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Stand van zaken van het 
project
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• Het gebouw is verouderd

• Nieuwbouw i.p.v. renovatie

• Van beton en grijs
naar modern en groen

• De nieuwe school wordt
• Open en uitnodigend

• Een fijne leeromgeving voor de leerlingen; 
mogen zijn wie je bent

• Duurzaam: Bijna Energieneutraal Gebouw 
(BENG)

• Ambitie Guido: Er zijn voor de buurt én 
samen optrekken!

Het project



 Schetsontwerp > Definitief Ontwerp > 
Technisch Ontwerp

 Aanvraag en toekenning 
omgevingsvergunning en 
bestemmingsplanwijziging

 Start en afronding 
aanbestedingsprocedure

 Mijlpaal: tijdelijke huisvesting!

Wat is er afgelopen tijd 
gebeurd?



Toelichting realisatiefase



Voorstellen aannemer, installateur, toezichthouder
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Het bouwproces

Voorbereidende werkzaamheden
• 0-meting van de omgeving: bomen op het terreinen 

naburige gebouwen en woningen etc. in kaart brengen.

• Analyseren van verkeersstromen en aan- en afvoerroutes 
bepalen en deze aanduiden met borden.

• Asbest is enkele jaren geleden gesaneerd; er wordt wel
extra aanvullend onderzoek gedaan.

• Bouwlocatie wordt ontoegankelijk gemaakt voor 
bezoekers en omwonenden. 

• Afkoppelen nutsaansluitingen.

• Klic-melding doen om schade aan ondergrondse kabels-
en leidingen te voorkomen.

• Opstellen BLVC-plan en V&G plan

• BouwWatch



Het bouwproces

Sloopwerkzaamheden

• Opstellen integraal sloopplan.

• Eerst strippen van het interieur, leidingen en 
afwerking.

• Slopen casco met groot materieel, machines 
met grote knijpers en brekers.

• Breken van puin, baksteen en beton zorgt voor 
geluid, en waarschijnlijk (stof)overlast.

• Stofoverlast beperken door te sproeien.

• Om zwerf- en bouwafval te voorkomen worden 
afvalcontainers gebruikt.



Bouwplaatsinrichting



Het bouwproces

Bouwwerkzaamheden

• Fundering ‘op staal’; betekent geen heiwerkzaamheden. 

• Veel prefab onderdelen aanleveren.

• Hoofddraagconstructie bestaat uit stalen kolommen en 
liggers en betonvloeren. Er wordt gewerkt met grote 
kraanmachines om de constructie te plaatsen.

• Gevel bestaat uit houtskeletbouw elementen, ook hier 
zijn kraanmachines benodigd.

• Bouwtransport en verkeer zo veel mogelijk op vaste tijden 
en aan- en afrijroutes via de Arnhemseweg. Laden en 
lossen op de bouwlocatie, 

• Zoveel mogelijk carpoolen en parkeren bedrijfsbussen en 
auto’s op de bouwlocatie.



Omgevingscommunicatie

• Communicatie met omwonenden door aannemer (i.o.m. opdrachtgever)

• Klachten en informatie via mail Guido@kormelinkbouw.nl degene die 
informatie wenst kan mail sturen.

• Informatieavond: buurt informeren.  

• Overlastindicator opstellen: Momenten van “grote” overlast voor omgeving 
en omwonenden.

• Overlastindicator delen maandelijks of voorafgaand aan 
overlastmomenten.

• Bekende hinder hindert minder indien men vooraf op de hoogte is 
gebracht.

• Maandelijks een “klachten-uurtje” inlassen in de ochtend bij de uitvoerder.

• Voor start sloop aanvullende informatieavond met opdrachtgever en 
vertegenwoordigers uit de omgeving.

• Aanspreekpunt is de uitvoerder Bat ter Haar
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Afspraken en communicatie

• Medewerkers carpoolen zoveel mogelijk.

• Materialen zoveel mogelijk bij één leverancier 
bestellen, om transportbewegingen te voorkomen.

• Hijsmomenten: zoveel mogelijk bundelen en op 
tijdstippen die in de buurt van de Arnhemseweg zo 
beperkt mogelijk overlast geven.

• Veilige opslag van materialen: beperkt risico op 
diefstal en vandalisme.

• Hulpdiensten en politie zijn op de hoogte van het 
project en surveilleren waar nodig extra buiten 
werktijd.

• Parkeren op aangewezen plekken.

• Geen harde muziek op de bouwplaats.
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Vervolgplanning



Vervolg bouwproces GSG Guido
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Communicatie feestelijkheden

• Startmoment vieren na sloop met opdrachtgever, school en omgeving voorjaar 2023

• Hoogste puntviering najaar 2023

• Oplevering voorjaar 2024
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Bedankt!
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