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1 Inleiding 

Dit BLVC-plan, in opdracht van Bouwbedrijf M.J. De Nijs & Zonen B.V., beschrijft de 

werkzaamheden van de verbouwing van de Valeriuskliniek aan het Valeriusplantsoen in 

Amsterdam Zuid, en de bijbehorende aandachtspunten voor bereikbaarheid, leefbaarheid, 

veiligheid en communicatie. Deze werkzaamheden vinden plaats van juni 2016 tot medio 2019. 

 

Dit BLVC-plan bestaat uit een hoofddeel en een nog te volgen bijlage: 

1 Het hoofddeel is het algemene BLVC-plan voor aanvang van de gehele verbouwing van de 

Valeriuskliniek.  

2 De nog te volgen bijlage gaat specifiek in op een ondergrondse afvoerleiding (gestuurde boring 

met diameter niet groter dan 160 mm) voor de bemaling van het bouwterrein via De 

Lairessestraat naar het Noorder Amstelkanaal. Deze afvoerleiding is eind 2016 van de bouw 

nodig. Op dit moment is er nog geen opdrachtverstrekking voor deze fase van de bouw  

waardoor de precieze invulling niet bekend is. De afvoerleiding wordt daarom niet 

meegenomen in dit eerste deel van het BLVC-plan.  

Met het stadsdeel is afgesproken dat er  voor juli 2016 een bijlage voor dit BLVC-plan wordt 

gemaakt met de omschrijving van de aandachtspunten voor de afvoerleiding.  

Er zijn drie (losse) bijlagen van het plan: 

1 Bouwplaatsinrichting (NB. De bezinkopstellingsruimte in het  plantsoen is niet nodig) 

2 Planning 

3 Bebordingsplan. 

 

1.1 Aanpak BLVC-plan 

Gedurende het proces zijn overleggen gehouden met: 

 Stadsdeel: 

 Informerend overleg met stadsdeelregisseur Paul Vermeij, adviseur OR Rob van ’t Padje 

en wijkmanager Nicole Wolff. 

 Bespreking van de bouwplaatsinrichting en schouw, met adviseur OR Rob van ’t Padje en 

toezichthouder OR Harry Oppenhuis. 

 Bespreking van concept BLVC-plan met Rob van ’t Padje en Harry Oppenhuis en 

daarnaast een reactie van Paul Vermeij.  

Belangrijkste aandachtspunten: routing van het bouwverkeer die de omgeving zo min 

mogelijk overlast bezorgt, borging van veiligheid voor met name het fietsverkeer, 

voorkomen van extra parkeerdruk, tijdig regelen van de verplaatsing van fietsenrekken in 

overleg met het stadsdeel,  tijdig informeren van het stadsdeel bij eventuele wijzigingen, 

communicatie afstemmen met het stadsdeel. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in het 

plan. 

 Het Amsterdams Lyceum: beleidsmedewerker Charles France. Belangrijkste aandachtspunt: 

rekening houden met de spits van het fietsverkeer in de ochtend,  en examenperiodes. Dit is 

verwerkt in het plan. 
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Daarnaast zijn de volgende partijen geraadpleegd en zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 In verband met  de geplande werkzaamheden in 2017 in De Lairessestraat/  C. 

Krusemanstraat is contact opgenomen met GVB Areaalbeheer (Ad Voss) en projectleider 

BLVC-plan voor De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat (Daan Komen, ingenieursbureau 

gemeente).  De werkzaamheden in De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat hebben voorrang op 

die van het project aan het Valeriusplein.  

De planning van De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat is bij de afronding van dit BLVC-plan 

nog niet definitief. Op 26 mei2016 is met Daan Koomen afgesproken dat in september 2016, 

als de planning van de werkzaamheden in De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat definitief is, 

nadere afstemming plaatsvindt tussen hem en projectleider van De Nijs/ Martin de Waal over 

de planning en werkzaamheden op het Valeriusplein en in de Lairessestraat/ C. 

Krusemanstraat.  

Daan Koomen is als contactpersoon van de gemeente geïnformeerd over het BLVC-plan en 

de  planning, en is akkoord met de hierboven genoemde afspraak.  

 Overleg met Waternet en Liander zijn via De Nijs gegaan: deze hebben geen bezwaren.  

 Politie, GVB en brandweer zijn digitaal geraadpleegd via stadsdeelregisseur Paul Vermeij: zij 

zijn akkoord, zonder opmerkingen. 

