
Beste buren op het bedrijventerrein Papendorp, 
 
De Nederlands Vereniging van Makelaars (NVM) heeft Heembouw opdracht gegeven om binnenkort 
te starten met de realisatie van haar nieuwe kantoor. In de komende periode gaat het realisatieteam 
de voorbereidingen treffen op het bouwkavel en daarom stellen wij ons graag aan u voor.  
 

 
Ten tijde van de foto bovenstaande foto lieten de COVID-19 maatregelen het samenkomen nog toe. 
Helaas zijn de maatregelen nu van dien aard, dat samenkomen niet gewenst is. Vandaar ook de 
introductie op deze wijze. 
 
Op dit moment is er op de locatie nog weinig te zien, maar virtueel hebben wij samen met 
Heembouw Architecten het complete gebouw tot in detail uitgewerkt en zijn we deze virtueel in 3D 
aan het opleveren. Tijdens de realisatie wordt u periodiek geïnformeerd over de werkzaamheden en 
welke gevolgen dit kan hebben voor het gebied.  
 
Planning tot eind 2020 
Op 26 november is de grond door de gemeente ter beschikking gesteld aan Heembouw. We starten 
met het opnemen en vastleggen van de directe omgeving om een zogenoemde “nul-meting” te 
maken van de locatie en de direct omliggende gebouwen. Dit wordt verricht door BREM, zij nemen 
voor aanvang van de werkzaamheden contact op met de betreffende gebouwbeheerders. 
 
Aansluitend wordt er gestart met het plaatsen van bewegwijzering en gedeeltelijke 
omleidingsroutes, welke noodzakelijk zijn voor een veilige (bouw)omgeving. Vanzelfsprekend zijn 
deze activiteiten in nauw overleg met de gemeente Utrecht afgestemd. 
 
Vanaf 7 december 2020 starten we fysieke met de werkzaamheden op locatie. We starten met de 
voorbereidingen voor de bouwplaatsinrichting alsmede de start van het project. 
 
 
 



Planning 2021 
We beginnen het jaar goed. Op maandag 4 januari 2021 starten we met het heiwerk, traditioneel 
gezien het startschot van het fundament voor een prachtig gebouw, dat in onze overtuiging op een 
geweldige plek wordt gecreëerd. Het heiwerk gaat circa 15 werkdagen in beslag nemen. Zodra het 
heiwerk start, zullen we u opnieuw informeren over de volgende fase van het project. 
 
Namens het team van Heembouw, 
Jeffry Jacobs 
Projectleider Heembouw 
 


