
 

 

                  

 

Bouwcombinatie Dura Vermeer-De Nijs Atrium vof 

 

Aan de bewoners en gebruikers van de omgeving Atriumgebouw in Zuidas 

Amsterdam, 1 juli 2015 

Geachte mevrouw, heer, 

Graag informeer ik u over het volgende. Aanstaande maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli wordt nog een aantal 

damwanden nagetrild voor de bouw van het Atrium. Dit gaat met hinder gepaard. Dat hadden we u na eerdere 

overlast graag bespaard, maar helaas is er geen andere mogelijkheid. 

Wat is er aan de hand? 

In onze eerder verspreide informatiebrief van 1 juni jl. vertelden wij al dat het kan voorkomen dat enkele 

damwandplanken met de geluidsarme bouwmethode niet voldoende op diepte komen. Door onvoorziene 

“zettingen” in de bodem, die door onze bodemspecialisten vooraf niet te detecteren waren, lukt het niet de 

geluidsarme methode te gebruiken die we voor de andere damwanden hebben gebruikt. Deze planken moeten 

worden nagetrild met een hoog frequent tril blok. Inmiddels is het grootste deel van de damwanden nagetrild. 

Er rest nu een drietal damwanden die we niet voldoende op diepte kunnen krijgen. 

Wat betekent dit voor u? 

Het werk zorgt, zoals u hebt kunnen ervaren, nog een aantal dagen voor vervelende geluidshinder en trillingen. 

We laten dit werk doordeweeks plaatsvinden tussen 07.00 uur en 19.00 uur, wanneer de minste mensen thuis 

zijn. Maar iedereen vrijwaren van hinder gaat niet lukken. We trachten wel om binnen deze bloktijden zo veel 

mogelijk voortgang te boeken om zodoende de totale hinderperiode te beperken. Naar verwachting is er nog 

circa 20 uur nodig voor het natrillen. Dit wordt verspreid over maximaal vijf dagen, maar we kunnen eerder klaar 

te zijn als alles vlot verloopt.  

Sorry 

Uiteraard zijn wij ons bewust dat onze  werkzaamheden uw rust weer gaan verstoren. Onze excuses daarvoor. 

Het grootste deel van het werk is gelukt met een geluids- en trillingsarm bouwmethode. Maar we vragen toch 

nogmaals uw begrip en geduld voor het laatste, hardnekkige deel van het werk.  

 

Meer informatie en contact 

• Voor vragen, opmerkingen en klachten over de bouw en bouwplaats binnen de bouwhekken, kunt u contact 

opnemen met de uitvoerder op locatie, via het telefoonnummer 06-13 323 447 of mailen naar  info@denijs.nl 

. 

• Voor overige vragen of opmerkingen inzake projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen met 

omgevingscoördinator Gemeente Amsterdam Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 12 345 105 of 

mailen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl . De gemeente Amsterdam, Zuidas, is geen opdrachtgever 

van de bouw van de kantoor- en woongebouwen, maar heeft een coördinerende rol bij alle 

bouwwerkzaamheden in Zuidas. 

• Voor klachten betreffende geluidsoverlast, stank- of stofoverlast of andere hinder kunt u mailen naar de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via een klachtenformulier . De klachten met betrekking op 

vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899. 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bouwcombinatie Dura Vermeer – De Nijs Atrium  V.o.f. 


