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Het kan mogelijk zijn om af te 

(moeten) wijken van de 

planning. Ook kunnen 

werkzaamheden later starten 

of uitlopen.  

Graag uw begrip hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

 

Zichtwerk 
Na veel voorbereidingen belanden we steeds verder in de “zichtwerk 

fase”. Met betrekking tot de planning kunnen we laten weten dat we 

nog steeds “in de pas” lopen.   

Zo is de aannemer gestart met het bekleden van de achterwand van de 

receptiebalie. Deze wand wordt bekleed met eiken delen. De schilder is 

ondertussen ook al begonnen en zo komt er dus al zicht in het werk. 

De uitvoerder heeft de laatste 6-wekenplanning gedeeld en daarmee schiet 

het karwei behoorlijk op.  Een planning is een dynamisch iets. Sommige 

werkzaamheden lopen wat voor en andere wat achter op de planning. Dit 

heeft vaak te maken met de opeenvolgende werkzaamheden of 

onderaannemers die het werk niet tijdig kunnen klaren. Vandaar dat er soms 

niet veel bouwvakkers aanwezig zijn. In de relatief kleine ruimte moeten veel 

verschillende werkzaamheden gebeuren, dat vraagt om goede afstemming 

en steeds om aanpassingen in de planning. Tot nu toe heeft de uitvoerder 

het goed onder de knie en dat is compliment voor hem en alle mensen die 

betrokken zijn bij de verbouwing! 
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                            Werkzaam-heden 

komende week 
Volgende week wordt er verder 

gewerkt aan het tegelwerk buiten 

en de stukadoor is aanwezig. 

Voordat daadwerkelijk de eerste 

tegels gelegd kunnen worden gaat er 

veel voorbereiding aan vooraf. De 

tegelzetten is ook de komende week 

nog aan het werk en zal de eerste 

tegel gelegd worden. Verder zal er 

metselwerk plaatsvinden en mogelijk 

ook al leuningen geplaatst worden. 

De stukadoor zal zijn handen vol 

hebben aan het stucwerk. Daarna 

worden de susteemplafonds 

aangebracht en zal er verder 

afgewerkt gaan worden.  

 

Geluidsoverlast 

Door onvoorziene 

freeswerkzaamheden aan de 

hellingbaan buiten, was er 

afgelopen week toch nog even 

behoorlijke geluidsoverlast. We 

proberen geluidsoverlast tijdig 

aan te geven, maar soms wordt je 

wel eens verrast. 

over het algemeen zal er in de 

komende week weinig 

geluidsoverlast zijn. 

 

Brandveiligheid            
De compartimentsdeuren in de 

gangen bij de entree worden 

vervangen zodat de brandveiligheid 

zal verbeteren. Vorige week waren de 

oude deuren al weggehaald. Boven 

de deuren is het brandwerend 

afgetimmerd en zal het met stucwerk 

afgewerkt worden. Vervolgens zullen 

de kozijnen geverfd worden en als 

laatste zullen de deuren afgehangen 

worden. 

Tegelwerk 
vloeren 
buiten

•Week 

44-46

Stucadoor
•Week

44-45

Schilder-
werken

•Week

45-51

Plaatsen 
Bali en 

interieur-
werk

•Week 
50-51

Eind op-

levering

•Week 
51



 

 

 

 

 

 

 


