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Betreft: start bouw 52 woningen Op ’t Zand Ridderkerk 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Middels deze brief informeren wij u graag over de start van de bouw van 52 woningen  
in project Op ’t Zand te Ridderkerk.  
 
Grondwerk 
Zoals u wellicht heeft gemerkt, zijn wij gestart met de voorbereidende bouwwerkzaamheden, 
waaronder het ontgraven van de bouwputten, het aanbrengen van zand t.b.v. de heistelling en 
het inrichten van de bouwplaats. 
 
Heiwerk 
Naar verwachting arriveert de heistelling voor de bouwvakantie op de bouwplaats. Vervolgens 
gaat het heibedrijf met vakantie en wordt in week 32 de heistelling opgebouwd. In week 34 gaan 
we beginnen met het heiwerk, wat naar verwachting medio oktober wordt afgerond. 
 
Het heiwerk wordt uitgevoerd middels vibropalen. De vibropaal is een in de grond gevormde 
grondverdringende betonpaal vervaardigd met behulp van een stalen heibuis. Deze stalen buis 
wordt op het maaiveld geplaatst. Vervolgens wordt de buis op diepte gebracht door te heien of te 
trillen. De wapening wordt in de buis gehangen en daarna volgestort met beton. De heibuis wordt 
daarna uit de grond getrokken. 
 
Wij realiseren ons dat het uitvoeren van deze werkzaamheden eventueel gepaard gaat met 
hinder. Uiteraard doen wij er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip 
voor de situatie.  
 



Meer informatie 
Wij houden u tijdens de bouw graag op de hoogte van de werkzaamheden en andere belangrijke 
informatie, zoals wegafsluitingen. Dit doen wij digitaal, via de informatiewebsite van Op ’t Zand. 
Wij plaatsen regelmatig berichten en indien u vragen heeft, kunt u deze stellen middels het 
vragenformulier.  

 
Link website: 

https://www.vmierlo.nl/Informatie-Op-t-Zand-Ridderkerk 
 

 
Heeft u vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Deze kunt u stellen door een mail te sturen naar 
communicatie@vmierlo.nl of te bellen naar 0174-522300. Bij spoed kunt u zich melden bij de 
uitvoerder op de bouwplaats. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Van Mierlo Bouwmaatschappij 
 
 
 
 
E.A.M. van Mierlo 
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