
Welkom bij de online 
bewonersavond Conradhuis

…. Wij starten om 19.30 uur ….

Naam: Hogeschool van Amsterdam
Datum: 25-11-2020

https://www.youtube.com/watch?v=o26qoCYLdS8
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November 2019

Wat is er tot nu toe gebeurd:
Damwanden ingebracht en verwijderd
Groutankers bevestigd
Gemaal west gesloopt (oost deels)
Uitgraven bouwkuip 
Ruim 300 palen geboord
Fundering gelegd
 Interieur ontwerp

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020



December 2019

 Aankondiging vertraging Conradhuis
Van zomer 2021 naar december 2021

 Fietspad verlegd voor extra opstelruimte
voor bouwverkeer

 Alternatieven fietsomleiding onderzocht en
niet veilig bevonden
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Vertraging door

- onverwachte obstakels in de grond 
- nieuwe Pfas wetgeving (keuring en afvoer grond)

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020



Januari 2020

 Keldervloer is gestort

 Op de Mauritskade is een extra barrier 
geplaatst zodat bouwtransporten meer
ruimte hebben voor laden en lossen



Februari 2020

 Hellingbaan naar fietsenstalling (met 
vloerverwarming) vanaf de Wibautstraat



Maart 2020

 De corona pandemie heeft invloed op de 
bouw; de bouw gaat door 

 Op elke etage worden steigers opgebouwd

 de beperkte ruimte op de bouwplaats wordt
nog krapper

 HvA gebouwen zijn niet in gebruik, onderwijs
is tijdelijk allemaal online



April 2020

 Corona maatregelen nog steeds van kracht

 Verwijderen damwanden verloopt voorspoedig

 Voorbereidingen voor 2e etagevloer gestart



Mei-Juni-Juli 2020
 In mei aankondiging vertraging

van december 2021 naar juni 2022

 De laatste damwanden langs de 
Swammerdamstraat zijn verwijderd

 Waar zijn we nu?

https://youtu.be/vfXu219_WGQ
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Interieurarchitect Ex Interiors (DO) en Studio Groen + Schild (TO)

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020
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Coffeecorner Conradhuis
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Atrium Conradhuis en Coffeecorner



Augustus 2020

 Montage van 2 boogkolommen tegen Theo 
Thijssenhuis: de basis voor het atriumdak

 Filmpje boogkolommen

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fq21jo2_foYY%3Ffbclid%3DIwAR3mc8yFVtMVn84SlniUnYXkFBildaLxViYz74NrcjqDHXh6lcyGOMcENYI&h=AT1XkfMoNyCA6sOFCdnTQSHMvWCyL-aMlrnD5ejrNX2oH3aEXNlSRqPNWy2gOGmY0BC3DBSt6fFbI1XYFbXi2t3y9AHpW_ABiulgCaEsxKO3iclx2fcM_qZcwFcraWQ4lKeO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1CfcayszalZsrC8rDxG47rARUKHwrh4WOWmZyt_zM6mbiAzBQubpWFOcUnIX8-GS_Hq3I5EUuCCGhrztvpTB-LZd4izOiI84ujhXErtaC8zMEBWAaYa0XAqu6pVswmzwbz1TGox8-EkPQPZmbPe57IpE44ACgnj-Tv_AqpmdDaX0k8yffQzqF7dmf9VzV8eQ3UrPVVgKZwHrQmvjJNH6e4Ig


September 2020
 De open terrassen van de etages

in het atrium

 Voortgangsfilmpje

https://youtu.be/yi82Ah00j_E


15

Oktober 2020

Laagbouw is op hoogte

Technische ruimte op laagbouw (wit frame)

Hoogbouw nog 5 etages te gaan

Gevelelementen laagbouw gemonteerd

Glas deels aangebracht 

Extra corona units naast bouwkeet

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020
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November 2020
Opnieuw corona restricties (2e golf)
Afstemming inrichting Rhijnspoorplein

met waterabsorberende klinkers; 
groenbakken, zitjes, bomen

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020
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Omgeving Conradhuis 
Knowledge Mile Park

Vergroening Amstelcampus: groene
daken, geveltuintjes en groene gevels bij
het Wibauthuis, Kohnstammhuis, Benno 
Premselahuis

Theo Thijssenhuis gevel met 
kruidentuintje

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020
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Nieuwe
groene gevel
+
kruidentuintje

Westgevel
Theo Thijssenhuis

Conradhuis bewonersavond 25-11-2020



Voorlopige planning Conradhuis
April 2021: hoogste punt

Juni 2022: oplevering Conradhuis
Juni 2022: Fietspad langs Mauritskade terugleggen
Juni 2022: Inrichting plein voor Conradhuis 
Juli/Aug. 2022: Inhuizing Conradhuis
September 2022: Ingebruikname Conradhuis

Filmpje van de faculteit Techniek

Conradhuis bewonersavond 25-11-202019

https://youtu.be/dxdPD4uROrk


Blik vanuit de bouwkraan

Weesperstraat Wibautstraat
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