
 

11 november 2022 

Beste buren, 

 

Via deze weg geven wij u  een update over de stand van zaken en de laatste 

ontwikkelingen van project REC P. In dit buurtbericht blikken we kort terug op de 

afgelopen maand en daarna vooruit naar wat er de komende periode uitgevoerd gaat 

worden.  

 

Sloopwerkzaamheden in het pand 

In oktober is er sloopwerk in het gebouw uitgevoerd. Zo is er over verschillende verdiepingen 

een uitsparing gemaakt voor de nieuwe lift en is de oude liftkern gesloopt. Daarnaast heeft er 

sloopwerk plaatsgevonden aan de vloeren en is op verschillende plekken staal aangebracht. 

Ook is de oude collegezaal helemaal gestript. De komende periode wordt hier isolatie en 

nieuw metselwerk aangebracht en daarna wordt ook de buitenzijde voorzien van nieuwe 

gevelstenen. Deze werkzaamheden duren tot midden december. Daarna wordt de steiger weer 

afgebroken. Tevens wordt in november nog enkele dagen gewerkt aan het maken van 

uitsparingen in de vloeren voor de nieuwe rioleringsbuizen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe liftschacht, het slopen van de oude liftkern en de lege collegezaal.  

 

Werkzaamheden aan de buitenzijde 

Aan de buitenkant van het gebouw is in oktober ook veel werk 

verzet. Zo is het verwijderen van de oude kozijnen aan de 

straatkant afgerond en zijn stelkozijnen aangebracht. In 

november worden aan deze zijde de nieuwe kozijnen 

aangebracht, waarmee het gebouw wordt gesloten. Aan de 

zijde van de gracht gaat REC P de komende periode juist open. 

Tot en met midden december wordt hier de borstwering, het 

deel onder het raam, gesloopt om zo de plaatsing van de 

nieuwe kozijnen mogelijk te maken. Voor deze 

werkzaamheden zet de aannemer twee hangbruggen in. 

Volgens de planning is de gevel van het gebouw voor de kerst 

weer helemaal dicht, waarna het gebouw inpandig wordt 

aangepakt.  

 

 

 



 

11 november 2022 

Kom kijken in REC P 

Wij willen u graag laten zien wat er allemaal in REC P gebeurt en daarom organiseren 

wij op woensdagmiddag 16 november een kijkmiddag. Om de voortgang van de 

werkzaamheden niet te belemmeren en de veiligheid te waarborgen wordt de rondleiding 

gehouden van 16 tot 18 uur. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Interesse? Meld u 

dan aan via omgevingsmanager-rec@uva.nl.  

 

 
 

Werktijden & planning 

Onze werktijden, conform de omgevingsvergunning, zijn maandag tot en met zaterdag van 

07:00 tot 19:00 uur. Waarbij zaterdag incidenteel gewerkt wordt. Als dit laatste het geval is 

zullen wij u vooraf informeren. Om dit op een efficiënte en duurzame wijze te kunnen doen 

willen wij dit via email met u delen. Het verzoek is dan ook om uw emailadres te mailen naar 

omgevingsmanager-rec@uva.nl.  

 

Planning 

 

November 

 

 

16 november 

 

November/midden 

december 

 

December 

 

Aanbrengen nieuwe kozijnen straatzijde 

Maken van uitsparingen voor rioleringsbuizen 

 

Kijkmiddag bouwplaats 

 

Demontage gevel grachtzijde 

Binnen- en buitenzijde collegezaal aanpakken 

 

Aanbrengen nieuwe kozijnen grachtzijde 

Afbreken steiger 

 

 

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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