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Voorwoord

Er zijn vijf maanden verstreken sinds de gasexplosie in de flat Beukenhorst. 
De meeste bewoners hebben de draad weer opgepakt en hun emoties lang
zamerhand een plekje gegeven. In de brief van 17 december heeft u kunnen 
lezen dat we hebben besloten het beschadigde deel van de flat Beukenhorst 
te herstellen. Dit na bouwtechnisch onderzoek van firma Duyts. Het herstel van 
dit deel van de flat, inclusief het vervangen van de lift in het hoge deel, staat 
de komende maanden voor de deur. 

Veel bewoners zijn blij dat we gaan herstellen, maar zien op tegen alle werk
zaamheden en zijn extra alert op hoe wij de werkzaamheden uitvoeren. 
Dit begrijpen we als geen ander. Daarom besteden we ook extra zorg aan de 
 communicatie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren en 
de overlast te beperken. Daarom ook dit informatieboekje. Hierin kunt u lezen 
welke werkzaamheden de komende maanden plaatsvinden en wat dit voor u 
betekent. Via de nieuwsbrief Beukenhorst en het planningsoverzicht op de 
bouwkeet houden we u regelmatig op de hoogte van de  voortgang.
 
Vragen?
Lees dit informatieboekje goed door. Vanaf de start van de werkzaamheden 
houdt onze opzichter, Tom Dijkman, elke dinsdag een spreekuur van 
 9.009.30 uur in de bouwkeet op het bouwterrein. Hier kunt u terecht met al 
uw technische vragen over de herstelwerkzaamheden. Algemene vragen over 
zaken rond Beukenhorst kunt u stellen op het spreekuur van uw beheerder, 
Eric de Vries, op maandag en donderdag van 15.0015.30 uur bij Cordaan. 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

Met vriendelijke groet,
namens het projectteam Beukenhorst,

Sandra Gerber,
gebiedsbeheerder
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1. Hervatten liftwerkzaamheden

Binnenkort hervatten we de liftwerkzaamheden. De liftwerkzaamheden bestaan 
uit zes fases en vinden plaats in de periode februarimei:

1.  Verwijderen restant oude fundering   
Het restant van de oude liftfundering wordt verwijderd. Dit werk brengt  geluids 
en trillingsoverlast met zich mee. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te 
beperken treffen we maatregelen:
•	 we werken met de minst overlast gevende verwijdermethode;
•	 	we maken een geluidsscherm van containers rondom de liftput waar een 

restant van de oude fundering ligt. 
Het verwijderen van de oude liftfundering duurt maximaal een week. 

2.  Beton storten    
Als de oude fundering weg is, wordt beton in de liftput gestort. Op elke 
 verdieping wordt de vloer gerepareerd en voorzien van een nieuwe afwerklaag. 
Op deze manier sluiten de vloeren straks mooi aan op de nieuwe staalcon
structie van de lift. 

3.  Plaatsen staalconstructie lift   
De staalconstructie voor de nieuwe lift is af en staat in de fabriek klaar. 
Deze constructie kunnen we dan plaatsen. 

4.  Monteren glas in staalconstructie     
Nadat de staalconstructie is geplaatst, start de glasmontage. Hiervoor pakken 
we de constructie in met folie. Per verdieping monteren we het glas en 
 verwijderen we de folie. 

5.  Monteren lift    
In deze fase gaan we de lift in de glazen constructie plaatsen. Dit is een secuur 
en tijdrovend werk. We zijn minimaal vier tot vijf weken bezig met het monteren 
van de lift. 

6.  Liftkeuring    
Vanzelfsprekend wordt de lift gekeurd. Een onafhankelijk liftinstituut keurt de 
lift. Hier doet dit bedrijf een week over. Behalve de lift keuren ze ook de 
bij behorende zaken zoals de noodverlichting. Na de officiële goedkeuring 
wordt de lift opgeleverd. 
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3. Hoe wordt er gewerkt?

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft De Key een BLVCplan 
 opgesteld. De afkorting staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 
communicatie. Dit plan beschrijft onder meer hoe we de bouwplaats inrichten 
en de geluidsoverlast beperken.

