
Start bouw 
Het is zover! De renovatie en nieuwbouw van het sport- & 
zwemcomplex Dorper Esch gaat in week 26 van start. Het 
huidige complex wordt gerenoveerd en vernieuwd tot een  
up-tot-date Dorper Esch voor alle inwoners van de gemeente 
Dinkelland. Met een doelgroepenbad, een wedstrijdbad en 
een goed functionerende en veilige sporthal. 

De renovatie en verbouwing wordt uitgevoerd door het lokale 
consortium “Noabers”. Noabers bestaat uit Lammerink 
Installatiegroep uit Ootmarsum, aannemersbedrijf Niehof uit Lattrop 
en Leferink Architecten uit Denekamp.  

We proberen de bouwfase zo soepel mogelijk te laten verlopen met 
zo min mogelijk overlast voor bezoekers en omwonenden. Wij 
hebben voor u de meest gestelde vragen in deze nieuwsbrief op 
een rijtje gezet. 
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MIJLPALEN 
Wij houden u, ook via 
www.dorperesch.nl,   
op de hoogte van     

onze mijlpalen! 

SOCIAL MEDIA 
Via ons 

Twitteraccount 
@EschBouw vindt u 

nieuws over de 
renovatie en 
nieuwbouw, 
#dorperesch

CONTACT 
Vragen en/of 

opmerkingen?
www.dorperesch.nl/

contact



Wat is de planning? 

Noabers start in week 26 met de eerste bouwwerkzaamheden van Dorper Esch. Noabers 
begint met het verleggen van kabels en leidingen aan de achterzijde van het complex. 
Eveneens wordt de terreinverharding ter plaatse van het nieuwe wedstrijdbad verwijderd. 
Via de website www.dorperesch.nl houden wij u op de hoogte van de voortgang. Houdt 
ook het tijdelijke twitteraccount @EschBouw, over de renovatie en nieuwbouw van het 
Dorper Esch, in de gaten. 

Blijft Dorper Esch en de Molendijk bereikbaar voor verkeer? 

Ja, Dorper Esch blijft bereikbaar en de Molendijk blijft gewoon open voor verkeer. U zult 
zo weinig mogelijk last van het bouwverkeer hebben. Er wordt een bouwplaats aan de zij- 
en achterkant van Dorper Esch ingericht. Op onze website www.dorperesch.nl vindt u een 
kaartje van de inrichting van het bouwterrein. 

Wanneer wordt er gewerkt?  

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, van 7.00 tot 18.00 uur. In het weekend 
en tijdens nationale feestdagen liggen de bouwwerkzaamheden stil. 

Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken? 

Uw veiligheid staat altijd voorop. Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, 
ambulance en brandweer. De brandweer houdt gewoon toegang tot hulpmiddelen als 
bluskranen en riolering.  

Ik heb een vraag of opmerking  over de bouwwerkzaamheden. Bij wie kan ik 
terecht? 

Wij houden u graag op de hoogte van de bouwwerkzaamheden. Als u een vraag heeft, 
kunt u contact opnemen met de projectleider van Noabers, de heer Weusthof, tel: 0541 
554 922. Op de website www.dorperesch.nl houden wij u ook op de hoogte van de 
voortgang. 

Ik heb een vraag over de openingstijden van de sporthal of het zwembad. Bij wie 
kan ik terecht? 

Wilt  u graag weten wanneer het zwembad of de sporthal geopend is, dan kunt u altijd 
bellen met het sport- & zwemcomplex Dorper Esch op nummer 0541 – 35 53 50.
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