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Voorwoord
Arnestein, juli 2022

Geachte lezer,
We zi�en weer in de laatste maand voor de bouwvak. Zoals gebruikelijk een
drukke maand, waarin er nog veel moet gebeuren en wat naar alle
waarschijnlijkheid niet allemaal gaat lukken. En dat is het al�jd wel geweest,
maar de laatste jaren is dit gedurende het gehele jaar wel de teneur binnen de
bouwnijverheid: afspraken worden ma�g nagekomen en niets gaat vanzelf. Dit
zorgt voor onnodige frustra�es, binnen en buiten. De bouwvak is daarop een
welkome afwisseling, eventjes geen stress over planning, kwaliteit en
leveringsperikelen, maar �jd voor vakan�e.
En misschien valt het met die stress allemaal wel mee, of anders gezegd: het kan
al�jd erger. In Oost-Souburg bouwen wij een gymzaal en een collega-aannemer
bouwt op het aanpalend kavel de bijbehorende school. Daarvoor hadden wij ons
ook ingeschreven, maar hadden een net wat hogere prijs. Voordat je het weet
staat het in de landelijke pers, omdat men de school achterstevoren bouwt. Dus
buurman’s gras is zeer zeker niet al�jd groener, en kan goedkoop duurkoop zijn.
Ook het personeelstekort is een steeds groter breder probleem aan het worden.
Horecabedrijven sluiten daarom op bepaalde dagen, Schiphol cancelt vluchten
en ook bij ons is de wens tot nieuwe collega’s nog steeds groot. Wij kunnen
daarbij alle hulp gebruiken!
Met de samenhorigheid gaat het goed. We hebben net de jaarlijkse Estuarium
Vastgoed Borrel achter de rug. Enkele collega’s hadden het plan opgevat om
Estuarium failliet te drinken, dat is ze niet gelukt. De volgende dag hadden ze
ook een stuk minder praatjes. Vroeger de mannen van staal en boten van hout?
Enfin. De animo is goed en er wordt veel gelachen als we samen zijn en dat is
het allerbelangrijkste. Hulde voor de personeelsvereniging.
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Dit seizoen wordt voor de bouwvak weer afgesloten met de tradi�onele BBQ,
wij hopen jullie daar allemaal weer te zien. En wij wensen een ieder alvast een
fijne vakan�e, geniet er van en we zien elkaar weer in het nieuwe seizoen.
Namens de direc�e,
Leon Verbeek
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Personeel
Personeelsmuta�es 2e kwartaal 2022
Uit dienst:
Joëlle de Leeuw hee� ons bedrijf per 1 mei verlaten.
Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe
betrekking.
In dienst:
Robin de Kam is per 1 april in dienst gekomen als
calculator.
Rinaldo Marteijn is per 20 juni in dienst gekomen als
Timmerman II
Rinaldo was al langer werkzaam bij ons via Bouwmensen
Zuid-West.
Stagiair(e)s:
Pedro Wilderom is per 19 april gestart als stagiair
Linde Blok hee� van 25 april tot 24 juni stage gelopen.
Kevin Lievense is per 25 april gestart als stagiair
In Memoriam:
Onlangs ontvingen wij het verdrie�ge nieuws dat Mar�en Aarts op 91-jarige
lee�ijd is overleden. Hij was jaren werkzaam als uitvoerder bij De Delta.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Vacatures:
Vanwege het grote aantal nieuwe opdrachten die wij in portefeuille hebben zijn
wij op zoek naar:
Assistent Controller
Werkvoorbereider(s)
Uitvoerder(s)
Voorlieden
Timmerlieden
Medewerker Marke�ng en Social Media

