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Geachte buurtbewoner, 
 
Woningbouworganisatie Wonam is de afgelopen jaren bezig geweest met de planvorming voor 
de realisatie van woningbouw op de locatie van kantoorgebouwen ‘De Zoom’ en ‘De Terp’ 
gelegen aan respectievelijk De Molen 13-17 en Kokermolen 1-11 te Houten. De huidige 
kantoorgebouwen zullen worden gesloopt en maken plaats voor een gebouw met 109 
appartementen, een tandartspraktijk en een parkeergarage. De voorbereidingen voor de bouw 
zijn in volle gang en op korte termijn zal worden aangevangen met de sloopwerkzaamheden. 
Bnext Sloopwerken B.V. zal in opdracht van Wonam de sloopwerkzaamheden uitvoeren. 
Middels deze brief willen wij u informeren over de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. 
 
In de komende periode zullen wij enkele ingrijpende sloopwerken gaan uitvoeren. Wij willen 
deze werkzaamheden graag kort aan u toelichten zodat u op de hoogte bent van wat er gaat 
gebeuren.  
 
De uitvoering van het project bestaat grofstoffelijk uit twee hoofdaannemers: 

- hoofdaannemer sloop (Bnext sloopwerken B.V.)  
- hoofdaannemer bouw (Van Wijnen Utrecht B.V.)  

De werkzaamheden van deze aannemers zijn opeenvolgend en sluiten, na overdracht, op 
elkaar aan.  
 
Over Bnext 
Bnext staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 25 jaar groeiden wij uit tot duurzame 
aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van 
bedrijfsafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, waarbij 
digitalisering al jaren één van de belangrijkste gereedschappen is. 

Door ons ondernemende en doortastende karakter zijn we uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in de Nederlandse markt met een omzet van bijna 150 miljoen euro en meer dan 400 
betrokken medewerkers. Onze zeven locaties, die grotendeels aan het water liggen, bieden 
logistieke voordelen waardoor wij onze klanten optimaal en duurzaam kunnen bedienen. 
Daarnaast gebruiken we modern materieel om zo schoon en energiezuinig mogelijk te werken. 
We staan voor verantwoord en inclusief werkgeverschap en investeren in de veiligheid en 
welzijn van onze mensen voor de lange termijn. 

Mensen zijn de kern van onze organisatie. Bnext zet zich daarom dagelijks in om ervoor te 
zorgen dat collega’s zich goed voelen en met plezier naar werk gaan. Dit doen we door te 
investeren in onze cultuur, persoonlijke groei van mensen, duurzame inzetbaarheid en 
veiligheidsmaatregelen op onze locaties en bij projecten. 

 
Stap 1: Terreininrichting/werkterrein (Week 46/47) 
Het terrein wordt in verband met de veiligheid omheind met bouwhekken. Ons voornemen is 
om in de week van 14 november 2022 bouwhekken te gaan plaatsen. 



 

    
 

 
Het werkterrein krijgt gedurende de asbestsanering en stripsloop (stap 2 en 3) aan de 
Zaagmolen een toegangspoort zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven. Er wordt 
een bouwbord geplaatst met informatie over de betrokken partijen op het werk incl. een 
contact nummer. Bij de entree van het bouwterrein zullen duidelijk borden worden geplaatst 
om de in/-uitrit voor het bouwverkeer duidelijk zichtbaar te maken. Zodoende wordt er 
voorkomen dat er mensen rondjes rijden in de omgeving, zoekende naar de bouwlocatie. 
Personeel en leveranciers parkeren binnen de terreininrichting. 
 
