Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:
- Vordering van de bouw
- Even kijken
- Belangstelling
- …in 2 minuten.

Beste Lezer:
Via deze nieuwsbrief houden de
ontwikkelaars van Park 20|20 u op de
hoogte over het project SHARE dat op dit
moment gerealiseerd wordt op het Park.
Oktober 2019 - #2

Vordering van de bouw
De bouw van SHARE ligt uitstekend op schema. Het framewerk staat waarmee de contouren van het gebouw
zichtbaar worden. De noordelijke punt van het gebouw sluit inmiddels aan bij de bestaande P+R garage. Aan
de zuidelijke kant, waar het park ligt zijn nu ook duidelijk de contouren zichtbaar van de entree. Ondertussen
is het in de parkeergarage -vanwege de naadloze aansluiting op de bestaande bouw- al bijna niet meer
duidelijk waar de aansluiting heeft plaatsgevonden. Direct daarboven is dat natuurlijk nog wel zichtbaar
omdat de tuinaanleg bij SHARE pas helemaal aan het einde van de bouw zal plaatsvinden. Ook de
ventilatoren voor de parkeergarage die zijn aangebracht onder de façade van het Novotel zijn duidelijk
zichtbaar. Ondertussen worden de mock-ups van de wanden geplaatst, iets wat in de later in deze
nieuwsbrief genoemde timelapse uitstekend te zien is.

Even kijken

Het atrium van SHARE krijgt vorm.
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Belangstelling
Ondertussen blijkt SHARE zich te kunnen
verheugen in een warme belangstelling van
potentiele huurders. Wanneer kandidaat
huurders zich met Jan Boers van Van Gool
Elburg melden op Park 20|20 dan mag
Delta’s Dave van der Werff graag een
rondje meelopen. “Het is een genot om dan
het Park te laten zien, want je vergeet soms
hoe mooi dat is. En het is geweldig om dan
van potentiele huurders de bevestiging te
krijgen dat het zo’n unieke plek is waar
iedereen wel wil werken.” Op dit moment
zijn er vier serieuze belangstellenden en
houden we er serieus rekening mee dat de
helft van het gebouw binnenkort verhuurd
is.

Everything you need to know

Op het YouTube kanaal van Delta
verteld Jan Boers van van Gool Elburg
Vastgoedspecialisten in 5 minuten alles
wat u moet weten over Share. (Plus nog
wat andere wetenswaardigheden.
Bekijk het hier

…en nog even kijken.
De bouw van SHARE wordt sinds het begin van dit jaar gevolgd met twee camera’s die staan opgesteld op de
daken van het Novotel en van Fox/ANWB. De beelden zijn niet online en real-time te volgen maar we hebben
wel een korte impressie gemaakt die te bekijken is via de website van Delta Development Group. Daar zie je
de vordering van de bouw in de laatste paar weken voorbijkomen 45 seconden. We willen binnenkort een
van de camera’s verplaatsen naar binnen zodat langzaam zichtbaar wordt hoe bijvoorbeeld het atrium verder
vorm krijgt.

Bekijk de timelapse hier.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of als u iemand kent die de nieuwsbrief juist graag wel
zou willen ontvangen stuur dan een mailtje aan Dave op het onderstaande adres.
Namens de Ontwikkelaars,

Dave van der Werff

Ontwikkelaar
Delta Development Group
dave.vanderwerff@deltadevelopment.eu
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