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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, 11 juli 2021 

Onze referentie :  

Project : Amsterdam, Oudekerksplein 15, restauratie toren  

Onderwerp : Nieuwsbrief nr . 03: Terugkeer van de haan, de bol en het carillon. 

 

Beste bewoner, ondernemer, 

 

Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, staan de bol met daarop de haan weer te stralen op hun oude 

vertrouwde plekje; het hoogste punt van de Oudekerkstoren. Beide zijn weer helemaal hersteld en 

opnieuw verguld. Een schitterende aanblik als het zonnetje ze belicht! 

 

Tijdscapsule 

Toen de gouden bol enige tijd geleden gedemonteerd en geopend werd, troffen we een bijzondere 

vondst aan: een soort tijdscapsule met omschrijvingen van vorige restauraties in 1939, 1962 en 

1982.  ZO werd ons een terugblik in de tijd gegund. 

Deze tijdcapsule is teruggeplaatst in de bol, uiteraard aangevuld met een door de gemeente 

gemaakte samenvatting van de werkzaamheden die tijdens deze restauratie zijn uitgevoerd.  
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Het Carillon 

De bellen van het carillon zijn na een tijdje weggeweest te zijn ten behoeve van restauratie, onlangs 

weer teruggeplaatst in het carillon frame. Alle bedrading ten behoeve van de bediening wordt 

momenteel weer aangebracht door Koninklijke Eijsbouts een klokkenspecialist: echt vakmanschap!  

De komende periode zal het carillon worden gestemd, en speelklaar worden gemaakt. Waarna zijn 

prachtige geluid weer zal weerklinken in het centrum van Amsterdam. 

       

 

Werkzaamheden steiger 

De werkzaamheden aan de boventop van de toren zijn gereed. We zijn begonnen met de 

demontage van de steiger van het bovenste deel. 

In verband met de veiligheid is rondom de schutting van de bouwplaats een aanvullend hekwerk 

geplaatst; dit als waarborging van de veiligheidszone. 

Vragen? 

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 

 

 

 