We want YOU!
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Vervlogen �jden
“Een feest van herkenning”
Zo kunnen we het por�olio en bijbehorend archief van Bouwbedrijf De Delta
willen beschrijven. Als je door de dozen en mappen bladert komen er talloze
bouwwerken voorbij die Zuidwest Nederland al jaren kenmerken. Het allerleukst
om te zien zijn vaak de foto’s. Vooral bij de oudere projecten zijn deze schaars,
maar dat maakt ze tevens zo bijzonder.
Wij willen in de De Delta-Pers voortaan ook aandacht besteden aan de projecten
van vroeger. Voor de oude ro�en onder ons een mooie terugblik en voor de
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jongeren een kijkje in het verleden en jezelf verbazen over de bouwmethodiek
van die �jd (die eigenlijk nog niet zo heel erg veel veranderd blijkt te zijn).
Een project dat we willen uitlichten is een flatgebouw dat gebouwd is aan de
Boulevard De Ruyter in Vlissingen.
In 1968 werd gestart met
de bouw van deze
zogenaamde Westpoor�lat
in opdracht van het
Algemeen Mijnwerkers
Pensioenfonds. Het
gebouw, ontworpen door
architect Piet Götzen
(1914-1977), bestaat uit
6 etages met 84
huurwoningen met
daaronder bergingen en
garageboxen. De bouw
werd in 1971 opgeleverd. Bijzonder is dat het gebouw tegen de zeewering is
gebouwd en deels is gefundeerd op de oude bunkers.
Het casco van het gebouw is gemaakt in een gietbouwsysteem. Voor een loca�e
als dit is zo’n systeem erg geschikt. Naast een vaste dagproduc�e had dit als
voordeel dat er rela�ef weinig opslag en aanvoer van materiaal en materieel
nodig was. De Delta werkte met een wandbekis�ngsysteem dat met een kraan
op de juiste plaats gezet kon worden. Op deze foto’s is de bekis�ng en de
kraanbaan te zien.
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Er gaat behoorlijk wat wapening in de wanden en vloeren voor deze gestort
konden worden. Leidingen voor elektra e.d. worden in de wanden ingestort en
werden dus ook al aangebracht voor de bekis�ng sloot en klaar voor de
betonstort werd gemaakt. Dat vergde toenter�jd een secure werkvoorbereiding.

9

De bouw is een dynamische tak van sport. Veelal maakt dat ons werk juist heel
leuk. Maar er gebeuren helaas ook weleens vervelende dingen. Bij de bouw van
de Westpoor�lat waaide bijvoorbeeld de kraan om door een storm. Zoals u
weet kan het op de boulevard soms behoorlijk spoken. Gelukkig raakte er
niemand gewond en beperkte dit voorval zich tot materiële schade. De foto’s
zijn wel indrukwekkend.
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Tijdens de bouw deed men hun best om de appartementen goed aan de man te
brengen zoals blijkt uit onderstaand knipsel uit de Scheldebode in 1971.
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Het resultaat van al die inspanningen is een serie van wanden en vloeren die
samen het casco vormen van het uiteindelijke gebouw. Dat gebouw staat er
vandaag de dag nog steeds en wordt bewoond door huurders en kopers die er
hopelijk nog vele jaren van kunnen genieten.
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Gisteren
Felixkade Kamperland - kavel 19
Kavel 19 is begin juni opgeleverd. Samen met een bouwkundig adviseur van
Vereniging Eigen Huis en beide opdrachtgevers is de volledige woning
geïnspecteerd en afgerond. Op wat kleine puntjes na en wat missende
binnendeuren is deze woning overgedragen aan de opdrachtgever. Tijdens de
oplevering stonden de keukenleverancier en de stoffeerder al te trappelen om
aan de slag te gaan.
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Rietpluimen Fase 1B Kortgene
Ze zijn er echt, nieuwbouwprojecten die voorspoedig verlopen, waar
onderaannemers op �jd komen en leveranciers weinig roet in het eten gooien.
Deze 4 woningen zijn daar een goed voorbeeld van. Het verliep goed �jdens de
bouw en we hebben de woningen in mei opgeleverd, eerder dan gepland.
En in mei was het dan ook feest bij de familie Schaap! Zij kunnen zich sinds kort
officieel ‘trotse Zeeuw’ noemen. Met de oplevering van weer een prach�ge
woning is Kortgene weer een gezin rijker.
Leuk weetje over Kortgene:
Het oudste monument van Noord-Beveland staat in Kortgene: De Nicolaaskerk.
In de toren hangt de beroemde klok ‘Suzanne’. Deze klok van 900 kilo hee� een
flinke reis gemaakt. In 1674 werd de klok door luitenant-admiraal Tromp als
oorlogsbuit vanuit Frankrijk meegenomen. De Duitse beze�er liet in 1942 de
klok uit de toren halen en per schip afvoeren om te worden omgesmolten tot
muni�e. Zover kwam het niet. Na de oorlog werd de klok
teruggevonden in het noorden van Nederland en in de toren
van Kortgene teruggehangen.
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Vandaag
Gymzaal Oost-Souburg
Schuin achter de nieuwbouw van basisschool Tweemaster-Kameleon bouwen
wij een nieuwe gymzaal in opdracht van de Gemeente Vlissingen. Groot was de
schrik toen we ineens op de voorkant van de school uitkeken in plaats van de
achterzijde. Gelukkig bleek enkel de school verkeerd om te staan. Het foutje van
onze conculega wist zelfs het landelijke nieuws te halen.
Nadat in april de fundering en vloer voor de gymzaal waren gestort, moesten
deze natuurlijk eerst
goedgekeurd worden
door de toekoms�ge
gebruikers.
Nadat we met vlag en
wimpel waren geslaagd,
konden we door met de
staalconstruc�e.
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Felixkade Kamperland - kavel 6
De kavel met het zwembad! In de vorige Delta-Pers werd al uitgebreid
beschreven hoeveel erbij komt kijken om een zwembad in je woning te
realiseren. Even zag het er dan ook naar uit dat zwembad weer van de baan was.
Maar uiteindelijk zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen en zijn we met een
strakke planning van start gegaan.
Het blijkt een heuse uitdaging om dit zwembad in samenwerking met alle
par�jen (De Delta, zwembadinstallateur, W-installateur, beton- en wapeningleverancier en de constructeur) te realiseren.
Een leuke last-minute toevoeging vanuit de opdrachtgever: een jet-stream die
ervoor zorgt dat je kan zwemmen met tegenstroming. Deze wordt gevoed door
maar liefst twee leidingen van Ø110mm (!) met een pomp in de technische
ruimte.

