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Per 1 september zijn er diverse wijzigingen in het gebruik 
REC J/K. Het groot onderhoud aan het pand intensiveert 
in deze eerste fase nu de aannemer binnen aan de slag gaat. 
Het gaat om enkele interne verhuizingen en wijzigingen 
in voorzieningen. Ook verhuist de entree tijdelijk naar de 
Valckenierstraat. 
 
Fietsparkeren 
Vanwege het interne bouwverkeer in het pand komt de 
fietsenstalling op de binnenplaats per 1 september te 
vervallen. Fietsen kunnen nog wel worden weggehaald. 
Fietsen kunnen elders op de campus worden gestald.  
 
Toegang MIVA en leveranciers 
De toegang voor mindervaliden en leveranciers verhuist 
van de zijkant van het pand naar de Valckenierstraat. 
Hiervoor wordt een helling gecreëerd. 
 
Studieplekken vervallen  
Studieplekken UB zijn per 1-8-2022 komen te vervallen. 
Kijk voor studieplekken elders op de campus op 
uba.uva.nl.  
 
Plattegronden 
Op zoek naar wat waar te vinden is in het gebouw 
gedurende deze eerste fase? Kijk voor up-to-date 
plattegronden op de website van de Roeterseilandcampus. 
 

As of 1 September, there are several changes in the use of 
REC J/K. The major maintenance of the building 
intensifies in this first phase as the contractor starts work 
inside. It concerns some internal moves and changes in 
facilities. The entrance also moves temporarily to the 
Valckenierstraat. 
 
Bicycle parking 
Because of the internal construction traffic in the 
building, the bicycle parking in the courtyard will be 
cancelled as of 1 September. Bicycles can still be removed. 
Bicycles can be parked elsewhere on the campus.  
 
Access for disabled persons and suppliers 
Access for disabled persons and suppliers will move from 
the side of the building to Valckenierstraat. A ramp will 
be created for this purpose. 
 
Study places removed  
Study places in the University Library have been removed 
as of 1-8-2022. Look for study places elsewhere on 
campus at uba.uva.nl.  
 
Floor plans 
Looking for what you can find in the building during this 
first phase? Look for up-to-date floor plans on the 
Roeterseiland Campus website.
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