Opmerking van WWU d.d. 1 juni 2016 is verwerkt waarna akkoord is gegeven op dit BLVC-plan. 

 

Een belangrijke leidraad voor de opstelling van dit BLVC-plan is het handboek 'Zo werken wij in 

Amsterdam op straat, versie 2' geweest. Dit BLVC-plan heeft invulling gekregen op basis van 

kaders en aandachtspunten uit dit handboek. 

 

1.2 Contactpersonen 

Bouwbedrijf M.J. de Nijs doet de projectleiding. Contactpersonen voor de uitvoering zijn: 

 

Functie Naam Telnr  Emailadres 

Projectleider De Nijs Martin de Waal 06 22918472 martin.de.waal@denijs.nl  

Omgevingsmanager De 

Wijde Blik 

Suzanne Witteman 020 523 50 90 witteman@dewijdeblik.com 

 

Coördinatienummer: 20161091. 

 

  

mailto:martin.de.waal@denijs.nl
mailto:witteman@dewijdeblik.com
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2 Toelichting project 

2.1 Projectomschrijving  

De voormalige Valeriuskliniek aan Valeriusplein 9 in Amsterdam Zuid wordt omgebouwd tot een 

woonzorgcomplex met  29 luxe zorgappartementen. Het gaat om circa 12.300 m2 bvo. 

 Voor het middendeel vindt sloop/nieuwbouw plaats.  

 De zijvleugels krijgen een extra verdieping en worden gerenoveerd, inclusief versterking van 

de fundering. 

 Op het binnenterrein komt een nieuwe kelder met meerdere verdiepingen. Deze kelder biedt 

ruimte aan onder andere een zwembad, revalidatieruimte en een parkeergarage.  

 Op de begane grond komen commerciële ruimten voor aanvullende zorgvoorzieningen zoals 

een tand- en huisarts. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke functies waaronder 

recreatieruimten. 

 

 

 

Het Valeriusplein, waaraan het bouwproject is gelegen, ligt tussen belangrijke ontsluitingswegen 

richting de A10: De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat en de Koninginneweg. Dit zijn tevens twee 

radialen met OV: tramlijn 16 aan de De Lairessestraat en lijn 2 op de Koninginneweg. Hier rijden 

ook meerdere streekbussen (170, 172 en 174), die Amsterdam met de Zuidwestelijke Stadsregio 

verbinden.  

Vanwege het Amsterdams Lyceum aan De Lairessestraat is er veel fietsverkeer van de leerlingen, 

met name in de ochtendspits.  
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Aandachtspunten 

De bouwwerkzaamheden starten in juni 2016 en als opleverdatum wordt april 2019 aangehouden.  

We onderscheiden de volgende belangrijke BLVC-aandachtspunten: 

 Bereikbaarheid: routes van het bouwverkeer, fietsers en voetgangers, parkeren voor auto en 

fiets. 

 Leefbaarheid: geluidsoverlast, omlooproutes aan Valeriusplein, verplaatsen van fietsenrekken. 

NB. Met het stadsdeel is in eerste instantie de mogelijke, tijdelijke bezinkopstellingsruimte in 

het plantsoen besproken. Deze maatregel bleek niet meer nodig te zijn. 

 Veiligheid: verkeers- en sociale veiligheid.  

 Communicatie: het bewaken van eenduidige communicatie met omwonenden (aan het 

Valeriusplein, Valeriusstraat, Lassusstraat, De Lairessestraat), de naastgelegen kliniek, 

Amsterdams Lyceum en andere belanghebbenden.  

In de volgende hoofdstukken gaan we nader op deze aandachtspunten in. 

 

2.2 Werkzaamheden 

De werkzaamheden vinden plaats van juni 2016 tot medio 2019.  

 De twee torenkranen en keet zijn op eigen terrein. In eerste instantie is de keet met 

toiletvoorziening in de  zorgvilla aan de Lassusstraat, totdat het kelderdek in de binnentuin 

gereed is. Daarna wordt de keet op het kelderdek geplaatst.  

 Bouwverkeer en de plek van de in/uitritten concentreren zich op/rond het Valeriusplein. Laden 

en lossen vindt op het bouwterrein plaats. 

 Er worden rond het bouwterrein bouwhekken ca twee meter van de gevel geplaatst. 

