
 

  Meer dan bouwen 

 

Bouwnieuws 
42 huurappartementen Oranjepark Ermelo 

Beste buren, 
 
Bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving zijn altijd merkbaar. Binnenkort starten wij, in opdracht van 
woningcorporatie UWOON, met de bouw van 42 huurappartementen in woonwijk Het Oranjepark. U als 
buur, bent vast benieuwd naar de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en wat dit voor u betekent.  
 
Ons ‘Bouwnieuws’ houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het nieuwbouwproject. Denk 
hierbij aan informatie over de geplande werkzaamheden en de voortgang van de bouw. Ons 
‘Bouwnieuws’ vindt u met regelmaat in uw brievenbus.  
 
In deze uitgave van ‘Bouwnieuws’ leest u meer over: 

• Omschrijving project 

• Werktijden bouwplaats 

• Start werkzaamheden 

• Stand van zaken 

• Planning 

• Wat te doen bij hinder 
 

Projectomschrijving 
De komende periode realiseren wij 42 huurappartementen, verzameld in 1 gebouw over 5 bouwlagen 
met bergingen op de begane grond. Wij voeren deze werkzaamheden uit in opdracht van 
woningcorporatie UWOON. 
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Werktijden bouwplaats 
Volgens de omgevingsvergunning zijn onze werktijden van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 
19.00 uur. In de praktijk werken wij van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur. Wanneer wij door 
(van tevoren bekende) omstandigheden hiervan afwijken, informeren wij u hierover.  
 
Start werkzaamheden 
Begin week 45 (maandag 7 november 2022) starten wij met de inrichting van het bouwterrein voor het 
realiseren van de toekomstige woningen. Direct aansluitend starten wij met de eerste 
bouwwerkzaamheden, het storten van de fundering.  
 
Voor de veiligheid van de omwonenden en omgeving, hebben wij bouwhekken geplaatst en staan de 
bouwwegen en toe- en uitritten duidelijk aangegeven. De keten worden in week 45 op vrijdag 11 
november 2022 geplaatst. 
 
Stand van zaken 
De voorbereidende werkzaamheden (grondwerk en boren van de bronnen voor de verwarming) zijn 

reeds uitgevoerd. De werkvoorbereiding is in volle gang, zodat de bouw soepel kan verlopen.  

Planning 
Tot aan de kerst 2022 maken wij de fundering en de begane grondvloer klaar en na de kerst starten wij 
met de ruwbouw. Met ruwbouw bedoelen wij: het storten van de constructieve vloeren en het plaatsen 
van de dragende wanden. Hiermee starten ook de gevelwerkzaamheden, het aanbrengen van het 
metselwerk en het plaatsen van de kozijnen en dakbedekking.  
 
Rondom de zomer van 2023 verplaatsen de werkzaamheden zich meer naar binnen toe en starten wij 
met de afbouw. Onder de afbouw verstaan wij: het plaatsen van binnenwanden, het aanbrengen van 
tegelwerk, het uitvoeren van stukadoorswerkzaamheden en het plaatsen van binnenkozijnen en -
deuren. In het najaar van 2023 wordt het gebied rondom de bebouwing ingericht. 
 
Belangrijke momenten binnen de planning:  
1. Inrichting bouwterrein – 7 november t/m 14 november 2022 
2. Fundering en begane grondvloer - november t/m december 2022 
3. Ruwbouw - januari 2023 t/m augustus 2023 
4. Start afbouw - augustus/september 2023 
5. Afronding - 1e/2e kwartaal 2024 
 
Mocht de planning veranderen, dan brengen wij u hiervan op de hoogte. 
 
Eventuele hinder 
Wij doen ons best de hinder voor u, als omwonende, tot een minimum te beperken. Maar 
bouwwerkzaamheden zijn altijd merkbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ervaart u - ondanks onze 
inzet - toch grote hinder, neemt u dan contact op met de uitvoerder, de heer Peter de Jong. Hij is 
bereikbaar via Van Wijnen Harderwijk op telefoonnummer 0341-55 36 44. 
 
Tijdens de ruwbouwwerkzaamheden dient een aantal grote materialen te worden aangevoerd. Het gaat 
voorkomen dat in deze periode, meerdere malen per week grote vrachtautocombinaties materialen 
komen brengen.  
 
Om hinder voor de nabij gelegen omgeving en u - als omwonende - te beperken, verplichten wij het 
bouwverkeer vanaf de A28 afrit 12 (Ermelo) de Harderwijkerweg (N303) te volgen. Onderstaande 
afbeelding laat de route van het bouwverkeer zien. 
 
Om parkeeroverlast in de wijk te voorkomen, realiseren wij tijdelijk een parkeerterrein op onze 
bouwplaats. Wij verplichten bouwplaatsmedewerkers en bezoekers, gedurende de 
bouwwerkzaamheden, hier te parkeren. Hieronder ziet u de bouwplaatsinrichting van het project. 
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Afbeelding 1: route bouwverkeer 
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Afbeelding 2: bouwplaatsinrichting en parkeerplaats op bouwterrein 

 

 

 

Medewerking gevraagd 
Ook vragen wij uw medewerking. Het aanrichten van vernielingen, maar ook diefstal of het spelen van 
kinderen in en om de bouwplaats, zijn zaken waar uw oplettendheid preventief kan werken. Voor een 
telefonische melding buiten kantooruren (noodgevallen) kunt u contact opnemen met Van Wijnen  
Midden, telefoonnummer: 0341- 56 77 38.  
 
Vragen? 
Voor vragen en/of opmerkingen over de bouwplaats en voortgang van de werkzaamheden of wanneer 
de inzet van een EHBO’er/BHV’er op de bouwplaats is vereist, kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met de uitvoerder, de heer Peter de Jong. Hij is bereikbaar via Van Wijnen Harderwijk op 
telefoonnummer 0341-55 36 44. 
 
Met vriendelijke groet, 
Van Wijnen Harderwijk 
 
 
Hendry van Riesen 
Projectleider 

 


