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Datum :  Amsterdam, 20 december 2021 
Betreft :  Voortgang project Bernard Loderstraat en Jacques Oppenheimstraat 
Behandeld door :  G Di Battista 
 
Beste heer, mevrouw,  
 
Het einde van het jaar nadert, en we willen u hele fijne feestdagen wensen. Daarnaast geven we u 
informatie over de laatste stand van zaken van het project. 
 

 
Foto: opgeleverd gerenoveerd blok Bernard Loderstraat 
 
Start renovatie laatste blok 
Op 26 november 2021 is de aannemer gestart de werkzaamheden aan het laatste blok (huisnummers 
70 tot en met 82). 
 
Planning 2022 
De planning loopt op dit moment nog steeds goed. We gaan nog 2 blokken opleveren. U ziet de 
planning in onderstaand schema. Ongeveer 2 weken voor de oplevering neemt uw 
bewonersbegeleider Giulia contact met u op en plant zij de opleverafspraak met u in. Uiteraard doet 
de aannemer zijn uiterste best om de planning te halen. Maar er kunnen altijd onvoorziene 
omstandigheden zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 

Adressen Start renovatie Oplevering 

Bernard Loderstraat 58-60 15 juni 2021 9 februari 2022 

Bernard Loderstraat 54-56 15 juni 2021 16 februari 2022 

Bernard Loderstraat 50-52 15 juni 2021 23 februari 2022 

Bernard Loderstraat 48 15 juni 2021 2 maart 2022 

Bernard Loderstraat 80-82 26 november 2021 6 juli 2022 

Bernard Loderstraat 76-78 26 november 2021 13 juli 2022 

Bernard Loderstraat 72-74 26 november 2021 20 juli 2022 

Bernard Loderstraat 70 26 november 2021 22 juli 2022 
 

Oplevering gerenoveerde woning 
De opleverafspraak duurt ongeveer een half uur. U krijgt de sleutels van uw gerenoveerde woning en 
krijgt een rondleiding van Dennis de Groot, de opzichter. Vanaf het moment dat u de sleutels in 
ontvangst hebt genomen, heeft u 4 weken de tijd om terug te verhuizen vanuit uw wisselwoning.  
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Werkzaamheden in de wijk 
Blok 1 aan de Bernard Loderstraat 39-57 is volledig gesloopt. De bouw van het nieuwe 

complex is in de fabriek al van start gegaan. De bouwwerkzaamheden in de Bernard 

Loderstraat starten half februari 2022. De oplevering staat (vooralsnog) gepland in september 

2022. In de online Bouwapp kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en planning. 

Scan de QR-code of ga naar debouw.app/projects/bernard-loderstraat-39-57  

 

Daarnaast gaat de gemeente de straten en het groen in de wijk aanpakken. De herinrichting start 

waarschijnlijk eind februari of begin maart 2022. Ook gaat Waternet in deze periode de riolering in dit 

complex vervangen. 
 
Interview magazine: ‘ons appartement is echt mooi 
geworden’  
In de nieuwste uitgave van het Eigen Haard-magazine 

is bewoner Babs van de Jacques Oppenheimstraat 

geïnterviewd over de renovatie. Babs en haar man 

wonen hier al 31 jaar. Tegelijk met haar buren trokken 

ze weer in hun gerenoveerde woning. Ze is blij met het 

nieuwe dubbelglas en woont met plezier in de buurt: 

‘Deze verhuizing was de laatste – we blijven lekker 

hier.’ U leest Babs’ verhaal in het magazine, dat half 

december bij u is bezorgd. 

 
 
Geen spreekuur tot en met 14 januari 2022 
In verband met de huidige Corona maatregelen is er tot en met 14 januari 2022 géén spreekuur in het 
wijkkantoor Bernard Loderstraat 68. Eventueel wordt dit verlengd indien er na 14 januari nog steeds 
dezelfde maatregelen gelden. Vanaf woensdag 12 januari 2022 zal bewonersbegeleider Giulia Di 
Battista telefonisch spreekuur houden van 14:00  - 16:00, zij is bereikbaar op 020 6801 238. Heeft u 
een technische vraag met betrekking tot de woning? Stel deze dan via het contactformulier op onze 
website aan opzichter Dennis de Groot: https://mijn.eigenhaard.nl/mijn-eigen-haard/service/informatie/  
 
Vragen? 
Wij blijven voor u klaar staan. Als u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
Giulia Di Battista of Edwin de Jong. Zij zijn bereikbaar via www.eigenhaard.nl/contactformulier. Via dit 
formulier kunt u vragen stellen. Wij doen ons uiterste best uw vragen zo snel mogelijk te 
beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Eigen Haard 
 
Giulia Di Battista en Edwin de Jong 
Afdeling Projectbegeleiding 
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