Inrichten bouwplaats 
Op het parkeerterrein voor de flat is de bouwplaats ingericht. Momenteel 
beslaat de bouwplaats 24 parkeerplekken. Als de kraanwerkzaamheden klaar 
zijn, verkleinen we de bouwplaats. Een deel van de containers plaatsen we 
dichterbij de flat. Hierdoor komen 10 parkeerplaatsen vrij. We proberen de 
bouwplaats zo klein mogelijk te houden om overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Er zijn toegangs en vluchtwegen voor bewoners en hulpdiensten. 

Buiten werktijden is het bouwterrein afgesloten en wordt het terrein bewaakt. 

Geluidsoverlast
De werkzaamheden brengen helaas geluidsoverlast met zich mee. Ter voorberei
ding op de werkzaamheden is een geluidsprognose uitgevoerd waarbij met een 
microfoon in de woningen de overlast is gemeten. Op basis hiervan treffen we 
overlast beperkende maatregelen:

•	  We kiezen voor de minst overlast gevende verwijdermethode;
•	  We bouwen tijdens het weghalen van de fundering een geluidsscherm van 

containers rond de liftput.

Extra verlichting
Regelmatig heeft De Key overleg met een bewonersafvaardiging van de hoge 
flat. Hierdoor blijven we op de hoogte van wensen en wat er zoal speelt. Zo is er 
onlangs op verzoek van bewoners meer verlichting aangebracht en is er een 
entreeunit bij lift 2 geplaatst.

Werktijden
De aannemer mag volgens de vergunning werken van van 07.0019.00 uur. In het 
weekoverzicht op de bouwkeet leest u welke tijden de aannemer die week 
werkt. Het streven is dat er gewerkt wordt tussen 7.3016.30 uur. 

2. Herstellen woningen    

Tegelijk met de lift werkzaamheden starten we met het herstellen van de 
beschadigde woningen in het ‘rode deel’ van de flat. Het uitgangspunt hierbij 
is dat dezelfde type woningen terugkomen: dezelfde plattegronden, afwerking 
en installaties. 

De werkzaamheden bestaan uit zes fases en vinden plaats in de periode 
februarimei. Fase 1 tot en met 3 gelden alleen voor de onderste 8 woningen 
(nr. 119, 120, 121, 122, 219, 220, 221, 222). 

1.  Verwijderen stukje gevel en vloeren  
Een stukje gevel, de borstwering, op de eerste etage moeten we verwijderen. 
Daarnaast worden de beschadigde vloeren op de eerste etage verwijderd. 
Dit brengt geluidsoverlast met zich mee.

2.  Nieuwe vloeren en balkons   
Aansluitend worden de nieuwe vloeren op de eerste verdieping gestort. 
Daarna worden de nieuwe balkonvloeren gemonteerd en aan de vloeren vast
gestort. Deze periode duurt zes weken inclusief droogtijd en het verwijderen 
van de bekisting.

3.  Binnenwanden en afbouw   
Als de vloeren en de balkons klaar zijn gaan we verder met volledig opbouwen 
van de onderste 8 woningen. We plaatsen dan binnenwanden, nieuw sanitair 
en kozijnen. 

4.  Elektra    
De onderste 8 woningen worden voorzien van nieuw elektra. In de 24 woningen 
daarboven controleren we alle elektra.

5.  Verwarming   
In de onderste 8 woningen plaatsen we een nieuwe boiler. Alle 32 woningen 
krijgen nieuwe radiatoren en leidingen.

6.  Afwerking 
De afgelopen periode zijn de woningen uitgebreid geïnspecteerd. Hierdoor 
weten we wat er gedaan moet worden om de woningen weer netjes op te leveren 
aan de bewoners. Zoals het schilderen en stucen van de woningen. Ook het 
schilderwerk van de buitenkant is gereed bij oplevering van de woningen. 
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5. Wat u verder nog moet weten

Vergunningen verleend
Voor de herstelwerkzaamheden van de woningen en het vernieuwen van de lift 
is de afgelopen periode intensief contact met de gemeente Diemen geweest en 
zijn verschillende vergunningen behandeld.

Voor de liftwerkzaamheden heeft de gemeente Diemen al een vergunning 
verleend. Op basis van deze vergunning en de aanvullende informatie die we 
hebben verstrekt, hervatten we de werkzaamheden. 

