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Geachte buurtbewoner, 
 
Woningbouworganisatie Wonam is de afgelopen jaren bezig geweest met de planvorming voor de 
realisatie van woningbouw op de locatie van kantoorgebouwen ‘De Zoom’ en ‘De Terp’ gelegen aan 
respectievelijk De Molen 13-17 en Kokermolen 1-11 te Houten. De huidige kantoorgebouwen zullen 
worden gesloopt en maken plaats voor een gebouw met 109 appartementen, een tandartspraktijk en 
een parkeergarage. Bnext Sloopwerken B.V. zal in opdracht van Wonam de sloopwerkzaamheden 
uitvoeren. De inpandige stripsloopwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en momenteel zijn we 
aangevangen met de totaalsloop. Middels deze brief willen wij u informeren over de afsluiting van het 
fietspad t.b.v. de sloopwerkzaamheden. 
 

Wij willen deze afsluiting graag kort aan u toelichten zodat u op de hoogte bent van wat er gaat 

gebeuren.  
 
De uitvoering van het project bestaat grofstoffelijk uit twee hoofdaannemers: 

- hoofdaannemer sloop (Bnext sloopwerken B.V.)  

- hoofdaannemer bouw (Van Wijnen Utrecht B.V.)  
De werkzaamheden van deze aannemers zijn opeenvolgend en sluiten, na overdracht, op elkaar aan.  
 
Over Bnext 
Bnext staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 25 jaar groeiden wij uit tot duurzame 
aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. 
Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, waarbij digitalisering al jaren 
één van de belangrijkste gereedschappen is. 

Door ons ondernemende en doortastende karakter zijn we uitgegroeid tot een belangrijke speler in de 
Nederlandse markt met een omzet van bijna 150 miljoen euro en meer dan 400 betrokken 
medewerkers. Onze zeven locaties, die grotendeels aan het water liggen, bieden logistieke voordelen 
waardoor wij onze klanten optimaal en duurzaam kunnen bedienen. Daarnaast gebruiken we modern 
materieel om zo schoon en energiezuinig mogelijk te werken. We staan voor verantwoord en inclusief 
werkgeverschap en investeren in de veiligheid en welzijn van onze mensen voor de lange termijn. 

Mensen zijn de kern van onze organisatie. Bnext zet zich daarom dagelijks in om ervoor te zorgen dat 
collega’s zich goed voelen en met plezier naar werk gaan. Dit doen we door te investeren in onze 
cultuur, persoonlijke groei van mensen, duurzame inzetbaarheid en veiligheidsmaatregelen op onze 
locaties en bij projecten. 
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Afsluiting fietspad Kokermolen 

Bnext heeft verkeerskundig bureau Buko ingeschakeld om een wegafsluiting te realiseren t.p.v. het 
fietspad richting de Kruisboog om de sloopwerkzaamheden nabij dit gebied veilig uit te kunnen voeren. 
Het fietspad wordt gedurende 2 dagen afgesloten. Buko verzorgd de bebording en het verkeersplan 
en zal van te voren een vooraankondiging plaatsen.  

Deze vooraankondiging heeft reeds plaatsgevonden. Op 24 en 25 januari zal het fietspad gedurende 
deze twee dagen afgesloten zijn t.p.v. de paarse lijn welke u op onderstaande afbeelding ziet. Aan de 
hand van deze informatiebrief willen wij u de gelegenheid geven om bezoekers van uw instelling of 
bedrijf tijdig te kunnen informeren over deze tijdelijke wegafsluiting. Door verkeerskundig bureau 
Buko is een omleiding gerealiseerd welke d.m.v. bebording aangegeven is.  

 
Vragen of opmerkingen 

Mochten er desondanks klachten zijn, of als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze melden 

op het telefoonnummer 088-2600112 of mailen naar kokermolen@bnext.nl. Wij zullen er alles aan 

doen om de overlast tot een minimum te beperken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bnext Sloopwerken BV 

 