Felixkade Kamperland - kavel 7
Het project met het dubbele boothuis. Inmiddels zi�en de palen en damwanden
in de grond, is de fundering gerealiseerd en is recent de begane grondvloer
gelegd. Er wordt nu druk gewerkt aan de kalkzandsteen wanden om nog voor de
bouwvak het staal en de breedplaatvloer te kunnen aanbrengen. Kavel 6, 7 en
24 zijn gelijk�jdig voorzien van heipalen en lopen momenteel gelijk op. Dankzij
het zwembad van kavel 6 hebben we op deze kavel iets meer ruimte in de
planning voor de woning zelf. Het is al�jd weer een uitdaging om woningen die
min of meer tegelijk lopen onderling goed te coördineren.
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Vlietenburg Wissenkerke:
De civiele aannemer is volop bezig met het ontgraven van de waterpar�jen,
wegen en de benodigde hoogteverschillen. Hij verwacht, ijs en weder dienende,
nog voor de zomervakan�e gereed te zijn met de aanleg van het nieuwe park.
De nutsbedrijven en de gemeente zorgen daarna voor het aansluiten van
elektra, water, data en riolering.
Na de zomervakan�e gaat de bouw van de woningen van start. De woningen zijn
op staal gefundeerd, dus de fundering en betonvloer worden in één keer
gemaakt. Vervolgens starten we met de houtskeletbouw casco’s.
Aangezien we nog steeds op zoek zijn naar werkvoorbereiders, wordt de
werkvoorbereiding voor dit project momenteel opgepakt door Jon en Arco.
Ondanks de extra drukte die dit naast het calcula�ewerk met zich meebrengt, is
het toch leuk om hier op deze manier dieper op in te gaan.
De inkoop is in volle gang, en de casco’s zijn al vastgelegd bij de leverancier.
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Felixkade Kamperland - kavel 20
Voor dit project komt het einde in zicht. Op dit moment zijn we tevens bezig met
een complete aanbouw aan de zijgevel wat resulteert in een heerlijk semi-open
buitenverblijf. Om zo min mogelijk verstoringen te geven aan de tuinaanleg van
kavel 19, is er voor gekozen om de fundering en het metselwerk snel aan te
brengen tot +/- 1m boven maaiveld zodat we niet meer in de grond hoeven te
roeren. Aan de binnenzijde wordt dit
kavel weer een pareltje. Een mooie
grote openhaard in de woonkamer,
een grote open keuken met verlaagd
plafond met mooie verlich�ng en op
de verdieping een schi�erend, groot
dakterras. Om het plaatje compleet
te maken gaat de opdrachtgever
binnenkort in eigen beheer nog een
buitenzwembad realiseren.

Felixkade Kamperland - kavel 22:
Onlangs is gestart met de voorbereiding van kavel 22. De heipalen en vloeren
zijn ingekocht.
Helaas merken we nog steeds dat er leveringsproblemen in de markt zijn.
Breedplaatvloer leveranciers die in 2022 al helemaal vol zi�en is eerder regel
dan uitzondering. Toch ziet het er naar uit dat het ons gaat lukken om alles in te
kopen om ook dit project tot een succes te maken. Een paar weken na de
bouwvak zullen de betonpalen (17,9m lang!) de grond in gaan.
De koper hee� zich goed voorbereid. Tijdens de eerste kennismaking was
nagenoeg alles al uitgezocht en besloten. Lichtplan, badkamerindeling, sanitair,
tegelwerk, E-/ en W-installa�ewerk en tuininrich�ng. Normaal zijn dit punten
waar een koper vaak �jdens het proces pas goed over na gaat denken.
Kenmerkend aan deze kavel is de grote hoeveelheid glas aan de zij- en
achtergevel wat resulteert in een mooi,
lichte woonkamer en slaapkamers. Ook
bijzonder aan dit kavel is dat de woning
een halve meter hoger komt te liggen
dan de naastgelegen woningen.
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Felixkade Kamperland - kavel 23
Bij kavel 23 zijn we begonnen met het a�immeren van de woning. De
uiteindelijke vormen beginnen nu tot leven te komen. Tijdens uitgave van deze
Delta-Pers zullen de
binnendeurkozijnen
geplaatst worden om
daarna de volledige
woning aan de binnenzijde
te voorzien van
gevelstucwerk. Opvallend
detail aan deze woning is
de vrijhangende carport.

