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De herontwikkeling van de Mr. Lohmanstraat is in volle gang. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over de stand van zaken en geven wij u een doorkijkje naar de
toekomst van de locatie.

https://mailchi.mp/ccb77b135164/herontwikkeling-mr-lohmanstraat-nieuwsbrief-10?e=[UNIQID]


Sloopwerkzaamheden  
De aannemer rondde vorige week het saneren van de asbest in de woningen en

schuren af. De woningen zijn inmiddels allemaal leeg en de aannemer verwijderde het

glas en de dakpannen. Sanering van de eventueel aanwezige asbesthoudende

rioleringen vindt gelijktijdig plaats met het verwijderen van de funderingen. De

sloopkraan arriveerde maandag 22 juni op het terrein en startte met de sloop van de

woningen. 

Overlast
Helaas kunnen we enige overlast niet voorkomen. Wel beperken wij de overlast zoveel

mogelijk. Om het stof tot een minimum te beperken, gebruikt de kraan tijdens de

sloop water. Door water te vernevelen, slaat het vrijkomende stof neer. 

 

Een speciaal bureau plaatste een aantal trillingmeters om eventuele trillingen in de

gaten te houden. Bij overschrijding van de norm krijgen de kraanmachinist,

projectleider en directievoerder een bericht per sms. Komt dit vaker voor? Dan passen

zij de sloopmethodiek in overleg met directievoerder aan om de trillingen te

verminderen. Tot nu toe zijn er geen overschrijdingen. Tijdens het afvoeren van

sloopmateriaal komt er een extra trillingsmeter op de hoek van de Dr. Kuyperstraat en

Mr. Lohmanstraat.  

 

De werktijden zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Planning 
Na de sanering van het asbest in de woningen en schuren arriveerde op
maandag 22 juni de sloopkraan op het terrein en startte de sloop van de



woningen. De woningen zijn inmiddels allemaal tot op de fundering gesloopt.
Sanering van de eventueel aanwezige asbesthoudende rioleringen vindt
gelijktijdig plaats met het verwijderen van de funderingen. 
 
Saneren asbest in fundaties gereed
Slopen woningen bovenbouw gereed
Bouwvakvakantie: 20 juli tot en met 14 augustus
Slopen en afvoeren funderingen: 17 augustus  tot en met  4 september
Schoonmaken terrein: 5 tot en met 7 augustus
herstellen straatwerk: 17 tot en met 21 augustus

Overeenkomst herontwikkeling Mr. Lohmanstraat 
Dinsdag 7 juli ondertekenden directeur-bestuurder van Patrimonium Peter Manders

en algemeen directeur van Gebroeders Blokland René Biesheuvel een overeenkomst

voor de herontwikkeling aan de Mr. Lohmanstraat. In de komende periode start de

ontwikkeling van 93 nieuwbouwappartementen met als doel om in 2021 te kunnen

starten met de bouw. 
 
Op de foto v.l.n.r.: Peter Manders en Rien Peekstok (Patrimonium), Wim de Jong en René Biesheuvel

(Gebroeders Blokland)

Vragen? 
Hebt u vragen over de sloopwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de

omgevingsmanager van de RGS Groep, de heer Robin Clement via telefoonnummer

(0548) 51 22 98.



Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Kreeg u deze nieuwsbrief in de brievenbus, maar ontvangt u deze liever digitaal?
Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dat kan op onze
website: https://patrimoniumbarendrecht.nl/nieuwbouwprojecten

Geïnteresseerd in de nieuwbouw?
Schrijf u nu alvast in als woningzoekende!
Wij verhuren de nieuwe woningen straks via Woonnet Rijnmond. Om in aanmerking te

komen, moet u zijn ingeschreven als woningzoekende. Hebt u interesse? Schrijf u dan

alvast in. U kunt zich alleen inschrijven als woningzoekende, niet als geïnteresseerde

voor speci�eke woningen. Inschrijven kost € 10 per jaar en kan op

www.woonnetrijnmond.nl.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Uitschrijven
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