Westflank Noord

Nieuwsbrief augustus – 2019
Inleiding
Beste buren en omwonenden,
Het is vakantie voor de meeste mensen in Nederland.
Op bouwlocatie Westflank Noord gaan de
werkzaamheden echter door. Het juiste moment om
de torenkraan op te bouwen!

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.

Om dit te realiseren is een grote mobiele kraan op de
bouwplaats neergezet. De torenkraan is vervolgens in
meerdere delen aangevoerd en opgebouwd. Dit heeft
totaal ongeveer een week geduurd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten,
zie daarvoor de contactgegevens onderaan de brief.

‘Logistiek is een grote uitdaging voor het project’
geeft onze projectleider Vincent de Wit aan in de CU
Nieuwsbrief van juli 2019. De aanvoer van de kraan
vraagt om een goede voorbereiding met de
transporteur, omwonenden en de vervoersbedrijven.

Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.

Met vriendelijke groet,

Op dit moment is de 2e torenkraan gereed om na de
vakantie te kunnen starten met de bouw van de
kantoortoren.

Afbeelding 2: Artist impression van de kantoortoren.

Afbeelding 1: Projectleider Vincent de Wit (rechts) &
uitvoerder Erwin Harsveld (links).
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Werkzaamheden augustus 2019
In augustus zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:
•
•
•

het uitvoeren van graafwerk;
het aanbrengen van een ‘werkbrug’;
monteren van geprefabriceerde
betonelementen;

Afbeelding 5: Het storten van de betonvloer.

Afbeelding 6: Het vlinderen (vlak maken) van de betonvloer.

Afbeelding 3: Het opbouwen van de torenkraan.

Afbeelding 4: De voorbereidingen voor brug 1 worden getroffen.

Afbeelding 7: De vloer is gereed.
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Afbeelding 8: Op de achtergrond woontoren De SYP.

Afbeelding 9: Het aanbrengen van de cabine van kraanmachinist.

Bijzonderheden
• Tijdens de zomervakantie zullen de
werkzaamheden zonder onderbreking
doorgaan.

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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