 Parkeerplaatsen en fietsenrekken worden waar mogelijk gehandhaafd dan wel tijdelijk 

verplaatst. 
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De tekening van de bouwplaatsinrichting en de planning zijn losse bijlagen, toegevoegd aan dit 

plan. 

 

De kliniek bestaat uit 4 bouwdelen (A t/m D) en de binnentuin (E).  

Het gaat grofweg om de volgende werkzaamheden: 

 

Fase Werkzaamheden Looptijd 

Fase 0 Bouwdeel C:  

 Sloopwerk 

 Kabel en leidingen verwijderen 

Week 23 ( juni) 2016 t/m 

week 44 (november) 2017 

Fase 1 Bouwdeel A en B:  

 Sloopwerk van de daken en 

pergola’s 

 Funderingsherstel 

Week 37 (september) 2016  

t/m week 44 (november) 

2017 

Fase 2 Bouwdeel A en B:  

 Renovatie gevel 

 Nieuw dakwerk 

 Afbouw  

 Koppeling aan C (na nieuwbouw 

C) 

Week 44 (november) 2016  t/m 

week 2 2018 

 

 

Week 33 (augustus) 2018 t/m 

april 2019 

Fase 3 Bouwdeel C en E:  

 Damwanden aanbrengen 

 Bemaling van bouwput 

 Onderwaterbeton aanbrengen 

 Nieuw kelderbak 

 Nieuwbouw bouwdeel C 

 

Week 42 (oktober) 2016  t/m 

week 22 (mei) 2018 

Fase 4 Bouwdeel C: bovenbouw 

Bouwdeel D: renovatie zorgvilla  

WKO 

Week 22 (mei) 2018 t/m week 

april 2019 

Looptijd voor de twee torenkranen (op eigen terrein), inclusief aanbrengen van de fundatie en 

verwijdering van de kranen: week 51 (december) 2016 tot en met week 31 (augustus) 2018.  

 

De eerder benoemde afvoerleiding wordt gebruikt in fase 3. In overleg met het stadsdeel wordt 

eerst een goedgekeurde BLVC-notitie (bijlage van het BLVC-plan) opgesteld, voordat er begonnen 

wordt met de aanleg van de afvoerleiding.  

 

2.3 Omgevingsprojecten 

Vooralsnog wordt rekening gehouden met één omgevingsproject, namelijk de herinrichting van De 

Lairessestraat en Cornelis Krusemanstraat: 

 Dit betreft de vernieuwing van trambaan, riolering, gasleiding en onderhoud van de openbare 

ruimte dan wel herprofilering van de straat. 

 Dit project staat gepland in 2017. Duur is ongeveer een jaar. De planning is na de zomer 

definitief. 
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 Waternet doet de projectleiding  van de herinrichting (contactpersoon: projectleider Eric Dijl). 

Van de gemeente is Daan Komen contactpersoon, projectleider BLVC-plan voor De 

Lairessestraat/ C. Krusemanstraat. 

 De werkzaamheden in De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat hebben voorrang op die van het 

project aan het Valeriusplein.   

 Op 26 mei2016 is met Daan Koomen afgesproken dat in september 2016, als de planning van 

de werkzaamheden in De Lairessestraat/ C. Krusemanstraat definitief is, nadere afstemming 

plaatsvindt tussen hem en projectleider van De Nijs/ Martin de Waal over de planning en 

werkzaamheden op het Valeriusplein en in de Lairessestraat/ C. Krusemanstraat.  

 Daan Koomen is geïnformeerd over het BLVC-plan en de  planning, en is akkoord met de 

hierboven genoemde afspraak.    
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3 Bereikbaarheid 

 

3.1 Bouwverkeer  

 De routing van het bouwverkeer is over het algemeen van en naar De Lairessestraat/ het 

Valeriusplein en om het Valeriusplein. De Koninginneweg heeft niet de voorkeur voor de 

routing: deze is smaller en het kruispunt met het Valeriusplein is minder overzichtelijk dan bij 

De Lairessestraat. 

 Een alternatieve optie voor de afvoerroute van het bouwverkeer is de Valeriusstraat en de 

Lassusstraat. Dit kan met name aan de orde zijn bij de nieuwbouw van bouwdeel C (medio 

2018-medio 2019). En ook als incidentele afvoerroute op momenten dat de verkeerssituatie 

rondom het Valeriusplein erg druk is. Hiervoor wordt tijdelijk het eenrichtingsverkeer van het 

deel van de Lassusstraat, grenzend aan De Lairessestraat, opgeheven voor bouwverkeer op 

gezette tijden. Deze wijziging wordt aangevraagd bij de Verkeerscommissie en Vergunningen.   

