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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, 13 september 2021 

 

Project : Amsterdam, Oudekerksplein 15, restauratie toren  

Onderwerp : Nieuwsbrief nr . 04: de laatste loodjes 

 

Beste bewoner, ondernemer, 

 

Het is weer tijd voor een update over de Oudekerkstoren. We zijn verheugd u te informeren dat de 

werkzaamheden voorspoedig verlopen. De laatste weken zijn we bezig geweest met het loodwerk 

van het plat onder het carillon te vernieuwen. Daarnaast hebben we het voegwerk gerepareerd en 

kapotte stenen vervangen. Hiermee zijn we zo goed als klaar. 

 

   
 

In de planning 

De komende tijd gaan we binnen aan de slag met de volgende werkzaamheden:  

• het herleggen van de natuursteen vloer in het torenportaal  

• de houtverduurzaming / insectenbestrijding in de houtconstructie  

• divers klein timmerwerk 

• het volledig afbouwen van de steiger 

 

Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, gaan we alle voorzieningen die we in de toren getroffen 

hebben tegen het stof verwijderen.  
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We verwachten dat we begin oktober de bouwplaats inrichting te verwijderen, waarna we uiterlijk 

half oktober de Oudekerkstoren op zullen leveren.  U kunt dan weer luisteren naar het prachtige 

geluid van het carillon en het uurwerk zal weer aan staan. Daarnaast kunnen de luidklokken ook 

weer geluid worden. 

Voor het afvoeren van het steigermateriaal en de bouwplaats inrichting zijn diverse 

transportbewegingen noodzakelijk. Uiteraard proberen we de overlast hiervan zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

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: 

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 
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