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Nieuwsbrief Mr. Lohmanstraat
De herontwikkeling van de Mr. Lohmanstraat is in volle gang. Het terrein ligt sinds de 
zomer van 2020 braak en de herontwikkeling van de locatie gaat nu een nieuwe fase 
in. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang. 

Overeenkomst met aannemer Blokland
Dinsdag 13 oktober ondertekenden directeur-bestuurder van Patrimonium 

Barendrecht Peter Manders en algemeen directeur van Gebroeders Blokland René 

Biesheuvel de aanneemovereenkomst voor de herontwikkeling aan de Mr. 

Lohmanstraat. De afgelopen maanden werkten de partijen het definitieve ontwerp uit 

zodat zij nu de bouw kunnen voorbereiden. 



Duurzame en levensloopvriendelijke appartementen
Aan de Mr. Lohmanstraat realiseert Patrimonium 93 betaalbare, energiezuinige en 

levensloopvriendelijke woningen. De drie- en tweekamerappartementen zijn verdeeld 

over drie gebouwen met schuine kap en lift. Twee gebouwen krijgen vier bouwlagen 

(drie verdiepingen) en één gebouw krijgt deels vier en deels drie bouwlagen (drie en 

twee verdiepingen). De woningen worden gasloos en op de gebouwen komen 

zonnepanelen. 

Planning
Wij verwachten dat we in februari 2021 kunnen starten met het inrichten van de 
bouwplaats en dat de bouw in maart 2021 kan starten. Inmiddels heeft 
Patrimonium de benodigde vergunningen aangevraagd. De eindoplevering vindt 
naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2022.



Sloop afgerond
De sloop van de bestaande woningen is inmiddels afgerond. We blikken terug op een 

goed verloop van de werkzaamheden. Het terrein is na oplevering ingezaaid om 

modder en plasvorming zoveel mogelijk te voorkomen.  Op 9 oktober ontvingen de 

omwonenden van de Mr. Lohmanstraat een bos bloemen van Patrimonium als dank 

voor het begrip tijdens de sloopwerkzaamheden.

Meer weten?
Hebt u vragen over de voortgang van de nieuwbouw? Neem dan contact op met 

sociaal projectleider Margit Don van Patrimonium Barendrecht. Dit kan via e-mail 

m.don@patrimoniumbarendrecht.nl of telefonisch via (0180) 55 59 30.

Geïnteresseerd in de nieuwbouw?
Schrijf u nu alvast in als woningzoekende!
Wij verhuren de nieuwe woningen straks via Woonnet Rijnmond. Om in aanmerking te 

komen, moet u zijn ingeschreven als woningzoekende. Hebt u interesse? Schrijf u dan 



alvast in. U kunt zich alleen inschrijven als woningzoekende, niet als geïnteresseerde 

voor specifieke woningen. Inschrijven kost € 10 per jaar en kan op 

www.woonnetrijnmond.nl.
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