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‘Lees meer over deze duurzame en 
betaalbare sociale huurappartementen 
op pagina 2.’

Wijk en plaats 
Nieuwe Steen, Hoorn

Straat
Saffier 44 tot en met 103

Projectomvang 
en fase 
60 woningen
Voorbereiding

Start 
werkzaamheden
Najaar 2021

Zestig betaalbare  
huurappartementen
Nieuwe Steen
Hoe ziet het plan eruit?
In 2016 heeft Intermaris het schoolpand aan de 
Nieuwe Steen 21 gekocht. In 2019 hebben we het 
pand gesloopt. Op deze plek komen 60 nieuwbouw 
appartementen. De ontwikkeling heeft iets langer 
geduurd dan de bedoeling was. 

Binnenkort starten we met de voorbereidende 
bouwwerkzaamheden. In deze nieuwsbrief leest u hoe 
het project eruit gaat zien en wat de planning is.  
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Modern U-vormig
woongebouw

Impressies
appartementen en 
binnenplein

Betaalbaar 

duurzaam

wonen!

Het U-vormige woongebouw bestaat  
uit 60 betaalbare sociale huurapparte-
menten. 40 woningen zijn bestemd voor 
toekomstige bewoners van Intermaris. 
De overige 20 woningen zijn voor 
cliënten van Esdege Reigersdaal. 

Woonlagen
Het gebouw bestaat uit 3 en 4 woonlagen (zie artist  

impressies). Er zijn 48 tweekamer-appartementen en 

12 driekamer-appartementen. De woningen krijgen een 

moderne keuken en compleet afgewerkte badkamer en 

toilet. Alle woningen hebben een eigen buitenruimte 

en een eigen fietsenberging op de begane grond.  

In het woongebouw is een lift aanwezig.

Energiezuinig
De woningen zijn energiezuinig en gasloos. De woningen 

worden verwarmd en gekoeld via een WKO-installatie. 

WKO betekent Warmte Koude Opslag. Iedere woning 

heeft een eigen warmtepomp die gebruikmaakt van de 

bodembron. De warmtepomp regelt de verwarming,  

koeling en warm water in de woning. Dit gebeurt op een 

duurzame manier. De warmtepomp gebruikt geen gas, 

maar werkt op elektriciteit. In de hele woning ligt 

vloerverwarming.

Het ontwerp
woongebouw
Het ontwerp is van BBHD architecten. 
In samenwerking met de gemeente 
Hoorn is een U-vormig gebouw 
ontworpen met een groen 
binnenplein.

Dit binnenplein geeft toegang tot de twee hoofdentrees 

van het gebouw. De appartementen hebben afwisselend 

balkons met gemetselde of geperforeerde metalen 

balustrades. Door toepassing van twee metselverbanden, 

‘wild-verband’ en ‘staand metselwerk’, ontstaat een 

mooie geveltextuur.

Parkeren
Bewoners parkeren voornamelijk op eigen terrein. Op het 

binnenplein komen 60 parkeerplaatsen. Bij de entree 

nabij de kerk komen 10 parkeerplaatsen en nog eens 

4 langs de weg. De bezoekers van de kerk parkeren op 

eigen terrein.

We bouwen de 60 huurappartementen 
samen met Ooms Bouw & Ontwikkeling. 
De aannemer stelt zich binnenkort 
aan u voor in een brief. Wanneer nodig 
informeren zij u over de werkzaamheden 
op en rond de bouwplaats.

Heien
Rond februari 2022 start de aannemer met heien. 

Dat gebeurt met DPA schroefpalen ®. Deze methode is 

trillingvrij en geluidsarm. Dat is prettiger voor de buurt. 

Via een stalen schroefbuis met los schroefdeksel boren 

ze een gat. Daarna brengen ze een wapeningskorf aan. 

Dat is een soort buis. Deze buis vullen ze met 

betonspecie. 

Keuze
aannemer
gemaakt

Start 
werkzaamheden
econic is de energieleverancier voor 
warmtelevering. In de week van 
11 oktober starten zij met het boren 
van bronnen voor de WKO installatie. 
econic boort hiervoor een ‘haalbron’ 
en ‘retourbron’. 

De bronnen worden aangesloten op de warmtepomp 

in de technische ruimte in de woning. In de winter wordt 

het grondwater uit de warme bron gebruikt waarnaar 

het afgekoelde water terug wordt geleidt naar de 

koudere pomp in de bodem. In warmere periodes werkt 

het systeem het tegenovergestelde. Dan wordt namelijk 

het afgekoelde water benut om het gebouw te koelen. 

De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag. 

Planning
Actie

Boren bronnen WKO installatie

Start bouwwerkzaamheden

appartementen

Aanmelden geïnteresseerden
via woonmatch West-Friesland

Afronding bouwwerkzaamheden

Wanneer?

half oktober

januari 2022

voorjaar 2023

zomer 2023



contact
Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn  

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Telefoon 088 25 20 100

info@intermaris.nl

www.intermaris.nl

oktober 2021

Intermaris probeert het papierverbruik 
zoveel mogelijk terug te dringen. Dit is 
beter voor de natuur en het milieu. 
Deze nieuwsbrief ontvangt u op papier. 
Volgende nieuwsbrieven en andere 
informatie sturen wij digitaal. 

Dus wilt u op de hoogte worden gehouden over dit 

project? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Wij sturen 

u graag een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief 

toe. Hierdoor bent u sneller op de hoogte van het laatste 

nieuws.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en brieven via 

info@intermaris.nl. Geef aan ons door op welk e-mailadres 

u het laatste nieuws wilt ontvangen. 

Heeft u vragen, neem dan contact op 
met Monique Ursem, Regisseur Wonen 
via telefoonnummer 088 25 20 100 of 
info@intermaris.nl

Duurzaam 
en digitaal

Informatie 
en vragen


