3 juni 2022

Beste buren,
Hierbij ontvangt u een buurtbericht over de ontwikkelingen rond het extra onderwijsgebouw
op de Roeterseilandcampus en geven wij een update over REC JK.
Plaatsing kraan Plot V en levering units
Zoals in het buurtbericht van eind april al aangekondigd wordt er ter hoogte van de
fietsenstalling tussen CREA en REC J/K een kraan geplaatst. Deze kraan is nodig voor het
plaatsen van de units van het extra onderwijsgebouw. Op dinsdag 7 juni wordt deze kraan in
delen aangeleverd en op locatie gemonteerd. Vanaf woensdag 8 juni worden dan de eerste
units geplaatst op Plot V. In totaal neemt het plaatsen van de units zo’n vier weken in beslag.
Transport via de Valckenierstraat
Om transport van de kraan en units mogelijk te maken, komen de parkeerplaatsen in de
Valckenierstraat gedurende vier weken te vervallen. Dit is in overleg met de gemeente
geregeld. Daarbij wordt de ingangen richting de Valckenierstraat en Plot V tijdelijk
afgesloten voor voetgangers en fietsers, m.u.v. bewoners. Hiermee realiseren we een veilige
werkomgeving. Voetgangers en fietsers worden met behulp van borden en verkeersregelaars
gewezen op de alternatieve routes.
Werkzaamheden buitenruimte REC JK
Vanaf donderdag 9 juni worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het parkeerterrein
naast REC JK. Dit is o.a. nodig, omdat een deel van de huidige parkeerplekken tussen REC
BC en Plot V tijdelijk verdwijnt. Deze parkeerplekken naast REC JK zijn straks beschikbaar
voor mindervaliden, leveranciers en aannemers van de UvA. Als de werkzaamheden bij REC
J/K afgerond zijn, wordt het parkeerterrein en het groen weer in oorspronkelijke staat
hersteld. Dit is naar verwachting na twee jaar.
Informatieavond REC JK
Graag nodigen wij u uit voor een online informatiebijeenkomst op woensdagavond 8 juni
2022, vanaf 19.30 uur, waarin wij u willen bijpraten over de laatste ontwikkelingen
rondgebouw J/K op de Roeterseilandcampus. Tijdens deze tweede bijeenkomst staan de
logistiek en planning centraal. Ook de kleur van de kozijnen komt aan de orde. Aanmelden
kan via omgevingsmanager-rec@uva.nl. In aanloop naar de bijeenkomst ontvangt u een
agenda en een link om aan de bijeenkomstdeel te nemen.
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. Hij leest de mail
op werkdagen en geeft vlot antwoord.

