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Woonrijp maken woonwijk Veenderij (Veenendaal)

Werkzaamheden

Een nieuwbouwwijk die opgebouwd is uit eilanden, met veel
bruggen en water. Dat is De Veenderij in Veenendaal. Van de
Haar Groep maakt de nieuwbouwwijk gefaseerd woonrijp.
Van de Haar Groep volgt bij het woonrijp maken de bouw. Daarbij wordt
ﬂexibel samengewerkt met opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf
Veenendaal-Oost, de gemeente Veenendaal, aannemers en bewoners.

Aanbrengen van bestrating, Huis- en kolkaansluitingen,
Op hoogte brengen putafdekkingen,
Grondwerkzaamheden, Grondverbetering voor bomen,
Aanleggen van groenvakken en gazons, Terreininrichting
en speelplaatsen, Verkeersborden en terreinmeubilair,
Inmeten en verwerken revisie, Nazorg en onderhoud,
Realiseren van tijdelijke voorzieningen, Reconstructie
aansluiting doorgaande weg,

Opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost

Projectomvang

€5.000.000+ Excl. BTW, in euro’s

Uitvoerduur

2018-heden

“Rekening houden met de planning van
bouwers en belangen van nieuwe
bewoners; dat vinden we heel gewoon!”

In de nieuwbouwwijk verrijzen zo’n 1000 woningen, verdeeld over verschillende eilanden.
De straten in de nieuwe wijk krijgen een moderne uitstraling, door het gebruik van strakke
banden betonnen stenen die nauwelijks een vellingkant hebben.

Ruime ervaring in woonrijp maken
Van de Haar Groep heeft ruime ervaring in het woonrijp maken van
nieuwbouwwijken. Dat deden we eerder onder meer in Arnhem,
Wekerom en Elspeet. Opdrachtgevers werken graag met ons samen
vanwege onze sterke prijs-kwaliteitverhouding, eﬃciënt
procesorganisatie, meedenkende houding en ﬂexibele opstelling. In dit
project is ook onze expertise in de aanleg en het beheer van
groenvoorzieningen een belangrijke meerwaarde.

Tegemoet komen van nieuwe bewoners
Het woonrijp maken van de nieuwe wijk vraagt om continue afstemming met de
opdrachtgever, projectontwikkelaars, aannemers en nieuwe bewoners. Daarbij probeert
Van de Haar Groep zorgvuldig rekening te houden met verschillende belangen. Nieuwe
bewoners willen bijvoorbeeld graag snel bestrating voor hun huis, maar als er nog
bouwverkeer over de straat rijdt is dat niet altijd mogelijk.

Van de Haar Groep
Matendijk 7 6733 JD
Wekerom

Om bewoners in zulke situaties tegemoet te komen, brengt Van de Haar Groep in opdracht
van de gemeente Veenendaal alvast de aansluiting tussen de tuin en het straatwerk op
hoogte. Dit voorkomt overlast bij hevige regenval.

0318 46 7777
info@vandehaargroep.nl

vandehaargroep.nl

