
De bouw van het  
36e hofje van Leiden, 
het Hof van Zurloh, 
verloopt voorspoe-
dig. Een groot deel 
van de geplande 
sloopwerkzaam-
heden is inmiddels 
afgerond. 

Als in de komen-
de weken het 
gebouw achter 

de gevel van Maison 
Zurloh is gesloopt, kan 
worden gestart met het 
trillingvrij plaatsen van 

de damwanden voor de 
fietsenkelder.
Om geluidsoverlast en 
eventuele schade aan 
andere panden te voor-
komen heeft Van Die-
men Sloopwerken de 
afgelopen maanden het 
grootste deel met klein 
materieel gesloopt. Ook 
het pand achter de gevel 
van Maison Zurloh zal 
op die wijze worden 
afgebroken. Langs de 
gevel van Maison Zur-
loh zijn zgn. doorloop-
containers geplaatst 
zodat voetgangers in de 

Breestraat veilig over 
het trottoir kunnen 
lopen. 
In oktober vorig jaar 
werd gestart met het 
project dat 20 pan-
den beslaat tussen de 
Breestraat en de Boter-
markt met het monu-
mentale pand van 
Maison Zurloh als blik-
vanger. 
Het nieuwe hof zal 
onderdak gaan bie-
den aan o.a. een Albert 
Heijn vestiging, 25 
woningen en een open-
bare fietsenkelder. 

Bouw nieuwe hofje 
loopt op schema

 Onttrokken aan het oog is 
tussen de Breestraat en de 
Botermarkt inmiddels een 
groot gat ontstaan waar het 
nieuwe hofje zal komen. 

 Op dit moment wordt de gevel van 
Maison Zurloh voorzien van windbok-
ken en een stalen stutconstructie waar-
na het achterliggende pand zal worden 
gesloopt. Hierna zal het sloopwerk zijn 
afgerond. 

 In maart zullen de voorbereidende 
werkzaamheden plaatsvinden voor de 
damwand. Het transport van de dam-
wanden en de heistelling loopt via de 
Botermarkt. De Botermarkt zal hiervoor 
een aantal ochtenden worden afgeslo-
ten tussen 07.00-10.00 uur. Dit zal op tijd 
gecommuniceerd worden met de direct 
omwonenden en belanghebbenden. 

 Vanaf begin april zullen in ca. 4 
weken de permanente damwanden en 
het tijdelijke stempelraam in de bouw-
put trillingvrij worden geplaatst. Via tril-
lingssensoren, die geplaatst zijn op alle 
belendende panden, wordt het inbren-
gen van de damwanden nauwgezet 
gemonitord. Deze sensoren worden con-
tinu (24/7) uitgelezen en via een online 
verbinding doorgezet naar de uitvoer-
der. Bij een overschrijding van de vastge-
stelde grenswaarden zal het werk direct 
worden stilgelegd. De werkzaamheden 
zullen pas weer aanvangen nadat de oor-
zaak en de oplossing voor de overschrij-
ding zijn vastgesteld.

 Nadat de damwanden zijn aange-
bracht zal gestart worden met het aan-
brengen van de funderingspalen. Ook de 
funderingspalen worden trillingvrij aan-
gebracht en voor de monitoring wordt 
dezelfde werkwijze gehanteerd als bij het 
aanbrengen van de damwanden.

 Nadat de funderingspalen zijn aan-
gebracht zal gestart worden met het 
ontgraven van de fietsenkelder. Deze 
graafwerkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd onder nauw toezicht van 
archeologen.

PLANNING

Voor vragen  kunt  
u contact opnemen 
met:  
Jan.vanmaanen@
oudendalgroep.nl, 
tel. 06-21285250. 

Daarnaast houdt 
Kenny van der 
Pouw Kraan (Van 
Diemen Sloop-
werken) dage-
lijks spreekuur van 
12.30-13.00 uur 
in de Bouwkeet op 
Botermarkt 16.
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Oudendal Groep 
Haagweg 13A  
2321 AC Leiden  
hofvanzurloh@oudendalgroep.nl 
www.oudendalgroep.nl/ 
hofvanzurloh 
tel. 071-2073230 

Wilt u deze nieuwsbrief  
voortaan digitaal ontvangen? 
Schijf u dan in op:
www.oudendalgroep.nl/
hofvanzurloh

DIGITAAL

Projectleider Jan van Maanen 
van de Oudendal Groep is dage-
lijks te vinden op de bouwplaats. 
Wij vroegen hem wat dit project 
bijzonder maakt.

Van Maanen: “Hof van Zurloh is 
een prachtig en tegelijkertijd 
complex project. Het is prach-

tig omdat een verrommeld stukje van 
Leiden wordt mooi gemaakt. Maar het 
is complex omdat het binnenstedelijk 
is en geklemd ligt tussen andere pan-
den die in gebruik zijn als woning 
of winkel. Daarnaast bestaat 
het complex uit twee 
gemeentelijke monu-
menten en een rijks-
monument, daar 
gaan we heel voor-
zichtig mee om. En 
als laatste wordt 
er onder het per-
ceel een fietsenkelder 
aangelegd. Dat alles 
maakt het leuk en uitda-
gend maar het heeft er ook 
voor gezorgd dat het lang duurde voor-
dat het project van start kon gaan.”

Van Maanen is tevreden dat de sloop niet 
tot veel overlast heeft geleid: “Van Die-
men Sloopwerken heeft bijna alles hand-
matig gesloopt en geen groot materi-
eel ingezet. Dat heeft tot veel minder 
geluidsoverlast geleid. Daarnaast heeft 
het ook geholpen dat het door corona 
veel stiller is in de stad. Dat maakt het 
transport van materieel en sloopafval 
een stuk eenvoudiger.”

Van Maanen leidde meerdere heront-
wikkelingen van de Oudendal Groep in 

Leiden, ook aan de Nieuwe Rijn, waar 
vier panden zijn gerestau-
reerd en die nu het Italiaan-

se restaurant Pavarotti 
herbergen. “Die pan-
den waren flink ver-
vallen en een was 
in de jaren zeventig 
op een niet zo fraaie 
manier verbouwd. Ik 

vind het prachtig om 
die panden terug te bren-

gen in de oude monumen-
tale stijl. We hebben veel moei-

te gestopt in het versieren van de gevels 
met authentieke elementen. Zo zijn we 

RONDLEIDING
Helaas is het tot nu toe van-
wege de Coronamaatrege-
len nog niet mogelijk geweest 
een informatiebijeenkomst 
te organiseren voor inwoners 
en ondernemers uit de buurt. 
Zodra het kan, zal er een rond-
leiding worden gegeven op 
de bouwplaats. Nadere infor-
matie hierover volgt. Wilt u 
zich alvast aanmelden voor 
de rondleiding? Mail dan 
naar: hofvanzurloh 
@oudendalgroep.nl.

    Projectleider Jan van Maanen:

‘Prachtig en complex project’
op zoek gegaan naar een steenbewerker 
die voor ons hardstenen gevelornamen-
ten met guirlandes heeft gemaakt. Ook 
bij het Hof van Zurloh besteden we heel 
veel aandacht aan het restaureren van 
details en het terugbrengen van histori-
sche elementen”, aldus Van Maanen. Alle 
gevels worden in nauw overleg met de 
gemeentelijk dienst ELO (Erfgoed Leiden 
& Omstreken) met zorg gerestaureerd. 

  Impressie van de gerestaureerde gevel 
van Maison Zurloh op de begane grond.

  Impressie van de 
gerestaureerde gevel 
van Breestraat 136.

Jan van 
Maanen
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