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Beste bewoner, ondernemer,  

 

De voorbereidende werkzaamheden op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de 

Generaal Vetterstraat zijn afgerond. Deze week is gestart met het bouwrijp maken van dit 

terrein. Naar verwachting wordt de vergunning voor de bouw van de tijdelijke huisvesting 

uiterlijk begin 2022 verleend. Daarna wil het schoolbestuur, stichting KBA Nieuw West, zo snel 

mogelijk starten met de plaatsing van de modules, zodat de basisschool na de meivakantie kan 

starten met de lessen op deze locatie. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de 

planning voor de bouw van de tijdelijke huisvesting van de basisschool. De basisschool, die tot 

nu toe bekend stond als De Elout, krijgt een nieuwe naam: de Leertuin. 

 

Bouwrijp maken 
Deze week begint de gemeente met het bouwrijp maken van de locatie. Grond wordt op juiste 

hoogte gebracht, ondergrondse olietanks worden verwijderd, licht vervuilde grond wordt 

afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. De werkzaamheden vinden plaats op 

werkdagen tussen 07:00- 17:00 uur.  Van 25 december tot en met 1 januari zullen er geen 

werkzaamheden plaatsvinden. Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden dan kunt u 

die sturen naar toezichthouder Gerco Stoffels: G.Stoffels@amsterdam.nl. Graag onder 

vermelding van ‘bouwrijp maken gemeentewerf’. 

 

Bouw tijdelijke huisvesting basisschool en groen schoolplein 

Begin januari starten de werkzaamheden voor de bouw van de tijdelijke huisvesting voor de 

Leertuin. De planning van het schoolbestuur voor de werkzaamheden is als volgt: 
- Op 10 januari 2022 starten de funderingswerkzaamheden. Er wordt niet geheid.  

- Vanaf 31 januari 2022 worden gedurende twee weken de modules geplaatst. De kraan 

en vrachtwagens rijden via de ingang van de werf, waardoor de hinder voor 

omwonenden zo veel mogelijk beperkt blijft.  

- Van 14 februari tot en met 11 maart 2022 wordt gewerkt aan de afwerking van de gevels 

en binneninrichting.  
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- De inrichting van het groene schoolplein loopt van 21 februari tot en met 15 april  

2022.  

- De verhuizing van de basisschool is 25 en 26 april 2021.  

- Basisschool De Leertuin start met de lessen in het nieuwe gebouw op 9 mei 2022.  

 

Er mag van maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 19:00 uur gewerkt worden. Incidenteel zal 

er op zaterdag worden gewerkt. Werken op zaterdag is toegestaan van 08:00 – 17:00 uur, mits 

het werk dan geen hinder veroorzaakt. De bouwwerkzaamheden zorgen wellicht voor enige 

hinder. Het schoolbestuur en de aannemer doen hun uiterste best die zo veel mogelijk te 

beperken. Mocht u vragen hebben, of overlast ervaren, over deze werkzaamheden dan kunt u 

contact opnemen met de project- en omgevingsmanager, Albèrt Duyst via 06 22 01 30 33 of 

duyst@destock.nl. Ook voor vragen en opmerkingen over de nieuwbouw en inrichting van het 

schoolplein kunt u bij hem terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichting KBA Nieuw West en de gemeente Amsterdam, 

 

 

Sietske Egas 

Projectmanager Gebiedsontwikkeling Schinkelhaven 

Gemeente Amsterdam 

 


