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GROENRIJK STEENWIJK GROEN LICHT!
Na een onzekere periode waarin lange tijd onduidelijk
bleef of de financiering van de nieuwbouw van GroenRijk Steenwijk in orde zou komen, was het dinsdag 8
december eindelijk zover.
Op het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland
werd in het bijzijn van Mark Segers van Nobutec Tuincentra Projekten B.V, de drie Groenrijk Steenwijk ondernemers (Reinier de Jong, Jonathan de Vos en Andre Kors)
door investeerder Richard Fafieanie uit Lelystad en Burgemeester Hayo Apotheker de overdracht van het bouwperceel ondertekend.
Nobutec Tuincentra Projekten is per direct gestart met de
bouwwerkzaamheden aan de Roomweg 7.
Ondanks de late aanvang, vanwege het financieringstraject
van de bouwwerkzaamheden, zal Nobutec er met ondersteuning van Robbert Schenk en Rob Torn van de
Groenrijk franchise organisatie GRS er alles aan doen om
de drie ondernemers in het voorjaar van 2010 te kunnen
laten starten met hun splinternieuwe tuincentrum in de
Gemeente Steenwijkerland.

Er zal 3100 m2 overdekte verkoopruimte
gerealiseerd worden met kantoren en technische ruimten op de verdieping van het
entreegebouw. De buitenverkoopruimte zal
1000 m2 beslaan.
Door de toepassing van zwart metselwerk,
antracietkleurige borstweringspanelen en

De Fonteyn te Uddel

grijs gekleurd glas zal het nieuwe pand een
sjieke uitstraling krijgen.
In het door Nobutec zelf ontworpen pand zijn
duurzame materialen en vele energiezuinige
oplossingen verwerkt, terwijl de functionaliteit van het nieuwe pand in de ontwerpfase
altijd voorop heeft gestaan.

De Bosrand Woerden

Nieuw Tuincentrum De Fonteyn
te Uddel bijna gereed!

De Bosrand Woerden reeds
opgeleverd

Het splinternieuwe tuincentrum van ondernemer Dolf
Nieland met een oppervlakte van 10.000 m2 is bijna
gereed. Het ontwerp is voor een deel geïnspireerd op de
treinstationconstructies uit de jaren ’30. Het gehele
tuincentrum is onderkelderd tot een diepte van 6 meter.
Een bijzonder en mooi project, aldus Mark Segers van
Nobutec Tuincentra Projekten.

Nobutec Tuincentra Projekten heeft hard
gewerkt aan de nieuwe uitstraling van
De Bosrand te Woerden. De gehele
voorgevel en het dak zijn gerenoveerd.
Het project is onlangs opgeleverd en
daarmee is het helemaal klaar voor de
kerst! Kijk ook op www.tcdebosrand.nl
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