Aalberts Bouw bv
Postbus 18 | 1230 AA | Loosdrecht
Nieuw Loosdrechtsedijk 105
088 78 88 888
aalbertsbouw.nl
info@aalbertsbouw.nl
NL50 RABO 0336911874
KVK 32115109
BTW NL816985029B01

Datum

22 juni 2018
Betreft

Renovatie Huidekoper – vervolg/afronding sloopwerkzaamheden (vervolg op de brief van 14 juni)
Contactpersoon

Richard Koenders
Geachte bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de omgeving van de Huidekoperstraat,
Vorige week stuurden we u een brief waarin we een doorkijk gaven naar onze werkzaamheden tot 1 augustus,
met name over het sloopwerk. Naar aanleiding van deze informatiebrief én ook naar aanleiding van uw
reacties, geven we in deze brief een concretere planning af. Het is helaas niet mogelijk een detailplanning af te
geven.
Sloop en opbouw van vloeren
Zoals we eerder hebben gemeld, combineren we de sloop van de vloeren en hellingbanen van de voormalige
parkeergarage met het maken van nieuwe vloeren. Deze nieuwe vloeren in het gebouw zijn noodzakelijk om de
constructie van het gebouw te waarborgen.
Daarnaast vinden er andere sloopwerkzaamheden plaats. Hoewel we hier kleiner materieel voor inzetten, kan
dit als net zo hinderlijk worden ervaren.
Concreet betekent dat het volgende:
-

-

-

-

.

Vandaag plaatsen we op de bovenste vloer van het pand een kraan. Hiervoor zetten we alleen op deze
dag enkele parkeerplekken af. De antenne op het pand blijft behouden, maar verhuist tijdelijk naar
een andere plek, namelijk in de mast van de hijskraan. In een later stadium zal de mast naar zijn
definitieve plek verhuizen op het nieuwe dak van het gebouw;
Week van 25 juni: sloop voor gevelwerkzaamheden aan de Huidekoperstraat (reeds gestart in de
afgelopen week). Ook starten we in deze week met het vergroten van de liftschacht. Hiervoor zal op
alle lagen in het gebouw beton worden weggehakt;
Week van 2 juli: restant sloop van de liftschacht, alsmede de sloop van de laatste vloer van de
parkeergarage. De prognose is dat deze werkzaamheden aan het einde van die week (6 juli) afgerond
zijn. De overlast van deze sloopwerkzaamheden zal meer merkbaar zijn in de Huidekoperstraat,
aangezien de vloer zich aan die zijde bevindt. Het is helaas onvermijdelijk dat de sloop ook merkbaar
zal zijn in de Pieter Pauwstraat;
Vanaf de week van 9 juli – 27 juli: kleinere sloopwerkzaamheden, die helaas nog steeds overlast
kunnen opleveren voor de buurt;
Vanaf augustus zullen we nog op enkele momenten sloopwerkzaamheden uitvoeren. De omvang zal
echter beperkter zijn.

Inmiddels zijn we, tegelijk met deze sloopperiode, gestart met de opbouw van de Huidekoper. In de week van 2
juli voeren we stalen balken aan voor de nieuwe verdiepingen, zodat we een week later kunnen starten met de
opbouw hiervan. Ook zal rond deze tijd de opbouw van de gevel aan de Pieter Pauwstraat starten. Het
voordeel hiervan is dat deze gevel tegelijkertijd een deel van het bouwgeluid binnenin het gebouw wegneemt.
Leefbaarheid
We realiseren ons dat we de afgelopen maanden veel van u gevraagd hebben. De sloop van de vloeren en
hellingbanen levert veel overlast op. De komende periode zetten we een aantal maatregelen in om de
leefbaarheid in uw straten te verbeteren. We zullen regelmatig de straten schoonvegen en puin verwijderen.
Ook laten we binnenkort een glazenwasser langskomen om de ramen van de huizen aan de Pieter Pauwstraat
en de Huidekoperstraat te lappen. Daar waar het VVE’s betreft, zullen we contact opnemen met de voorzitter.
Als u er bezwaar tegen heeft dat de glazenwasser langskomt, horen we dat graag van u.
Planning
Onze werktijden zijn van 07.00 – 16.30 uur (overlastgevende werkzaamheden starten vanaf 07.30 uur).
Overlastgevende werkzaamheden zijn de kleinere en grotere sloopwerkzaamheden. Uiteraard wijzen wij onze
bouwers erop dat zij ’s ochtends vroeg zo min mogelijk lawaai maken. Incidenteel werken we door tot 19.00
uur en op zaterdag.
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.
Meer informatie over de bouwperiode na augustus ontvangt u in een volgende informatiebrief.
Met vriendelijke groet,
AALBERTS BOUW BV

Richard Koenders
Omgevingsmanager
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