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Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van 
het bouwplan Hooivork II. Dit plan in De Moer omvat 34 woningen verdeeld over 
diverse woningtypen. Met de Hooivork II ontstaat het, zo gewenste en noodzakelijke, 
aanvullende woningaanbod voor De Moer.  
 
Bereikbaarheid per e-mail 
Op de koude ochtend van zaterdag 4 februari 2012 is het bouwbord voor Hooivork II 
onthuld. Onder dit bord hangen twee borden met contactgegevens van de gemeente 
en de verkopend makelaar. Speciaal voor het plan Hooivork II heeft de gemeente 
een e-mailadres geopend: hooivork@loonopzand.nl. Naar dit adres kunt u al uw 
vragen, opmerkingen of klachten sturen, die betrekking hebben op het plan Hooivork 
II.  
 
Bouwrijp maken 
Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de schop de grond in.  We zijn druk 
bezig met het bestek voor deze werkzaamheden. In het bestek staat uitgebreid 
beschreven welke werkzaamheden de aannemer uitvoert en op welke wijze. Dit 
bestek wordt binnenkort overhandigd aan de aannemer met het verzoek hiervoor 
een aanbieding te doen. Als aannemer en gemeente tot een afspraak komen, krijgt 
de aannemer het werk gegund. Daarna zal de aannemer zo snel mogelijk aan de 
slag gaan om het plangebied bouwrijp te maken.  
Maar wat gebeurt er dan allemaal? De aannemer graaft sleuven voor twee soorten  
riolering. Voor het vuile water (bijvoorbeeld van wc en douche) en voor het 
hemelwater (regenwater dat op daken en verharding valt). Als de riolering in de 
grond ligt, wordt de fundering van de weg gemaakt van puinverharding. De 
contouren van wegen, groen en trottoirs worden duidelijk. In dezelfde periode leggen 
de nutspartijen kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit. 
De verwachting is dat al deze werkzaamheden klaar zijn voor de bouwvak 2012. 
Daarna kan de bouw van de woningen starten. De afwerking van de straten en het 
groen vindt pas later plaats. 
 
Archeologie  
Voor het plan is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van archeologische 
waardevolle vondsten. Het onderzoek geeft geen aanleiding om te verwachten dat er 
archeologische vondsten zijn te vinden in het plangebied. Geadviseerd is om tijdens 
de werkzaamheden van het bouwrijp maken een archeoloog mee te laten kijken of er 
eventuele archeologische waardevolle vondsten in de grond zitten. Dit kan 
vertragend werken. Daarom is op het laatste moment gekozen voor een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek. Een archeologisch onderzoeksbureau gaat 
daarvoor met een graafmachine het plangebied in en zal op verschillende plekken in 
het plangebied een sleuf graven. De archeoloog onderzoekt de grond die naar boven 
wordt gehaald op de aanwezigheid van archeologische vondsten.  
Deze proefsleuven worden gemaakt voor het bouwrijp maken. 
 
 
 
 


