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Bouwupdate huurhuizen
Begin maart hebben we je een nieuwsbrief gestuurd met daarin het laatste nieuws over de bouw van de
huurhuizen in Het Erf. Nu is de bouwer flink opgeschoten met de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief
lees je meer over hoe ver we zijn.

Huizenblok met 7 huizen
Gevelwerkzaamheden
De metselaar is klaar. Op de foto is te zien dat de
isolatie is aangebracht.
Nu kunnen we starten met het aanbrengen van de
houten gevelbetimmering.

Huizenblok met 3 huizen

Gevelwerkzaamheden

Dak

De metselaar is gestart met het metselen van de
gevels.

De kap van beide blokken is klaar. De meeste
dakpannen liggen op de daken. Zodra de goot is
aangebracht worden de laatste dakpannen
gelegd.

Verder
Zoals in de vorige nieuwsbrief al was
aangekondigd is er door de vorst inderdaad
vertraging opgelopen. De voorzieningen voor
elektra, gas en water konden niet aangebracht
worden. De vorstperiode is voorbij en
is het afbouwen van de beide huizenblokken
gestart. De binnenwanden staan erin en de
technische installaties worden aangebracht.

Planning
De verwachte oplevering is nét voor of nét na de bouwvakantie. Als de defintieve datum bekend is, dan
ontvang je van ons bericht.

Viering hoogste punt
donderdag 19 april vna 15.00 - 17.00 uur
In april bereikt de bouw van De Boswachterij het hoogste punt! En dat vieren we op donderdag 19
april met een gezellige borrel met de toekomstige bewoners, alle bouwers en het projectteam van
Nobelhorst. We zetten aan de bosrand een fijne tent op en zorgen voor lekkere happen en drankjes
van Smullen & Spelen.

Vragen?
Heb je vragen over deze nieuwsbrief of andere vragen? Dan kun je deze stellen aan:
Erwin Vogels
Consulent Gebiedsbeheer
Email: e.vogels@ymere.nl

P.S. Doe je ook mee met de Nobel Run?
De Nobel Run is op zondag 20 mei. De start en de finish is op De Brink. Looptijden worden
geregistreerd en er is per run een podium voor de 1e, 2e en 3e plaats. Alle deelnemers ontvangen een
medaille. Inschrijven voor de Nobel Run kan op www.nobelrun.nl

Wilt u liever geen Ymere nieuwsbrief ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

