
  

Geachte heer, mevrouw, 

Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 juni wordt de condensor (de installatie die warme lucht 
naar buiten afvoert) verplaatst van het dak van het podium van REC A naar de inrit van de 
parkeergarage. De condensor moet verplaatst worden in verband met de voorbereidingen voor de 
aanleg van de centrale energievoorziening.  

De condensor zorgt onder andere voor een goede luchtbehandeling in de werkruimtes van het Van 
Tienhovengebouw en is hiermee van invloed op het klimaat waarin werknemers moeten werken. 
UvA Holding, de verhuurder en mede-eigenaar van uw pand en het naastgelegen Van 
Tienhovengebouw, heeft ons daarom verzocht de condensor niet langer dan één werkdag buiten 
werking te stellen. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen wordt er als volgt te werk gegaan: 

-Donderdag 20 juni vanaf 7.00 uur worden de leidingen aangelegd. Rond 14.00 uur wordt gestart 
met het leegpompen van de condensor. Dit duurt 4 tot 5 uur.  

-Vrijdag 21 juni wordt de condensor van het dak af gehesen en op  één van de twee rijbanen van de 
parkeergarage geplaatst (de rijbaan die het verst van u af ligt). Dit gebeurt zo ver mogelijk naar 
binnen, zodat u zo min mogelijk uitkijkt op de installatie en het geluid gedempt wordt. 

-Zaterdag 22 juni wordt het leidingwerk afgemaakt, getest en wordt de condensor weer in gebruik 
genomen.  

Werktijden 
Donderdag en vrijdag vinden de werkzaamheden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Op donderdag 
is het mogelijk  dat de werkzaamheden uitlopen in verband met het leegpompen van de condensor. 
Uiteraard wordt er alles aangedaan om dit te voorkomen. Op zaterdag starten de werkzaamheden 
om 9.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Werken op zaterdag is in dit geval helaas onvermijdelijk.  Met de 
medewerkers  van de aannemer BAM zijn strikte afspraken gemaakt over de aanvang- en stoptijden.   

Vragen? 
Wij proberen eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we 
niet voorkomen dat u mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw 



begrip. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u terecht bij Carin Bosboom, 
omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, telefoonnummer 020 – 525 7704 of per e-mail 
gebiedsregisseur-roeterseiland-bb @uva.nl. Voor meer informatie over de ontwikkeling van de 
Roeterseilandcampus kunt u terecht op www.uva.nl/roeterseiland.  
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