheden bij de in- en uitrit naar het Kohnstammhof vanaf de 
Swammerdamstraat. De WKO (warmte/koude bron) wordt gereinigd omdat deze nu niet goed 
functioneert. De beplanting (bamboe) naast de in- en uitrit wordt in week 51 verwijderd, opgeslagen en 
in week 8 teruggeplaatst. Op die plaats komt tijdelijk een container (3x3 m) te staan. Het vluchtpad blijft 
bereikbaar. Ook voor het Theo Thijssenhuis in de Swammerdamstraat komen twee containerbakken op 
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de stoep te staan. Vanaf 20 januari wordt in de Eerste Boerhaavestraat ter hoogte van de 
studentenwoningen nabij de uitrit van de parkeergarage een opstelplaats voor een trailer en bus 
gereserveerd. De werktijden zijn van 07:00-17:00 uur. De werkzaamheden duren een maand en geven 
naar verwachting geen geluidhinder. 

Informatieavond bewoners 
Op 19 december staat op het Kohnstammhoftussen 11:00 en 19:00 uur een kraam waar u gratis een 
warme chocolademelk kunt halen. In de avond bent u welkom bij de informatieavond over de voortgang 
van de bouw van het Conradhuis in Studio HvA vanaf 19.00 uur. 

Kerstvakantie 
De bouwplaats van het Conradhuis is gesloten van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020. Alleen 
bij calamiteiten zullen er werkzaamheden plaatsvinden. De HvA is gesloten van 25 december tot en met 
1 januari 2020 

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

Bewuste Bouwers 
Onlangs heeft de organisatie Bewuste Bouwers een audit uitgevoerd op de bouwplaats van het 
Conrad huis. De aannemer behaalde een goede overall score van een 8. 

Heeft u vragen, klachten oftips over de bouw dan kunt u dit melden op www.verbeterdebouw.nl. 
Voor vragen over bovenstaande informatie kunt u ook mailen naar amstelcampus@hva.nl oftelefonisch 
contact opnemen met de omgevingsmanager 06-2115 8899. 

Met hartelijke groeten, 

namens Projectteam Bouw Conradhuis 

Anne van den Eijnden 

Omgevingsmanager Hogeschool van Amsterdam 

NB: de eerstvolgende open dag van de HvA is op zaterdag 14 december 2019 van 10:00-14:00 uur. 
Houdt u rekening met extra drukte op de Amstelcampus. 


