
Voorbereiding op de  
renovatie 

 

Bewonersinformatie over de uitvoering van de  

Hobbemalaan 1 t/m 28, Ruysdaellaan 1 t/m 28 en  

Vermeerlaan 2 t/m 28 (evenhuisnummers) in Soest 

Straat 

 

Datum 



B E W O N E R S I N F O R M A T I E  

> Voorbereiding op uw nul-op-de-meterwoning 

Nieuwegein, september 2017 

  

  

Geachte bewoner(s), 

  

Binnenkort start BAM in opdracht van Portaal met de werkzaamheden aan uw woning. U 

ontvangt deze brochure voordat wij starten met de werkzaamheden in uw woning. De informatie 

is een aanvulling op de bewonersinformatie die u al van Portaal ontving. 

 

In deze informatiebrochure beschrijven we waar u in en om uw woning ruimte vrij dient te 

maken voor de werkzaamheden en wat te doen bij schade veroorzaakt door onze 

werkzaamheden. 

 

De planning in deze brochure laat zien welke werkzaamheden wij in welke week in uw woning 

uitvoeren. Wij rekenen in hele dagen, maar in de praktijk is ons team niet altijd de hele dag in 

uw woning aan het werk.  

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Op de achterzijde van deze 

brochure staat hoe u ons kunt bereiken en wat te doen bij calamiteiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

BAM Wonen 

 

 

Lars Kuipers en Jan Pieter van der Giessen 

Uitvoerders en uw aanspreekpunt op de bouw 
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1  Tijdens de werkzaamheden  

1.1  Inleiding  
Wij weten dat voor een succesvolle woningverbetering duidelijke communicatie naar u als 

bewoner essentieel is. Zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden. Mocht u vragen hebben 

aan BAM, neem dan contact met ons op. Op de achterzijde van deze brochure staat hoe u onze 

contactpersonen (uitvoerders en werkvoorbereider) kunt bereiken bij vragen en bij calamiteiten. 

 

 Overdag kunt u terecht in de gezamenlijke huiskamer 

De rustwoning aan het Van de Veldeplantsoen 4 fungeert als gezamenlijke en gedeelde 

huiskamer voor u en uw buurtbewoners en is bereikbaar met een lift. De woning is 

gemeubileerd en er is Wifi zodat kinderen er bijvoorbeeld hun huiswerk kunnen maken en 

volwassenen zich kunnen ontspannen. Wij verzoeken u de woning na gebruik netjes en 

schoon achter te laten, de sleutel terug te hangen in het sleutelkluisje en niet binnen te roken. 

De uitvoerder legt u uit hoe u voor, tijdens en na werktijd toegang heeft tot de rustwoning.  

  

 Asbest saneren 

Eventueel asbest in de woningen wordt – afhankelijk van waar het zich bevindt – behandeld of 

verwijderd. Onze asbestsaneerders doen dit volgens de wettelijke regels en eisen. U hoeft zich 

dan ook geen zorgen te maken en u kunt gewoon in uw woning blijven wonen.  

 

 Huisdieren 

Tijdens de werkzaamheden kan uw deur regelmatig openstaan als onze werklieden in- en 

uitlopen. Ook als de nieuwe gevels geplaatst worden, zijn uw ramen en deuren geopend. Onze 

werkzaamheden brengen extra geluid met zich mee zoals boren en zagen. We beseffen ons dat 

dit voor huisdieren de nodige overlast kan geven. Daarom adviseren wij u om tijdig maatregelen 

te nemen voor uw huisdier, zoals het elders onderbrengen van honden en/of katten.  

 

 Geen warm water 

U heeft tijdelijk geen warm water en verwarming. Wij demonteren uw cv en sluiten vervolgens 

de nieuwe installatie voor warmte (de warmtepomp) aan. Bij koude dagen zorgen wij voor 

tijdelijke verwarmingsvoorzieningen zoals een elektrische kachel. Op de dag dat wij het 

bestaande glas verwijderen en uw nieuwe gevel plaatsen, kunnen wij uw woning helaas niet op 

temperatuur houden. U bent dan van harte welkom in de rustwoning.  

 

 Tijdelijke stroomonderbreking 

Tijdens onze werkzaamheden moet op sommige momenten de hoofdschakelaar van de stroom 

worden uitgezet. Aan het einde van iedere werkdag heeft u weer de beschikking over stroom. 

Laat het de uitvoerder weten als uw apparatuur continu stroom nodig heeft. 

