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De zonnepanelen op het dak 

zijn functioneel en de 

warmtepompen voor de 

verwarming en warm water 

draaien. Alle voorbereidende 

werkzaamheden voor de 

oplevering zijn ingepland en 

lopen. Dit betekent dat de 

kwaliteit wordt beoordeeld 

en de installaties worden 

getest.  

Verwachte oplevering 

Het is aftellen! Nog een paar 

dagen en dan is de 

oplevering een feit! Exact op 

de vooraf aangegeven 

datum: een compliment voor 

de bouwers. Op 12 april 

ontvangen we de sleutel en 

starten we met de inrichting 

en voorbereiding voor de 

verhuizing, medio juni.  

 

Wolkenplafond 

Na oplevering zal spoedig een 

moment gezocht worden 

waarop cliënten, personeel en 

omwonenden kennis kunnen 

maken met het gebouw en op 

deze wijze een indruk krijgen bij 

het nieuwe gebouw.  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Vorderingen bouw  

De werkzaamheden lopen 

op planning. Alle woningen 

op de begane grond zijn zo 

goed als gereed. De 

laatste details worden door 

Hendriks afgerond. Ook de 

algemene ruimtes krijgen 

steeds meer vorm en in de 

gangen siert het 

fotobehang de wanden. U 

ziet het: het gebouw krijgt 

steeds meer uitstraling.  

Fotobehang 
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Inrichting tuin|terrein 

De tuin begint al goed vorm 

te krijgen. De buitenberging 

is geplaatst, de wadi en de 

paden zijn zichtbaar en de 

terrassen van de woningen 

zijn al gereed. Nu is gestart 

met de bestrating. De 

aannemer werkt van 

achterop het terrein richting 

de Hoofdstraat. De 

fruitbomen van De Hoge Hof 

zijn verplaatst naar de 

nieuwbouw. 

 

  

Fruitbomen 

  

Berging 

 

                                                                             

          

             

 

 

Dit is een uitgave van het bouwnieuws van onze nieuwe 

locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de nieuwbouw 

informeren wij bewoners, omwonenden en andere 

belangstellenden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.   
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Bouwnieuws 

U ontvangt nog een laatste uitgave 

van het bouwnieuws. Daarin blikken 

we terug op de oplevering van de 

nieuwbouw. En bij de oplevering 

van de nieuwbouw, maken we ook 

de nieuwe naam bekend! We 

houden u graag op de hoogte! 

 


