Z o n h ove

ZOMER 2020

Buitengewoon
Van Yvonne den Exter

Met het coronavirus zijn we in een rare tijd beland. Je zou bijna de
nieuwbouw vergeten! Maar die gaat ook gewoon door. Allerlei
mensen zijn bezig met de voorbereidingen. Het is wel iets vertraagd. Begin volgend jaar gaat het bouwen echt beginnen. Ik vind
het fijn dat we dan weer met leuke dingen bezig kunnen zijn. We
houden je op de hoogte als er weer een nieuwtje is over de nieuwbouw.

De bouwplanning
Wat gaat er wanneer gebeuren?

- Zoeken naar een
geschikt bouwteam

LENTE
2020

WINTER
2019-2020
- Voorlopig ontwerp gereed

- Afronden aanvraag
voor geld

HERFST
2020

ZOMER
2020
- Gemeente het
bestemmingsplan
laten zien
- Informatie naar de
mensen uit de buurt
- Start bouwteam

- Oplevering bouw fase 1
- Verhuizing
- Start bouw fase 2

LENTE / ZOMER
2022

WINTER
2020-2021
- Start tijdelijke gebouw
- Start bouw fase 1

- Start bouw fase 3

WINTER
2025

WINTER
2023
- Oplevering bouw fase 2
- Verhuizing

ZOMER
2027
- Oplevering bouw fase 3
- Verhuizing

Bijzondere dieren
Welke beschermde dieren zijn er op Zonhove? Hier is onderzoek naar gedaan en
wat blijkt? Er is in het bos een steenmarter
gezien, een vos, een ree en vleermuizen.
Dit is belangrijk om te weten voor de nieuwbouw. Misschien heb je deze dieren zelf ook
wel eens gezien? Als oude gebouwen gesloopt worden, zoals bijvoorbeeld de boerderij of andere gebouwen en als het terrein opnieuw wordt ingericht, moeten we daar
rekening mee houden. Vooral met de vleermuizen, die zitten vaak in of bij de gebouwen,
bijvoorbeeld onder de dakrand.
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Voorlopig ontwerp

iep Hoe
pH

h ove
on

w

bo

ra!

Nieu

Een voorlopig ontwerp laat zien hoe de nieuwbouw er ongeveer uit komt te zien. Daarna gaat
de architect het uitwerken in een definitief ontwerp, waar je meer ziet hoe de woningen en gebouwen er ook van binnen uit komen te zien.
Dat definitief ontwerp verwachten we dit jaar in
december.

Hie

Het is al even geleden, maar eind vorig jaar in december was
Chip voor gebakje
het voorlopig ontwerp klaar voor de nieuwbouw. Daarom
brachten cliënten taartjes rond.
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