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De Japanse duizendknoop,  

een vilein plantje  

 

  

  

Informatiebijeenkomst 

De geplande informatie-

bijeenkomst op 24 maart jl.  

over de nieuwbouw 

hebben wij, gezien de 

situatie rondom het 

coronavirus, helaas 

moeten annuleren. Alle 

betrokkenen zijn hierover 

in kennis gesteld. Zodra de 

situatie het toelaat 

organiseren wij uiteraard 

opnieuw een bijeenkomst. 

Ondanks de perikelen 

rondom het coronavirus 

gaan de voorbereidingen 

voor de nieuwbouw door en 

wordt het bouwterrein 

verder klaargemaakt.  

 

Onderzoek 

In de afgelopen periode is 

er een ‘Niet-Geëxplodeerde 

Explosieven analyse’ 

uitgevoerd. Dit betekent dat 

is onderzocht of er zich in de 

bodem nog explosieven 

bevinden uit de Tweede 

Wereldoorlog die niet 

ontploft zijn en daarom 

een mogelijk risico 

kunnen vormen. Werk-

zaamheden in het kader 

van het opruimen van de 

niet-geëxplodeerde 

explosieven vinden deze 

week plaats. Pas nadat 

deze zijn afgerond, kan 

begonnen worden met 

graafwerkzaamheden 

ten behoeve van de 

bouw. Naar verwachting 

is dit in de week van 4 

mei.  

Japanse duizendknoop 

Op het bouwterrein is de 

Japanse duizendknoop 

aangetroffen. Een mooie 

naam voor een uiterst 

vervelend plantje. De 

sterke wortelstokken en 

stengels van deze plant 

kunnen namelijk schade 

veroorzaken aan 

gebouwen, funderingen 

leidingen en rioolbuizen. 

Het is dus zaak om deze 

groene woekeraar 

effectief te bestrijden.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.boswachtersblog.nl%2Fschoorlseduinen%2F2016%2F12%2F13%2Fgraafwerkzaamheden-natte-duinvallen-schoorlse-duinen-gestart%2F&psig=AOvVaw0xpDZpP6vH78I5Q1uZbtVK&ust=1585820968170000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi5ls75xugCFQAAAAAdAAAAABAQ


 

 

 

 

 

 

Dit is de tweede uitgave van het bouwnieuws van onze 

nieuwe locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de 

nieuwbouw informeren wij omwonenden en andere 

belangstellenden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.   
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Vragen tijdens de bouw? 

Voor vragen kunt u zich 

richten tot Herman den 

Besten, bouwadviseur. 

Herman is bereikbaar via  

het volgende e-mailadres: 

hdenbesten@traject.com 

 

 

Materialen   

Langzaamaan komen ook 

de eerste materialen 

binnen. Best spannend om 

de bakstenen in het echt 

te zien, te voelen en vast 

te houden. Maar wat zijn 

ze mooi! De bouw komt er 

meteen een stukje 

dichterbij door.  

Op de afbeelding rechts 

ziet u een voorbeeld van 

de bakstenen die straks de 

gevels zullen sieren.  
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