Felixkade Kamperland - kavel 24
Kavel 24 loopt nagenoeg tegelijk met kavel 6 en kavel 7. Beide foto’s zijn op
hetzelfde moment genomen. De ribcasse�evloer is uiteindelijk 22 juni gelegd.
Na de wanden van kavel 7 wordt ook hier gestart met de kalkzandsteen wanden
zodat ook nog net voor de bouwvak de breedplaatvloer inclusief leidingwerk kan
worden aangebracht.
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Rietpluimen kavel 17 Kortgene
Het is dan ook niet voor niets dat de
Gemeente Noord-Beveland tot één
van de snelst groeiende gemeenten
van 2021 behoort.
Kortgene is een bruisend, gezellig en
toeris�sch dorp.

Problemen met lever�jden is aan de
orde van de dag. Ook bij deze
vrijstaande woning met rietenkap in
Kortgene. In april zijn we begonnen
met het heiwerk, maar vervolgens
lieten de funderingsmannen het
afweten waardoor we achterliepen
op de planning. Na een moeizame
start loopt alles inmiddels weer op
rolletjes en is de metselaar recent
gestart.
Onze laatste woning van
nieuwbouwproject De Rietpluimen is
gekocht door mensen uit de
Randstad. En dat was niet voor het
eerst. Het is gewoon heerlijk en
rus�g wonen op het geliefde eiland
Noord-Beveland.
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Huis te Oostkapelle

Woning De Hoop Kamperland
Nieuwe buren in de straat bij onze collega Arco.
Voor familie De Hoop uit Burg Haamstede bouwen wij, naast een woning in
nieuwbouwproject ’t Karreveld in Wissenkerke, nu ook een vrijstaande woning in
Kamperland. Begin mei zijn we gestart met de heiwerkzaamheden en inmiddels
is de begane grondvloer gestort. Een leuk detail om te melden is dat een
Hilversums formaat gevelsteen wordt toegepast. Net iets langer en smaller dan
een ‘gewone’ gevelsteen.

