
WIE ZIJN WIJ?
Niersman Bouw Haaglanden B.V. is als allround bouwonderneming actief in de 
Randstad en aangrenzende regio’s. De organisatie voert veel projecten uit in 
het midden- en hoge segment van zowel de woning- als utiliteitsbouw. De 
nadruk ligt hierbij op nieuwbouw. In de afgelopen 150 jaar heeft Niersman een 
goede reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. 
Begrippen als doorzettingskracht, no-nonsense-mentaliteit en het nakomen 
van afspraken kenmerken de organisatie.

KENNIS
Op het gebied van woning- & utiliteitsbouw heeft Niersman al vele 
bijzondere en innovatieve projecten afgerond. Een groot team van 
gemotiveerde medewerkers zet zich dagelijks in om voor opdrachtgevers 
mooie, bijzondere en functionele gebouwen te realiseren. Niersman 
treedt daarbij op als hoofdaannemer en regisseur. Hierbij combineren 
wij ambachtelijk vakmanschap met moderne technieken en 
bouwmethodes. 

REFERENTIE PROJECTEN

CONTACTINFORMATIE
Niersman Bouw Haaglanden houdt de omwonende gedurende de uitvoering met regelmaat op de hoogte van de 
ontwikkelingen omtrent het project middels een website waar ook altijd de actuele informatie over het project 
te vinden is, deze site is www.nieuwbouw-vomar-heemstede.nl. 

Naam:
Website:
Emailadres:
Telefoonnummer:

Niersman Bouw Haaglanden B.V.
www.niersman.com
Infohaaglanden@niersman.com
070-3013080

Aannemer

Nieuwbouw Vomar Binnenweg Heemstede

http://www.nieuwbouw-vomar-heemstede.nl/


Het project

NIEUWBOUW
In opdracht van Trottoir Participaties zal Niersman Bouw Haaglanden B.V. een 
supermarkt, 9 appartementen en een ondergrondse parkeergarage voor ca. 100 auto’s 
gaan realiseren aan de Binnenweg te Heemstede. 

Eind 2024 zal de belangrijke winkelstraat in Heemstede een mooie nieuwe invulling 
hebben die recht doet aan dit fijne winkelgebied. Tevens zal door de nieuwe 
parkeergarage een deel van de huidige parkeerdruk worden weggenomen.

In totaal worden er Ca. 400 zonnepanelen op het dak geplaatst en leveren samen 
een elektrisch vermogen van ca. 140.000 kWh op jaarbasis. Hierdoor wordt een groot 
deel in eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Op de supermarkt en appartementen zal 
tevens een mos sedumdak gerealiseerd worden ten behoeve van buffering van het 
regenwater, betere isolatie van de appartementen en supermarkt en het levert tevens 
een bijdrage aan de biodiversiteit in de omgeving.

HUIDIGE SITUATIE

TOEKOMSTIGE SITUATIE
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Bouwplaats

Bouwplaats inrichting
De beschikbare ruimte rond project Binnenweg Heemsteden is zeer beperkt. Er dient 

veel rekening te worden gehouden met de nodige omgevingsfactoren. De bouwplaats 

voldoet aan de bouwveiligheidszone benodigd bij de werkzaamheden. Het project is 

ingedeeld in 3 fases met 3 verschillende bouwplaats inrichtingen. Tijdens alle fases van 

het project is er rekening gehouden met de bereikbaarheid van de woningen en de 

veiligheid van de bewoners in de omgeving.  

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Bij de uitvoering van Fase 1 worden er CSM-wanden en 

Trekankers aangebracht op het terrein, daarna wordt de 

bouwput uitgegraven en plaatselijk stempels ten behoeve 

van de CSM-wanden geplaatst. Tijdens de uitvoering van 

de CSM-wanden zullen de achterpaden van de woningen 

tijdelijk niet bereikbaar zijn wegens de bouwveiligheid. 

Omwonende worden hier apart in detail over 

geïnformeerd.

Bij de uitvoering van Fase 2 wordt de keldervloer, opbouw 

torenkraan en kelderdek gerealiseerd. Tijdens de opbouw 

en afbouw van de torenkraan en het storten van de 

keldervloer en kelderdek zal de Binnenweg gedeeltelijk 

afgesloten worden. Dit zal vroegtijdig voor de uitvoering 

gemeld worden bij de belanghebbende in de omgeving. 

Tijdens de uitvoering van het kelderdek zal ca. 1 week de 

bereikbaarheid van de achterpaden beperkt zijn i.v.m. de 

bouwveiligheid. Omwonende worden hier apart in detail 

over geïnformeerd.  