     Terreininrichting gedurende asbestsanering en stripsloop 

 
 
Stap 2: Asbestsanering (Week 47) 
Ten tijde van de bouwfase van kantoorgebouw De Terp zijn er een aantal asbesthoudende 
materialen verwerkt in het gebouw. Voorafgaand aan de inpandige sloopwerkzaamheden 
saneren we eerst de aanwezige asbesttoepassingen. Deze wordt uitgevoerd door werknemers 
met beschermende kleding. Dit zijn onder andere de zogenaamde “maanmannetjes”. Deze 
mensen werken binnen een afgebakend gebied. Binnen dit gebied is het wettelijk verplicht te 
werken met deze beschermende voorzieningen. Voor omwonenden bestaat er derhalve geen 
enkel risico om bloot te worden gesteld aan asbestvezels. 
 
Stap 3: Inpandig verwijderen inbouwpakket (Week 47 t/m 3 - 2023) 
Het bestaande inbouwpakket van de panden zullen worden verwijderd. Deze 
stripwerkzaamheden bestaan met name uit het verwijderen van: binnenwanden, kozijnen, 
vloerafwerkingen en plafonds. Om stof- en geluidsoverlast naar de omgeving te beperken 
houden we de bestaande gevel intact tijdens de inpandige sloopwerkzaamheden. Wel maken 



 

    
 

we een aantal gevelopeningen om zo ons vrijkomende sloopmateriaal via de gevel te kunnen 
afvoeren. 
 
Deze sloopwerkzaamheden worden handmatig en machinaal uitgevoerd waarbij gestart zal 
worden bij de Terp. Op  het maaiveld binnen de terreininrichting worden een aantal 
containeropstelplaatsen ingericht om het vrijkomende sloopmateriaal in af te voeren. 
 
Stap 4: Totaalsloop (Week 50 t/m 8 - 2023) 
 
Terreininrichting gedurende totaalsloop 

 
 
In overleg met de gemeente, opdrachtgever en de bouwkundig aannemer is afgesproken 
tijdens de totaalsloop de in- en uitrit voor bouwverkeer te verplaatsen naar de Rondwegzijde, 
zodat tijdens deze fase met hoogfrequente transportenbewegingen wordt voorkomen dat 
vrachtwagens via De Molen het terrein bereiken. Gedurende de stripsloop zal Van Wijnen deze 
in- en uitrit realiseren zodat Bnext hier tijdens de totaalsloop gebruik van kan maken. 

In een tweetal situaties zal tijdens de totaalsloop nog sprake zijn van transportbewegingen in 
De Molen/Zaagmolen : 

1. Om de in- en uitrit aan de Rondweg te realiseren is het nodig dat de garagebox in het 
dijklichaam van de Rondweg tijdens de stripsloop wordt gesloopt. Hierbij zullen wij er 
niet aan ontkomen om incidenteel voor transportbewegingen gebruik te maken van de 
Zaagmolen, zijnde het aan- en afvoeren van een mobiele kraan en eventueel voor het 
afvoeren van het vrijkomende afval. 

2. Voor de aanvoer van het materiaal t.b.v. de totaalsloop zal Bnext de toegangspoort aan 



 

    
 

de Zaagmolen gebruiken tijdens de stripsloop. Zodoende kunnen we de totaalsloop van 
het pand De Terp vanaf de parkeerplaats benaderen en onnodige puindepots op diverse 
plekken voorkomen.  

De gebouwdelen worden tijdens de totaalsloop gesloopt met behulp van een 50 tons 
graafmachine met sloopuitrusting en een 28 meter sloopgiek. Deze zal het pand van boven 
naar beneden slopen met behulp van een sorteergrijper en/of betonschaar. 

Deze kraan zal ondersteund worden door een 50 tons graafmachine met sloopuitrusting. Deze 
kraan zal de laagbouw slopen en het gesloopte puin vergruizen (om het zo klaar te maken 
voor het recylen van het puin). 

Slopen met een spatscherm 

Een deel van de te slopen gebouwen staat op korte afstand van het fietspad richting de 
Kruisboog. Deze gebouwdelen slopen we met extra bescherming. Een rubberen spatscherm 
wordt met een telescoopkraan tegen het te slopen gebouw gehouden. Hiermee voorkomen 
we dat wegspattend puin tijdens de sloop buiten het werkgebied komt. Waar we het 
spatscherm toepassen is op de bijgevoegde sloopplaatsinrichtingstekening weergegeven. 

