Mogelijke routes bouwverkeer op het Roeterseiland Complex
De door de UvA, in het nu op tafel liggende BLVC-plan van Bureau Bouwkunde,
voorgestelde route voor het bouwverkeer gedurende de verbouwing van de
Diamantslijperij (en dus ook de verbouwingen in de komende jaren!) is uit het oogpunt
van overlast voor omwonenden en verkeersonveiligheid niet te accepteren.
Bovendien is het idee achter deze route erg vaag en in de praktijk buitengewoon
inefficiënt.
De Bewonerscommissie Sarphatiblok heeft dan ook gemeend zelf een goede route te
moeten voorstellen (Route 1) met, als deze route volgens gedegen onafhankelijk
onderzoek aantoonbaar volstrekt onmogelijk is, nog enige alternatieve routes.

Sarphatistraat, 25 juni 2009.
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Situatie

De aan- en afvoer van materialen vindt plaats binnen het gebied omgeven door:
Sarphatistraat
Roeterstraat
Nieuwe Achtergracht en
Muidergracht
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Route 1

Bij deze route gaat het bouwverkeer vanaf de Roeterstraat bij 1 de Nieuwe Achtergracht op
naar het werkterrein A. Op het pleintje bij B kan gemanoeuvreerd en evt gekeerd worden
(zoals de stikstofvrachtwagens al jaren doen) Daarna dezelfde weg weer terug naar de
Roeterstraat.
Voordelen:
* De kortste route.
* Geen extra overlast voor omwonenden:
Er gaan al jaren lang vrachtwagens via de Nieuwe Achtergracht het UvA terrein op.
* Verkeerstechnisch het veiligst. Er staan bij de Roeterstraat al mannetjes in gekleurde
jassen die studenten met fietsen aanspreken op hun parkeergedrag. Die kunnen nu ook,
net als bij de Polderweg in Oost, bouwverkeer en andere verkeersdeelnemers in goede
banen leiden.
* De Roeterstraat is niet, zoals de Sarphatistraat, onderdeel van een zeer drukke
doorgaande verbindingsroute.
* De Nieuwe Achtergracht is mooi breed:
Trottoir 2,07m
Wegdek 4m
Groenstrook 3,40m
Bij elkaar dus ruim 9 meter. Meer dan genoeg ruimte voor het stutten van de gevel van de
Diamantslijperij en langsrijdend bouwverkeer. De groenstrook kan met Stelconplaten
berijdbaar worden gemaakt.
Mocht dat niet voldoende zijn (of de walkant is niet sterk genoeg) dan is er altijd nog de
mogelijkheid van het bouwen van pontons o.i.d. langs de oever.
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* De doorgang van de slagboom is 3,60m. Daar gaat al jaren vrachtverkeer door dus
dat is breed genoeg.
* De doorrijhoogte is 3,90m. Op het bordje staat 3,70m maar dat klopt niet.
Moet voor bouwverkeer meer dan voldoende zijn. Anders maar de vrachtwagenhoogte
aanpassen. Kan niet zo’n probleem zijn. Vrachtwagens bestaan in vele soorten en maten.
* Het werkterrein kan ook vanaf pleintje B prima worden ontsloten voor het
bouwverkeer, met de minste hinder voor omwonenden.

Nadelen:
* GEEN

4

Route 2A

Bij deze route gaat het bouwverkeer vanaf de Sarphatistraat bij 2 de Valckenierstraat in.
Na dit kleine stuk Valckenierstraat gaat het verkeer rechts van het GEB-gebouwtje C via
pontons over het water rechtstreeks het UvA-terrein op. Bij het smalle gedeelte D (3,30m)
gaat de route wederom kort via pontons verder naar werkterrein A. Op plein B kan
gemanoeuvreerd en gekeerd worden waarna het bouwverkeer via de Nieuwe Achtergracht
naar de Roeterstraat rijdt, zoals in Route 1.
Voordelen:
* Alleen last voor omwonenden aan de oostzijde van het Sarphatiblok. Deze
bewoners hebben helaas al hele dagen last van vrachtverkeer naar het UvA magazijn,
Valckenierstraat 59. In dit geval hoeft het bouwverkeer niet de smalle bocht te nemen
verder de straat in, maar gaat onmiddellijk rechtdoor het UvA-terrein op.
* Verkeerstechnisch in orde: De ingang naar de Valckenierstraat is vrij ruim met een
flauwe bocht. Rechts (waterzijde) mag niet worden geparkeerd en dan is de weg breed
genoeg. De verkeersregelaars aan de Roeterstraat komen weer van pas bij het uitrijden.
* Verkeerstechnisch in orde: Eénrichtingsverkeer, dus een vloeiende afwikkeling van
het bouwverkeer.
* De voordelen van de Nieuwe Achtergracht als route zijn al bekend.
* Het werkterrein A is ook vanaf de Valkenierstraat prima toegankelijk.

