
 
Aan de bewoners van dit adres 
 
Nieuwsbrief nr: 04 
Datum: 19 december 2017 
 
Onderwerp: Voortgang bouwwerkzaamheden IKC Nesciohove 
 
Beste bewoner(s), 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij u namens Slavenburg Bouw BV op de hoogte houden 
over de voortgang van de bouwactiviteiten en ontwikkelingen van het Integraal Kind Centrum 
Nesciohove in uw wijk. Dit gebouw zal na de realisatie onderdak bieden aan de Annie MG 
Schmidtschool en De Drie Ballonnen.  
 
Het einde van de bouwwerkzaamheden komt snel dichterbij. De afgelopen maanden is er aan de 
binnenzijde hard gewerkt om van het gebouw ook echt een IKC te maken. Binnen zijn alle 
voorzieningen in de wanden aangebracht en zijn de wanden geschilderd en voorzien van houten 
beplating. De binnen kozijnen zijn ook geschilderd en van glas voorzien en de deuren worden vlak na 
de kerstvakantie in de kozijnen geplaatst.  
De verschillende vloerafwerkingen worden de komende weken aangebracht samen met de 
trapafwerking waar ook de balustrades op en omheen worden bevestigd. 
       

     
 
Om te zorgen voor een goed binnenklimaat, dienen niet alleen de installaties te worden aangebracht, 
maar dienen deze ook goed ingeregeld en op elkaar te worden afgesteld. Om dit op een goede 
manier te doen, dienen de installatiekasten op het dak op vol vermogen te staan. Dit heeft de 
afgelopen periode tot een verhoogde geluidslast geresulteerd.  
Om de buurt niet onnodig te belasten met deze geluidslast, is gekozen om het inregelen af te ronden 
net voor de oplevering, in januari van 2018.  Tot aan dit moment zullen de kasten uit staan. Tijdens 
het inregelen zullen de kasten weer op maximaal staan. Dit zal van korte duur zijn, waardoor de 
overlast tot een minimum zal worden beperkt. Zodra het IKC operationeel en in gebruik is, zullen de 
kasten ook geen overlast meer veroorzaken.  
 
  



 
Aan de buitenkant van het gebouw worden de laatste puntjes afgewerkt. De dakranden zijn 
bevestigd en het metselwerk is afgerond. Op het dak zijn de PV-panelen inmiddels geplaatst (nu 
bedekt met een laagje sneeuw) en aangesloten, zodat het IKC duurzaam deels in de eigen 
energiebehoefte kan voorzien. 
 

      
 
Wij zullen u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden over de 
voortgang van de bouw. Tot zover de huidige stand van zaken met betrekking tot de realisatie van 
IKC Nesciohove.  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Slavenburg Bouw BV 
 
 

 
 
 
 
 


