
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief nummer 8 - sloop flats Hertogenlaan 
 
Kerkrade, juli 2022 
 
Beste bewoner, 
 
Voor u ligt de 8e nieuwsbrief van 
het project Rolduckerveld. Met de 
nieuwsbrieven willen we u 
informeren over wat er speelt op 
dit moment. Deze nieuwsbrief gaat 
over de sloop van de twee flats aan 
de Hertogenlaan.   
 
 
Al sinds 2019 wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de toekomst van het 
gebied. Met de sloop van de flats zal de omgeving binnenkort ook kunnen zien dat we 
aan de slag zijn en dat Rolduckerveld in de startblokken staat! 
 
Op woensdag 13 juli was er daarom een informatiemarkt voor buurtbewoners waar we 
meer hebben verteld over de plannen voor Rolduckerveld. Iedereen had de gelegenheid 
om vragen te stellen en kinderen konden meedoen aan allerlei activiteiten. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Sloop twee flats Hertogenlaan 
De twee flats aan de Hertogenlaan worden gesloopt. Sagro aannemingsmaatschappij 
Zeeland voert deze werkzaamheden in opdracht van HEEMwonen uit. Per 1 juli is de 
laatste bewoner verhuisd. Op het bouwterrein is camerabewaking. Woningen in de directe 
omgeving van de sloop zijn bouwkundig opgenomen door de sloopaannemer.  
 
De afgelopen periode hebben voorbereidende werkzaamheden voor de sloop 
plaatsgevonden. Gedurende de zomervakantie vindt de ‘grote’ sloop plaats van de flat aan 
de Hertogenlaan 295-493. Dat is de flat die het dichtst bij basisschool de Steltloper staat. 
Hieronder leest u welke werkzaamheden de komende periode plaatsvinden.  
 
Sloop eerste flat: Hertogenlaan 295 - 493 
De planning voor de sloop van de Hertogenlaan 295-493 is:  

 Momenteel wordt de flat asbestvrij gemaakt en wordt de flat gestript van diverse 
materialen.  

 1 t/m 5 augustus: voorbereidende werkzaamheden grote sloop: plaatsen 
bouwhekken op het schoolplein, wegafzetting laatste gedeelte van de 
Hertogenlaan, bij de Directeur Geurtsstraat, opzetten en testen kraan.  

 8 t/m 26 augustus: slopen flat  
 29 t/m 31 augustus: opruimen en schoonmaken schoolplein Steltloper  
 September: verwijderen begane grondvloer, kelders, fundering en bestrating.  
 Oktober: grond wordt geleverd en verwerkt, gras wordt ingezaaid.   

 
Sloop tweede flat: Hertogenlaan 95-293 
De planning voor de sloop van de Hertogenlaan 95-293 is: 

 Onlangs is gestart met het asbestvrij maken en daarna wordt deze flat voorbereid 
voor de sloop.  

 Oktober: slopen flat  
 November: verwijderen begane grondvloer, kelders, funderingen en bestrating.  
 December: grond wordt geleverd en verwerkt, gras wordt ingezaaid.   
 December: afvoeren bouwhekken, bouwketen e.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt 
Door de sloopwerkzaamheden kan er geluid- en/of stofoverlast ontstaan. Dit is helaas niet 
te vermijden, maar we doen er uiteraard alles aan om dit zo veel als mogelijk te beperken. 
Zo zal er tijdens de breekwerkzaamheden met water gesproeid worden om stofoverlast zo 
veel mogelijk te voorkomen. 
 
De werktijden van de aannemer zijn van 07.00 – 19.00 uur. Dit om ervoor te zorgen dat 
de sloop van de eerste flat voor de start van het nieuwe schooljaar is afgerond. 
 
De volledige sloop van beide flats is eind 2022 gereed. Alle partijen spannen zich in om 
de hinder voor omwonenden, de school en de kinderopvang tot een minimum te 
beperken.   
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

 Gemeente Kerkrade: 14 045 
 HEEMwonen: 045 - 645 44 44 
 Wonen Zuid: 088 – 665 36 53 

 
 Algemene info over het project is te vinden op kerkrade.nl/rolduckerveld 

 
 Het project Rolduckerveld is ook te volgen via Facebook: 

facebook.com/rolduckerveld  