 Intensief bouwverkeer vindt met name plaats in de periodes:  

 week 25 t/m 35 (2016) 

 week 42 t/m 10 (2016- 2017) 

 week 14 t/m 29 (2017) 

 week 44 t/m 48 (2017) 

 week 51 t/m week 3 (2017- 2018) 

 week 11 t/m 24 (2018). 
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Hierover wordt telkens tijdig gecommuniceerd met de omgeving (zie Communicatie). Intensief 

bouwverkeer wordt  vermeden in de fase. De spits voor het fietsverkeer rond het Amsterdams 

Lyceum  is met name in de ochtend, tussen 7.45- 8.30 uur.  

 Laden en lossen vindt plaats op het bouwterrein. Aan het Valeriusplein beslaat het bouwterrein 

de binnentuin en een deel van het trottoir.  Laden en lossen blijft daarmee ook mogelijk bij de 

bouw van het garagedek in de binnentuin. 

 Op de laad/losplek worden stalen rijplaten gelegd om het trottoir te beschermen. 

 

In- en uitritten  

 

  

Schuine inrit voor bouwdeel B Zijaanzicht op bestaande hoofdentree en laad- en 
losplek / rijroute op het bouwterrein 
 

 
Schuine uitrit voor bouwdeel A 

 

 Er zijn twee in-/ uitritten aan het Valeriusplein: voor zijvleugel/bouwdeel B (inrit) en 

zijvleugel/bouwdeel A (uitrit). Deze worden gemarkeerd met borden. De bestaande 

hoofdentree aan de zijde van het Valeriusplein blijft bestaan tijdens de bouw. 

 De rijrichting is op de tekening aangegeven. Vanwege de draaicirkel van het bouwverkeer is 

het nodig om per in/uitrit één parkeerplaats tijdelijk op te heffen gedurende het project. Deze 

parkeerplekken zijn omcirkeld op bovenstaande foto’s.  

 Het trottoir wordt op deze plek zo nodig verlaagd. Bomen, verlichting en parkeerautomaat 

blijven gehandhaafd.  
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3.2 Autoverkeer en parkeerplaatsen 

 Het autoverkeer wordt zo min mogelijk gehinderd; straten om het  Valeriusplein blijven 

bereikbaar. De herinrichting van De Lairessestraat (gepland in 2017) heeft invloed op de 

bereikbaarheid voor het autoverkeer; zo nodig stemt  De Nijs te zijner tijd aanvullende 

maatregelen af met het stadsdeel (zie Communicatie). 

 De rijrichting van het deel van de Lassusstraat, grenzend aan De Lairessestraat, wordt tijdelijk 

opgeheven voor bouwverkeer zoals benoemd in paragraaf 3.1. 

 De parkeerplaatsen blijven beschikbaar, met uitzondering van de twee eerder genoemde 

parkeerplaatsen aan het Valeriusplein vanwege de in/uitritten. De Nijs vraagt voor beide 

parkeerplaatsen tijdelijke opheffing aan. De opheffing wordt tijdig door borden aangekondigd.  

 De bouwhekken aan de Valeriusstraat en de Lassustraat laten ruimte vrij voor het in/uitstappen 

van de auto’s en staan vast in de grond om te voorkomen dat hekken bij harde wind auto's 

beschadigen. 

 

 

Lassustraat/ bouwdeel C 

 

3.3 Fietsverkeer en fietsparkeren  

 Het fietsverkeer rond Valeriusplein ondervindt beperkt hinder; straten om het  Valeriusplein 

blijven bereikbaar. De herinrichting van De Lairessestraat (gepland in 2017) heeft mogelijk 

invloed op de bereikbaarheid voor het fietsverkeer. Zo nodig stemt De Nijs te zijner tijd 

aanvullende maatregelen af met het stadsdeel (zie Communicatie). 