Singelgebied Domburg
De werkzaamheden op Singelgebied Domburg zijn weer in volle gang.
De fundering is gestort en de installateurs zullen de nodige installa�es aan gaan
brengen zodat de begane grond vloeren er voor de bouwvak op kunnen.
Met alle sprongen en hoogteverschillen best een arbeidsintensieve bouw.
Ook de prijzen van bouwmaterialen schieten de lucht in door de hoge
energieprijzen en brandstofprijzen.
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De Machinisten Oudelande
De sprinter en de koploper naderen hun eindsta�on. De laatste weken is alles op
alles gezet om de woningen voor de bouwvakan�e op te kunnen leveren.
Tegelwerk aanbrengen, sanitair plaatsen, elektra afmonteren, binnendeuren
plaatsen, het zijn allemaal zaken die er een echt huis van maken.
Ook kwam ons ten gehore dat omwonenden tevreden zijn over de aanwinst in
hun straat.
Achter de woningen realiseert de gemeente momenteel een pleintje met
parkeermogelijkheden. Zo maken we met elkaar Oudelande weer een stukje
mooier. We zien uit naar een voorspoedige oplevering.
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Ruiten 5 fase III Wissenkerke
Bij Ruiten 5 gaat de bouw zeer snel. Deels hee� dat te maken met het
bouwsysteem (met toepassing van prefab betonwanden) en we hebben tot
zover gelukkig weinig strubbelingen gehad.
Het dak zit erop, en op bouwnummer 1 zit ook de opbouw al op zijn plaats. Op
dit moment is de stukadoor bezig om de wanden aan de buitenzijde van deze 5
levensloopbestendige woningen af te werken en komende weken zal de a�ouw
binnen verder opgepakt worden.
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Huis te Oostkapelle
Op vrijdag 8 april hebben wij geheel in s�jl de
start van de bouw gevierd. We hadden zelfs
een heus klassiek kanon ingezet om het
startschot te geven. Wethouder René de Visser
van SGP Veere ontstak (onder deskundige
begeleiding van schietvereniging De Fles) het
authen�eke kanon, dat met een indrukwekkende knal de bouw van het nieuwe
appartementsgebouw inluidde. Lijs�rekker Jaap Melse noemde het erna “een
schot voor de boeg” .
Het 2e schot schot werd gelost door de Dorpsraad van Oostkapelle.
Naderhand uiteraard even opwarmen in restaurant De Babbelaar met een hapje
en drankje. Het was een zeer geslaagde middag wat ons betre�.
De bouw verloopt voorspoedig. De contouren van het appartementsgebouw zijn
inmiddels goed zichtbaar. We zijn ondertussen bezig met het lijmwerk op de
derde verdieping. De metselaar is onlangs gestart met het gevelmetselwerk. De
moeite waard om keer een kijkje te nemen!
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‘ t Karreveld Wissenkerke
Als u op de fiets, genietend van de schi�erende omgeving, Wissenkerke
binnenkomt, hee� u kunnen zien dat wij in april gestart zijn met de bouw van 6
energiezuinige eengezinswoningen. We kunnen inmiddels melden dat de 1e
verdiepingsvloer er op ligt. De 2e verdiepingsvloer volgt binnenkort en begin juli
zal met het metselwerk van de buitenwanden (buitenspouwblad) gestart
worden.
Bij dit nieuwbouwproject komen 5 van de 6 kopers van buiten Zeeland, zo
zorgen wij met de bouw van ’t Karreveld (en Ruiten 5 fase III) voor een gestage
groei van het dorp Wissenkerke.
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Kantoor Bouwbedrijf De Delta
De laatste loodjes. Na het gezaag, geslijp en gejekker was het de laatste �jd
vooral het monotone gezang van de graafmachine die wekenlang rondom
kantoor ac�ef was. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, en dat geldt dan ook voor
ons kantoorpand. En mooi wordt ze zeker!
De laatste paar maanden is er echt heel veel werk verzet.
De zonnepanelen zijn allemaal aangebracht, alle gevelkozijnen zijn beplakt met
zonwerende folie, de jaloezieën zijn overal aangebracht, de vloerbedekking is
nagenoeg gereed en ook de be�mmering van de wanden rondom de trap is
bijna klaar.
Het gaat nu enkel nog om de laatste afwerking en afmontage van de installa�es,
waarna we de kantoren in kunnen richten en de interne verhuizing in kunnen
plannen.
Als het goed is, zit iedereen nog voor de bouwvak op zijn/haar eigen plek en kan
begonnen worden met het inrichten van de kan�ne (ook niet geheel
onbelangrijk).
Ook buiten is niet s�l gezeten. Het parkeerterrein is volledig nieuw ingericht en
geasfalteerd en ook de tuin rondom kantoor is inmiddels aangelegd. De nieuwe
schuifpoort staat en func�oneert.
Enkel het nieuwe hekwerk dient nog geplaats te worden, waarna de
bouwhekken ook weggehaald kunnen worden.
We kunnen nu al spreken van een geslaagde
metamorfose, want niets doet meer herinneren
aan het oude pand.
Als na de bouwvak alles compleet is afgerond zal
het nieuwe kantoor uiteraard nog een keer
officieel geopend worden.
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Vanuit Estuarium
Korenbloem Kortgene
Voor alle 7 woningen die Estuarium Vastgoed bv hee� ontwikkeld aan de rand
van de wijk Stadspolder in Kortgene hebben zich kopers aangemeld. De koop-/
aannemingsovereenkomsten worden op dit moment gesloten.
De bouw van dit project zal dus op korte termijn starten.
Achter de nieuw te bouwen woningen staan een aantal mooie
oude knotwilgen. Deze zullen gespaard worden �jdens de
bouw.