 



 

    
 

 

 

Afsluiting fietspad Kokermolen 

Bnext heeft verkeerskundig bureau Buko ingeschakeld om een wegafsluiting te realiseren t.p.v. 
het fietspad richting de Kruisboog om de sloopwerkzaamheden nabij dit gebied veilig uit te 
kunnen voeren. Het fietspad wordt gedurende 1-2 dagen afgesloten. Buko verzorgd de 
bebording en het verkeersplan en zal van te voren een vooraankondiging plaatsen. 

Stap 5: Mobiel breken op locatie (Week 7 of 8 - 2023) 
Als de totaalsloop is afgerond zullen de vrijkomende steenachtige materialen op locatie 
gebroken worden tot granulaat. Door deze bewerking voorkomen wij onnodige transport 
bewegingen. De puinbreker wordt 
zo ver mogelijk gesitueerd  ten 
opzichte van de belendende 
percelen. Zodoende zal er zo min 
mogelijk hinder ontstaan. Het 
vrijkomende puin wordt met een 
mobiele puinbreker ter plaatse 
verwerkt en gebroken tot granulaat. 
Dit granulaat zal toegepast worden 
als funderingsmateriaal onder met 
name nieuwe infrastructuur. 

 



 

    
 

 

 
Hinderbeperking tijdens slopen 
Conform de met Wonam overeengekomen afspraken passen wij aanvullende hinder 
beperkende voorzieningen toe voor geluid, stof en trilling. Toch zal de sloop van de bouwdelen 
niet ongemerkt gaan en zult u merken dat wij aan het werk zijn. 
 
De belangrijkste van vele aanvullende voorzieningen die toegepast worden om de 
sloopwerkzaamheden zo ‘ongemerkt’ mogelijk uit te voeren zijn: 
− Voorbereidende werkzaamheden (stripsloop) uitvoeren met gesloten gevels  
− Toepassen van zo geluidsarm mogelijk materieel 
− Toepassen van geluidsarme methoden (knippen i.p.v. hakken waar mogelijk) 
− Continue monitoring trilling. (door Hanselman Groep) 
 
Helaas is het niet (altijd) mogelijk om sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast. 
Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken 
en voeren we metingen uit voor trillingen gedurende de totaalsloop.  
 
Stof bestrijden we door te sproeien, we sproeien bij de bron om wateroverlast te voorkomen. 
Stofoverlast naar de omgeving voorkomen we door het puin vochtig te houden.  
 
Transportroute 
De aan- en afvoerroute van ons materiaal/materieel zal volgens vooraf besproken routes 
lopen. Hetzij gedurende de stripsloop via de toegangspoort nabij de Zaagmolen, hetzij 
gedurende de totaalsloop tijdens de gecreëerde in- en uitrit via de Rondweg. Zodoende 
ontlasten wij de buurt voor zover dit mogelijk is. 
 
Werktijden 
De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal 
19.00 uur. Incidenteel zal er ook op zaterdag worden gewerkt. Wij zullen de 
transportbewegingen zo efficiënt mogelijk inplannen en zullen grote transportbewegingen 
zoals de aan- en afvoer van kranen indien mogelijk buiten de spitsuren verrichten. 
 
Einde sloopwerkzaamheden 
Het is de bedoeling om eind februari de sloopwerkzaamheden - behoudens onvoorziene 
omstandigheden - af te ronden. Vanaf dit moment zal bouwkundig aannemer Van Wijnen 
starten met de realisatie van de nieuwbouw. 
 
Vragen of opmerkingen 
Mochten er desondanks klachten zijn, of als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze 
melden op het telefoonnummer 088-2600112 of mailen naar kokermolen@bnext.nl. Wij zullen 
er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bnext Sloopwerken BV 


