
P E R S B E R I C H T 
 

 

Overveen, 7 juni 2016 

 

 

Gemeente Bloemendaal en AM geven startsein bouw 

woningen Vijverpark Overveen 
 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft 10 juni aanstaande het startsein voor 

de bouw van de eerste 23 woningen in Vijverpark Overveen. In het bijzijn van de 

toekomstige bewoners en andere betrokkenen verricht wethouder Nico Heijink van 

de gemeente Bloemendaal samen met Ronald Huikeshoven van AM de officiële 

handeling. Alle woningen in deze eerste fase zijn verkocht en worden volgens 

planning voor de zomer volgend jaar opgeleverd. 

 

 
 

Vijverpark 

De plannen voor het terrein van het voormalige Marinehospitaal zijn de afgelopen 

jaren in intensieve samenwerking met de klankbordgroep van direct omwonenden en 

de gemeente uitgewerkt. Daarbij hebben potentiele kopers uitgebreid hun ideeën en 

wensen kenbaar kunnen maken. Dit heeft er toe geleid dat deze bijzondere locatie de  

komende jaren door AM getransformeerd wordt naar een woonlocatie met een 

gevarieerd woningaanbod van ongeveer negentig woningen. Deze worden in fases 

ontwikkeld en gebouwd. De woningen kenmerken zich door de Overveense 



architectuurstijl met veel aandacht voor fraai gedetailleerde gevels met afwisselende 

raampartijen en hoogwaardige materialen. Het ontwerp van de woningen komt van 

Mulleners en Mulleners architecten en is in samenwerking met het kwaliteitsteam 

ende klankbordgroep  tot stand gekomen. De reeds aanwezige monumentale bomen 

en slingerende waterpartijen geven de woonbuurt een parkachtig karakter. Het plan 

ligt op een steenworp afstand van het centrum van Overveen, waar diverse 

voorzieningen als scholen, kinderopvangcentra en sportvoorzieningen al aanwezig 

zijn.  

 

Het plan omvat vier herenhuizen, zestien twee-onder-een-kapwoningen en drie 

vrijstaande woningen. De prijzen voor deze woningen waren vanaf € 615.000 tot en 

met € 1.050.000 v.o.n. De bouw van de woningen is in handen van BAM Woningbouw. 

Op www.marinehospitaalterrein.nl is meer informatie te vinden over het project.  

 

Over AM  

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie 

van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden 

op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, 

creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een 

integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, 

vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten 

ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, 

winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor 

kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. 

 

_______________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Uitnodiging aan de pers: 

 

U bent van harte uitgenodigd de officiële handeling bij te wonen. Het programma is 

als volgt: 

 

Programma 

15.00 uur  Ontvangst kopers in feesttent op locatie 

15.30 uur Welkom door Ronald Huikeshoven (directeur AM Noordwest) 

15.35 uur Speech wethouder Nico Heijink (gemeente Bloemendaal) 

15.45 uur  Naar locatie officiële handeling 

15.50 uur Opgraven eerste steen MHT door wethouder Heijink en Ronald 

Huikeshoven   

16.00 uur  Optreden Sopraan Isabella 

16.05 uur  Wandeling terug naar tent  

16.15 uur Informele borrel 

17.30 uur  Afsluiting 

http://www.marinehospitaalterrein.nl/


 

 

 

Meer informatie:  

Afdeling in- en externe communicatie AM, telefoon 030 609 72 22, 

communicatie@am.nl. 

Zie ook: www.am.nl. 

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden op www.am.nl (actueel nieuws > 

illustraties) 

 

http://www.am.nl/
http://www.am.nl/