De Zes Meesters Wissenkerke
De verkoop van De Zes Meesters in Wissenkerke is gestart. De verwach�ng is dat
we in het vierde kwartaal kunnen starten met de bouw. In het ontwerp is ervoor
gekozen de zomerzon voor een groot deel te weren door raamkaders toe te
passen en de ramen verdiept in de gevel te plaatsen. Zo blij� de zon in de zomer
buiten, maar in de winter komt het juist binnen.
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Platepolder Heinkenszand
Bij de ontwikkeling van Singelgebied Domburg, kregen we te maken met een
‘molenbiotoop’ (een bepaalde zone rondom een molen om een vrije windvang
te garanderen). Bij de ontwikkeling van Het Raadhuys in Zaamslag speelde de
verblijfplaats van een vleermuis ons parten (we moesten zorgen voor 4
vervangende woonruimten in de directe omgeving van de huidige verblijfplaats).
En nu, bij de ontwikkeling van Platepolder in Heinkenszand hebben we een
nieuwe uitdaging in de vorm van een zogenaamde ‘spuitzone’.
Een deel van het door Estuarium te ontwikkelen gebied in nieuwbouwplan
Platepolder te Heinkenszand valt onder de bestemming ‘specifieke vorm van
agrarisch – spuitzone’. Dit hee� te maken met de ligging naast een (overigens
momenteel niet geëxploiteerde) boomgaard. Als de boomgaard in de toekomst
wel geëxploiteerd zou worden, en er gebruik wordt gemaakt van
gewasbeschermingsmiddelen zouden deze middelen over kunnen waaien naar
het gebied dat wij ontwikkelen. In vaktermen: dri�blootstelling. Voor gronden of
bouwwerken, bestemd voor wonen, is het gebruik alleen toegestaan indien,
middels een loca�especifiek onderzoek naar de spuitzone, wordt aangetoond
dat er sprake is van een goed woon- en lee�limaat. Binnenkort wordt een
dergelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Borsele. Het is nog
even spannend of de huidige rekenmethode stand houdt bij de rechter of Raad
van State; het voorgaande rekenmodel is namelijk door de Raad van State als
niet-deugdelijk van tafel geveegd. Binnenkort is het nieuwe rekenmodel
onderwerp van een nieuwe rechtzaak en hopen we daarover meer duidelijkheid
te krijgen. Wordt vervolgd…
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Het Raadhuys Zaamslag
De bouw van de 23 appartementen in Zaamslag kan beginnen. Er zijn 14
appartementen verkocht en Estuarium Vastgoed hee� besloten te willen
starten. Er kwam vanuit de omgeving wat weerstand op de vergunning, maar dat
lijkt na een overleg met bewoners in het gemeentehuis nu opgelost te zijn. De
commerciële ruimte op de begane grond is ook verkocht.
De huidige eigenaar van de gronden en opstallen hee� aangegeven nog wat �jd
nodig te hebben voor de verhuizing naar zijn nieuwe loca�e. Zodra dit geregeld
is kunnen we starten met de sloop en sanering alvorens we gaan bouwen.
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Emmahof Wissenkerke
Fraaie en duurzame levensloopbestendige woningen in een prach�ge
woonomgeving bij het Veerse Meer met het Noordzeestrand en de steden
Middelburg, Goes en Zierikzee in de nabij omgeving.
Aan de rand van Wissenkerke, in nieuwbouwwijk Natuurlijk Wissenkerke,
ontwikkelt Estuarium Vastgoed deze 6 levensloopbestendige woningen.
Uiteraard worden de woningen uitstekend geïsoleerd en worden de woningen
standaard verwarmd middels een warmtepomp en voorzien van de benodigde
zonnepanelen. Na de succesvolle verkoop van project Korenbloem gaan we dit
in Wissenkerke herhalen.
Deze woningen komen u wellicht bekend voor. Het is namelijk een kopie van de
woningen die we in Kortgene gaan bouwen.
De woningen komen op zeer korte termijn in de verkoop.
Er zijn gezellige restaurants in het dorp en door het hele jaar worden er veel
evenementen georganiseerd.
De klassieke wielerronde van Noord-Beveland gaat jaarlijks van start in de
Voorstraat. Ook het Zeeuwse Folkloreweekend in het centrum van Wissenkerke
is de moeite waard. U kunt hier kennismaken met het tradi�onele ringsteken te
paard. Er is een oude ambachten markt en u kunt gebruik maken van de
gelegenheid om per helikopter het dorp en de omgeving op een andere manier
te bekijken.
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Dormio Resort Zoutelande:
Hoewel er nog niets zeker is, is er weer wi�e rook in Biggekerke. De Kaasboer,
zoals deze loca�e bij vele van u bekend zal zijn wordt omgetoverd tot een resort.
Waar vroeger een bowlingcentrum, een pannenkoekenhuis, een tennishal en
een legendarische discotheek “Cheesy” gehuisvest waren, wordt nu een hotel
ontwikkeld dat gaat bestaan uit meerdere gebouwen. Een project met een lange
geschiedenis, waar de aanhouder gaat winnen. De s�p aan de horizon is al vele
malen neergezet en weer verzet. De redenen zijn achteraf wel te
beargumenteren, maar vooraf vaak las�g in te scha�en. Dit is typisch zo’n
project waar veel factoren een rol spelen. De loca�e met al haar historie, het
dorp, de brand die het slooprijpe gebouw op 13 september 2015 volledig hee�
verwoest en de omgeving, waarin het ontwikkelen van recrea�e weerstand
hee� ondervonden van diverse belanghebbende.
Kijkend naar het belang van alle par�jen wordt samen met de gemeente
gewerkt aan een nieuwe opzet voor het plan, waarbij rekening wordt gehouden
met de omgeving. En gelukkig lijkt het nog steeds mogelijk om in deze �jd op
deze prach�ge loca�e een project neer te ze�en met een meerwaarde voor de
omgeving, de recrea�esector en voor ons als betrokken ontwikkelaar en bouwer.

