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Verbouwing Mennistenerf Fase I 

De aannemer is 20 maart begonnen met de verbouwing. De bouwketen zijn gearriveerd en geplaatst 

op het gras aan de achterzijde. Het terrein is afgezet met hekken en dat betekent dat de 

achteringang niet meer in gebruik is. Inmiddels zijn de heipalen geslagen aan de achterzijde (Menno 

Simonszstraat) ten behoeve van de uitbouw. Daarna is de grond afgegraven ter plaatse de 

achteringang om alle leidingen en afvoeren aan te leggen. 

 

Binnen is de aannemer inmiddels begonnen met het plaatsen van het stofschot (rode lijn tekening), 

deze loopt van de lift tot aan het secretariaat. De toiletgroep is gedeeltelijk ontmanteld en verplaatst 

naar de hal. Daar worden twee toiletten gemaakt om tijdens de verbouwing te gebruiken. 

In de week van 27 maart zal begonnen worden met de fundering voor de uitbouw achterzijde, daar 

waar nu de grond is afgegraven en de heipalen zijn geslagen. De huidige toiletten worden verder 

ontmanteld en het stofschot zal gesloten worden waardoor er één lange wand ontstaat. Achter het 

schot zal de aannemer de muren uit gaan zagen en slopen. Dat zal geluidsoverlast geven. 

De werkzaamheden op een rijtje 

- Aan de achterzijde buiten zal de fundering gestort worden; 



- De huidige plaats van de toiletten wordt afgesloten, de toiletten worden verplaatst naar de 

hal; 

- Vanaf de lift tot aan secretariaat wordt een houten stofschot geplaatst; 

- De muren van de ruimten achter het stofschot worden ingezaagd en afgebroken; 

 

Achteringang 

De ingang achterzijde is buiten gebruik. U kunt overdag gebruik maken van de deur nabij de 

kantorenunits naast de keuken. Dit wordt aangegeven met borden. Indien u een druppel heeft kunt u 

ook gebruik maken van de ingang bij Menno Simonszstraat. In de avond kunt geen gebruik maken 

van een alternatieve ingang aan de achterzijde als u geen druppel heeft. De ingang voorzijde is dan 

voor u de enige ingang. 

 

Parkeren 

Door de activiteiten aan de achterzijde is de beschikbaarheid van parkeerruimte minder dan u 

gewend bent. De aannemer probeert het aantal obstakels van vrachtwagens en materieel beperkt te 

houden maar u zult begrijpen dat een dergelijke verbouwing altijd zorgt voor aanwezigheid van 

auto’s en bouwmaterialen. Wij doen een beroep op uw begrip en vragen u eveneens om slechts te 

parkeren in de daarvoor aangewezen plaatsen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bouwteam Mennistenerf 

 


