
 

Aan de bewoners van 
«Straatnaam» «Huisnr» 
«Postcode» «Woonplaats» 
 
 
 
Datum  7 februari 2019 
Referentie 19-8283/RHU 
Onderwerp:  Start bouw "15 woningen Eerste Groenelaan" 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Binnenkort wordt gestart met de bouw van de 15 energie neutrale woningen op het 
braakliggende terrein aan de Eerste Groenelaan. De werkzaamheden kunnen komende 
periode voor enige overlast in uw buurt zorgen. Wij informeren u daarom graag over de 
werkzaamheden. 
 

 
 
Bouwvoorbereiding 
In de periode van 11 februari tot eind maart worden voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd door Gebr. Beentjes GWW. In de eerste week zal het terrein worden afgezet en 
worden er bomen gekapt. (De bomen in het plantsoen aan de oostzijde van het bouwterrein 
blijven behouden, evenals de 3 bomen naast het politiebureau). De gekapte bomen worden in 
het nieuwbouwplan vervangen door leilindes direct aan de Eerste Groenelaan. Nadat het 
terrein verder bouwrijp is gemaakt, wordt er riolering en andere nutsleidingen in het terrein 
aangelegd. Hierbij is het misschien nodig dat de stroomvoorziening naar uw woning eenmalig 
onderbroken wordt. Als dat nodig is, ontvangt u tijdig bericht van Liander. 
 
 
 
 
 
 



 
Bouw 
Op 1 april start Bouwgroep Dijkstra Draisma met de nieuwbouw. De woningen worden niet 
gefundeerd op palen maar op betonbalken, dus er wordt niet geheid of geboord.  
 
Opname aangrenzende woningen 
Kort voor de start bouw zal een onafhankelijk expertisebureau de aan de nieuwbouw 
grenzende woningen opnemen. Met deze opname wordt de situatie zoals deze is vóór de start 
van de werkzaamheden vastgelegd. Het expertisebureau neemt zelf contact met u op als het 
nodig is om een opname van uw woning te doen. 
 
Ruwbouw en afbouw 
Na het funderingswerk, worden de woningen verder gebouwd. De verwachting is dat de 
woningen in de loop van augustus wind- en waterdicht zijn. In de herfst vindt de inpandige 
afbouw plaats. De woningen worden dan eind 2019 opgeleverd.  
 
Bouwverkeer 
Tijdens de bouwperiode is er sprake van bouwverkeer voor de aan- en afvoer van materiaal 
en personeel. In overleg met de gemeente Castricum proberen wij de overlast van 
bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken. Zodra de inrichting van het bouwterrein en de 
routing van het bouwverkeer door de gemeente zijn vastgesteld, vindt u deze informatie op 
onze website. 
 
Meer informatie 
Het nieuwbouwplan, de inrichting van de aangrenzende omgeving en meer praktische 
informatie vindt u op onze website.  
Ga hiervoor naar www.kennemerwonen.nl/eerstegroenelaan  
 
Vragen  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@kennemerwonen.nl of 072  
8 222 888.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P. van Dam 
projectleider 
 
 
 


