
Bouwflits #2
Nieuwbouw De Schout Emmeloord

Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 

aan 34 appartementen verdeeld over twee bouwlagen. 
Alle 34 appartementen zijn inmiddels verkocht. De 
werkzaamheden worden in opdracht van De Hoge Dennen 
Vastgoed uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij 
Friso (onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek). 

Bouwen met respect voor de buurt 
Bouwwerkzaamheden in uw nabije leefomgeving kunnen 
flink wat overlast veroorzaken. Dat begrijpen wij als geen 
ander. Met deze nieuwsbrief brengen wij u als eerste op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de geplande 
bouwwerkzaamheden zodat u weet wat er te gebeuren 
staat. 

Openbare inrichting
De openbare inrichting rondom De Schout en het 
naastgelegen Stadsbaken is door de Gemeente uitbesteed 
aan de infra aannemer A. Faber. In de komende periode 
gaat de Gemeente in samenspraak met de betrokken 
aannemers een faseringsplan hiervoor uitwerken. In een 
volgende bouwflits komen we daar op terug.

Richting het hoogste punt
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd 
over de start van onze werkzaamheden. Ondertussen 
hebben we al flink wat werkzaamheden gerealiseerd. 
In de afgelopen periode is het casco van het gebouw 
opgetrokken en inmiddels gaan we al bijna richting het 
hoogste punt. De eerste woningscheidende wanden van 
de tweede verdieping zijn gestort en onze verwachting 
is dat we omstreeks medio maart de gehele dakvloer 
hebben gestort. Het dak van het winkelgedeelte is door 
de dakdekkers waterdicht gemaakt. Daarnaast wordt er 
nu gestart met het plaatsen van de gevelvullende HSB-
elementen (houtskeletbouw) en kunnen ook de metselaars 
op korte termijn los.

Project De Schout
Het project De Schout omvat de complete nieuwbouw 
van een multifunctioneel gebouw met een commerciële 
plint van circa 5000 m² waar ruimte voor een supermarkt 
en andere retail komt. Het gebouw biedt straks ruimte 



Vragen over de bouw
Deze nieuwsbrief heeft u hopelijk een duidelijk beeld 
gegeven van de bouwwerkzaamheden in uw buurt. Mocht 
u na het lezen van deze nieuwsbrief specifieke vragen 
of opmerkingen hebben over de bouw, neem dan gerust 
contact op met hoofduitvoerder Hilbrand Veenje.
 
Hilbrand Veenje (hoofduitvoerder)
E: h.veenje@frisobouwgroep.nl
T: 0515  42 99 99

Werkzaamheden & planning

In deze nieuwsbrief geven wij u een prognose van 
de werkzaamheden. Let op: dit is een tijdsindicatie.
 

Week 9 t/m 16: metselwerk gevels

Week 10/11: storten dakvloer

Vanaf week 15: aanvoer en montage kozijnen

Vanaf week 12: demontage en afvoer bouwstempels

Doorlopend aanvoer materiaal

Doorlopend hijswerk met behulp van bouwkranen

Type overlast

Vrachtverkeer

Geluidsoverlast

Bouwoverlast