 

 



 

 

Wat kunt u verwachten? Waar? Hoelang? Graag uw aandacht voor: 

Uw deuren staan open Begane grond Regelmatig tijdens de werk-

zaamheden  

Huisdieren 

Geen warm en/of koud 

water 

Uw hele woning Één dag Maak gebruik van de douche-

voorziening in de rustwoning 

Stroomonderbreking Uw hele woning Incidenteel moet de hoofd-

schakelaar van uw stroom uit 

Belangrijke apparatuur? Laat het 

de uitvoerder weten  

Wegafzettingen In uw woonomgeving 

of straat 

Bij alle bouwkraan-

werkzaamheden 

Let op of uw kinderen achter de 

linten/hekken blijven,  

volg waarschuwingssignalen op 

Hijswerkzaamheden  In uw woonomgeving Tijdens het plaatsen van de 

gevels en daken 

U bent welkom in de rustwoning 
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1.2  Veiligheid  
Tijdens onze werkzaamheden verandert uw woning, straat en wijk. Wij plaatsen bijvoorbeeld 

een steiger rondom het woningblok, brengen bouwmaterialen en containers mee en verrichten 

hijswerkzaamheden met een bouwkraan. Graag vragen we uw aandacht voor de veiligheid 

tijdens de werkzaamheden. 

 

Hijswerkzaamheden 

Voor het plaatsen van de nieuwe dak- en gevelelementen werken wij met een bouwkraan. Wij 

informeren u wanneer wij hijswerkzaamheden voor uw woning verrichten en wat wij daarbij van 

u verwachten. De wet schrijft ons voor dat alléén bouwpersoneel zich mag bevinden binnen het 

draaibereik van de bouwkraan of in de woning waarvoor hijswerkzaamheden worden verricht. 

We vragen u achter de linten en hekken te blijven. Daarnaast vragen wij u uw woning 

kortdurend te verlaten als we iets groots hijsen (gevel of dak). Vanzelfsprekend kunt u dan 

terecht in de rustwoning.  

 

Veiligheidsmaatregelen 

Onze medewerkers hebben ervaring met de werkzaamheden en zijn bekend met bijbehorende 

risico’s. Hoe beperkt BAM de mogelijke risico’s voor u?  

 De uitvoerder verstrekt gratis oordopjes om geluidsoverlast te beperken; 

 Bouwmaterialen en bouwafval bergen we zorgvuldig op in bijvoorbeeld containers; 

 We gebruiken wegwijsborden om veilige loopgebieden aan te wijzen; 

 We brengen signaleringen (brief) aan op bijvoorbeeld uw tuindeur als u deze door onze 

werkzaamheden tijdelijk niet kunt gebruiken. 

 We plaatsen afzethekjes bij werkzaamheden in de kruipruimte; 

 We zetten gedeeltelijk uw woonomgeving af als een bouwkraan aanwezig is; 

 We zetten het werkgebied af bij asbestsanering. 

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee 

Met dit spreekwoord vragen wij uw medewerking bij het bewaken van de veiligheid tijdens onze 

werkzaamheden. Wat verwachten wij van u? Respecteer de genomen veiligheidsmaatregelen 

door afgezette gebieden niet te betreden en waarschuwingslinten niet te verwijderen. Volg 

aanwijzingen van onze medewerkers op, dit is altijd voor uw eigen veiligheid. Let op uw 

kinderen, hun speelomgeving ziet er tijdens de renovatie anders uit.  

 

Signaleert u gevaarlijke situaties? Vertel het onze uitvoerder zodat wij direct aan een oplossing 

kunnen werken. Ziet u buiten werktijd en in onze afwezigheid kinderen spelen met de 

aanwezige materialen of er bijvoorbeeld op klimmen? Spreek hen erop aan. 

 

1.3 Schade 
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om schade te voorkomen. Wij zullen aan u vragen 

bepaalde spullen weg te halen om de kans op schade te verkleinen. Is er onverhoopt toch 

schade aan uw woning ontstaan door de uitvoering van onze werkzaamheden? 

 

Meld uw schade binnen 24 uur bij onze uitvoerder. Ook vult u een schadeformulier in en maakt 

u foto’s van de schade. Gooi geen spullen weg voordat duidelijk is of en zo ja welke vergoeding 

u hiervoor ontvangt.  

