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Programma: Realisatie Conradhuis  

Onderwerp: Verslag bewoners informatieavond Conradhuis 

Datum: 19 december 2019 

Aanwezig: 
Don van Dasler (HvA projectdirecteur Conradhuis), Nico Matser,  

(bedrijfsleider Visser & Smit Bouw), Norbert Hagedoorn (Unica), 

Anne van den Eijnden (HvA omgevingsmanager), Wouter Stoeken 

(gebiedsmakelaar gemeente Amsterdam), Jamila Abendanon (HvA 

- projectsecretaris), bewoner 1, bewoner 2.  

Voortgang bouw 

Mevrouw Van den Eijnden geeft een presentatie over de werkzaamheden op de 
bouwplaats vanaf de start in 2015 (verleggen van kabels en leidingen) tot aan de zomer 
van 2020.  

De heer Matser geeft een toelichting op  de huidige stand van het project en geeft aan 
dat de bouwplaats heel beperkt is. Daarom zal de bouwplaats worden uitgebreid. Begin 
2020 zal een ‘barrier’ op de Mauritskade worden geplaatst op de rechtsaf-strook over een 
lengte van circa 40 meter waarachter een laad- en los-zone komt voor het bouwverkeer. 
Daarmee wordt de rechtsaf-strook iets ingekort voor het verkeer. 

Het ontwerp voor het plein voor het Conradhuis wordt indien mogelijk klimaat adaptiever 
gemaakt (wateropvang, vaste beplanting) in overleg met de gemeente en een 
onderzoeksgroep van de HvA ‘klimaatbestendige stad’.  Na oplevering van het Conradhuis 
zal de gemeente het nieuwe Rhijnspoorplein inrichten.   

Hinder voor bewoners  

Bewoners ervaren over het algemeen geen hinder van de werkzaamheden op de 
bouwplaats. De fietsomleiding blijft wel voor overlast zorgen. Op aandringen van de 
bewoners heeft de HvA de gemeente gevraagd opnieuw naar alternatieven te kijken.  De 
HvA kan hierin niet zelfstandig handelen, maar zal wel de ideeën ophalen en 
bewonerssuggesties nogmaals voorleggen aan de gemeente. De mogelijkheid om bij de 
afbouw het fietspad al te heropenen wordt geopperd, maar dit is helaas niet mogelijk 
omdat dit de enige aanrijdroute is naar de bouwplaats.  

Parkeergarage 

Er komt geen auto parkeergarage onder het Conradhuis. Deze ruimte wordt gebruikt voor 
het onderwijs. Vanaf de Wibautstraat komt een hellingbaan naar de fietsenstalling die ook 
een uitrit heeft  aan de Swammerdamstraat. Onder het Conradhuis komt wel een 
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fietsenstalling. Bewoner merkt op dat een amendement voor het bouwen van het 
Conradhuis was dat er een parkeerkelder zou worden gebouwd. In de bouwtekeningen 
zijn wel voorbereidingen meegenomen voor mogelijke realisatie van een parkeergarage in 
de toekomst met een uitrit aan de Eerste Boerhaavestraat. De gesprekken met de 
gemeente hierover hebben tot nu toe geleid tot het besluit geen parkeergarage te 
realiseren. 

Open dagen op de campus 

Met de buurt is informatie gedeeld over nieuwe maatregelen die zijn genomen om de 
verkeerssituatie tijdens open dagen bij de HvA campus in goede banen te leiden. 
Bezoekers wordt via diverse kanalen geattendeerd op beperkte parkeerruimte en bij 
aankomst op de campus verwezen naar parkeergarage Oostpoort. De gemeente geeft 
geen vergunning voor het plaatsen van een digitaal Q-park bord in de Wibautstraat 
waarop het aantal vrije plekken staat aangegeven. 

Vergroening van de campus 

Op diverse daken van de HvA panden wordt vergroening toegepast. Dit gebeurt in het 
kader van Knowledge Mile Park, de vergroening van het gebied tussen het Amstelplein en 
NEMO. Tevens overweegt de HvA enkele bijenkasten te plaatsen. De wens van bewoners 
om de zijgevel van het Theo Thijssenhuis te vergroenen wordt nader bekeken. 
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