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Update stand van zaken.  
 
Graag brengen we u weer op de hoogte van de nieuwbouwplannen aan het Jochem 
Janszplantsoen. In de nieuwsbrief van Juli hebben wij u voor het laats op de hoogte 
gebracht van het tijdspad dat wij voor ogen hadden. Ten opzichte van de vorige 
nieuwbrief hebben we helaas een vertraging opgelopen van een paar weken. De 
oorzaken hiervan zijn voornamelijk een extra procedure rondom het bestemmingsplan 
en de voorbereiding op de archeologische werkzaamheden.  
 
Maar nu staan alle seinen op groen om met de daadwerkelijke uitvoering te starten! 
Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft is het project reeds rondom in de bouwhekken 
gezet en staan de komende maanden de volgende werkzaamheden te gebeuren.  
 
 
Sloopwerkzaamheden  
 
Eind oktober en begin november worden de bestaande woningen gesloopt. Dit gebeurt 
met extra zorg en onder begeleiding om te zorgen dat eventuele archeologische 
vondsten niet beschadigd worden. De sloop- en opruimwerkzaamheden zullen naar 
verwachting 3 weken duren.  
 
 
Archeologie 
 
Na de sloopwerkzaamheden is de weg vrij voor het archeologisch onderzoek. In 
samenwerking met de gemeente en de Omgevingsdienst regio Utrecht is er een plan 
van aanpak opgesteld, deze plannen worden tot en met begin december uitgevoerd. 
Er is voldoende aanleiding voor dit onderzoek en er is verwachting om vondsten te 
doen. We hebben in de planning een realistische duur aangehouden voor de 
onderzoeken, dit neemt niet weg dat het mogelijk is dat er vondsten worden gedaan 
waardoor het onderzoek langer kan duren.  
 
 
Bouwrijp en Nuts 
 
Vanaf december voeren we in het gebied werkzaamheden uit om te zorgen dat de 
grond bouwrijp is. Wij gebruiken de term bouwrijp voor grond wat vrij is van obstakels 
en geschikt is om te bouwen. Naast het bouwrijp maken zorgen we ook dat we voor de 
nieuwe woningen en appartementen de nuts aansluitingen en het riool aangelegd 
worden in de straat. Zodat als de woningen gereed zijn deze ook aangesloten kunnen 
worden op de waterleiding, elektriciteit en riool. Deze fase verachten wij in maart af te 
ronden. 
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Bouwwerkzaamheden 
 
De bouwwerkzaamheden worden gestart rond half maart, We starten met het 
aanbrengen van funderingspalen, we passen in de grond gevormde palen toe dit 
voorkomt overlast door heiwerkzaamheden en de daarbij behorende trillingen.  
Vervolgens passen wij een bouwsysteem toe waarbij we veel geprefabriceerde 
elementen toepassen. Dit heeft als voordeel dat we op een snelle wijze bouwen.  
 
Tijdens het bouwproces is de uitvoerder dagelijks aanwezig, de uitvoerder is meestal 
te vinden in de keet. Op onderstaande afbeelding is met een ster aangegeven waar de 
bouwkeet te vinden is op de bouwplaats. Voor vragen en opmerkingen is het mogelijk 
om de uitvoerder aan te spreken. Echter willen wij u vragen voor uw veiligheid maar 
ook van de mensen op de bouwplaats, niet het bouwterrein zonder toestemming te 
betreden. 

 

 

 

 

 

Op het moment dat de bouwwerkzaamheden aanvangen zullen we u weer op de 

hoogte brengen van de stand van het project en de planning die wij verwachten voor 

de dan aankomende periode.  

 

Heeft uw vragen over deze nieuwsbrief, dan kun u deze stellen per mail. 

JochemJanszplantsoen@portaal.nl 
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