 

BAM zorgt er voor dat de schade wordt hersteld. Indien de schade niet hersteld kan worden 

komt BAM met een voorstel. Kunt u zich niet vinden in het voorstel van BAM dan wordt er een 

schade-expert ingeschakeld.  
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2 Wat kunt u verwachten? 

 

2.1 Overlast 
Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. We kunnen niet voorkomen dat 

u overlast gaat ervaren. Zo zullen uw keuken, douche en toilet op sommige momenten buiten 

gebruik zijn. Wij vertellen u graag hoe u een bijdrage kunt leveren aan een goed en vlot verloop 

van de werkzaamheden aan uw woning. 

 

2.2 Hoe beschermen we uw vloer en meubels? 
BAM gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke bezittingen. We dekken de vloer van de voordeur 

naar de keuken, de trap, de overloop en de vloer van de slaapkamers gedeeltelijk af met 

afdekmateriaal. Wij vragen u de aangegeven ruimte vrij te houden en vensterbanken leeg te 

maken. Denk hierbij aan het verplaatsen van huisraad en het tijdelijk weghalen van 

raamdecoratie. 

 

Wij werken met stof beperkende maatregelen, maar er zal door de werkzaamheden sprake zijn 

van extra stof in uw woning. Om uw persoonlijke bezittingen in uw woning zo goed mogelijk te 

beschermen, stellen wij afdekfolie beschikbaar. Dit kunt u ophalen in de keet (Ruysdaellaan 6). 

Wij raden u aan om uw meubels en andere belangrijke zaken extra goed af te dekken en uw 

kostbare spullen tijdelijk veilig op te bergen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. De uitvoerder 

geeft u in het startgesprek persoonlijke tips. 

 

2.3 Planning 
Wij beperken het aantal bouwplaatsmedewerkers dat tegelijkertijd in uw woning werkt. Hierdoor 

heeft u overzicht wie er welke werkzaamheden in uw woning uitvoeren. Ook plannen we onze 

werkzaamheden zo dat we zo min mogelijk dagen in uw woon- en slaapkamers werken. Onze 

werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur ’s ochtends tot 16.00 ’s middags. 

 

Onze medewerkers verrichten werkzaamheden in alle vertrekken van uw woning. In deze 

brochure beschrijven we welke voorbereidingen u dient te treffen en welke maatregelen wij 

uitvoeren. We vragen u om samen met familieleden, vrienden of buurtbewoners uw zelf-

aangebrachte voorzieningen waar aangegeven weg te halen. Als u hiertoe niet in staat bent, 

vragen we u dat zo snel mogelijk bij ons aan te geven. Samen komen we tot een oplossing. 

 

 

 



STAP 1 Voorbereidingen  planning week:___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste drie à vier dagen maken wij in uw voor- en achtertuin de gevels gereed voor de nieuwe gevels en 

de energiemodule. Ook maken we uw meterkast gereed voor de nieuwe installaties. Onze werkzaamheden 

zijn onder andere: 

 Verwijderen bestrating, uitgraven beplanting en indien nodig snoeiwerk tot 1 meter vanaf de gevel 

 Verwijderen van de penanten (kolommen aan de voor– en achtergevel) en schoorstenen 

 Looppaden binnen afdekken met afdekfolie 

 Slopen gemetselde schuttingmuur 

 Gaten boren in uw gevel 

 Demonteren bestaande zonneschermen 

 Uithakken voegwerk en herstellen metselwerk (indien van toepassing) 

 Meterkast gereed maken voor werkzaamheden 

 Kruipruimte gereed maken voor werkzaamheden 

 Indien nodig het verwijderen van asbest 

 

Graag uw aandacht voor: 

 Extra stof in huis door boorwerkzaamheden in de gevel en geluidsoverlast door het boren. 

 

Wat vragen wij aan u? 

Verwijder in uw tuin vóór de start van onze werkzaamheden alle door u aangebrachte voorzieningen tot 

minimaal 2 meter vanaf de gevel en maak de aangegeven ruimte vrij. Denk aan het weghalen van: 

 Decoratie, waslijn, buitenlamp(en), schotelantenne 

 Schuttingdelen die bevestigd zijn aan gemetselde buitenmuur 

 Pergola’s en overkappingen 

 Beplanting waar u waarde aan hecht 

 Spullen in uw meterkast  

 Huisraad op looppaden en werkgebied  

 Huisraad op uw kruipluik  

 

Wat doen wij voor u? 

