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Geachte omwonenden, 
 
Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen zien is er de afgelopen weken ontzettend veel gebeurd op de 
bouwlocatie aan de Bennebroekweg/Verlaatweg. 
 

 

Van alle 4 de bouwblokken is 
inmiddels de fundering gereed; de 
begane grondvloer gelegd; de 
kalkzandsteenwanden op de 
begane grond vloer gelijmd en de 
1e verdiepingsvloer gelegd. 
 
In fase 1 is de bouw het verst 
gevorderd en in fase 4 het minst 
ver. De cyclus van de ruwbouw is 
hiermee duidelijk zichtbaar. 

 
Ondanks de regenachtige en winderige omstandigheden verloopt alles momenteel nog volgens 
planning, maar met de kerstdagen voor de deur nemen wij even gas terug en zullen wij week 52-
2019 en week 01-2020 gaan genieten van de kerstvakantie. 
 

 

Informatiebulletin 
 
Herontwikkeling Emmaus locatie, Zoeterwoude 
december 2019 
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In het nieuwe jaar ziet de planning er als volgt uit: 
  Week 02 t/m 09 Herhaling van het proces: 

- Lijmen kalkzandsteen wanden 
- Leggen van de zogenaamde bekistingsplaatvloeren 
- Aanbrengen van installaties op deze vloeren 
- Aanbrengen van stalen wapeningsnetten op deze vloeren 
- Leggen van de prefab betonnen galerijen en balkons 
- Storten van de verdiepingsvloeren 

 Week 09/10 Kantoor 
- Aanvang met de voorbereiding voor de fundering 

 
Tot zover onze update van onze werkzaamheden. 
 
Ook tijdens de vakantie is ons kantoor telefonisch bereikbaar op 088-440 10 00 echter zal een 
telefoondienst een eventuele boodschap aannemen en afhankelijk van het karakter van de vraag 
deze doorzetten naar het projectteam. 

Voor nu wens ik u namens het Bouwonderneming Stout …… 
 

 
Namens het projectteam van 
Bouwonderneming Stout 
 
Kees van Rossum 
Projectleider 

Bouwonderneming Stout B.V. 
 
Kade 34, 3371 EP Hardinxveld-Giessendam 
Postbus 138, 3370 AC Hardinxveld-Giessendam 
 
Telefoon: 088 – 440 10 00 
E-mail: info@stout.nl 
Website: www.stout.nl 