Vrijstaande woningen Wissenkerke:
Op dit moment zijn we, in nauw overleg met de beoogd koper, bezig met de
ontwikkeling van een vrijstaande woning op kavel 2, aan de meest westelijke
kant van Natuurlijk Wissenkerke. Na een aantal gezamenlijke overleggen tussen
Estuarium, De Delta en de opdrachtgever, zijn we tot een voorlopig ontwerp
gekomen: een gelijkvloerse, levensloopbestendige woning. Op dit moment
wordt gewerkt aan de defini�eve contractvorming. Na ondertekening van de
contracten, zal de architect aan de slag gaan met het uitwerken van de stukken
die nodig zijn voor aanvraag van de omgevingsvergunning.
Op de kavel op de hoek van de Wilhelminastraat/Maximastraat starten we
binnenkort met de verkoop van nog een
vrijstaande woning, gebaseerd op de Ruitenvijfwoningen. Momenteel wordt nog gewerkt aan
een voorlopig ontwerp en worden de
verkoopstukken voorbereid.
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Vanuit PV De Bouwers
Nu de beperkingen vanwege Corona weer van
de baan zijn kunnen we weer leuke uitjes
organiseren. Maar blijkbaar denken meer
mensen hetzelfde, en blijkt er een ware run op
ac�viteiten te zijn. Nadat plannen enkele malen
op niets zijn uitgelopen, hebben we toch weer een
aantal leuke evenementen weten vast te leggen.
Na een goed bezochte “Delta Movie Night” hebben we
inmiddels iedereen al weer uit kunnen nodigen voor een
aantal leuke andere ac�viteiten waar massaal op
gereageerd is.
Leuk dat er weer zoveel animo is. Wij hebben er in ieder geval ook erg veel zin
in.
Estuarium Vastgoed Borrel
Donderdag 16 juni 2022. De mussen vielen nog net niet van het dak, maar
binnen in de verbouwing van het kantoor waar de airco nog niet func�oneert zat
menigeen soms vastgeplakt aan stoel en bureau.
Het vooruitzicht van een avondje op het terras van Biercafé Vliegende Hollander
aan plein 1940 te Middelburg hield ons op de been.
Estuarium Vastgoed bv kwam met het lumineuze idee om de avond volledig te
sponsoren. Daar zeggen wij uiteraard geen nee tegen. Hell No, we vernoemen
het uitje spontaan naar hen en maken er voor het gemak maar gelijk een
jaarlijks terugkerende ac�viteit van, de “Estuarium Vastgoed Borrel”.
En wat was het lekker op het terras. Onder het genot van diverse hapjes en
keuze uit 600 verschillende soorten bieren (en andere drankjes natuurlijk) werd
het een onvergetelijke avond. Zeker voor herhaling vatbaar!
We plannen die van volgend jaar ook gelijk maar vast in.
Estuarium, namens de PV en alle collega's hartelijk dank!
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Delta Ladies Night
Het kan niet op met jaarlijks terugkerende ac�viteiten. Naast de “Delta Movie
Night” en de “Estuarium Vastgoed Borrel” kunnen we
inmiddels ook de “Delta Ladies Night” aan het lijstje
toevoegen. Dit keer hebben de dames het netjes
gehouden, maar de volgende keer wordt het wellicht een
bezoekje aan de Chippendales.

Vergeet ook niet onze website regelma�g te bezoeken.
Hierop zijn alle foto’s terug te vinden, en zijn ook de voorgaande edi�es van de
Delta-Pers te bekijken en te downloaden.

