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Beste omwonenden, 
 
Op bouwkavel F op KopWest verrijst straks een mooie, nieuwe woonlocatie: De Open Veste. Deze 
bijzondere woonbuurt aan het Noord-Hollands Kanaal is een soort moderne veste en bestaat uit 115 
huurappartementen, 27 koopappartementen en 21 stadswoningen (koop) rondom een gezamenlijke, 
groene binnentuin. In de binnentuin wordt een kleinschalig appartementenblok gerealiseerd met 8 
koopappartementen.  
 
In deze brief willen wij u graag informeren over de voortgang van onze werkzaamheden. 
 
Heiwerkzaamheden 
Begin maart zijn we gestart met de heiwerkzaamheden voor De Open Veste. De verwachting van de 
duur van de heiwerkzaamheden (1,5 maand) is nog onveranderd.  
Wij zullen derhalve niet eerder dan half april ’20 gereed zijn met deze werkzaamheden.  
 
We beseffen ons terdege dat in deze tijd, waarin veel mensen noodgedwongen aan huis gebonden 
zijn vanwege de maatregelen rond het Coronavirus, het heiwerk tot aanmerkelijk meer overlast leidt en 
wij hebben dan ook getracht de overlast verder te beperken. 
Echter de genomen maatregelen hebben vooralsnog niet geleid tot een versneld proces. Daarbij kan 
de aanvoer van heipalen, door vele ziektemeldingen in de productiefabriek, tot een vergroot risico van 
vertraging gaan leiden. 
 
Wij blijven er alles aan doen om overlast en hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Gezien onze 
werkzaamheden is enige hinder helaas niet te voorkomen, waarvoor wij u ondanks de veranderde 
omstandigheden door het Corona virus nogmaals om begrip vragen. 
 
Als het heiwerk is afgerond beginnen we met het maken van keldervloer en kelderwanden. De bouw 
van De Open Veste duurt ca. 27 maanden.  
 
Werktijden 
De werktijden tijdens de heiwerkzaamheden zijn van 07.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de resterende tijd 
van de bouw zijn onze verwachte werktijden op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. 
 
 
 
 
 



Bouwverkeer 
In goed overleg met de gemeente Purmerend is een route voor het bouwverkeer opgesteld. Het 
bouwverkeer zal op een veilige manier stapvoets via de Wolgalaan de bouwlocatie bereiken.  
Ook hebben wij instructies verstuurd naar de voornaamste transporteurs om bij een eerdere aankomst 
dan de bovenstaande werktijden aangeven, zij op een wachtplaats buiten de wijk wachten om hiermee 
te voorkomen dat er voor 07.00 uur transporten verzamelen op de Wolgalaan. 
Alle leveranciers van materieel en materiaal zijn tevens over de verkeerssituatie en de vereiste 
veiligheid geïnstrueerd.  
 
Contact 
Indien u vragen of opmerkingen over deze brief of gedurende onze werkzaamheden, dan kunt u altijd 
contact opnemen bij voorkeur per emailbericht aan info@bebouw.nl onder vermelding van project 
‘De Open Veste‘ te Purmerend. 
Ook de gemeente Purmerend blijft de situatie nauwgezet volgen en u informeren via de website: 
https://www.kopwest.nl/2020/03/20/werk-in-uitvoering-kop-west/  
 
Maatregelen Coronavirus 
Op de bouwplaats hebben wij in het kader van het voorkomen van besmetting met het Coronavirus 
zeer strenge voorzorgsmaatregelen getroffen zodat de werkzaamheden op de bouwplaats door 
kunnen gaan, te weten: 
 
Basis hygiene: - Veelvuldig handen wassen 
 - Nies en hoesten in elleboog 
 - Gebruik papieren zakdoeken 
Geen handen schudden 
Gezicht betasten voorkomen 
Minimale afstand bewaren van 1,5 meter 
 
Indien onze medewerkers verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben, dienen zij thuis te blijven.  
 
Wij verzoeken u dringend om buiten de bouwhekken te blijven om de gezondheid van zowel u 
alsook van onze medewerkers te beschermen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en wij spreken de 
hoop uit dat de bouwactiviteiten voorspoedig en bovenal in goede gezondheid kunnen blijven 
verlopen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bouwteam De Open Veste 
Bébouw Midreth 
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