 Demonteren van de bestaande zonneschermen 

 Verwijderen van straatwerk en aanbrengen bestaand straatwerk 

 Verwijderen van gemetselde tuinmuren, penanten en schoorstenen.  

 

 

 

 

 

woon-

kamer 

hal 

keuken 
kleine 

slaapkamer 

slaapkamer 

voor 

slaapkamer 

achter 

 Vrijmaken voor werkzaamheden Looppaden vrijhouden 
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woonkamer 

keuken 

hal 

slaapkamer 

achter 

slaapkamer 

voor 

kleine 

slaapkamer 

Vrijmaken voor werkzaamheden  

STAP 2 Gevels en energiemodule  planning week:___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de voorbereidingen buiten en binnen klaar zijn, plaatsen we met een hijskraan de energiemodule, 

voor-, achter- en zijgevels op hun plek tegen de bestaande buitenmuren aan. De uitvoerder informeert u 

op welke dag uw woning aan de beurt is. Onze werkzaamheden zijn onder andere: 

 Verwijderen bestaand glas en draaiende delen 

 Aanbrengen ventilatiekanalen buiten op de gevel 

 Aanbrengen van een gevelelement per verdieping (een element voor de begane grond en een 

element voor de eerste verdieping) 

 Het plaatsen van een steiger 

 Plaatsen nieuwe deuren 

 Aanbrengen nieuwe leidingen en elektra in de kruipruimte 

 In werking stellen van de energiemodule 

 Aftimmering van de kozijnen (aan de binnenzijde) 

 

Wij zijn in uw woning werkzaam voor het plaatsen van de gevel en het aansluiten van de energiemodule. 

Als de kozijnen zijn afgetimmerd, verwijderen wij het afdekmateriaal in uw woon- en slaapkamers zodat u 

deze kamers weer kunt inrichten. 

 

Graag uw aandacht voor: 

 Hijswerkzaamheden, zie § 1.2 en de brief over hijswerkzaamheden en uw veiligheid 

 Blijf achter waarschuwingsaanduiding 

 Volg waarschuwingssignalen op  

 Als wij hijswerkzaamheden aan uw woning verrichten, dient u uw woning kortdurend te verlaten 

 

Wat vragen wij aan u? 

 Houd in uw woon- en slaapkamer(s) een looppad vrij vanaf de kamerdeur tot de kozijnen 

 Maak ruimte vrij tot minimaal 1 meter vanaf de kozijnen. Denk hierbij aan het weghalen van: 

 Raamdecoratie zoals luxaflex en gordijnen 

 In het kozijn bevestigde gordijnrails, rolgordijnen en lamellen 

 Hangende lampen 

 

 



STAP 3 Het dak erop  planning week:___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwijderen de dakpannen en plaatsen een nieuw dak met alles erop en eraan. Dat wil zeggen dat ook 

de zonnepanelen en de dakgoten worden gemonteerd. Wanneer dit is gebeurd, halen we de steiger weg. 

Onze werkzaamheden zijn onder andere: 

 Boren in vloer en dak 

 Verwijderen bestaande ramen 

 Cv ketel wordt verwijderd 

 Steiger verwijderen 

 

Graag uw aandacht voor: 

 De zolder is onbereikbaar tijdens deze werkzaamheden 

 Extra stof in huis door de dakwerkzaamheden  

 Geluidoverlast door het boren en aftimmeren 

 

Wat vragen wij aan u? 

 Houd op zolder een looppad vrij naar het dakraam 

 Maak de zolder voor de helft vrij. Denk hierbij aan het weghalen van: 

 Raamverduistering zoals rolgordijnen 

 Huisraad onder het dakraam 

 Huisraad rondom cv-ketel 

 

 

 

Werkzones (vrijhouden) Looppaden (vrijhouden)  

zolderkamer 
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STAP 4 Binnenwerkzaamheden  planning week ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We brengen nieuwe leidingen aan voor water en mechanische ventilatie. De cv-ketel op zolder wordt in uw 

woning verwijderd. We boren gaten in muren en plafonds voor de mechanische ventilatie. Indien uw 

badkamer en/of keuken wordt gerenoveerd dan wordt de verwarming in uw badkamer en/of keuken 

verwijderd of verplaatst. 

