
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwnieuws januari 2022 
 

 
 

Beste buren, 

 

In oktober 2021 ontving u onze eerste nieuwsbrief over bouwproject De Geus in Leiden op de plek 

van de huidige Jumbo supermarkt. Omdat onze planning is gewijzigd, geven wij u via onze digitale 

nieuwsbrief graag een korte update over de huidige stand van zaken. 

 

Gewijzigde planning 

Eerder vertelden wij u dat we verwachtten in het vroege voorjaar van 2022 te starten met de sloop 

van het oude gebouw. Om alles goed georganiseerd en afgestemd te krijgen is onze planning wat 

opgeschoven. Daarbij gaat ook de gemeente eerst nog aan de slag met het aanpassen van het 

Morssingelterrein t.b.v. de bouw. Zoals het er nu uitziet verwachten we eind mei/begin juni 2022 aan 

de slag te gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze digitale nieuwsbrief.  

  

https://degeuskomtnaarleiden.nl/wp-content/uploads/2021/11/Nieuwsbrief-De-Geus-oktober-2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismakingsbijeenkomst op een later moment 

Vanwege de gewijzigde planning wordt onze Kennismakingsbijeenkomst met het bouwteam 

uitgesteld naar een later moment. Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst vertellen we meer over 

onze werkwijze, het team en de planning van de bouw op hoofdlijnen. U ontvangt hier t.z.t. een 

aparte uitnodiging voor. 

 

 
 

Over het project 

Het stationsgebied in Leiden verandert de komende jaren in een bruisend gebied waar wonen, 

werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen. Op de plek van de huidige Jumbo 

supermarkt gaan wij (bouwbedrijf AKOR), in opdracht van ontwikkelaar Sustay, straks aan de slag 

met de realisatie van een nieuw gebouw met 96 vrije sector huurappartementen, een nieuwe Jumbo 

supermarkt, een grote bioscoop met 8 zalen en een fietsenkelder met ongeveer 3000 

fietsparkeerplekken. De vermoedelijke bouwtijd bedraagt ongeveer 3 jaar. 

 

Communicatie en vragen 

Wij realiseren ons dat we straks aan de slag gaan op een drukke locatie waar al door veel mensen 

wordt gewoond en gewerkt. We vinden het belangrijk om ons bouwproces zorgvuldig en met 

aandacht voor de omgeving uit te voeren. Daarom houden wij u via ons Bouwnieuws graag op de 

hoogte van de werkzaamheden en de planning over de bouw aan De Geus. 

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze gerust stellen via contact@bouwaandegeus.nl.  

 

Vriendelijke groeten,  

Het bouwteam van AKOR 

mailto:%20contact@bouwaandegeus.nl

