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Vanaf 6 maart starten werkzaamheden aan de gevels in de 

binnentuin. Dit duurt ongeveer tot eind mei. Wat gaat er 

gebeuren?  

Opbouwen steigers 

Ter voorbereiding van de werkzaamheden aan de gevels 

worden vanaf 6 maart steigers opgebouwd in de binnentuin. 

Deze opbouwwerkzaamheden duren ongeveer twee weken. 

Dit kan gepaard gaan met enige geluidshinder.  

Herstelwerkzaamheden gevel  

Vanaf 13 maart starten de herstelwerkzaamheden aan de 

gevels. Het metselwerk en beton wordt daar waar nodig 

hersteld. Als er eventueel hak- en boorwerk moet gebeuren 

dan wordt dit zoveel mogelijk buiten de onderwijsuren 

gedaan. Verder worden de gevels gereinigd. 

 

Schilderwerkzaamheden kozijnen 

Vervolgens worden vanaf 20 maart de kozijnen - waar nodig 

- hersteld en worden de kozijnen geschuurd en geschilderd. 

Het schuren kan geluidsoverlast geven. 

De verwachting is dat eind mei de werkzaamheden aan de 

gevels in de binnentuin zijn afgerond. 

Meer informatie  

Op de website van de Roeterseilandcampus vind je meer 

informatie over het groot onderhoud van gebouw REC J/K.  

Vragen over de werkzaamheden? Neem contact op met 

Neem contact op met Paulus Hoogland via 

p.b.j.hoogland@uva .nl. 

 

 

On 6 March, we will commence work on the façades in the 

courtyard. This should last until the end of May. What will 

we be doing? 

Erection of scaffolding 

In preparation for the work on the façades, we will be 

erecting scaffolding in the courtyard from 6 March onwards. 

These preparations will take around two weeks and may 

cause some noise disturbance. 

Façade restoration work 

On 13 March, we will commence restoration work on the 

façades. This will involve the restoration of the masonry and 

concrete where necessary. Any necessary cutting and drilling 

will take place outside teaching hours as much as possible. 

The next step will be to clean the façades. 

Window frame painting work 

From 20 March, we will restore the window frames where 

necessary, sand them and paint them. The sanding may be 

accompanied by noise disturbance. 

We expect to have completed all work on the façades in the 

courtyard at the end of May. 

More information 

Visit the Roeterseiland Campus website for more 

information about the major maintenance work on building 

REC J/K. 

If you have questions about the work, contact Paulus 

Hoogland at p.b.j.hoogland@uva.nl. 

https://campus.uva.nl/roeterseiland/projecten/groot-onderhoud-rec-jk/groot-onderhoud-rec-jk.html
mailto:p.b.j.hoogland@uva%20.nl?subject=Werkzaamheden%20binnentuin%20REC%20J/K
https://campus.uva.nl/en/roeterseiland/projects/major-maintenance-rec-j-k/major-maintenance-work-rec-j-k.html
mailto:p.b.j.hoogland@uva.nl?subject=Werkzaamheden%20REC%20J/K
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