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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de (directe) buurt van de Hoflaan woont of een 

oud bewoner bent met een terugkeerwens. Eerder informeerde Portaal u al over de 

plannen voor de sloop van drie woonblokken (met de adressen Hoflaan 101 t/m 135, 

Hoflaan 137 t/m 167 en Weidehof 33 t/m 56) en de nieuwbouw op deze plek. In deze 

4e nieuwsbrief praten wij u bij over de stand van zaken.  
 

Uitverhuizen 

Tot half mei 2020 verhuizen de laatste (tijdelijke) huurders. De woningen die leeg 

komen, worden tijdelijk dichtgetimmerd.  
 

Globale planning 

Vanaf april tot september 2020 wordt de sloop voorbereidt. Er worden bijvoorbeeld 

onderzoeken uitgevoerd zoals asbestonderzoek. Hierbij wordt de aanwezigheid van 

asbest in de lege woningen onderzocht. Bedrijf IDDS uit Noordwijk start in april met 

asbestonderzoek in een aantal lege woningen en vanaf half mei in de rest van de lege 

woningen. Ook worden Nutsvoorzieningen verwijderd. Dit zijn een standaard 

procedures in aanloop naar sloop. 

Ook gaat IDDS op een dag in mei grondboringen uitvoeren op de grasvelden achter de 

bouwblokken voor het nemen van grond- en watermonsters. Dit gebeurt met een 

handboor. Hierdoor verwachte wij relatief weinig overlast. 
 

Sloop woonblokken 

In september wordt gestart met de sanering van eventueel aangetroffen asbest. 

Asbest wordt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving gesaneerd. Dit gebeurt 

hierdoor veilig en borgt dat er geen risico’s zijn voor u als omwonende. Wanneer dit 

klaar is, worden de woonblokken gesloopt.  
 

Nieuwbouw 
Portaal heeft plannen voor de nieuwbouw, deze zijn afgestemd met de gemeente 

Leiden en in april 2018 en juli 2019 zijn er inloopsessies geweest. We bouwen 74 

energiezuinige appartementen terug. U ontvangt nog een uitnodiging voor een 

inloopsessie waarin we het definitieve ontwerp laten zien. Dit is waarschijnlijk aan het 

eind van dit jaar. 

 

Begin 2021 start de nieuwbouw. Als alles volgens planning loopt worden de nieuwe 

woningen in 2022 opgeleverd. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van onvoorziene 

zaken. 

 

 

 

April 2020 

Inhoud 

• Uitverhuizen 

• Globale planning 

• Sloop woonblokken 

• Nieuwbouw 

• Vragen? 

Contact 

Hoflaan@portaal.nl 

088-767 82 25 

 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal Leiden 

en wordt verspreid onder 

omwonenden en oud 

bewoners van het sloop 

nieuwbouwproject Hoflaan. 

 

Nieuwsbrief #4 

Sloop & Nieuwbouw 

♥ Hoflaan 

 

Naam ontvanger 

Straatnaam 123 

1234 AB  Plaatsnaam 



 

2 van 2 

Nieuwsbrief Portaal 

www.portaal.nl 

Vragen? 

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 767 82 25. Een e-mail 

sturen kan ook: Hoflaan@portaal.nl. 

  

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 

https://www.portaal.nl/projecten/hoflaan-sloop-en-nieuwbouw 
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