6 juli 2022

Beste buren,
Hierbij een korte update over de ontwikkelingen van gebouw REC P aan de Plantage
Muidergracht 24.
De afgelopen periode is het bouwterrein in de hekken gezet en hebben er
demontagewerkzaamheden plaatsgevonden in het gebouw. Tevens is er een ponton in de
gracht geplaats, om aan- en afvoer van materiaal mogelijk te maken.
Sloopwerkzaamheden bijgebouw
Aanstaande maandag, 11 juli, starten de
werkzaamheden aan het bijgebouw, de
containeropstelplaats, naast REC P. Eerst
worden hier enkele heiwerkzaamheden
uitgevoerd met een doorlooptijd van 3 à 4
dagen. De week daarna, vanaf maandag
18 juli, worden de muren van het
bijgebouw gesloopt. Door de muren
tijdens het heien te laten staan
verwachten we de overlast van het
heiwerk iets te kunnen beperken. Het
slopen van de muren duurt waarschijnlijk
één dag. Daarna moet het opgeruimd
worden, zodat in de laatste week van juli
hier een betonvloer kan worden
gerealiseerd om op deze plek een
bouwlift aan de buitenzijde van het pand
te kunnen plaatsen. Op deze manier
kunnen straks materialen makkelijk aanen af worden gevoerd. Hiervoor worden
tijdelijk openingen in de gevel gemaakt.
Inrichting bouwterrein
Het bouwterrein van REC P krijgt de komende periode steeds meer zijn definitieve vorm. Op
woensdag 13 juli is gepland dat de bovenste keet wordt verplaatst. Ook wordt binnenkort de
bouwplaats afgesloten met een elektronisch toegangshek en een tourniquet. Tevens krijgt de
zijde van de voetgangersbrug richting het Roeterseiland enkele plantenbakken. Eind
augustus/begin september wordt de steiger aan de gevel opgebouwd.

6 juli 2022

Werktijden & planning

Onze werktijden, conform de omgevingsvergunning, zijn maandag tot en met vrijdag
van 07:00 tot 19:00 uur.
Vanaf 11 juli

Heiwerkzaamheden en slopen bijgebouw REC P

Eind juli

Afronden inrichting bouwterrein, inclusief bouwlift

t/m zomer’22

Demontagewerkzaamheden inpandig en plaatsen steigers

Direct contact
Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden of graag persoonlijk contact wil, dan gaan wij
daar graag op in. U kunt direct 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 vlot beantwoord. Wilt u deze buurtberichten graag (ook) digitaal
ontvangen? Stuur Simon dan een e-mail.

