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Na een lange sloopperiode van de bestaande bebouwing is op 25
september jl. de bouw daadwerkelijk van start gegaan, middels
het boren van de palen. Vervolgens hebben we de diverse
werkzaamheden onder Peil (fundatie, buitenriool,
fundatiemetselwerk en natuurlijk de begane grondvloer)
gerealiseerd. Met name buitenriool was nog best ingewikkeld
omdat we hier samen met de gemeente Doetinchem (omdat zij
eigenaar van de grond rondom het complex worden) allerlei
afspraken hebben moeten maken. Nu is er een buitenriool gerealiseerd welke voldoet aan alle
wensen (inspectieputten, grote diameters, infiltratie) van de gemeente Doetinchem.
Nu gaan we daadwerkelijk omhoog! We zijn gisteren gestart met de 1e
staalframe wanden van de begane grond. Samen met Flexframe hebben
we een heel intensief traject achter de rug. Staalframe op zich is niet
nieuw, maar het bijzondere ontwerp van de woningen en de manier hoe
dit wordt gemaakt en wordt gemonteerd vraagt veel extra
engineeringstijd. Daarbij is zeer bijzonder dat al uw wensen met
betrekking tot elektrapunten hierin al zijn opgenomen. Alles wordt nu
onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek in Rijssen
aangebracht. Op deze manier kunnen wij u de gevraagde kwaliteit waarborgen en komt het nu aan op
de montage. De montage van dit systeem gaan wij als WAM&VanDuren zelf uitvoeren, hierdoor
hebben we de controle over de planning en kwaliteit.
De komende 2 á 3 weken wordt de begane grond afgemaakt en
worden de verdiepingsvloeren gelegd met daarin de diverse
installaties zoals afzuiging etc. Vervolgens kunnen we na het
storten van deze vloeren overgaan op de montage van de kap.
Aan het einde van het jaar verwachten we de 1e woning casco
overeind te hebben staan.

Op de foto’s ziet u wat vorderingen van het bouwproces tot nu toe. Maar
natuurlijk heeft u dit ook ter plekke al kunnen zien. Kijk voor alle foto’s
op onze website www.wamenvanduren.nl
Het adres van De Brewinc Sheds is bekend! De straatnaam waaraan de
woningen worden gerealiseerd is: Kommedwarssteeg. Iedereen krijgt
persoonlijk bericht over het exacte adres.

Begin volgende week krijgt u, voor zover u die nog niet heeft, een
laatste tekening van uw woning per post toegestuurd en zult u
tevens een uitnodiging krijgen van de toegezegde informatiedag /
hoogste punt viering op 11 januari a.s. in combinatie met een
nieuwjaarsborrel! Hopelijk kunnen we u dan allen begroeten!
Het uitvoeringsteam van WAM&VanDuren

