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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.

Sloopwerkzaamheden Mr. Lohmanstraat, Ir. Albardastraat en 
Mr. Thorbeckestraat



Na de aanbesteding kreeg RGS Groep de opdracht om de woningen te slopen. Tijdens 

een bewonersbijeenkomst in januari stelde deze aannemer zich voor aan de 

omwonenden van het de slopen woningen. Ook kregen omwonenden informatie over 

de wijze van slopen en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. De omwonenden 

kregen een verslag van de avond waarin de vragen en antwoorden zijn opgenomen. 
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Sloop: wat gebeurt er en wat merkt u ervan? 
De sloopwerkzaamheden bestaan uit de volgende hoofdonderdelen: het saneren van 

asbesthoudende materialen in de woningen, het slopen van de woningen inclusief 

bergingen en funderingen en het opschonen van het werkterrein. 

In de afgelopen periode namen we al enkele voorbereidingen voor de sloop. Zo 

hebben we bij de omliggende woningen bouwkundige opnames uitgevoerd. Hiermee 

leggen we de huidige toestand van de omliggende woningen vast. Daarnaast troffen 

we maatregelen om te zorgen dat er door de sloopactiviteiten geen verstoring 

plaatsvindt van beschermde diersoorten. 

Asbestsanering
We starten met het verwijderen van de asbesthoudende materialen in de woningen 

en bergingen. Dat gebeurt voor de daadwerkelijke (machinale) sloop. We 

verwijderen asbest uiteraard binnen de geldende eisen, wet- en regelgeving. We 

schermen het werkgebied goed af met asbestlint; werknemers dragen 

beschermende kleding en maskers en we verpakken en voeren het asbesthoudende 

materiaal af volgens strenge richtlijnen. Buiten het afgezette gebied is er geen risico.



Hergebruik materialen
Na het verwijderen van asbesthoudend materiaal controleert een onafhankelijk 

laboratorium de woningen en geeft deze vrij. Vervolgens verwijderen medewerkers 

van sloopbedrijf RGS Groep zoveel mogelijk niet-steenachtig materiaal in de 

woningen. Denk aan hout, glas en kunststof. Dat gebeurt om het materiaal zo veel 

mogelijk te scheiden en weer aan te kunnen bieden aan verwerkers van diverse 

grondstoffen. Deze hergebruiken de materialen zodat deze een tweede leven krijgen.

Zodra de sloopkraan op het werk arriveert, gaat deze aan de slag met een sloop- en 

sorteergrijper. Dit is een soort knijpbak waarmee de machinist onderdelen van de 

woning goed kan slopen en kan sorteren tijdens de sloopwerkzaamheden.

Overlast
Helaas kunnen we enige overlast niet voorkomen. Onze inzet is om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Om het stof tot een minimum te beperken, gebruikt 
de kraan tijdens de sloop water. Door water te vernevelen, slaat het vrijkomende 
stof neer.

Voor aanvang van de machinale sloop plaatst een expertisebureau een aantal 
trillingmeters om eventuele trillingen in de gaten te houden. Bij overschrijdingen 
krijgen de kraanmachinist, projectleider en directievoerder een bericht per sms. 
Bij herhalende overschrijdingen passen zij de sloopmethodiek in overleg met 
directievoerder aan om de trillingen te verminderen. 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.



Route bouwverkeer tijdens de sloop
De richting van het bouwverkeer is in overleg met de gemeente Barendrecht 

vastgesteld. De Mr. Lohmanstraat en de Mr. Schaepmanstraat worden tijdens de 

werkzaamheden (gedeeltelijk) afgesloten. 

Planning

• 19 mei tot en met 19 juni: saneren asbest 

• 15 juni tot en met 17 juli en 17 augustus  tot en met 4 september:  slopen 

woningen inclusief bergingen en funderingen

• 31 augustus tot en met 4 september: opschonen werkterrein

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 specifieke woningen. Inschrijven kost € 10 per jaar en kan op 

www.woonnetrijnmond.nl.
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