
 

7 oktober 2022 

Beste buren, 

 

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

ontwikkelingen van het project REC P. In dit buurtbericht blikken we kort terug en 

daarna vooruit naar wat er de komende periode uitgevoerd gaat worden. Daarnaast 

bieden wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in gebouw REC P. Zo kun u met 

eigen ogen zien wat er allemaal achter de doeken gedaan wordt.  

 

Sloopwerkzaamheden bijgebouw 

In de zomerperiode is aan de buitenzijde van REC P al één en ander veranderd. Zo is het 

bijgebouw, de containeropstelplaats, naast REC P gesloopt. Tevens zijn hier zes heipalen 

aangebracht met daarop een betonvloer. Op deze plek is een bouwlift aan de buitenzijde van 

het pand geplaatst. Op deze manier kunnen materialen makkelijk aan- en af worden gevoerd. 

Hiervoor zijn tijdelijk openingen in de gevel gemaakt.  

 

Inrichting bouwterrein 

Het bouwterrein van REC P heeft nu de definitieve vorm. De bovenste keet is voor de zomer 

verwijderd en de gemeente heeft enkele fietsnietjes tijdelijk weggehaald. Deze worden na de 

bouw weer teruggeplaatst. De bouwplaats is afgesloten met een elektronisch toegangshek en 

een tourniquet. Het bouwhek aan de zijde van de voetgangersbrug richting het Roeterseiland 

is voorzien van enkele plantenbakken. Tevens worden enkele bouwhekken de komende 

periode voorzien van (bouw)informatie over REC P. 

 

Hergebruik materialen 

Voor en in de zomer is in het gebouw veel gedemonteerd. Deze materialen worden eerst 

opgeslagen in een zogenaamde ‘oogstkamer’ in het gebouw, waarna ze naar een nieuwe 

bestemming gaan. Zo vinden plafondplaten, kabelgoten en nog veel meer zaken weer een 

nieuwe plek. 

 

     
 

Werkzaamheden de komende periode 

De afgelopen periode is gestart met het slopen van de borstwering, het deel onder het raam, 

(zie foto volgende pagina) om zo te plaatsing van de nieuwe kozijnen mogelijk te maken. 

Deze en andere sloopwerkzaamheden duren nog tot begin november. Voor de huidige 

kozijnen geldt dat ze gesaneerd worden en eind oktober gestart wordt met het plaatsen van de  
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nieuwe kozijnen. Voor deze werkzaamheden zet de aannemer elektrische hoogwerkers in. 

Tevens wordt het stenen deel van de gevel, aan de Plantage Muidergracht, waarachter de 

collegezaal zit, begin november afgebroken. Hiervoor wordt eind oktober een steiger 

opgebouwd. Volgens de planning is de gevel van het gebouw voor de kerst weer helemaal 

gesloten, waarna het gebouw inpandig wordt aangepakt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom kijken in REC P 

Om uit de doeken te doen wat er allemaal in REC P gebeurt, willen wij eind oktober / 

begin november een kijkmiddag organiseren. Om de voortgang van de werkzaamheden 

niet te belemmeren en de veiligheid te waarborgen wordt dit gepland van 16 tot 18 uur. 

Zou u wel eens met eigen ogen willen zien wat er allemaal in het gebouw wordt gedaan? 

Meldt u dan aan via omgevingsmanager-rec@uva.nl. Enige tijd voor de kijkmiddag 

ontvangt u meer informatie van ons. 

 

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 

informeren we u graag vooraf. 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.  

 

 

Eind oktober 

 

Oktober / november 

 

t/m einde jaar 

 

Opbouwen steiger kant Plantage Muidergracht 

 

Kijkmiddag in het gebouw 

 

Demontagewerkzaamheden gevels 

 

 

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 vlot beantwoord. Wilt u deze buurtberichten graag (ook) digitaal 

ontvangen? Stuur Simon dan een e-mail. 
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