Plannen VvE De Hamershof
Hoofdlijnen renovatie:Luifels aanbrengen (muv gevel Kruidvat
Kruidvat-Boni) – onderzijde hout(look)









Betonkolommen omkleden/dichtzetten
Verlichting onder luifels
Puien bedrijfsruimten , woningen vervangen/renoveren
Schilderen metselwerk gevels
Bekleding rond winkelpuien bekleden ((Eternit Equitone)
Dak wordt vervangen dooraluminium/zonnepanelen
Bestrating/meubilair/verlichting openbare ruimte (door gemeente)
Logo’s “HAMERSHOF”
SHOF” bij entrees

Het oude gedeelte van de Hamershof gaat renoveren. Ook gaat de gemeente de complete infrastructuur
vervangen. En ook de 100 woningen in het binnengebied gaan 7 mln investeren. Dat betekend dat er een
enorme kwaliteitsslag gemaakt zal ggaan
aan worden om de toekomst goed in te kunnen. Dit document is
bedoeld om ook de omliggende eigenaren die deel uit maken van winkelcentrum “De Hamershof” te
inspireren om aan te sluiten op de plannen van de VvE Bedrijfsruimten met als doel er meer één geheel
van te maken. Want dat is hoe de consument het dorpshart van Leusden moet (gaan) ervaren. En met als
uiteindelijk doel natuurlijk om sa
samen meer consumenten te trekken.
Door: Jeroen ten Hacken, projectleider renovatie VvE Bedrijfsruimten Hamershof 06
06-270 53 657
Architect: Johan de Wachter
Renovatiecommissie: Ben van Grieken, Rene Roof, Jeroen ten Hacken

Impressies renovatieplan mrt 2018

Rode metselwerk schilderen in wit of antraciet.
Voorstel om ook bij entree Albert Heijn/Hema en bij Gall&
Gall&Gall en bij Ru-Vis
Vis een zelfde soort logo
“HAMERSHOF” aan te brengen en ook daar de glazen luifels te verwijderen waar deze nu aanwezig zijn.

Openbare ruimte

Fasering gemeente (infra)

Voorstel Boni
 Schilderen gevel (waarschijnlijk wit) van Kruidvat-Boni
ni tpv glazen luifel (blijft gehandhaafd)
gehandhaafd
 Kleuren nog nader te bepalen in samenhang met gehele plan

Voorstel HEMA
 Schilderen metselwerk gevels
o Achterzijde ca 580 m2 (incl gevel op het dak)
o Voorgevel +zijgevel ca 480 m2
o Totaal 1.060 m2 a 40,
40,-/m2 € 43.000
 Luifel tpv entree (incl. verlichting) afwerken met gelijke materialen als luifel overige centrum
(Equitone+ plafonds hout) ca 20 a €500/m x €10.000

Voorstel Ahold











Schilderen metselwerk tpv ’t Erf muv terugliggende woning-gevels
gevels (balkons mi wel) ca
300 m2 (in minimale variant alleen tpv luifel)
Schilderen metselwerk
etselwerk tpv trappe
trappehuis en
centrum jeugd en gezin muv terugliggend
metselwerk
werk woningen ca 480 m2
Schilderen gele metselwerk ca 200 m2 ((tpv
distributie + ingang parkeren
parkeren)
Plafond onderdoorgangen (incl verlichting)
hout(look) ca 240 m2 x € 225 = €54.000
Schilderen metselwerk tpv
passage/onderdoorgang
/onderdoorgang ca 100 m2
Totaal schilderwerk metselwerk ca € 40.000
Logo ”HAMERSHOF” tpv (nu nog) gele wand €5.000
Mogelijk ook logo “HAMERSHOF” bij centrum Jeugd & Gezin €5.000

Voorstel Multi Vastgoed
 Schilderen gele metselwerk en (ronde)
kantine Jumbo totaal ca 650 m2
(antraciet of wit) = €26.000
.000
 Plafonds onderdoorgangen vervangen in
hout(look) als onderzijde nieuwe luifels +
led-verlichting – totaal ca 360 m2 a
€225/m2 = €81.000
 Luifel verwijderen tpv Smidse en tpv RuVis verwijderen (bij slecht weer lopen
goten over).. Luifels voegen hier niks toe.
Boven passage aanbrengen logo
“HAMERSHOF” 2x €5.000 =€ 10.000

