
In de zomervakantie is er doorgewerkt op de bouw-

plaats van het Sint-Janscollege. 

Bouwdeel C en het restant van bouwdeel B zijn 

tijdens de vakantie gesloopt. Hierdoor konden we 

een hoop overlast voor de leerlingen en personeelsle-

den van het Sint-Janscollege voorkomen. Op dit 

moment is BAM druk bezig met het voorbereidende 

werk voor de nieuwbouw van het tweede deel van 

het Sint-Janscollege. 

Planning
De afgelopen dagen heeft het grondwerk en de
plaatsing van de mortelschroefpalen plaatsgevonden. 
Mortelschroefpalen, ook wel boorpalen genoemd, zijn 
in de grond gevormde palen.
Later deze maand en in november volgen verschillende 
beton- en grondwerken. Zo zal het grondwerk voor de 
installaties worden uitgevoerd en zal betonwerk 
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worden aangebracht voor de begane grond. In decem-
ber kan dan gestart worden met de staalconstructie op 
de begane grond. Wij zijn ons ervan bewust dat de 
werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Wij 
proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheid en rijroutes
De komende maanden zullen de rijroutes van bouwver-
keer en de fietsroutes voor leerlingen niet worden 
gewijzigd. De routes zoals gecommuniceerd in de 
vorige nieuwsbrief blijven dus hetzelfde. U ziet deze 
terug in bijgaande tekening. Het is voor ieders veilig-
heid van belang dat de rij- en looproutes gebruikt 
worden zoals ze bedoeld zijn. We vragen u hier extra 
op te letten.
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Blijf op de hoogte
Met de gratis omgevingsapp ‘BAM bouwt’ blijft u op 
de hoogte van de planning, het laatste nieuws en 
actuele werkzaamheden. Download de app in de App 
Store of Google Play Store, of scan onderstaande 
QR-code. Alle informatie uit de app vindt u ook op de 
website van het Sint-Janscollege. Kijk op: 
www.sintjan-lvo.nl/bouw

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerk-
zaamheden? Neem dan contact op met
Bjorn Schaapkens, projectleider van BAM Bouw en 
Techniek. Dit kan per e-mail via 
sintjanscollege@bam.com of telefonisch via 
06-50816267.

Voor overige vragen over het project kunt u contact 
opnemen met Yvo Heynen, teamleider van het
Sint-Janscollege. Dit kan per e-mail via y.heynen@
stichtinglvo.nl of telefonisch via 045-5218666 (op 
werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur).


