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Datum
16 november 2018
Betreft
Renovatie Huidekoper – werkzaamheden tot einde jaar
Contactpersoon
Richard Koenders
Geachte bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de omgeving van de Huidekoperstraat,
Graag informeren we u door middel van deze brief over de voortgang en de werkzaamheden die de komende
weken uitgevoerd worden.
Afbouw dak
In onze vorige informatiebrief hebben we u geïnformeerd over het plaatsen van de dakelementen. Deze
werkzaamheden zijn afgerond en het dak is dan ook voor het overgrote deel waterdicht. We richten ons nu met
name op de opbouw van de gevels en de afbouw in het pand.
Afvoer hijskraan
De kraan op het dak voeren we a.s. maandag 19 november af. Die dag is de Huidekoperstraat afgesloten voor
de afbouw en afvoer van de kraan. De dagen erna zal er een mobiele hijskraan aanwezig zijn in de straat om de
hierbij behorende gevolgwerkzaamheden uit te voeren.
Incidenteel zal er hierna nog een mobiele kraan nodig zijn voor de resterende werkzaamheden op het dak. Deze
kraan stellen we op in de Huidekoperstraat en die zal op dat moment de straat blokkeren. Deze afsluiting geven
we met borden aan. Bij het opstellen van een mobiele kraan kunnen fietsers en voetgangers het werkterrein
passeren.
Gevel
Komende maanden brengen we de gevelafwerking aan. De planning hiervan is afhankelijk van het weer en de
temperatuur. Het gebouw zal daarvoor geheel in de steigers blijven staan.
Planning
Het slopen van liftkokers, vloerdelen en gevels is gereed. Hoewel een groot deel van de overlast daarmee is
weggenomen, realiseren we ons ook dat we komend half jaar nog een intensieve bouwperiode tegemoet gaan.
Niet alleen de buitenzijde, maar ook de binnenkant van het gebouw moet nog afgebouwd worden. Naar
verwachting wordt het pand medio 2019 opgeleverd.

.

Onze werktijden zijn ongewijzigd, van 07.00 – 16.30 uur. 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.
Met vriendelijke groet,
AALBERTS BOUW BV

Richard Koenders
Omgevingsmanager
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