Karlijn en Leo
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Interview met Sennah Hilberink
Sennah Hilberink (19) woont in Wolphaartsdijk bij haar ouders. Loopt sinds
februari 2022 stage bij Bouwbedrijf De Delta.
“Ik volg de opleiding bouwkunde niveau 4 aan het Curio in Bergen op Zoom en
zit in het derde jaar. Wil nog wel verder na m’n opleiding, waarschijnlijk iets van
een HBO opleiding Architectuur.”
“Ik wist het eigenlijk al op de middelbare school. Het wordt iets in de bouw.
Thuis hebben we een grote werkplaats. Mijn vader en ik maken zelf meubels,
voornamelijk ee�afels en salontafels. Toen ik een jaar of 10 was hielp ik al met
het maken van steigerhouten tafels. Tegenwoordig zijn het veel van die
boomstam tafels, die zijn harts�kke populair.”
“Zit bij Wilfred op De Felixkade in Kamperland. Wat een mooi project met
bijzondere woningen en ruim opgezet, geen woning is hetzelfde. Ik mag volop
meewerken, heb al verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Heb samen met
Richard binnendeurkozijnen geplaatst, muurafdekkers gemonteerd en een 1e
verdiepingsvloer opgevuld met EPS. Heb meegelopen met een vooroplevering
van een woning op De Felixkade en ook met de ‘echte’ oplevering samen met
Wim en de kopers, erg leuk en leerzaam. Heb zelfs een keer mogen helpen
uitze�en van de maatvoering samen met Ad Peene.“
“Krijg leuke reac�es, van leveranciers en onderaannemers. Ze vinden het
bijzonder een vrouw in de bouw, zien het niet
vaak. Zo is me al een aantal keer gevraagd of
ik de dochter van Richard of Erik ben.”
“Ik word ook overal bij betrokken, bij
personeelsuitjes, bij de Delta-Pers, hoe
leuk is dat als stagiaire. Je hoort er
echt bij. Ik heb al 2 eerdere stages
gehad bij Peters en Te�eroo maar dit is
echt de leukste stage tot nu toe.”
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Weetjes
Terror Meeuw:
Meeuwen zijn ontze�end slimme vogels. Ze trappelen op het gras met
hun pootjes om zo wormen te misleiden. Bij het horen van het ge�k
gaan wormen (iets minder slim dan meeuwen) er gelijk vanuit dat het
regent waardoor ze naar buiten komen om polshoogte te nemen.
Als een meeuw eenmaal zijn buikje rond hee� gegeten en ook vrouwlief
en kroost goed verzorgd zijn, en er ook niet meer aan een nest hoe� te
worden gebouwd, is het ook voor een meeuw �jd voor wat plezier.
En wat is er nou leuker dan over Arnestein vliegen en vanaf grote hoogte
proberen auto’s onder te schijten.
Een ware onderlinge compe��e is het gevolg met als doel om van zo
groot mogelijke hoogte een auto zo precies en vaak mogelijk te raken.
Kenmerkend hierbij is het harde gelach dat meeuwen dan ten gehoren
brengen bij elke voltreffer.
Als het bommenluik eenmaal leeg is, wordt het pas echt leuk.
Grijnzend op de de dakrand toekijken hoe collega Cees in zijn lunchpauze
gewapend met een emmer sop naar buiten rent om zijn auto weer
enigszins toonbaar te maken.
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The day a�er:
De eerste Estuarium Vastgoed Borrel was zo’n succes dat sommigen er
geen genoeg van konden krijgen en na afloop besloten het feest elders
nog tot in de vroege uurtjes voort te ze�en.
De volgende dag bleken ze hier geen ac�eve herinnering meer aan te
hebben.
Misschien dat hier ooit nog foto’s van gevonden worden...
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Bouwnieuws
Kwaliteit
Deze keer valt er niet veel nieuws te vertellen over VGM en kwaliteit. De pilot
voor de wet kwaliteitsborging loopt nog steeds op Ruiten 5 te Wissenkerke.
Hierbij lopen we regelma�g tegen kinderziektes in de so�ware aan, maar daar is
de pilot uiteraard ook voor bedoeld. Dit blijkt een landelijk probleem, zodat de
uitgestelde invoering op 1 januari 2023 waarschijnlijk nog verder opschui�.
Al met al blij� het een arbeidsintensief proces, maar uiteindelijk zou het z’n
vruchten af moeten gaan werpen.
Wim de Feijter
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Zomer ac�e
Zet deze zomer op jullie vakan�ebestemming je Delta-Dopper zo origineel
mogelijk op de foto!
Van alle inzendingen zal in de volgende Delta-Pers een
collage opgenomen worden en de meest originele
inzending wordt beloond met een leuk presentje.
Heb je nog geen Delta-Dopper en zou je die wel graag
willen, neem dan even contact met ons op!
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Vanuit de redac�e
Zojuist hebben jullie alweer de tweede edi�e van de Delta-Pers van dit jaar
gelezen. Ook deze keer hebben we weer ons best gedaan hier een leuke en
informa�eve invulling aan te geven.
Dit keer hebben we weer waardevolle hulp gekregen van diverse collega’s.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage!
Op de vorige edi�e hebben we een hartverwarmende reac�e gekregen van de
weduwe van een oud collega. Ze gaf aan het te waarderen de Delta-Pers elke
kwartaal toegezonden te krijgen en dat er ook aan de nabestaanden van oud
collega’s wordt gedacht. Haar man was trots op De Delta, had er al�jd met
plezier gewerkt en ze weet zeker dat haar man het ook enorm gewaardeerd zou
hebben.
Door zo’n reac�e vergeet je direct alle �jd en moeite die er in gestoken wordt,
en beseffen we des te meer waarvoor we het allemaal doen.

Ook deze keer weer veel leesplezier en alvast een fijne zomervakan�e gewenst!
Mochten jullie nog �ps, ideeën, verhalen of leuke foto's voor de Delta-Pers
hebben, dan kunnen jullie mailen naar info@pvdebouwers.nl
Namens redac�e Delta-Pers
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Volg ons ook op Social Media

