
Informatieavond sloop 
Ursulastraat 30 - 228



Programma

• Korte projecttoelichting SUPERLOCAL

• Presentatie sloop Ursulastraat

• Vragenronde sloop Ursulastraat



Korte toelichting SUPERLOCAL project



Basis
Ontwikkeling100 - 200 woningen 

IBA-waardig
Hergebruik van alle aanwezige 

kwaliteiten, elementen, grondstoffen, 
materialen en het aanwezige 

gedachtegoed voor ontwikkeling ‘basis’

+

Recycle stad
Energie stad
Flexibele stad



NULMETING
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UITVOERING SLOOP URSULASTRAAT

TRADITIONELE SLOOP



Ontwikkeling 
EXPOGEBOUW

2015 2016 2017 2018 2019 2020 +



2015 2016 2017 2018 2019 2020 +

Vervolgfasen….

• Het eindbeeld is nog afhankelijk van 
een groot aantal onderzoeksresultaten

• Op korte termijn start 
stedenbouwkundig ontwerp

• Inmiddels klankbordgroep ontstaan 
overleg met bewoners uit de wijk

– Organisatie van gethematiseerde 
bijeenkomsten



Presentatie sloop Ursulastraat



Asbestsanering en sloop flat Ursulastraat



Even voorstellen

• Jurgen van de Put: projectleider

• Pieter Scheer: werkvoorbereider

• Roy Oosterholt: uitvoerder

• Ronnie te Veluwe: communicatie



Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

• Hoofdkantoor Lichtenvoorde

• Landelijke projecten op gebied van asbest, sloop, sanering en infra

• Eigen aansturend personeel en materieel (o.a. asbestverwijdering)

• In bezit van alle vereiste certificaten



Impressie aantal projecten



Wat gaan we doen aan de Ursulastraat?

• Inrichten werkterrein

• Bouwkundige opnamen*

• Asbestsanering

• Strippen flat

• Afhijsen Expo gebouw*

• Slopen hoogbouw

• Slopen fundaties en kelders

• Mobiel breken van                                                                                     
steenachtige materialen



Mobiel breken

• Beperken transportbewegingen

• Binnen wet-
en regelgeving



Bouwkundige 
opnamen

• Tot 25 meter: binnen- en
buiteninspectie inclusief
foto’s

• 25 - 50 meter: visuele
buiteninspectie inclusief
foto’s



Afhijsen Expo gebouw



Planning op hoofdlijnen

• Plaatsen hekwerk: a.s. maandag 19 juni 2017

• Start asbestsanering: maandag 26 juni 2017

• Afhijsen Expo gebouw: week 43 (rond 25 oktober 2017) 

• Start sloopwerkzaamheden: maandag 30 oktober 2017

• Oplevering sloop flat Ursulastraat: week 5 2018



Voorkomen overlast (stof, geluid, trillingen) 

• Sproeien op de sloopbron 

 geen nevelkanon i.v.m. omgeving

• Vloeien vanuit flat



Voorkomen overlast (stof, geluid, trillingen) 

• Inpandige stortkoker (liftschacht)

• Inzet geluidsarm materieel 

• Zoveel mogelijk vergruizen                                                                                                   
(gecontroleerd samenpersen)                                                                                                  
i.p.v. prikken en hakken

• Monitoren geluid en trillingen

• Geen sloopwerkzaamheden                                                                                      
op hoogte boven windkracht 6



Projectlocatie



Aan- en afvoerroute

Jonkerbergstraat,                                                                                            
Ursulastraat,                                                                                                           
Vroenstraat,                                                                                                 
Voorterstraat.



Allerbelangrijkste: COMMUNICATIE

• Informatiebrief en -avond

• Telefoonnummer Roy op hekwerk (laagdrempelig en snelle actie)

• Eigen calamiteitendienst

• Dagelijkse inspectie wegen en hekwerk

Roy “aanschieten” in directiekeet

• Vragen/klachten:      Telefonisch

Per mail en/of website:

www.dusseldorp.nu/projecten/sloop-flat-kerkrade

www.superlocal.eu/omwonenden

• “App” over voortgang, planning, vragen en eventuele klachten

http://www.dusseldorp.nu/projecten/sloop-flat-kerkrade
http://www.superlocal.eu/omwonenden


Hartelijk dank voor uw aandacht.

Vragen?


