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

bewoner bent met een terugkeerwens. Met deze nieuwsbrief houden ERA Contour en 

Portaal u regelmatig op de hoogte van de sloop en nieuwbouw aan de Hoflaan en 

Weidehof.   

 

De bouw gaat bijna van start!  

Het is even stil geweest na de laatste nieuwsbrief, die u in september vorig jaar 

ontving. Maar we hebben niet stil gezeten. De sloopwerkzaamheden en 

asbestsanering zijn goed verlopen, de bouwplaats is inmiddels ingericht en ERA 

Contour is klaar om te starten met de bouw. En dat gaat dan ook bijna gebeuren! Op 

24 maart verwachten wij de eerste paal de grond in te boren. Voor ons als bouwer is 

dat altijd een bijzonder moment; het is de officiële start van de bouw en vanaf hier 

kunnen we echt gaan opbouwen! Hier hadden we graag samen met u even bij stil 

willen staan. Helaas kan dit door de coronamaatregelen niet. Omdat we ons óók 

realiseren dat de bouw, en de overlast die daarbij hoort, voor u niet altijd een feestje is, 

willen we dit moment toch niet zomaar voorbij laten gaan. Naast deze nieuwsbrief vindt 

u daarom een kleine attentie van Portaal en ERA Contour. Wij hopen dat u straks blij 

bent met uw vernieuwde buurt. Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip tijdens 

onze werkzaamheden.  

 

U las het goed hierboven: de funderingspalen worden de grond in geboord en dus niet 

de grond in geheid. We maken namelijk gebruik van ‘in de grond gevormde’ palen. Het 

grote voordeel daarvan is dat dit een stuk minder herrie en trillingen geeft dan het 

slaan van heipalen. Hoe dat ongeveer werkt, ziet u in de afbeelding hieronder. Het 

heiwerk duurt naar verwachting zo’n vier 

weken. Daarna gaan we verder met de 

realisatie van het plan. We verwachten de 

begane grondvloeren voor de zomervakantie 

te hebben aangebracht. We zijn dan ook druk 

bezig met de wanden en vloeren van de 

appartementen. Aan het eind van dit jaar zal 

een deel van het gevelmetselwerk 

gerealiseerd zijn. 
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Vragen, klachten of 

complimenten? 

 

Bouwwerkzaamheden 

ERA Contour 

info@eracontour.nl 

TBI Direct: 0900-8243473 

 

Leefomgeving en groen 

Wijkbeheerders Portaal: 

Ümit Guney en Peter 

Scholtens 

info@portaal.nl 

T: 071 – 767 82 25 

 

Algemene vragen Portaal 

Klantcontactcentrum 

info@portaal.nl 

T: 071 – 767 82 25 

 

Colofon 

Dit is een uitgave van 

Portaal en ERA Contour voor 

omwonenden van de Hoflaan 

en Weidehof in Leiden. 
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ERA Contour bouwt de nieuwe woningen  

ERA Contour is het komende jaar te gast in uw buurt, als bouwer van de nieuwe 

woningen. Als een goede buur, stellen wij ons graag netjes aan u voor. 

 

Bij ERA Contour ontwikkelen, bouwen en onderhouden we woningen. Dat doen we 

met ons hoofd én met ons hart. Wij kijken namelijk verder dan mooie woningen van 

goede kwaliteit alleen. Alle medewerkers van ERA Contour werken vanuit passie. Hun 

passie voor de stad, de buurt én de bewoners. Want als de huidige én nieuwe 

bewoners gelukkig zijn in de buurt waar zij wonen, dan zijn wij gelukkig!  

 

ERA Contour is gevestigd in Zoetermeer. We zijn actief in de Randstad, en net 

daarbuiten. Van Bergen op Zoom tot aan Alkmaar. Voor Portaal zijn we al even bezig 

in Leiden; we bouwden het wooncomplex Oosterhof in de Zeeheldenbuurt en deze 

zomer ronden we daar ook de andere nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt, onder andere 

aan de Zijlsingel af. En binnenkort starten we dus bij u aan de Hoflaan en Weidehof! 

Wij werken vaak middenin de stad. Dat betekent ‘werken op een postzegel’: met 

weinig ruimte rondom de bouwplaats en veel contact met direct omwonenden. We 

kijken ernaar uit ook in uw buurt aan de slag te gaan en deze uiteindelijk nog mooier 

achter te laten dan hij nu al is! 

 

Om ook de gezichten achter ERA Contour te laten zien, stellen wij verderop in deze 

nieuwsbrief onze bedrijfsleider Gerke Haisma aan u voor. Hij werkt samen met het 

projectteam al een tijdje aan de plannen voor de nieuwbouw.  

 

Een kijkje in de toekomst 

Op de plek van de drie portiekflats die inmiddels zijn gesloopt, bouwt ERA Contour in 

opdracht van Portaal drie woonblokken met 74 huurappartementen terug. Deze 

appartementen hebben twee of drie slaapkamers en variëren in oppervlakte van 50 tot 

65 m². De appartementen die niet op de begane grond liggen, worden bereikbaar met 

een lift. De andere appartementen krijgen een eigen voordeur aan de straat. De 

nieuwe woningen zijn gasloos en op het dak van de woongebouwen komen 

zonnepanelen. De beelden hieronder laten zien hoe de gebouwen er straks uit komen 

te zien.  
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Even voorstellen: Gerke Haisma 

Ik ben Gerke Haisma, bedrijfsleider bij ERA Contour. Samen 

met de uitvoerder en projectcoördinator leid ik het sloop- en 

nieuwbouwproject aan de Hoflaan en de Weidehof. Ik heb 

daarom nauw contact met de gemeente en met Portaal, om 

samen in de gaten te houden of de werkzaamheden volgens 

plan en planning verlopen. Regelmatig kom ik op de 

bouwlocatie om de veiligheid en kwaliteit met mijn collega’s te 

bespreken. Niet alleen van het nieuwbouwplan, maar zeker 

ook van haar omgeving. De bouw brengt altijd overlast met 

zich mee, maar we doen ons best dit zo veel mogelijk te 

beperken. Én we hopen dat, als wij uiteindelijk weer vertrokken zijn, u met nog meer 

plezier in uw vernieuwde buurt kunt wonen! 

 

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers 

Binnenkort start ERA Contour met de nieuwbouw. Het is goed te weten dat wij zijn 

aangesloten bij Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent dat wij 

gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van een 

bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt 

u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op 

telefoonnummer 0900-8243473. 

http://www.bewustebouwers.nl/

