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‘Lees meer over de planning tijdens 
de zomer op de achterzijde.’

Wijk en plaats 
Nieuwe Steen, Hoorn

Straat
Saffier 44 tot en met 103

Projectomvang 
en fase 
60 woningen
Start werkzaamheden

Start 
werkzaamheden
Voorjaar 2022

Oplevering
eind van de zomer 2023

Start nieuwbouw
Zestig energiezuinige en gasloze 
woningen Nieuwe Steen - Saffier
De bouwwerkzaamheden zijn gestart door Ooms 
Bouw & Ontwikkeling. Op deze plek komen 60 betaalbare 
sociale huurappartementen. In deze nieuwsbrief leest 
u meer over de bouwwerkzaamheden en planning. 

Stand van zaken
•  De fundering is gelegd en de begane grondvloeren liggen.

•  Hierna zijn de kalkzandsteen wanden en aansluitend de gevelsluitende 

 elementen van Hout Skelet Bouw (HSB) geplaatst. 

•  De volgende stap is het plaatsen van de breedplaatvloeren van de 

 eerste verdieping. Dit zijn vloeren die als een schil op een tijdelijke 

 stempelconstructie worden gelegd. Hierop worden installaties voor water, 

 riool, ventilatie en elektra aangebracht. Als dit klaar is, wordt de vloer 

 afgestort met beton waardoor alle installaties in de betonvloer zitten.



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

juli 2022 
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Bouwvak 
De planning is dat er voor de bouwvak 

nog een deel van de breedplaatvloeren 

aangebracht wordt. De installaties en 

het afstorten gebeurd dan na de 

bouwvak.

Tijdens de bouwvak wordt er niet gewerkt op de bouw-

plaats. De aannemer en haar onderaannemers zijn van 

maandag 1 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 

afwezig. In deze periode wordt de bouwplaats met 

bouwhekken afgesloten. 

Zijn er in deze periode calamiteiten op de bouwplaats, 

dan is de aannemer te bereiken op 0229 54 78 00. 

Dit is het algemene telefoonnummer van aannemer Ooms 

Bouw & Ontwikkeling. Het nummer wordt doorgeschakeld.

februari 2022
Start bouwwerkzaamheden 

appartementen

voorjaar 2023
Aanmelden geïnteresseerden via

Woonmatch West-Friesland

eind van de zomer 2023
Afronding bouwwerkzaamheden

Globale 
planning

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

Informatie 
en vragen