 Omdat het bouwterrein een deel van het trottoir van het Valeriusplein, de Valeriusstraat en een 

deel van de Lassusstraat beslaat, worden de fietsenrekken op deze plekken verplaatst. Het 

stadsdeel regelt het weghalen en terugplaatsen van de fietsenrekken, inclusief de bebording 

met een tijdige aankondiging van de verplaatsing. De Nijs is verantwoordelijk voor de kosten 

en een tijdige opdrachtverstrekking aan het stadsdeel.  

 

3.4 Looproutes 

 Omdat het bouwterrein een deel van het trottoir van het Valeriusplein, Valeriusstraat en een 

deel van de Lassusstraat (achter bouwdeel C) beslaat, wordt daar de looproute verplaatst naar 
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de overzijde. De trottoirs aan de overzijden zijn reeds voorzien van verlaagde stoepbanden 

voor invaliden. 

 De wijziging van de looproute wordt door bebording aangegeven. Het bebordingsplan is een 

losse bijlage bij dit plan. 

 

 

Trottoir aan het plantsoen Valeriusplein: alternatieve looproute 

 

3.5 Overige uitgangspunten bereikbaarheid 

 Nood- en hulpdiensten kunnen alle woningen/ panden aan het bouwterrein (Valeriusplein, de 

Valeriusstraat en Lassustraat) en het bouwterrein te allen tijde zelf bereiken. 

 De kliniek naast de voormalige Valeriuskliniek is altijd bereikbaar. 

 GEB-kasten (Liander) zijn altijd bereikbaar: deze worden buiten bouwhekken gehouden. 

 Ten behoeve van de bereikbaarheid van de brandweer blijft er altijd een berijdbare strook van 

minimaal 4 meter breedte beschikbaar.  

 Bouwpersoneel van De Nijs, en externe aannemers in de afbouwfase, maakt gebruik van P+R 

terreinen om extra parkeerdruk rond het Valeriusplein te voorkomen. 
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4 Leefbaarheid 

Het belangrijkste aandachtspunt voor de leefbaarheid tijdens de bouwfase is mogelijke 

geluidsoverlast. Daarnaast spelen aspecten op het gebied van schoon en heel een rol, alsmede de 

(uitstraling) van het op te richten hekwerk rondom de bouwplaats.  

De tijdelijke bezinkopstellingsruimte in het plantsoen, die op tekening van de bouwplaatsinrichting 

staat, is niet meer nodig. 

 

4.1 Geluid 

Om geluidsoverlast te beperken tijdens de bouwperiode neemt De Nijs verschillende maatregelen. 

De belangrijkste maatregelen zijn: 

 Plaatsen van trillingsmeters bij het aanbrengen van de damwanden en uitvoeren van heiwerk 

en continue monitoren van de trillingen.  

 Damwanden worden ‘gedrukt’.  

 Tijdig informeren van de omgeving (zie Communicatie).  

 Venstertijden voor bouwverkeer in overleg met de omgeving. 

Examenperiodes 

De verwachting is dat er voor de school nauwelijks sprake is van geluidsoverlast. Hoe dan ook 

wordt rekening gehouden met de examenperiodes; dit is ook met de school afgestemd. Voor 2016 

zijn de data: 

 12 t/m 27 mei 

 21 t/m 23 juni 

 27 juni t/m 1 juli 

 8 juli. 

 

4.2 Schoon, heel 

 De bomen en lantaarns worden buiten de bouwhekken gehouden. De (stammen van de) 

bomen, onder andere de grote plataan aan het Valeriusplein, en de monumentale lantaarns 

worden beschermd.  

 Zo nodig neemt De Nijs bij veelvuldig 

wateronttrekking maatregelen voor de 

bomen. 

 De ondergrondse containers op de hoek 

Valeriusplein/ Valeriusstraat kunnen 

blijven staan: het bouwhek wordt zodanig 

gepositioneerd dat bewoners bij de 

containers kunnen komen. 

 De twee vuilnisbakken op het trottoir bij 

het Valeriusplein worden verplaatst naar het trottoir aan de overzijde.  
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Werkterrein 

 Het werkterrein heeft een nette uitstraling. De Nijs houdt het werkterrein schoon, ook van 

graffiti, en zorgt dat er geen losliggende materialen zijn. Tijdelijke opslag is alleen toegestaan 

binnen het afgezette werkterrein en gebeurt doorgaans in afgesloten containers. De Nijs 

minimaliseert de verspreiding van opwaaiende materialen/ stofdeeltjes en bodemdeeltjes vanaf 

het werkterrein en de bouwput naar de omliggende openbare ruimte. 

