Westflank Noord

Nieuwsbrief juli – 2019
Inleiding
Beste buren en omwonenden,
Ondanks het warme weer in juni is de bouw van de
kantoortoren gestaag doorgegaan. Het resultaat is
dat alle palen op dit moment zijn aangebracht.
Aansluitend is het aanbrengen van de damwanden
gestart. Zoals u wellicht heeft gezien wordt de ene
‘grote’ machine omgewisseld voor de andere grote
machine.

Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u de
komende jaren op de hoogte van de ontwikkelingen
van project Westflank Noord. Hierin zullen we zo
goed mogelijk aangeven welke werkzaamheden er
gepland staan en of er bijzonderheden zijn.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten,
zie daarvoor de contactgegevens onderaan de brief.
Met vriendelijke groet,
Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.

Afbeelding 1: doorwerken ondanks de warmte.

Ondertussen zijn andere ploegen druk met de
werkzaamheden aan de fundering. Op afbeelding 4 is
zichtbaar dat het onderste deel van de kraan al is
verankerd in het beton. Het overige deel van de kraan
wordt omstreeks week 30-2019 opgebouwd.

Afbeelding 2: artist impression van de kantoortoren.
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Werkzaamheden juli 2019
In juli zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:







het afvoeren van het ‘zware’ materieel;
fundering maken voor kantoortoren en de
2e torenkraan;
het aanbrengen van damwanden voor de
parkeergarage;
het uitvoeren van graafwerk;
het aanbrengen van een ‘werkbrug’;
het opbouwen van de torenkraan.

Afbeelding 5: Het maken van funderingen voor de kantoortoren.

Afbeelding 3: Zware boormachines worden afgevoerd.

Afbeelding 6: Zicht vanuit de torenkraan.

Afbeelding 4: Het onderstuk van de kraan wordt in beton gestort.

2

Afbeelding 7: De bouwplaats staat vol met ‘zwaar’ materieel om de
fundatie te kunnen maken.

Bijzonderheden
 Tijdens de zomervakantie zullen de
werkzaamheden zonder onderbreking
doorgaan.



Het opbouwen van de torenkraan in week 302019.

Contactgegevens
Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F. is een
samenwerking tussen de bouwbedrijven Wessels Zeist
en Wessels Rijssen.
E-mail: westflanknoord@volkerwessels.com
Meld hinder of een tip: www.verbeterdebouw.nl
Aanvullende info: www.cu2030.nl
Disclaimer: aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten
worden ontleend.
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