07-09-2017
Na een lange periode zonder update, is er weer een nieuwe update van de
werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van Bies. In de bouwvak is er volop
doorgewerkt om de nieuwe fabriekshal helemaal af en ingericht te krijgen, zodat er na
de bouwvak al gewerkt kan worden in deze nieuwe hal. Het FMS is verplaatst naar
deze hal en is ook direct uitgebreid. Inmiddels wordt er ook al volop gewerkt aan de
kantoren. Vandaag is het glas er in gekomen en daarmee is de buitenkant bijna
helemaal afgewerkt. Nu alleen de binnenkant van het kantorenpand nog en dan zijn
alle werkzaamheden voorbij. Hieronder zijn foto’s te zien van het FMS in de nieuwe
hal en van de buitenkant van het kantorenpand.

04-07-2017
In de fabriekshal is het nu enkel nog een kwestie van afwerken en inrichten. Het
grootste gedeelte is nu in de fabriekshal af en kan er dus aandacht geschonken
worden aan het af maken van het kantorenpand. Hier is nog veel werk te doen, maar
er komt al een beeld van hoe het eruit komt te zien. Op de foto’s hieronder is te zien
hoe de fabriekshal is en hoever we zijn met het kantorenpand.

22-06-2017
Het einde komt nu echt in zicht. Binnen wordt er hard gewerkt om alles af te krijgen
voor de bouwvak. Op de foto’s hieronder is de indeling van de fabriekshal al te zien.
Er moet nog hard gewerkt worden om alles af te krijgen binnen, maar ook buiten is
nog niet alles klaar. De parkeerplekken worden uitgebreid, waar ze momenteel ook al
druk mee bezig zijn.

08-06-2017
Deze week is er gewerkt aan de betonvloer in de fabriekshal en ook is er gewerkt aan
de zijkant van deze fabriekshal. De zijkant is inmiddels af en de betonvloer ligt erin.

23-05-2016
Het eindresultaat van de buitenkant is inzicht. Het kantorenpand is bijna helemaal
dicht en ook de fabriekshal is bijna dicht. Volgende week zal de isolering en de vloer
in de fabriekshal erin komen. Nu eerst nog een paar foto’s van hoe het er nu uitziet.

18-05-2017
Nu de staalconstructie er volledig staat en het dak er op zit, kan er deze week gewerkt
worden om de zijkanten dicht te krijgen. Het begin is er en wanneer dit af is, kan er
een begin gemaakt worden om de binnenkant af te maken.

