
 

 

16 november 2022 

Beste buren,   
   
Via deze weg geven wij u een update over de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen 
REC V en REC JK. Voor meer informatie over deze en andere projecten op het 
Roeterseiland, surf dan naar www.campus.uva.nl/roeterseiland.    
   
Ontwikkelingen REC V   
Donderdag 22 september bezochten geïnteresseerde buurtbewoners het nieuw geopende 
gebouw REC V. Tijdens deze avond namen aanwezigen een kijkje in het gebouw en was er 
aandacht voor het beoogde ontwerp van de groene gevel van REC V. Het ontwerp voor de 
groene gevel wordt nu voor finale besluitvorming binnen de UvA voorgelegd. We 
verwachten deze maand de opdracht aan een leverancier te kunnen verstrekken en dan kan 
met 4 tot 6 weken de uitvoering starten. In de tussenliggende periode moeten dan de 
materialen etc. besteld worden. Kortom, zoals het nu lijkt beginnen de werkzaamheden in 
januari. Zodra er iets meer duidelijkheid is over de planning van de werkzaamheden, ontvangt 
u meer informatie. Ook de buitenruimte en de groenstrook langs het gebouw worden op korte 
termijn in definitieve vorm aangelegd. De verwachting is dat de werkzaamheden hiervoor 
eind december starten.   
  

 
Een impressie van de groene gevel aan de zijde van de Valckenierstraat.   
   
Daarnaast heeft een aantal bewoners die uitkijken op het gebouw gevraagd of er iets gedaan 
kon worden om inkijk te voorkomen. Hiervoor komt er folie op de ramen van de bovenste 
twee verdiepingen van REC V. Het beplakken gebeurt in de week van 19 december.   
 
Werkzaamheden REC JK   
Bij REC JK wordt aan de zijde van de Valckenierstraat  een tijdelijke hellingbaan voor o.a. 
rolstoelgebruikers geplaatst. De huidige ingang voor mindervaliden ligt in het deel dat nu 
wordt verbouwd. In de eindsituatie komt de hellingbaan bij de entree aan de zijde Nieuwe 
Achtergracht.    
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Een impressie van de nieuwe hoofdingang van REC JK, met daarop de straks definitieve MIVA opgang.    
   
Inmiddels vorderen de sloopwerkzaamheden van de 1ee fase van de verbouwing. Door het 
selectief slopen is de overlast op dit moment beperkt. De sloopwerkzaamheden lopen door tot 
aan het komende kerstreces waarna de opbouw start.     
   

    
Enkele beelden van de sloopwerkzaamheden in REC JK.  
   
Tijdelijk kunstwerk REC JK   
Aan de hoge toren van REC JK komt tijdens het Amsterdam Light Festival een klein 
lichtkunstwerk te hangen. Ook komt er aan het begin van de straat, hoek Valckenierstraat en 
Sarphatistraat, aan weerszijden van de gracht, een kunstwerk. Het Amsterdam Light Festival 
wordt dit jaar voor de 11e keer gehouden en is van donderdag 1 december tot en met zondag 
22 januari te zien op verschillende plekken in Amsterdam. Kijk op 
www.amsterdamlightfestival.com voor meer informatie.  
   
Direct contact    
Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden of graag persoonlijk contact wil, dan gaan wij 
daar graag op in. U kunt contact opnemen met omgevingsmanager Simon de Roo. Hij is 
bereikbaar op 06 26 75 65 67 of per mail op omgevingsmanager-rec@uva.nl. De mail wordt op 
werkdagen gelezen en zo snel mogelijk beantwoord. Wilt u deze buurtberichten graag (ook) 
digitaal ontvangen? Stuur Simon dan een e-mail.  
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