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NIEUWBOUW 'DE VIJZELTUIN' IN ENKHUIZEN 

Beste omwonenden van het project 'De Vijzeltuin', 

Via verschillende nieuwsbrieven - zoals deze - zullen wij u tijdens de bouw regelmatig op de hoogte 

houden over het reilen en zeilen van dit binnenstedelijke nieuwbouwproject in Enkhuizen. 

ALGEMENE INFORMATIE 

Begin september start Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V., in opdracht van M.J. de Nijs Care B.V., 

met de bouw van het project 'De Vijzeltuin' in het centrum van Enkhuizen. Het project omvat een 

parkeergarage met ruim 100 parkeerplaatsen, psychogeriatrisch wooneenheden, woningen en de 

verbouwing van het bestaande Snouck van Loosen ziekenhuis met bijbehorend zusterhuis. 

Vanaf begin september zal het bouwproces van start gaan. In eerste instantie zal de bouw zich 

richten op de terrein van het voormalige Snouck van Loosen ziekenhuis. Het huidige parkeerterrein 

tegenover het ziekenhuis zal pas aan de orde komen als de nieuwbouw van de parkeergarage gereed 

is. De verwachting is dat de parkeergarage eind 2012 gereed is en klaar is voor gebruik. 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw van het project zullen er diverse werkzaamheden op en 

rond het bouwterrein plaatsvinden. Zo zullen de direct omliggende woningen bouwkundig worden 

opgenomen door de Hanselman groep en zal er in de eerste weken van juli gestart worden met de 

kap van de bomen, het leegruimen van het terrein en het archeologisch onderzoek op het terrein van 

het voormalige ziekenhuis. 

DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS OVER HET BOUWPPROCES OP EEN RIJ 

• Opname omliggende bebouwing - eind juni! begin juli 2011 

• Start kap bomen voormalig ziekenhuis terrein - begin juli 2011 

• Start archeologie voormalig ziekenhuis terrein - medio juli 2011 

• Start sloop deel van de bestaande bebouwing voormalig ziekenhuis terrein - september! 

oktober 2011 

• Gereed komen archeologie - oktober I november 2011 

• Start bouw parkeergarage - november 2011 

• Start bouw psychogeriatrische wooneenheden - juli 2012 

• Gereed komen parkeergarage - november 2012 

• Start archeologie voormalig parkeerterrein - augustus 2012 

• Start bouw woningbouw voormalig parkeerterrein - november 2012 

• Gereed komen psychogeriatrisch wooneenheden - juli 2013 

• Gereed komen woningbouw voormalig parkeerterrein - begin 2014 

Let wel: bovenstaande is een prognose. Door omstandigheden kan van deze planning afgeweken 

worden. 
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DE BOUWWERKZAAMHEDEN DUREN VAN SEPTEMBER 2011 TOT BEGIN 2014 

• Werktijden zijn in principe van 07.00 uur tot 17.00 uur hoge uitzondering s'avonds en in 

het weekend) 

• Geluidsoverlast wordt beperkt, maar is niet uit te sluiten 

• Funderingen worden geplaatst middels trillingsarme technieken (o.a. de damwanden} 

• Nieuwbouw is casco van in het werk gestort beton, de gevel en de afbouw van diverse 

materialen 

• De aan- en afvoer van materialen zal aan het begin van het bouwproces grotendeels via het 

Spaans Leger verlopen (tussen Spaans Leger 3 en Sijbrandsplein 15). De 2 parkeerplaatsen 

tussen adressen zullen niet meer bruikbaar zijn 

• Het parkeerterrein achter het huidige Snouck van Loosen ziekenhuis zal gedeeltelijk in 

gebruik blijven. 

ARCHEOLOGIE 

Medio juli 2011 zal het archeologisch onderzoek aanvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 

leiding van archeoloog Christiaan Schrickx en onder verantwoordelijkheid van Michiel Bartels. U kunt 

van het archeologisch onderzoek hinder ondervinden. Vanwege het grondverzet zouden trillingen 

kunnen ontstaan en bij droogte zou de grond kunnen gaan stuiven. De graafmachine waarmee wordt 

gewerkt, geluid maken. Tevens kunnen op de weg en het trottoir van het Spaans Leger 

moddersporen liggen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, stellen wij het op prijs dat u direct 

contact opneemt met archeoloog ChristÎaan Schrickx door langs te gaan of hem te bellen. 

In de jaren heeft Enkhuizen nogal last gehad van schatgraverij, het doen van illegale 

opgravingen. Dit is erg nadelig voor het archeologisch onderzoek omdat schatgravers de vondsten 

meenemen. Graag vragen wij uw hulp om dit te voorkomen. Het personeel van de archeologische 

dienst is op werkdagen en werktijden aanwezig. Indien zich buiten werktijd onbevoegden op het 

terrein bevinden verzoeken wij u onverwijld dit aan ons te melden (dag en nacht, 7 dagen per week). 

De archeologen zorgen er dan voor dat bevoegde personen deze individuen verwijderen. 

CONTACT / VRAGEN 

Wij doen ons best om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken, mocht u deze 

toch ervaren of vragen hebben over de bouwwerkzaamheden, neem dan gerust contact met ons: 

Mol. de Nijs Care B. V. 

Projectverantwoordelijke 

Telefonisch bereikbaar via kantoor 

Stichting Archeologie West Friesland 

Projectverantwoordelijke 

Project leider 

Telefonisch bereikbaar via 

(voor algemene vragen) 

ir. Cam iel Honselaar 

0226 - 397071 

(voor vragen uitvoering van archeologisch onderzoek) 

drs. Michiel Bartels 

drs. Christiaan Schrickx 

06 - 30468593 (Bartels) 

06 - 23955299 (Schrîckx) 
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"September I oktober de sloop van de bestaande opstallen zal aanvangen zullen wij u ook de 

van de verantwoordelijke voor de bouw ter plekke geven, zodat u in geval van 

vragen eventueel deze persoon kan bereiken. 

PROJECT WEBSITE 

U kunt natuurlijk ook de website van het project 'De Vijzeltuin' raadplegen. Deze website is naar alle 

verwachting begin augustus 2011 online. U vindt er dan informatie over het project, de voortgang 

van het bouwproces, de planning en antwoord op de meest vragen. Hier heeft u ook de 

mogelijkheid om vragen en opmerkingen achter te 

www.nieuwbouwenkhuizen.nl 
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http:www.nieuwbouwenkhuizen.nl

