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Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag informeren wij u over de stand van zaken rondom de sloop van de 

woningen aan de Middeldorpstraat 22 tot en met 36 in Amstelveen. Op 25 

augustus j.l. heeft u van ons een brief ontvangen met de aankondiging van de 

sloop als voorbereiding op de verbreding van de A9. Begin september is 

daadwerkelijk gestart met de sloop. De sloper heeft de panden onbewoonbaar 

gemaakt en de nutspartijen zijn gestart met afsluiten van het gas, water en licht.  

 

Bij het afkoppelen van elektra is een mogelijke bodemverontreiniging 

aangetroffen. Als gevolg daarvan moet er nu een aanvullend bodemonderzoek 

uitgevoerd worden om te bepalen of en in welke mate de grond verontreinigd is. 

Tot die tijd mag de sloper geen werkzaamheden uitvoeren waarbij grond wordt 

verplaatst.   

 

Voor het aanvullend onderzoek zal binnenkort het veldwerk starten. Het veldwerk 

neemt circa 5 weken in beslag. Op basis van de resultaten bepalen wij het 

vervolgtraject. Dit kan bestaan uit het regulier uitvoeren van het werk of het 

treffen van aanvullende maatregelen.  

 

Wij zullen u eind november, na oplevering van het onderzoek, informeren over de 

resultaten en de planning van de sloopwerkzaamheden. In de tussentijd kan wel 

de elektra worden afgekoppeld en worden de trappen en vloeren uit de woningen 

verwijderd.  
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Wij realiseren ons dat het aanzicht op deze woningen momenteel geen prettig 

gezicht is. Daarom streven wij ernaar om het werk zo spoedig mogelijk te laten 

verlopen. Maar wij hopen dat u begrijpt dat wij in dit soort situaties strenge regels 

dienen te volgen.  

   

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Namens het projectteam A9 Badhoevedorp – Holendrecht 

Kees Abrahamse 


