De Brug bouwt Landgoed Beukenstein
Nieuwsbrief nr. 2 – 11 december 2017

Beste lezer,
Dit is de 2e nieuwsbrief ten behoeve van de bouw van Landgoed Beukenstein, locatie van De Brug. Via deze
nieuwsbrief houden wij omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de
bouw van onze nieuwe locatie.
Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief nog vragen? Dan kunt u deze stellen via e-mail
t.ton@iszdebrug.nl.

We gaan beginnen!
In de vorige nieuwbrief heeft u
kunnen lezen dat er werd gewerkt
aan een bouwplanning. Die is er
nu en daarom kunnen wij u de
volgende zaken rondom de start
van de bouw melden:
Vanaf week 50 wordt het
bouwterrein in gereedheid
gebracht. Dat betekent dat er
binnenkort een bouwbord
geplaatst en dat er bouwhekken
rondom het terrein worden
geplaatst.
Vanaf de 3e week van januari
2018 wordt er gestart met het
aanbrengen van de
funderingspalen.
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Funderingspalen
In de 3e week van januari wordt er gestart met het aanbrengen van de funderingspalen door Bouwbedrijf van
de Ven. Het bouwbedrijf gaat de palen niet de grond in heien, maar boren. Dat betekent dat er een boorpaal
diep in de grond draait tot de lengte van de benodigde paal. Bij het omhoog halen van de boor wordt
gelijktijdig beton gestort. De funderingspaal wordt op deze manier dus in de grond gevormd.

Wist u dat…
Er voor de bouw van Landgoed Beukenstein er in totaal 260 palen met een lengte
van 14 meter de grond in gaan?
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Voor wie wordt Landgoed Beukenstein gebouwd?
Het nieuwe Landgoed Beukenstein wordt een toekomstbestendige woon- en zorgvoorziening voor kwetsbare
ouderen, zoals mensen met dementie en andere zorgvragen waarvoor een indicatie en zorg met verblijf nodig is.
Landgoed Beukenstein biedt straks ruimte aan ongeveer 108 mensen. Zo worden er 10 woningen gerealiseerd
waar mensen met dementie in kleine groepen van 7 á 8 personen kunnen wonen. Dit kleinschalig wonen concept
richt zich op het leven in een huishouden, net als thuis, met een gemeenschappelijke huiskamer en buitenruimte
(tuin of terras). Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en eigen badkamer. Daarnaast worden
zogenaamde hofwoningen gebouwd: dit zijn één en enkele twee kamer appartementen.
Alle woningen/appartementen die worden gebouwd zijn voor cliënten met een Wlz- indicatie (Wet langdurige
zorg) die nog voldoende eigen regie hebben. Bovendien hebben in de eerste toewijzing de bewoners van locaties
Nassau Odijckhof en Het Woonoord van De Brug, voorrang.

Meer zien van de ontwikkeling van Landgoed Beukenstein?
Naast het verschijnen van deze nieuwsbrief, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de
ontwikkeling van Landgoed Beukenstein.
U kunt alle informatie terugvinden op de website van De Brug. www.iszdebrug.nl.
Ook is dit terug te vinden op onze Facebookpagina. www.facebook.com/DeBrugbouwtLandgoedBeukenstein
De aannemer heeft het bouwproject aangemeld op www.bewustebouwers.nl. Ook hier kunt u de ontwikkeling van
de bouw volgen. De directe link vindt u hier: www.bewustebouwers.nl/bouwplaatsen/landgoed-beukenstein
Op de locaties van De Brug, Nassau Odijckhof in Driebergen en Het Woonoord in Doorn worden informatieborden
ingericht waar u sfeerimpressies, bouwtekeningen en foto’s van de bouw kunt zien. Deze informatieborden zijn
vanaf begin januari beschikbaar. In de volgende nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
Bent u in de buurt? Loop dan gerust eens binnen om deze te bekijken.

De nieuwsbrief De Brug bouwt Landgoed Beukenstein is een uitgave van De Brug en verschijnt wanneer nieuwe
ontwikkelingen of andere belangrijke zaken te melden zijn met betrekking tot de bouw van Landgoed Beukenstein.
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar t.ton@iszdebrug.nl, o.v.v. Bouw
Landgoed Beukenstein.
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