NIEUWSBRIEF BOUW PASSIEFHUIS
MARTINUS WIJMA EN LOUWINA VAN NOORD
TOLHUISWEG 21 IN HEERENVEEN

Beste allen,
De bouw is begonnen!
Er is al veel werk verzet en de
eerste contouren van ons huis
zijn zichtbaar!
Met onderstaande foto’s laten
wij jullie zien wat er al is
gedaan:
…zo wordt het……
Ontwerp: Architectenburo Sipma-Heerenveen

De gemeente heeft het huis uitgezet met paaltjes.
Onze voorgevel komt ter hoogte van voorgevel buren.

Even een lunch op onze stek….

….de kavel in afwachting van……

Tinus zet de carportafmetingen uit (23 oktober 2014)
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Na het uitzetten van de afmetingen van zowel de woning als de carport werd nog
maar eens duidelijk dat de kavel (78 meter lang) al behoorlijk wordt ingevuld.
Hierna kon het eerste grondwerk beginnen en kwam het grote materiaal het terrein
oprijden…… (29 oktober 2014)

…en ziet alles er ineens heel anders uit….

…gelukkig is er inmiddels ook een wc’tje…..:)

…graven van rioleringsleuf in onze oprit….(30 oktober 2014)
Installatiewerk c.a. door Installatiebedrijf Hoekstra BV in Heerenveen

…ontgraven van de fundering….
met behulp van Koopmans Nij Beets

…verdichten van de zandbaan….
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….ontgraven tot “de vaste”(=bouwtaal)

….fundering voor de carport/schuur….. (3 november 2014)

….mooi zandbedje…. (3 november 2014)

….isolatiemateriaal in onze bouwbus….(4 november 2014)
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……….passend zagen……

…zelf even….

…betonvloer van de carport gestort! (5 november 2014)

…onderkant bouwplanken (links op de foto) is het peil van onze woning; zie het verschil in niveau met de rest van de tuin
(verschil bedraagt 70 cm)
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De carport is inmiddels ook al geplaatst door It Paradyske uit Noord-Bergum.
Morgen (vrijdag 14 november) worden ook de laatste dakpannen gelegd.

Ondertussen zijn we ook al bezig met de isolatie van de vloer van de woning, zelfde materiaal
als bij de carport. Volgende week hopen we de betonvloer (30 kuub) te storten. In onze
volgende nieuwsbrief meer daarover!

Hartelijke groet, Tinus en Louwina
Heerenveen, 13 november 2014

5

