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Aan de bewoners en ondernemers rondom SUHA – Blokken A en B 
 
 
 
 
Datum  : Amsterdam, 25 mei 2020 
Betreft  : Informatie Bouwlocatie SUHA – Blokken A en B 
Onze ref : OMWO200511.1020 

 

 

 

Geachte mevrouw of heer, 

 

 

 

Binnenkort start aannemer Huib Bakker Bouw(HBB groep) in opdracht van woningstichting Eigen Haard 

met de bouw van het project SuHa II (A en B).  

In deze brief leest u wat dit voor u, als bewoner of ondernemer rondom de bouwlocatie, betekent.  

Op het terrein, gelegen tussen de Van Suchtelen van de Haarestraat en de toekomstige gracht  

(nu nog asfaltbouw weg), realiseren wij voor Eigen Haard twee appartementengebouwen.  

In de gebouwen A en B(zie overzicht) komen 251 woningen waarvan 96 sociale huurwoningen,  

62 middensegment huurwoningen, 93 koopwoningen, 83 koop-parkeerplaatsen in een garage en  

een wijkkantoor.  
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Wanneer is de start van de bouw ? 

Vanaf eind mei/begin juni 2020 starten we met het inrichten van het bouwterrein. 

In de week van 8 juni gaan de bouwwerkzaamheden echt van start  met het trillingsvrij boren van de 

funderingspalen. De funderingspalen worden geboord om zo weinig mogelijk trillingen in de grond en 

geluidshinder te veroorzaken. Aansluitend worden de damwanden in de grond gedrukt in plaats van 

getrild. Dit doen we om ook hierbij de trillingen en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. 

 

Planning 

De planning is als volgt: 

• Boorwerkzaamheden  begin juni tot oktober 2020 

• Aanbrengen damwanden  eind juni tot november 2020 

• Graven kelder  augustus tot december 2020 

• Start betonwerk kelder A  vanaf september 2020 

• Start betonwerk kelder B  vanaf december 2020 

Op het bouwterrein stonden voorheen portiekgebouwen. De funderingspalen daarvan zijn achter 

gebleven. Deze palen zorgen ervoor dat de bouwplanning voor de komende maanden niet precies te 

bepalen is.  

De bouwwerkzaamheden van de blokken A en B voeren we achter elkaar uit.  

De gehele bouwperiode is ook afhankelijk van weersomstandigheden, maar zal ongeveer 3 jaar duren. 

 

Bouwkundige opname  

Bij de direct aangrenzende woningen wordt, vooruitlopend op de boorwerkzaamheden, een 

bouwkundige vooropname gedaan. De eigenaren van de direct aangrenzende woningen, gelegen 

binnen een straal van 25 meter, krijgen hiervoor een persoonlijke informatiebrief.  

 

De BouwApp 

Voor de informatie over dit project maken we gebruik van de BouwApp. Via deze app kunt u op de 

hoogte blijven over de voortgang van de planning, bijzonderheden tijdens de bouwperiode en andere 

informatie. U kunt de app gratis downloaden via de Play/App Store op uw tablet en/of smartphone.  
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Werktijden 

Op de bouwplaats werken we van maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 19.00 uur en incidenteel op 

zaterdag. Wanneer het noodzakelijk is om buiten deze tijden te werken, informeren wij u daarover 

Wij stellen alles in het werk om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.  

 

Bouwplaats  

De uitvoerder van HBB Groep is dagelijks aanwezig op de bouwplaats en is eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die op de bouwplaats komt. De bouwplaats is afgeschermd met hekken. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden? Belt u ons gerust.  

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (023) 2 062 300 of 

via de mail op info@huibbakker.nl 

 

Bij het ondervinden van overlast en of vragen over mogelijke overlast situaties tijdens de  
bouwperiode van SuHa Blokken A en B dan kunt u contact opnemen met Ilona Bondrager of  
Dennis Elbers BLVC-coördinator Centrum Nieuw West).  
Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer (088) 3 212 777. 
 

 

 

We bedanken u alvast voor uw begrip en medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter Geerlings, 

Projectleider 

Huib Bakker Bouw B.V. 
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