 In de periode van aan- of afvoer van grond wordt de openbare ruimte ter plaatse van de 

inrit van het bouwterrein en de rijbaan schoongehouden. Dit is het geval in de periode van het 

afvoeren van de grond uit de bouwput het geval; slipperigheid wordt voorkomen.  

 

4.3 Hekwerk 

Het werkgebied wordt afgezet met een hoog (tenminste 2 meter) hekwerk zonder 

ruimtebeperkingen aan de openbare zijde. Het hekwerk heeft een hoogwaardige uitstraling, is 

stormvast, verankerd in de grond en staat in een rechte zichtlijn. Het hekwerk is goed en eenvoudig 

afsluitbaar en De Nijs houdt het hekwerk gedurende de hele bouwperiode schoon en heel.  
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5 Veiligheid 

De veiligheidsaspecten betreffen de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.  

 

5.1 Verkeersveiligheid 

Bij de in- en uitritten is het met name van belang dat de veiligheid van doorgaand voet-, fiets- en 

autoverkeer gewaarborgd is.  

 Hoewel er over het algemeen veel zicht is, worden alle in- en uitritten voorzien van bolspiegels 

om dode hoeken te voorkomen.  

 Verkeersregelaars zijn aanwezig tijdens bijzondere transporten, zoals de aan- en afvoer van 

de kranen en heimachines. 

Het doorgaande voet-, fiets- en autoverkeer ondervindt verder geen hinder doordat er geen 

omleidingen nodig zijn en bouwverkeer tijdens de spitsuren wordt vermeden.  

 

5.2 Sociale veiligheid 

Het aspect sociale veiligheid is richtinggevend geweest voor het gehele BLVC-plan. DSP-groep 

hanteert vier criteria, die voortkomen uit het Handboek Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer
1
. Het gaat 

om: 

1 Zichtbaarheid: aanwezigheid sociale ogen/informele controle, mate van verlichting 

(gelijkmatigheid), zichtlijnen en het voorkomen van schijnveiligheid (vaak worden middelen 

ingezet, die een averechtse werking op sociale veiligheid hebben). 

2 Eenduidigheid: heldere rooilijnen, het voorkomen van nissen. Maar het gaat ook over 

beheergrenzen en betrokkenheid (mijn en dijn). 

3 Toegankelijkheid: hier gaat het behalve om de gebruiksvriendelijkheid ook om het 

(on)gewenst scheiden van langzaam verkeerstromen, bereikbaarheid voor surveillance.  

4 Aantrekkelijkheid: schoon en heel zijn hierbij parameters. Ook de kwetsbaarheid van beheer 

komt hier om de hoek kijken. 

 

Met name in de avond en nachtelijke uren kunnen er plekken zijn die als sociaal onveilig worden 

ervaren. Uitgangspunt is dat de situatie tijdens de bouw in ieder geval niet verslechtert. De Nijs 

voorkomt bij het inrichten van de bouwplaats onoverzichtelijke en donkere hoeken of nissen in de 

openbare ruimte.  

 

In het bijzonder worden de volgende uitgangspunten gehanteerd om de sociale veiligheid te 

waarborgen: 

 Bij buitenverlichting is de richting van de lampen regelbaar. Verlichting mag niet hinderlijk zijn 

voor omwonenden. 

 
 
 

Noot 1  DSP-groep is mede-auteur van het Handboek Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer (Thoth, 2008) 
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 Bij de inrichting van de bouwplaats wordt minimaal hetzelfde verlichtingsniveau als in de 

omringende openbare ruimte gehanteerd. 

 In de tijdelijke situatie blijft het verlichtingsniveau hetzelfde. In verband met de sloop van 

bouwdeel C dienen in de Lassusstraat spankabels met openbare verlichting verwijderd te 

worden. In overleg met het stadsdeel is besloten dat de gemeente tijdelijke lichtmasten plaatst 

om het verlichtingsniveau te waarborgen. De Nijs vraagt het verwijderen van de spankabels en 

het plaatsen van tijdelijke lichtmasten aan via Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente.  

 De Nijs plaatst de VCA-bebording met de tekst “verboden voor onbevoegden”  

bij de ingang(en) van het werkterrein (het bebordingsplan is een losse bijlage bij dit plan). 

 Het bouwhek bevat geen uitstekende onderdelen.  

