Nieuwsbrief Looiershof oktober 2019
Voortgang Project Looiershof
Beste mensen,
Hiermee brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de bouw van de Looiershof.
BLOK ABC
Gevels zijn gereed, de Franse balkonhekjes moeten nog worden aangebracht. De binnenwanden zijn
geplaatst en de afbouw is gaande.

Natuursteen voorgevels blok C en B

Voorgevel Blok A
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BLOK G
Metselwerk gevels is gereed, met voegwerk is gestart, dak is waterdicht dmv bitumen op de platte
daken en niet doorlatend doek onder de houten planken op de schuine daken waar het zinkwerk op
wordt aangebracht.
Binnenwanden gereed (voorzover deze geplaatst zouden moeten worden), er is gestart met de afbouw
en het aanbrengen van de aluminium gevelkozijnen.

Dak Blok G waarop de houten planken te zien zijn waarop het zinkwerk wordt aangebracht.
BLOK H
Gevels en dak zijn ver gereed. Binnenwanden worden aangebracht en aansluitend start de afbouw.

Natuurstenen voorgevels van Blok H
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Achtergevel Blok H

BLOK DEF
Gestart met metselwerk, aanbrengen dakconstructie en aanbrengen natuurstenen gevels. Aansluitend
worden de pannen aangebracht. Vervolgens start plaatsen binnenwanden en verdere afbouw.

Voorgevels Blok E en links Blok D aanzet metselwerk
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Restauratie van de oude schoorsteen nagenoeg gereed.

BLOK I EN J
Gestart met de aanzet van eerst Blok I en daarna J.
GARAGE -1 EN -2
Binnen wanden bergingen -1 95% gereed ,-2 95% gereed
Voortgang installatie werkzaamheden.

INFRA
Er is gestart met het, in delen, aanbrengen van het zandpakket. De nutsvoorzieningen zullen vanaf half
november worden aangebracht.

Over de voortgang van de bouw blijven wij u regelmatig informeren. De webcam is vanwege een
technische wijziging tijdelijk niet beschikbaar.
Contact met de omgeving
Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken via email melding@looiershof.com en 24/7 via het algemene nummer voor vragen en opmerkingen: 088186 12 00 – LET OP: DIT NUMMER IS GEWIJZIGD
Projectleider van Bouwbedrijven Jongen is Leon Piels.
Rechtstreeks contact met Bouwbedrijven Jongen loopt via Henk Kessels (Hoofd-Uitvoerder). Hij is
overdag bereikbaar tussen 08:00 en 16:00 op telefoonnummer 06 5022 3080 of email
looiershof@bouwbedrijvenjongen.nl
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of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:
Ilse Staals telefoonnummer 040 - 233 39 25 ilse.staals@focusrealestate.eu
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com en de facebookpagina
@looiershofmaastricht
Eindhoven, oktober 2019

Pagina 5 van 5