Voor het herstel van de woningen en bergingen is een omgevingsverguning 
aangevraagd en verleend. Hiervoor is ingediend: 

•	 	Constructief herstelplan inclusief berekeningen;
•	 	Bouwlawaaiprognose;
•	 	Tekeningen bestaande en nieuwe situatie;
•	 	Integraal sloop en bouwveiligheidsplan.

Ook is een sloopmelding gedaan en vergunning verleend voor het weghalen 
van de restanten van de oude liftfundering en het verwijderen van de vloeren 
en de borstwering.

Werkvolgorde
Vanaf februari tot en met mei vinden de werkzaamheden aan het hoge deel 
van de flat plaats. Als deze werkzaamheden klaar zijn, starten we met de voor
bereidingen van de werkzaamheden voor het lage deel van de flat Beukenhorst. 
We organiseren dan weer een inloopavond en versturen een informatieboekje. 

Bouwpartners
De hoofdaannemer van de werkzaamheden is Van Wijnen Weesp B.V. 
Van Wijnen is sinds de calamiteit betrokken en voert de herstel en lift
werkzaamheden uit. 

De hoofdinstallateur is Bonarius Bedrijven B.V. 
Ook Bonarius is sinds de calamiteit actief bij Beukenhorst en op de hoogte 
van alle aanpassingen sindsdien. 

4. Gasleidingen

We begrijpen dat u extra alert bent hoe er tijdens de werkzaamheden rekening 
wordt gehouden met de aanwezige (gas)leidingen. In dit hoofdstuk gaan we 
hierop in.

Gasleidingen afgesloten bij het ‘rode deel’
Direct na de calamiteit in september zijn alle gasleidingen tot aan weerszijden 
van de ‘rode woningen’ van het hoge deel van de flat afgesloten. Tijdens de 
liftwerkzaamheden blijft de toevoer van gas naar de woningen in het rode deel 
afgesloten. 

Nieuwe gasleidingen worden pas gelegd, afgeperst en gecontroleerd wanneer 
de liftwerkzaamheden zijn afgerond. 

Leidingen netwerk bekend
Alle partijen die betrokken zijn met de liftwerkzaamheden zijn op de hoogte van 
het verloop van de gas en elektraleidingen. Tekeningen zijn gedeeld en tijdens 
de voorbereidende gesprekken over de werkzaamheden is het leidingennetwerk 
uitvoerig aan de orde geweest. 

Handmatig graven
Op het moment dat er gegraven moet worden tijdens de liftwerkzaamheden, 
graaft de aannemer handmatig proefsleuven. Op deze manier testen we 
nogmaals of er leidingen en kabels lopen op de plek waar we gaan werken. 
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6. Hoe blijft u op de hoogte

Tijdens de herstelwerkzaamheden kunt u op verschillende manieren op de 
hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden. 

•	 	Nieuwsbrieven: regelmatig informeren wij u per nieuwsbrief over de 
 voortgang; 

•	 	Op de bouwkeet hangt een overzicht van geplande werkzaamheden voor 
die week;

•	 	Spreekuur opzichter: de technische opzichters hebben in de bouwkeet op 
dinsdag spreekuur van 9.009.30 uur. Hier kunt u terecht voor technische 
vragen over de werkzaamheden;

•	 	Spreekuur beheerder: op maandag en donderdag van 15.0015.30 uur. 
Hier kunt u terecht voor overige bewonerszaken;

•	 	Informatie op maat: voor de bewoners uit het ‘rode deel’ is de woon
begeleider het eerste aanspreekpunt; 

•	 	www.dekey.nl/beukenhorst.

Contactgegevens 
Bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden zijn vele organisaties 
betrokken. Voor u is De Key het eerste aanspreekpunt. Op welke manieren 
kunt u ons bereiken: 

   Tom Dijkman technisch opzichter email: tom.dijkman@dekey.nl 

   Sandra Gerber gebiedsbeheerder email: info@dekey.nl 

   Eric de Vries beheerder  email: eric.devries@dekey.nl 

Tijdens kantoortijden kunt u bellen met T 020 - 6214 333. Dit nummer is ook 
buiten kantoortijden bereikbaar voor dringende situaties. U wordt dan door
geschakeld naar de boodschappendienst. 

Op de projectsite www.dekey.nl/beukenhorst leest u alle informatie over de 
herstelwerkzaamheden. Ook staat hier een overzicht van veel gestelde vragen 
en antwoorden. 
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