
 

 

 

 

Datum:  30 augustus 2012   

Onderwerp: Sloop winkelcentrum Kraaiennest en garage Kleiburg/Koningshoef 

 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze brief informeren wij u over de aanstaande sloop van het winkelcentrum Kraaiennest en 

de bovengelegen garage Kleiburg/Koningshoef. De winkelunits bij de garage Klieverink behoren 

ook tot het winkelcentrum Kraaiennest en zullen ook gesloopt worden, met behoud van de garage 

Klieverink. 

Planning (onder voorbehoud) 

De voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de sloop starten eind augustus en de sloop is gereed in 

mei/juni 2013.  

1
e
 fase winkels Klieverink en loopbrug Kleiburg 

- Voorbereidende werkzaamheden (strippen, nutsvoorziening en asbestsanering) gereed 

oktober 2012 

- Start slopen oktober-november 2012 

- Slopen gereed november-december 2012 

2e fase winkelcentrum Kraaiennest en parkeergarage. 

- Voorbereidende werkzaamheden (strippen, nutsvoorziening) gereed november 2012 

- Asbestsanering november 2012 tm januari 2013 

- Start slopen januari 2013 

- Slopen gereed mei-juni 2013 

 

Tijdelijke maatregelen 

• Het sloopterrein wordt met bouwhekken afgezet. De ingang voor bouwverkeer bevindt zich 

halverwege het gebouw aan de Karspeldreef (zie kaart: 1). Een tweede ingang bestemd voor 

nood- en hulpdiensten, bevindt zich in de hoek bij Laag Koningshoef en is bereikbaar via de 

Oliepalmstraat (zie kaart: 2).  

• Ook voor de sloop van de units bij Klieverink zal het bouwverkeer via de Karspeldreef het 

terrein oprijden (zie kaart: 3).  

• De route tussen Kraaiennest en Kleiburg blijft in gebruik met uitzondering van de korte 

periode tijdens de sloop van de loopbrug.  

• Voetgangers kunnen langs het werk lopen, de smalle doorgang tussen de garage en het 

gebouw van de Bonte Kraai (zie kaart: 4) wordt echter afgesloten.  
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Na de sloop 

Na de sloop wordt het terrein geëgaliseerd en met gras ingezaaid. Het terrein is bestemd voor 

een nieuwbouwontwikkeling van woningen en sociaal maatschappelijke voorzieningen. 

 

Contact 

Heeft u vragen over deze brief dan kunt u bellen met het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, 

tel. 020 569 32 60. Voor andere vragen en klachten over de openbare ruimte kunt u terecht bij het 

Meldpunt Openbare Ruimte van het stadsdeel, tel. 14 020 of via www.zuidoost.amsterdam.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Nancy Wilmink 

Assistent  Projectmanager K-buurt 
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