Nadelen:
* Overlast voor bewoners aan de oostzijde van het Sarphatiblok

5

Route 2B

Dit is voor het grootste deel dezelfde route als 2A. Na binnenrijden van de Valckenierstraat
gaat het bouwverkeer even met de bocht mee naar links, waarna het door een grote opening
in het hekwerk bij E (nog te realiseren) links langs GEB-gebouwtje C schuin het terrein van de
UvA oprijdt en dus NIET via een ponton in het water.
Voordelen:
* Gedeeltelijk zelfde voordelen als Route 2A.

Nadelen:
* Onacceptabele overlast voor bewoners aan de oostzijde van het Sarphatiblok.
Het bouwverkeer gaat bij hen achterlangs door de Valckenierstraat. Door een brede
entree in het hekwerk te maken kan het bouwverkeer met een flauwe bocht het UvAterrein oprijden waardoor de overlast van moeizaam naar binnen rijdende en
manoeuvrerende wagens in ieder geval wordt voorkomen.
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Route 3

Bij deze variant gaat het bouwverkeer via Route 2A of 2B het UvA-terrein op, maar verlaat het
terrein niet via de Nieuwe Achtergracht, doch keert en gaat via de Valckenierstraat weer naar
de Sarphatistraat.
Voordelen:
* Verkeerstechnisch acceptabel: Bij uitrijden van de Valckenierstraat is er een goed te
nemen ruime bocht naar rechts de Sarphatistraat in. Het bouwverkeer hindert hierbij niet
evt. verkeer op de trambaan en de doorstroming kan goed verlopen met relatief weinig
verkeershinder voor de overige verkeersdeelnemers.
Nadelen:
* Onacceptabel veel overlast voor omwonenden aan de oostzijde van het
Sarphatiblok.
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Route 4

Dit is het UvA - route - idee.
Bouwverkeer gaat bij 2 de Valckenierstraat in naar werkterrein A en vandaar via de
Pancrasstraat bij 3 weer naar de Sarphatistraat. Ongetwijfeld de beste route voor de UvA
want de enige die nergens last van heeft is de UvA. Alle bewoners van het Sarphatiblok
hebben hele dagen bouwverkeer achter hun woning, de smalle Pancrasstraat raakt verstopt
door bouwverkeer, leveranciers van AH, fietsers, brommers en voetgangers en het verkeer in
de Sarphatistraat staat steeds vast door, over de trambaan manoeuvrerend bouwverkeer,
aangevuld met AH-leveranciers, koeriers, enz enz. die ook de Pancrasstraat in en uit moeten.

Voordelen:
* Alleen voor de UvA.

Nadelen:
* Zeer onacceptabele, zeer langdurige overlast voor omwonenden in het hele
Sarphatiblok:
Behalve overlast voor een groot deel van de bewoners van bouwverkeer en
werkzaamheden met stof en lawaai vanaf werkterrein A, komt daar nu nog de
voortdurende stroom bouwverkeer aan de achterzijde van de woningen bij.
* Onacceptabele verstopping van de Pancrasstraat. Zowel voor bewoners en UvAstudenten als andere stad- en buurtgenoten een belangrijke doorgangsroute van en naar
garages, Plantage Muidergracht en UvA gebouwen.
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* Onacceptabele blokkade van de Sarphatistraat. Een drukke, belangrijke oostwestverbinding met zijn veelheid aan fietsers, trambewegingen, ambulances, enz, enz.
Door de onmogelijke uitgang via de Pancrasstraat naar de Sarphatistraat zal al het
bouwverkeer via de verhoogde trambaan moeten, wat dus levensgevaarlijke
verkeerssituaties gaat opleveren. AH-leveranciers veroorzaken nu al gevaarlijke situaties.
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