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Europarei
Uithoorn
In Uithoorn is ERA Contour betrokken geweest bij
de renovatie van de hoogbouwwijk Europarei.
Deze wijk is ontstaan in de jaren 1967 tot 1971
en bestaat uit een complex van 1080
vierkamerwoningen en 62 éénkamerwoningen.
ERA Contour heeft zes van de negen flats
gerenoveerd. De woningen voldeden op een
aantal aspecten niet meer aan de eisen van deze
tijd. Fasegewijs is er gewerkt aan de verbetering
van de gebouwen, de woningen en de
woonomgeving.
Inmiddels is de modernisering van de Monnet,
Brussel, Briand, Rome, Schuman en Coudenhove
succesvol afgerond. De flats hebben allemaal
nieuwe plinten gekregen en in de woningen zijn
nieuwe CV-installaties gemonteerd met
warmtewisselaars. Daarnaast zijn de sanitaire
ruimten en de keuken gerenoveerd. Alle
woningen zijn tevens voorzien van nieuwe
binnendeuren.
Bewoners aan het woord
Echtpaar Bieze woont al 21 jaar in de Romeflat.
De renovatie was voor hen heel ingrijpend, maar
het resultaat maakt alles goed. Ook het contact
met de mannen op de bouw was aangenaam. ‘De
werklui waren er altijd al heel vroeg. Officieel
mochten ze pas om half acht beginnen, maar ze
stonden er al om een uur of zeven. Ze kwamen
allemaal hier koffie drinken. In het begin waren
het er drie maar al gauw wisten ze ons allemaal
te vinden!’

ERA Contour B.V.

Zilverstraat 39
2718 RP Zoetermeer

PROJECT

Europarei

OPDRACHTGEVER

Woongroep Holland

AANTAL WONINGEN

760 woningen

ARCHITECT

Atelier Kempe Thill

AANNEEMSOM

€ 5.000.000,- per flat

SAMENWERKINGSSVORM

Bouwteam

UITVOERINGSPERIODE

2006 - 2009

AANPAK

Werkzaamheden schil,
badkamer/toilet/keuken en installaties

UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Bewoonde staat

Postbus 62
2700 AB Zoetermeer
[T] 079 - 317 01 70
www.eracontour.nl

De renovatie viel hen zwaar. ‘Er zijn altijd
mensen bezig in en om je huis. Je moet alles aan
de kant hebben als jouw woning aan de beurt is
voor een bepaalde fase. Ik heb wel alles goed
afgedekt, vertelt mevrouw Bieze zodat niks kon
beschadigen.’ Meneer Bieze vult aan: ‘De hele
renovatie heeft veel tijd gekost maar er was ook
altijd wat te zien. Vooral toen de grote
vrachtwagens kwamen om de kozijnen naar
boven te hijsen hebben we vaak staan kijken en
meegeleefd.’