Bij de uitvoering van fase 3 worden de bouwketen 

verplaatst en wordt gestart met de uitvoering van de 

supermarkt en de appartementen. Tijdens deze fase 

zullen de achterpaden bereikbaar zijn en alleen 

incidenteel niet bereikbaar zijn. De Binnenweg zal op 

bepaalde momenten gedeeltelijk afgesloten moeten 

worden voor verkeer voor het hijsen van prefabbeton 

onderdelen, dit zal tijdig bij de omliggende 

belanghebbende gemeld worden. Dit zal worden overlegd 

met de gemeente om hier ook goedkeuring voor te 

krijgen. 

Bouwplaats inrichting tijdens fase 1

Bouwplaats inrichting tijdens fase 2

Bouwplaats inrichting tijdens fase 3
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Planning
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1. Bouwrijp maken/ Bouwplaats 
inrichting (Ca. feb. 2023)
Tijdens het begin van het project wordt de bouwplaats 

bouwrijp gemaakt en daarna ingericht, denk hierbij aan 

nodige bouw elektra, water, riolering en het plaatsen van 

de bouwketen, hekwerk en borden. 

2. CSM-Wanden en Trekankers            
(Ca. feb. 2023)

3. Start Bouwput uitgraven en 
keldervloer, kolommen en wanden.  
(Ca. mei 2023)

4. Start Ruwbouw 
Supermarkt/woningen (Ca. okt. 2023)

5. Gevelbekleding (Ca. mei 2024)

6. Afbouw (Ca. juli 2024)

Na de bouwplaats inrichting wordt er gestart met de CSM-

Wanden en Trekankers t.b.v. de ondergrondse parkeerkelder.

Na het plaatsen van de CSM-wanden en Trekankers start het 

uitgraven van de bouwput en plaatsen van stempels. Na het 

uitgraven start het vlechtwerk van de wapening en het beton 

stort van de keldervloer, kolommen en wanden. 

Na het realiseren van de kelder start de ruwbouw van de 

supermarkt en de woningen. Voor de realisatie van de 

ruwbouw wordt er gebruik gemaakt van een kraan 

geplaatst in het midden van het terrein. De kraan zal 

tijdens de werkzaamheden nooit draaien met gewicht 

buiten de bouwveiligheidszone en zal alleen binnen de 

hijszones laden en lossen. 

7. Oplevering (Ca. nov. 2024)

Na de ruwbouw start de gevelsluiting. Denk hierbij aan 

de kozijnen, isolatie, metselwerk, dakbedekking, etc. 

Tijdens de afbouw worden de installaties in het gebouw 

en de afwerkingen aan de binnenkant gerealiseerd, denk 

hierbij aan vloerverwarming, zandcement, stucwerk, 

binnenwanden, binnen kozijnen, etc. 

Na de afbouw wordt het gebouw gereed gemaakt voor 

de oplevering en dan opgeleverd. 

Deze planning is indicatief en is afhankelijk van de weersomstandigheden e.d.



Bouwlogistiek

Bouwlogistiek
De bereikbaarheid van de bouwplaats van het project Vomar Binnenweg Heemstede is een uitdaging 

omdat het zich in een druk stedelijk gebied bevindt. Er is daarom van de gemeente Heemstede een 

tijdelijke omgevingsvergunning ontvangen voor parkeerplaatsen voor het bouwpersoneel en een tijdelijke 

opstelplaats voor vrachtwagens in het parkje aan de Julianalaan. Bij het achteruit rijden van de 

vrachtwagens zal er een verkeersregelaar aanwezig zijn.  

Aanvoer Vrachtverkeer

Afvoer Vrachtverkeer
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CSM-wanden en Trekankers

CSM-wanden
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Trekankers

Met de CSM techniek wordt de grond door een grote frees vermengd met het 

Soilmix mengsel en ontstaat er een substantie die in de grond, na het 

uitharden, een wand vormt. CSM-wanden zijn een perfecte trillingvrije manier 

om een bouwkuip/grondkering te realiseren. Ook is er minder afvoer van grond 

nodig omdat deze mee verwerkt wordt in het Soilmix mengsel van de CSM-

wanden.

Een trekanker is een grondanker met een “anker” 

gemaakt van grout: de grond wordt in een 

buisvorm en een groter uiteinde voorzien van 

grout waardoor de grond in de gewenste richting 

niet afglijdt. Trekankers worden trillingvrij en 

geluidsarm aangebracht worden.
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