
Nieuwbouw GSG Guido



Inhoud informatieavond d.d. 14-02-2023

WELKOM ALLEN.

Deze avond willen we jullie informeren over de voortgang van de nieuwbouw.
• Bouwplaatsinrichting
• Toelichting uitgevoerde nulmetingen TwinWind
• Sloopwerkzaamheden Van Werven

Planning/voortgang 
o Start voorbereiding sloop inpandig woensdag 15 februari.
o uitvoerderskeet plaatsen week 08
o Sloopwerk week 08 t/m week 19 (zie uitleg Van Werven)
o Bouwplaatsinrichting week 14 /15
o Start bouwwerkzaamheden medio week 15



Bouwplaatsinrichting



Bouwplaatsinrichting en algemeen

o Toelichting op de nulmetingen in de buurt, die zijn uitgevoerd door 
TwinWind;

o Plaatsen Bouwwatch op bouwterrein;
o Aanduiding rijroutes door de wijk met ”Kormelink” pijlbordjes door 

uitvoerder;
o Overlastindicator opstellen: Momenten van “grote” overlast voor omgeving 

en omwonenden. Overlastindicator maandelijks delen of voorafgaand aan 
overlastmomenten per mail;

o Klachtenuurtje bij de uitvoerder in de keet, vast tijdstip in de maand op een 
ochtend. Exacte tijdstip volgt nog.



Sloopwerk

Informatieavond sloop VMBO Guido college



Kennismaking Van Werven

• Betrokken personen op dit 
werk:
• Niels van Oene
• Gerrit Huisman

• Sinds 1945
• Actief in diverse branches
• Onderaannemer



Werkwijze sloop GSG Guido college

• Asbestsanering
• Demontage
• Strippen inpandig
• Totaalsloop met kranen e.d.
• Mobiel puinbreken en afvoeren afvalstromen

• Beheersing overlast



Asbestsanering

Sanering asbesthoudende bronnen:
• Zekeringen
• Puntgevels buiten
• Spouw sporthallen

Duur: ca. 2 weken
Overlastniveau: minimaal
Transportbewegingen (per week): 1



Circulaire demontage

• Oogsten van materialen welke geschikt zijn voor 
hergebruik:
• Fietsenstallingen
• Diverse hekwerken
• Straatwerk

• Altijd bezig met potentieel hergebruik!

Duur: 2-3 weken
Overlastniveau: minimaal
Transportbewegingen (per week): 1



Inpandig strippen

• Verwijderen losse inventaris
• Strippen van niet-constructieve delen
• Gesorteerd afvoeren van vrijkomende 

afvalstromen

Duur: 4 weken
Overlastniveau: minimaal-matig
Transportbewegingen (per week): 3-5



Machinale sloop

• Slopen bovenbouw
• Sorteren vrijkomende materialen en 

afvoeren
• Verwijderen vloeren en funderingen
• Mobiel puin breken

Duur: 8 weken
Overlastniveau: matig-hoog
Transportbewegingen tijdens sloop
(per dag): 1-2
Transportbewegingen tijdens breken
(per dag): 15-20



Fasering strippen & machinale sloop



Doorlooptijd



Overlast

Wat betekenen de werkzaamheden voor u als buurt en welke maatregelen nemen wij:

– Transportbewegingen
• Stapvoets / met gepaste snelheid rijden

• Zoveel mogelijk vracht combineren

– Geluid
• Niet beuken en voorwerpen van hoogte laten vallen

• Gebouw rustig in delen uit elkaar plukken

– Stofvorming
• Sproeien ter voorkoming

– Trillingen
• Rustig rijden met machines

• Niet beuken en voorwerpen van hoogte laten vallen

• Trillingsmeters

Overlast is niet geheel te voorkomen, maar wel te beperken!



Vragen en/of opmerkingen? 



Vragen / afsluiting? 
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