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Koninklijke Woudenberg is gevestigd in Ameide en Maastricht.  

Koninklijke Woudenberg is onderdeel van de Janssen de Jong Groep. 

Aan: 

De Bewoners en ondernemers rondom het Oudekerksplein te Amsterdam 

 

 

Ameide, 24 februari 2021 

Onze referentie : 3043100 

Project : Amsterdam, Oudekerksplein 15, restauratie toren  

Onderwerp : Nieuwsbrief nr . 02 

 

Beste bewoner, ondernemer, 

 

De afgelopen weken heeft u gezien hoe de toren verdween achter een hele hoge steiger. 

Nu de steiger staat, kunnen we beginnen met het restauratiewerk en onderhoud aan de 

toren. Binnenkort wordt er nog een schutting rondom de toren en de steiger geplaatst.  

             

Maandag 22 februari 2021 was een bijzondere dag voor de haan van de Oudekerkstoren.  

Wij hebben hem in de ochtend tijdelijk van zijn plek gehaald. De haan wordt verguld en  

wordt dan weer prachtig glimmend door ons terug op de toren geplaatst. 

 

Ook zijn de 24 kleine klokken van het carillon gedemonteerd en vervoerd naar Koninklijke 

Eijsbouts. Zij voeren diverse aanpassingen aan het carillon uit o.a klepels en hamers, 

waarna de klokken weer terugkomen. De klokken blijven ongewijzigd. 
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Geluidsoverlast. 

Vanaf heden beginnen wij met het hakwerk. Dit is onderdeel van het restauratieproces van  

de voegen, baksteen en natuursteen van de gevels. Helaas is enige geluidsoverlast tijdens 

deze werkzaamheden 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. 

 

U kunt contact opnemen via Oudekerkstoren@koninklijkewoudenberg.nl als u vragen heeft. 

Wij informeren u graag. Ook kunt u op onze website zien wat er allemaal gedaan wordt en 

wat er in de planning staat: www.koninklijkewoudenberg.nl/oudekerkstoren 

Bij calamiteiten rondom de bouwplaats kunt u rechtstreeks contact opnemen met uitvoerder 

Jan van Ingen, bereikbaar via telefoonnummer 06 54 34 08 34. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. 

 

Bert Woudenberg en Jan van Ingen 

 

 

 