 

 Gipsen koven en kokers om de leidingen van de mechanische ventilatie  

 Afstellen en inregelen van de mechanische ventilatie 

 

Graag uw aandacht voor: 

 Extra stof en geluid in uw woning door boorwerkzaamheden  

 Looppaden zoals aangegeven vrij houden 

 Laat afdekfolie zitten om schade te voorkomen 

 
 

woonkamer 

keuken 

hal 

slaapkamer 

voor 

slaapka-

mer achter 
kleine slaap-

kamer 

Boren en/of aanleggen nieuwe kanalen 



STAP 5 Tot slot  planning week:___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot isoleren we de kruipruimte vanuit het kruipluik met isolatiemateriaal (Drowa chips). Wanneer u 

een zonnescherm heeft, plaatsen we deze terug.  
 

De werkzaamheden zijn nu klaar en uw nieuwe nul-op-de-meter-woning is gereed. In een laatste 

huisbezoek legt de uitvoerder uit hoe alle installaties werken.  

 

Graag uw aandacht voor: 

 De hal is onbereikbaar als we de vloerisolatie aanbrengen 

 U kunt uw woning in- en uitgaan door de keukendeur 

 
Oplevering: 

 Tijdens de oplevering controleert de uitvoerder samen met Portaal of de werkzaamheden goed zijn 
uitgevoerd. 

 Als iets niet goed uitgevoerd is wordt dit genoteerd en zorgen wij dat het op korte termijn opgelost 
wordt.   

 
Badkamer, keuken en/of toilet 

 Wordt uw keuken, badkamer en/of toilet vernieuwd? Dan ontvangt u van ons voor de start een 
vergelijkbare brochure als deze. 

 Als uw keuken niet wordt vernieuwd wordt er een nieuwe inductiekookplaat geïnstalleerd.  

Werkzone kruipruimte 

woonkamer 

keuken 

hal 
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De dagen dat we toegang tot uw woning nodig hebben 
 

Hieronder vult de uitvoerder de dagen in dat we werkzaamheden binnen in uw woning verrichten.  

Kunt u zelf de deur niet voor ons openen? Overhandig dan een sleutel aan de uitvoerder (en teken het 

sleutelformulier) of vraag aan familie, vrienden of buren om ons in uw woning binnen te laten. Laat het ons 

op tijd weten als dat onverhoopt niet lukt. 

 

De werkzaamheden die we binnen uw woning verrichten, licht de uitvoerder aan u toe tijdens het 

startgesprek.  

 

 

Wat gebeurt er in uw woning? De geplande dag en datum voor uw woning: 

Demonteren van de zonwering 

(indien van toepassing) 

 

Vloer (gedeeltelijk) afdekken  

Het boren van verschillende  

gaten in de woning 

 

Voorbereiding elektra bekabe-

ling en waterleiding 

 

Plaatsen voor- / achtergevel   

Plaatsen voor- / achtergevel   

Aftimmeren kozijnen en ven-

sterbanken 

 

Verwijderen CV ketel incl aan-

sluiten energiemodule 

 

Aanbrengen ventilatiekanalen   

Afwerken ventilatiekanalen  

Kooktoestel / kookplaat vervan-

gen door inductie 

 

Isoleren begane grondvloer in 

de kruipruimte 

 



Contact 
 

Calamiteiten 
Calamiteiten tijdens werktijden 06 27 12 38 17  
maandag t/m vrijdag 7.00-16.30 uur Uitvoerders Lars Kuipers & Jan-Pieter van der Giessen 

bel de uitvoerder  

 

Calamiteiten na werktijd 088 400 80 10  
en in het weekend bel de Servicedesk Servicedesk BAM 

 

Vragen? Stel ze aan het uitvoeringsteam 
 

 Lars Kuipers Jan Pieter van der Giessen 

 Uitvoerder Uitvoerder 

 Uw aanspreekpunt  Uw aanspreekpunt  

 op de bouw op de bouw 

 06 27 12 38 17 06 27 12 38 17 

 

 

 

 

 

 Pascal Holleman Martijn Leijdekker  

 Werkvoorbereider Projectleider   

 Uw contactpersoon  

 bij vragen 

 06 10 96 45 99 

 pascal.holleman@bam.com  

 

 

 

 

 

BAM Wonen 

Postbus 25 

3430 AA Nieuwegein 

030 630 55 30 

 

Portaal 
Heeft u vragen over uw woning die niet over de NOM-renovatie gaan? Dan kunt u contact opnemen met Portaal. 

 

 Yvonne van der Linde 

 Bewonersbegeleider Portaal 

 0800 767 82 25 

 


