Aan:
De Bewoners en ondernemers rondom het Oudekerksplein te Amsterdam

Ameide, 9 november 2020
Onze referentie

: 3043100

Project

: Amsterdam, Oudekerksplein 15, restauratie toren

Onderwerp

: Nieuwsbrief

Beste bewoner, ondernemer,

Koninklijke Woudenberg Ameide b.v. gaat in opdracht van de Gemeente Amsterdam de
Oudekerkstoren restaureren. Wij zijn er trots op om aan het behoud van dit prachtige
monument in de stad Amsterdam ons steentje te mogen bijdragen.
Met deze eerste nieuwsbrief willen wij ons als hoofdaannemer restauratie aan u
voorstellen en tevens informeren over de op handen zijnde werkzaamheden.
Wij zijn een landelijk werkend restauratiebedrijf, opgericht in 1799.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Ameide, gemeente Vijfherenlanden.
Voor het project Oudekerkstoren Amsterdam zijn uitvoerder Jan van Ingen en projectleider
Bert Woudenberg uw aanspreekpunt bij Koninklijke Woudenberg.
U kunt contact opnemen via e-mail, Oudekerkstoren@koninklijkewoudenberg.nl
Bij calamiteiten rondom de bouwplaats kunt u rechtstreeks contact opnemen met
uitvoerder Jan van Ingen, bereikbaar via telefoonnummer 06 54 34 08 34.
Meer informatie over ons bedrijf is online te vinden,
www.koninklijkewoudenberg.nl .

Normaal gesproken zouden wij u uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst waarin wij
ons en het project presenteren. Door het coronavirus met de daarbij opgelegde
beperkingen kan dat helaas niet plaatsvinden. Daarvoor in de plaats is nu een website
gemaakt, www.koninklijkewoudenberg.nl/oudekerkstoren.
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Koninklijke Woudenberg is gevestigd in Ameide en Maastricht.
Koninklijke Woudenberg is onderdeel van de Janssen de Jong Groep.

Projectinformatie aangaande het communicatieplan, de planning de
restauratiewerkzaamheden en te verwachten hinder zal hier binnenkort te vinden zijn en
regelmatig worden bijgewerkt.
Vooruitlopend hierop ziet de uitvoeringsplanning er kort samengevat als volgt uit:
Eind november 2020.
De start van het project omvat eerst het inrichten van een tijdelijke bouwplaats en het
opbouwen van steigers rondom de toren.
Medio februari 2021.
Het steiger is gereed en de tijdelijke bouwplaats wordt verkleind naar de definitieve
bouwplaats. De restauratiewerkzaamheden aan het carillon, de gevels en de loden
bekleding van de toren vangen aan.
Medio augustus 2021.
De restauratiewerkzaamheden zijn afgerond, de steigers afgebroken, de bouwplaats
ontmanteld en afgevoerd. De definitieve einddatum is afhankelijk van de
weersomstandigheden en het coronavirus met de daarbij opgelegde beperkingen. De
werkzaamheden kunnen mogelijk uitlopen tot medio oktober 2021.
Geluidsoverlast.
Bij de montage en demontage van het steigerwerk en bij het hakwerk voor het restaureren
van de voegen, baksteen en natuursteen van de gevels is enige geluidsoverlast helaas
onvermijdelijk. Wij begrijpen dat dit in de huidige tijd waarin er (meer) thuis wordt
gewerkt niet wenselijk is maar er zijn helaas geen alternatieve uitvoeringsmogelijkheden.

Middels deze eerste nieuwsbrief hebben wij contact met u gezocht en mogelijkheden
geboden om elkaar te informeren over ieders belangen.
Uw vragen en opmerkingen zijn welkom en zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet en tot horens!
Koninklijke Woudenberg Ameide B.V.
Bert Woudenberg
&
Jan van Ingen
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