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Renovatie Huidekoper – vervolg/afronding sloopwerkzaamheden
Contactpersoon

Richard Koenders

Geachte bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de omgeving van de Huidekoperstraat,
We hebben de afgelopen maanden veel vorderingen gemaakt om het huidige gebouw om te bouwen naar een
hedendaags kantoorcomplex. De grondige sloopwerkzaamheden die we in de voorbereiding op deze renovatie
moeten uitvoeren, zijn helaas niet te vermijden. In deze informatiebrief leest u hoe lang de sloopwerkzaamheden
nog duren en welke voorbereidingen we treffen voor de afbouw van het pand.
Werkzaamheden tot de zomer
Zoals u wellicht heeft kunnen zien, is een groot deel van de parkeervloeren aan de Huidekoperstraat en enkele
hellingbanen al gesloopt. Dat gaf ons meteen ook de ruimte om de onderste vloer opnieuw te maken. Deze is
inmiddels gereed.
We verwachten dat we de komende weken – tot eind juli – nog regelmatig sloopwerkzaamheden moeten
uitvoeren. Om het geluid van de sloop te beperken, hebben we geluidschermen neergezet. Het geeft enige
reductie, maar we realiseren ons dat - ondanks de schermen - de overlast van deze bouwfase voor de
omwonenden en ondernemers in de buurt groot is. Na deze periode zal het sloopwerk nog niet geheel voorbij
zijn, maar is het wel een stuk minder intensief.
Kraan
Op vrijdag 22 juni bouwen we op de bovenste vloer van de Huidekoper een kraan op. De kraan kan vanuit deze
positie materiaal van straatniveau naar het dak hijsen. Voor de opbouw van de kraan zullen op die dag enkele
parkeerplekken in de Huidekoperstraat, tussen de kade en ons bouwterrein, vervallen. De kraan blijft tot circa
eind oktober op het dak staan.
Planning
Onze verwachting is dat we tot eind juli nog regelmatig aan het slopen zijn. Onze werktijden zijn van 07.00 – 16.30
uur (overlast gevende werkzaamheden starten vanaf 07.30 uur). Incidenteel werken we door tot 19.00 uur en op
zaterdag. Vanaf augustus starten we met de afbouw van de gevel van de Huidekoper.
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Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de inhoud van deze brief of de werkzaamheden die wij gaan
uitvoeren. U kunt daarvoor contact met ons opnemen, via buurt@huidekoperamsterdam.nl of 06 – 3015 6688.
Met vriendelijke groet,
AALBERTS BOUW BV

Richard Koenders
Omgevingsmanager
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