
      

 AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT 
 

Aan de bewoners van de Swammerdamstraat, Eerste Boerhaavestraat, Weesperzijde, Mauritsstraat 

 

Amsterdam, 25 juni 2020 

Betreft: Wijziging verkeersstromen  

Beste buurtgenoten, 

In de week van 29 juni tot 3 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de westzijde van het Conradhuis die 
hinder veroorzaken voor omwonenden, fietsers en autoverkeer in de Weesperzijdebuurt. Voor voetgangers is 
de doorgang open. Voor ander verkeer wijzigt tijdelijk de rijrichting in de Mauritsstraat en op de 
Weesperzijde en in de omgeving worden enkele parkeerplekken buiten gebruik gesteld. 

Wegafsluiting 

De aannemer verwijdert in die week de damwanden aan de Swammerdamzijde van het Conradhuis. Hiervoor 
wordt de Mauritsstraat en de Swammerdamstraat deels afgesloten. Op de kruising van deze straten bij het 
Conradhuis komt een hijskraan te staan die de damwanden uit de grond trekt. Tijdens de afzetting zullen 
auto’s niet meer het eenrichtingsverkeer op de Mauritsstraat kunnen vervolgen. Hierom wordt de kruising 
tussen de Weesperzijde en Eerste Boerhaavestraat tijdelijk afgezet. Auto’s vanuit de Mauritsstraat kunnen 
tijdelijk tegen het verkeer in – via de Weesperzijde - de wijk verlaten. Fietsers vanaf de brug worden omgeleid 
via de Mauritsstraat en Weesperzijde. 
 
Om de bereikbaarheid te handhaven zal de gemeente een Tijdelijke Verkeers Maatregel instellen en 30 
parkeervakken afzetten van 29 juni t/m 3 juli van 06.00 tot 18:00 uur. Aan de Weesperzijde 2 t/m 15 (14 
parkeervakken), aan de Mauritsstraat 2 t/m 40 (8 parkeervakken) en aan de Swammerdamstraat 15 t/m 25 (8 
parkeervakken zodat het verkeer (incl fietsers) elkaar op de weg veilig kan passeren. De gemeente plaatst 2 
dagen van te voren de bebording voor de parkeerverboden. 
 
De damwanden worden met een trilblok uit de grond getrokken. Dit veroorzaakt trillingen en geluidhinder. 
De aannemer heeft hiervoor een vergunning van de gemeente ontvangen en werkt van 07.00-18:00 uur. 

Nutsinstallaties 

Op 1 juli starten werkzaamheden aan de nutsinstallaties van het Conradhuis en Theo Thijssenhuis (TTH). Dit 
veroorzaakt geen hinder. Alleen op 8 juli en 9 juli wordt er een aggregaat ingezet aan de kant van de 
Swammerdamstraat. Dit is een fluisterstille variant (maar kan wel hoorbaar zijn) die in de nacht van 8 op 9 juli 
moet blijven doordraaien om de ICT installaties van het TTH in bedrijf te houden. 

Vakantietijd 

De vakantietijd voor bouwers is gepland in week 31, 32 en 33. De aannemer van het Conradhuis werkt door. 
Tussen 27 juli en 14 augustus zijn er gebruikelijke bouwactiviteiten. Een bijzondere activiteit is gepland op 12 
augustus, dan plaatst de aannemer de boogspanten die het Conradhuis en het Theo Thijssenhuis verbinden. 

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

Met hartelijke groeten,   

namens Projectteam Bouw Conradhuis, Anne van den Eijnden, omgevingsmanager HvA 
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