September 2017

Nieuwsbrief nieuwbouw Blekersduin Santpoort-Zuid
Geachte heer/mevrouw,
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV heeft een aanvullende opdracht gekregen van Dreef
Beheer B.V. voor de nieuwbouw van een supermarkt met 9 appartementen, 14 grondgebonden
woningen en een appartementen complex. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over
deze werkzaamheden. In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Inrichting bouwterrein
2. Bouwroute
3. Werkzaamheden
4. Planning
5. Contactgegevens

1. Inrichting bouwterrein
Het bouwterrein heeft één in- en uitrit, welke gelegen is aan de oostzijde ter hoogte van de entree
van de supermarkt. Voor de veiligheid is het terrein afgesloten met bouwhekken.
Op het Oranjeveld is een tijdelijke parkeervoorziening gemaakt welke vanaf de van Dalenlaan is
ontsloten.
Tijdens de diverse werkzaamheden wordt er rekening mee gehouden dat de Hummelhoek, de
Brederode Daltonschool, ’t Brederode Huys en de Dekamarkt goed en veilig bereikbaar blijven.
De bouwkeet wordt op het bouwterrein gesitueerd.
De bouwkraan staat in het midden van het bouwterrein, maar er zal ook met een mobiele kraan
gewerkt worden.
De milieustraat is voor de duur van de uitvoering verplaatst naar de Bloemendaalsestraatweg
voor de Dekamarkt.

2. Bouwroute
Het bouwterrein kan van een zijde door (vracht-) verkeer worden benaderd. De bouwroute vindt
plaats in zuidelijke richting via de Santpoortse Dreef, Middenduinerweg en Willem de Zwijgerlaan.
Afvoer van het bouwverkeer zal vanaf de Bloemendaalse straatweg via de Wijnoldy Danielslaan
plaatsvinden.

3. Werkzaamheden
In de komende maanden zullen kabels en leidingen worden omgelegd en riolering worden
aangebracht cq vervangen.

4. Planning
De planning van de bouwwerkzaamheden is als volgt:
Fase

Werkzaamheden

Datum

I

Bouwrijp maken terrein

Tot de jaarwisseling ‘17/’18

II

Start uitvoering supermarkt

Februari ‘18

III

Prognose start uitvoering woningen

Mei ‘18

IV

Prognose oplevering supermarkt en woningen

Voorjaar ‘19

V

Prognose start uitvoering appartementencomplex

Zomer ‘19

VI

Prognose oplevering appartementencomplex

Zomer ‘20

5. Contactgegevens
Bouwbedrijf M. J. de Nijs en Zonen BV
Postbus 1
1749 ZG WARMENHUIZEN
(0226) 397 000
info@denijs.nl
www.denijs.nl

Dreef Beheer BV
Beijneslaan 169a
1947 HK BEVERWIJK
www.dreefbeheer.nl

Met vriendelijke groet,
Yvonne Honig- de Jong

Dick Vink

Bedrijfsleider M.J. de Nijs en Zonen BV

Projectleider Dreef Beheer

