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Inleiding
Beste buren en omwonenden,
Op 4 april 2019 was het officiële startmoment van de
bouw van Central Park. Kantoortoren Central Park is
onderdeel van het project Westflank Noord.
Westflank Noord bestaat uit de volgende
deelprojecten:
 Parkeergarage & Forum (bouw gestart)
 Kantoortoren Central Park (bouw gestart)
 Woontoren De SYP (gereed en bewoond)
 Woningen Fase 3B en 3C (start in 2020)
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.

De SYP

Eind juni 2019 zullen de
palen voor het kantoor en
de parkeergarage gereed
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.

Central Park

Woningen Fase 3B en 3C
Parkeergarage en Forum

Afbeelding 1: Overzicht project Westflank Noord.
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Werkzaamheden juni 2019
In juni zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:
Het boren van palen voor het kantoor en de
parkeergarage zullen eind juni 2019 gereed zijn.

Start van het aanbrengen van damwanden voor de
parkeergarage.

Afbeelding 2: Veel palen zijn al gereed. Het staal (wapening) vanuit
de palen steekt omhoog en zal zorgen voor een verbinding met de
fundering (grote blokken beton met staal er in).

Afbeelding 4: Om de parkeergarage te maken worden stalen
(dam)wanden aangebracht. Het grootste deel is reeds aanwezig, de
laatste delen worden nog afgemaakt.

Fundering maken voor kantoortoren en de 2e
kraan.

Start van het aanbrengen van een ‘werkbrug’.

Afbeelding 5: Om de kantoortoren te kunnen bouwen, wordt een
‘werkbrug’ gemaakt over de parkeergarage. Hierover zullen de
materialen worden aangevoerd welke nodig zijn voor de toren.

Afbeelding 3: Het storten van funderingen voor de kantoortoren en
de 2e kraan.
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Bijzonderheden
 Tijdens de zomervakantie zullen de
werkzaamheden zonder onderbreking
doorgaan.



Boorwerkzaamheden van de palen na 19:00
uur (incidenteel). Het boren van de palen is
een continu proces en kan niet halverwege
worden afgebroken.

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: Deze nieuwsbrief is met grote zorg
samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
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