
   

 

Het Landgoed 

 
 
Hierbij ontvangen jullie de vierde 
nieuwsbrief over de bouw van jullie 
nieuwe huis in Het Landgoed in 
Nobelhorst. Met deze brief willen wij 
informatie delen over de voortgang 
en andere zaken rondom de bouw.   
 
Wij zullen geregeld een nieuwsbrief 
versturen om jullie zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden.  
 
Veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief! 
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STELT ZICH VOOR.... 
Tijdens het bouwtraject zal het 

uitvoeringsteam zorgdragen voor een goed 

lopend bouwproces. Graag geven we een 

kijkje achter de schermen en stellen we 

collega’s voor welke betrokken zijn bij het 

bouwproces. In deze nieuwsbrief:  

 

PROJECTLEIDER; 

Ik ben Bernard Jonker en 

sinds augustus 2008 

werkzaam bij Dura Vermeer 

Bouw Hengelo. Sinds 2016 ben 

ik projectleider van de 

woningbouw in Nobelhorst. 

Na mijn HBO-diploma te 

hebben behaald, ben ik als 

trainee bij Dura Vermeer 

begonnen. Uiteindelijk ben ik 

via de werkvoorbereiding 

/BIM-engineering doorgegroeid naar 

projectleider. Het mooiste aan mijn werk 

vind ik dat ik iedere dag bezig ben met het 

realiseren van de droom van onze kopers. 

 

VOORTGANG BOUW  
De eerste werkzaamheden welke zullen 

plaats vinden is het heien van de palen. Een 

heipaal is gemaakt van prefab betonplaten 

en wordt in de zachte bodem gedreven 

(heien genaamd).  

 

Deze heipalen zijn benodigd om het gewicht 

van een bouwwerk over te brengen op de 

draagkrachtige laag. Boven op de heipalen 

komen prefab funderingsbalken. Deze 

balken worden gemonteerd m.b.v. een 

kraan. Op deze funderingsbalken komt de 

begane grondvloer te liggen.  

 

Gemiddeld worden er per dag 25 palen 

geheid. Maar dit is natuurlijk erg afhankelijk 

van verschillende factoren (te denken aan 

vorst, hardheid grond etc.) Het heien voor 

fase 2 start in week 11. In week 18 worden de 

heiwerkzaamheden voor fase 3 opgepakt en 

aansluitend voor fase 1 (dit betreft een 
prognose, hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend). 

 

KIJKMIDDAGEN 
Het bezoeken van het bouwterrein is i.v.m.  

veiligheid niet toegestaan. Natuurlijk 

begrijpen we dat jullie erg graag de 

mogelijkheid krijgen om de voortgang van je 

nieuwe huis te bewonderen. Daarom 

organiseren we iedere laatste donderdag 

van de maand van 15.30 tot 16.30 uur een 

kijkmiddag! De eerste kijkmiddag zal 

plaatsvinden op donderdag 26 april.  

Op dit momenten is bij de woningen van 

fase 2 de fundatie nagenoeg gereed. Bij de 

eerste woningen in de bouwroute is ook al 

de begane grondvloer aangebracht. Begin 

mei zal gestart worden met de eerste 

betoncasco’s. Voor de huizen van fase 1 en 

3 is dan nog niets te zien. Natuurlijk zijn 

jullie wel van harte welkom! 

Omdat veiligheid bij ons hoog in het vaandel 

staat, zijn kinderen onder de 10 jaar niet 

toegestaan op de bouwplaats. 
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 AANSLUITING NUTS 
We krijgen diverse vragen over de 

problematiek rondom de nutsaansluitingen.  

Ook wij worden hier regelmatig mee 

geconfronteerd. Dit heeft geleid tot 

vertraging bij de bouw van diverse 

woningen in Nobelhorst.  

 

Wij hebben hier als particuliere partij weinig 

tot geen invloed op. De overheid bepaald 

welke netbeheerder verantwoordelijk is 

voor de provincie. De netbeheerder heeft 

contractafspraken met onderaannemers 

welke de aansluitingen leggen. Wij hopen 

tevens op een positieve draai vanuit de 

overheid om extra capaciteit bij deze 

partijen te krijgen en dat aan het einde van 

het jaar het invoeren geen belemmering 

mag zijn.   

 
 

WIST JE DAT? 
- De heipalen voor de woningen wel 

22 meter lang zijn?  
- Voor de berging een heipaal van 8 

meter wordt gebruikt? 
- Er in totaal ruim 560 heipalen 

worden gebruikt voor veld 7 fase 1 

t/m 3.  
- Er 1945 strekkende meter 

funderingsbalk onder de woningen 

wordt aangebracht, oftewel bijna 2 

kilometer!  
- Wij veel zin hebben in de 

buurtborrel volgende week 

donderdag! Jullie toch ook? 

VERHUIZEN? 
Als je verhuist tijdens de bouw, denk er dan 

aan om jullie nieuwe adres door te geven. 

  

VRAGEN? 
Hebben jullie nog vragen na het lezen van 

deze nieuwsbrief? Hebben jullie nog leuke 

suggesties voor de volgende nieuwsbrief? 

Laat het ons weten…  

 

Jeroen Zwijnenberg.  

Fase 1 bnr: 1, 2 en 8 t/m 

30 en 63 en 64 

 

 

 

 

 

 

 

Heleen Krabbe  

Fase 2 bnr: 31 t/m 49 

Fase 3 bnr: 3 t/m 7 en 

50 t/m 62 

 

   


