
Vernieuwing Plantagebuurt  
In deze nieuwsbrief leest u als bewoner of omwonende de laatste informatie over de vernieuwing van de buurt.  
Veel leesplezier. 

Nr. 9 -  18 september 

Aannemer Lokhorst Bouw en Ontwikkeling 
geeft aan dat zij het bouwterrein aan het  
inrichten zijn. Vanaf eind september starten 
zij met de fundering van de woningen. Het is 
de verwachting om half oktober de eerste  
begane grondvloer te leggen. Er komen 22  
eengezinswoningen (op de plek van de  
gesloopte  flats) en 12 woningen (achter  
de woningen die in fase 1 zijn gebouwd).  
Alle woningen in fase 3B zijn verkocht. Vanaf  
mei/juni 2019 wil Lokhorst de woningen  
opleveren. 

Fase 3B - ‘De Lariks’: inrichting bouwterrein 

NIEUWS 

Het heeft even geduurd, maar de bouw van 18 eengezinswoningen en 12 boven- en benedenwoningen kan  
eindelijk beginnen. De nutspartijen konden helaas niet eerder starten. De bouw start in de laatste week van  
september. De verwachting is om de woningen vanaf mei/juni 2019 op te leveren. Smit’s Bouwbedrijf Beverwijk 
gaat deze fase voor ons bouwen. Alle woningen zijn verhuurd aan terugkerende bewoners. 

Fase 4 - ‘De Dennen’: start bouw eind september 

Impressie De Dennen, fase 4 



Ver-

Fasering en planning 

Fase 2C, De Eik 

30 appartementen. Dit is een  
project van Hoorne Vastgoed. De 
oplevering is in oktober. 

Klaar! 
Fase 1, De Plataan  24 eengezinswoningen 

Fase 2A, De Populier  34 appartementen 

Fase 2B, De Cypressen  42 appartementen 

Fase 3A, De Sleedoorn  22 eengezinswoningen 

Spreekuur:  
elke eerste woensdag van de maand in buurtcentrum Wijk aan Duin, 15.30-16.30 uur  
Heeft u nog vragen over de sloopplannen, het verhuizen of andere zaken? Komt u dan gerust langs.  

Colofon 

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Pré Wonen, 

projectteam Plantagebuurt. 

  

E-mail:  mail@prewonen.nl 
Website:  www.KPmijnstek.nl  
Facebook:  www.facebook.com/KPmijnstek 

Disclaimer 
Pré Wonen besteedt uiterste zorg aan correcte en 

complete informatie in deze nieuwsbrief. Aan de  

inhoud van de nieuwsbrief kan geen rechten  

worden ontleend.    

www.prewonen.nl 

Contact Pré Wonen 

Vragen over herhuisvesting van fase 4 en 5? 

Bel met Linda de Boer, consulent Projecten 

Telefoon: 06 52 57 20 25 / E-mail:  
lindadeboer@prewonen.nl of kom naar het spreekuur 

Vragen over schoon, heel, veilig in uw buurt? 

Bel met Joop Huisman, buurtbeheerder 
Telefoon: 088 - 77 00 000 

Vragen over de bouw? 

Bel met Ger de Boer, projectleider Vastgoed 

Telefoon: 088 - 77 00 131 

In voorbereiding: 

Fase 3B - De Lariks  
Start bouw: eind  
september 2018 

Geplande oplevering: 
vanaf mei/juni  2019 

 

- 34 koopwoningen  
  (22 + 12) 

Fase 4-De Dennen 

Start bouw: eind september 2018 

Geplande oplevering: vanaf mei/juni  2019 

- 18 eengezinswoningen  
- 12 boven- en benedenwoningen 

Na de bouw van Fase 4, slopen we de huidi-
ge flat aan de Pieter Verhagenlaan 62-108.  

Fase 5 - De Sparren 

De bouw volgt na de oplevering 
van Fase 4.  
- 49 appartementen 

- 8 boven- en benedenwoningen 

- 14 eengezinswoningen 
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