 Aan de Lassustraatzijde (bouwdeel C) wordt een valscherm voor puin geplaatst.  

 De Nijs houdt de brandweer per fase op de hoogte van de inrichting(swijzigingen) van de 

bouwplaats. 

 Brandkranen (twee aan het Valeriusplein, voor de kliniek) blijven in het zicht en één meter 

vrijgehouden. 
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6 Communicatie  

Voor de communicatie worden uitgangspunten en de hoofdlijnen van het communicatieplan 

omschreven. De communicatie wordt verzorgd door communicatiebureau De Wijde Blik.  

 

Uitgangspunten  

 Het communicatieplan wordt afgestemd met het stadsdeel, wijkmanager  Nicole  Wolff. Verder 

zijn de contactpersonen uit paragraaf 1.2 betrokken bij de communicatie. 

 Benodigde aanvullende maatregelen in het kader van BLVC stemt De Nijs af met het 

stadsdeel. 

 Bij calamiteiten is de hoofduitvoerder van de aannemer direct bereikbaar. 

 Bij de entree van het bouwterrein staat een bord met een noodnummer bij calamiteiten en een 

nummer voor meer informatie. 

 De Nijs meldt het bouwproject aan bij de Bewuste Bouwer. Het bouwproject krijgt hiermee een 

eigen website waar informatie en een klachtenformulier te vinden is. Klachten via de site krijgt 

De Nijs rechtstreeks binnen. Klachten over punten die binnen de kaders van het BLVC-plan 

vallen worden door De Nijs zelf afgehandeld. 

 Op het werkterrein is te allen tijde een contactpersoon bereikbaar voor vragen, opmerkingen of 

klachten.  

 

Als het gaat om bebording in verband met  verplaatsing van looproutes en van fietsenrekken en 

met ontheffing van (twee) parkeerplekken, wordt  tijdelijk gecommuniceerd naar: 

 automobilisten Valeriusplein, voor de kliniek 

 fietsers en voetgangers Valeriusplein, Valeriusstraat en Lassusstraat. 

Het bebordingsplan is een losse bijlage van dit plan. 

Doelgroepen 

De grootste doelgroep bestaat uit omwonenden: eigenaren en huurders van woningen in de directe 

omgeving. De Nijs heeft een mailbestand opgesteld met emailadressen van omwonenden. 

Daarnaast worden de volgende doelgroepen onderscheiden: winkels/ ondernemers/ kantoren in de 

buurt, buurtverenigingen en het Amsterdams Lyceum, zie hieronder. 

Valeriusplein: 

 Huisartspraktijk (nr 40) 

 DC Klinieken De Lairesse (nr 11) 

 Lunchroom Biscuit 

 Verpleeghuis Stichting Kuria (nr 6) 

 Bar George (nr 2) 

 Het Amsterdams Lyceum (nr 15) 

De Lairessestraat:  

 Bedrijven in voormalig VU-gebouw 

 Dansschool Kluver (nr 57) 

C. Krusemanstraat: 

 Reisbureau Valerius Reizen BV (nr 1) 
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Hoofdlijnen communicatieplan 

De onderstaande hoofdlijnen worden voor de communicatie gehanteerd. Deze worden uitgewerkt in 

een plan. Zodra de definitieve communicatiemomenten bekend zijn, wordt invulling gegeven aan de 

communicatie-uitingen en worden deze momenten in een planning weergegeven.   

 

Wanneer Wat Voor wie Door wie? 

Bij inrichten bouwterrein Bouwbord Alle doelgroepen De Nijs i.s.m. Stadsdeel 

Zuid 

Voor start bouw Gele informatieborden 

op straat om verkeer te 

attenderen op 

bouwverkeer 

 

Weggebruikers De Nijs i.s.m. Stadsdeel 

Zuid 

Voor start bouw, 2 

weken van te voren 

Informatiebrief over de 

werkzaamheden en 

verdere informatie (o.a. 

website bouwproject via 

Bewuste Bouwer) 

 

Alle doelgroepen De Nijs i.s.m. Stadsdeel 

Zuid 

Tijdens de bouw Bij bijzonderheden een 

informatie email over de 

bijzonderheden op de 

korte termijn, zoals 

werkzaamheden die evt. 

hinder kunnen 

veroorzaken 

Alle doelgroepen De Nijs i.s.m. Stadsdeel 

Zuid 

 


