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Ontwikkelaar:

Beryllus Gamma Stolberglaan bv 

(Re.Shape - Naarden)

Opdrachtgever:

Amvest Investing management bv

Architect:

OPL architecten/re-designers - Utrecht

Constructeur:

Pieters Bouwtechniek- Utrecht

Aannemer;

Ballast Nedam West- Capelle a/d IJssel



INHOUD

 Aanrijroutes

 Bouwplaats

 Artist Impressie
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 Bouwplanning
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 Parkeren / Logistiek

 Bewuste Bouwers

 Afronding



AANRIJROUTES





BOUWPLAATS



ARTIST IMPRESSIE



BOUWROUTING

 Bouwrouting:

Blok A en Blok B -> 

Stallingsgarage -> 

Blok C en D



BOUWPLANNING

 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

 Stripsloop gereed

 Bouwkundige opname’s gereed

 Hoogtemetingen gereed

 Omleidingsroutes ingesteld

 Afstemming werkzaamheden 

met Gemeente zijn afgerond

 Totaalsloop gestart



BOUWPLANNING ONDER VOORBEHOUD

Totaal sloop bestaande gebouw

 Start ter plaatse van toekomstig gebouw A en B incl. overkluizing;

Medio januari tot en met maart 2019

 Gefaseerde sloop bestaande gebouw ter plaatse van toekomstig gebouw C en D 

1. 1e fase totaalsloop tot aan begane grond; medio februari tot en met ca. begin maart 2019 

2. aanbrengen damwanden rondom toekomstige stallingsgarage; ca. begin april t/m medio mei 2019

3. 2e fase  totaalsloop begane grond en kelder; ca. eind mei  t/m medio juni 2019.

4. sloopwerk gereed ca. half juli 2019



BOUWPLANNINGONDER VOORBEHOUD

Blok A en B

 Grondwerk ten behoeve van uitvoering heiwerk; ca. half maart  2019

 Aanbrengen in de grond gevormde palen; ca. begin april t/m ca. eind april 2019

 Maken funderingsbalken en begane grond vloer; ca. eind april t/m ca. half juni 2019

 Aanbrengen torenkraan 1 tussen; ca. eind mei 2019

 Ruwbouw; vanaf ca. half juni 2019 t/m ca. half mei 2020  

 Dakbedekking; ca. half februari 2020

 Gevelmetselwerk en kozijnen; ca. oktober 2019 t/m ca.  april 2020

 Afbouw; ca. maart 2020 t/m ca. oktober 2020

 Oplevering ca. half oktober 2020



BOUWPLANNINGONDER VOORBEHOUD

Blok C en D
 Grondwerk ten behoeve van uitvoering Heiwerk; ca. juli 2019

 Aanbrengen in de grond gevormde palen; ca. eind augustus t/m ca. eind september 2019

 Grondwerk bouwput stallingsgarage; ca. september 2019 

 Maken funderingsbalken/poeren en keldervloer; ca. begin oktober t/m begin november 2019

 Aanbrengen torenkraan 2 tussen blok C en D; ca. eind oktober 2019

 Betonwerk voor stallingsgarage incl. begane grondvloer; ca. eind oktober 2019 t/m ca. begin februari 2020

 Aanvullen tegen kelderwand en verwijderen damwanden vanaf ca. eind januari 2020 

 Ruwbouw; vanaf ca. febr. 2020 t/m ca. begin oktober 2020  

 Dakbedekking; ca. half september  t/m ca. half oktober 2020

 Gevelmetselwerk en kozijnen; ca. half juni 2020 t/m ca. half maart 2021 

 Afbouw; vanaf ca. begin november 2020 t/m ca. begin juni 2021

 Oplevering vanaf ca. half mei 2021. 



BOUWPLANNING

Totaal oplevering project 
 Geplande opleverdatum; ca. medio juni 2021



COMMUNICATIE

Informatie gedurende bouwproces;

 Op de website van Bezuidenhout zal regelmatig relevante informatie worden geplaatst 
met betrekking tot het project.

 In geval van overlast gevende bewerkingen en of handelingen voor de directe omgeving 
zal er een informatiebrief verspreid worden.

 Ballast Nedam heeft dit project een emailadres aangemaakt: 

Nieuwbouwstolberglaan@ballast-nedam.nl 
Eventuele vragen/opmerkingen/ schademeldingen kunnen hier naar toe worden 
gestuurd.

 De bedoeling is dat er maandelijks een overleg wordt gehouden (klankbord groep) 

waar wij met enkele afgevaardigden van bewoners van gedachte kunnen wisselen. 



PARKEREN / LOGISTIEK

Parkeren;

Tijdens sloop en de eerste ruwbouw werkzaamheden parkeren op eigenterrein

In een latere fase van de bouw pendelen van parkeerplaats naar de bouwplaats

Logistiek;

Tijdens de bouw maken we gebruik van een buffer locatie tijdens de aanvoer van de 
benodigde materialen.

Om de transport bewegingen van en naar de bouwplaats op een veilige manier te laten 
verlopen worden er verkeersregelaars ingezet.

Doordat de Wilhelminastraat gedurende bouwperiode wordt afgesloten zullen er 
alternatieve aanbiedt plaatsen worden vastgesteld voor het huisvuil. De ondergrondse 
vuilcontainers zijn dan namelijk niet te bereiken voor de HMS. Nadere info volgt.  



BEWUSTE BOUWERS



AFRONDING PRESENTATIE 

Vragen ?

Mocht u nog vragen hebben dan wel opmerkingen / tips/ aanbevelingen verzoeken wij u 
het reactie formulier in te vullen en te mailen naar 

Nieuwbouwstolberglaan@ballast-nedam.nl 

Bedankt voor de aandacht.

.


