Westflank Noord

Nieuwsbrief oktober – 2019
Inleiding
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat in
september zowel ‘omlaag’ als ‘omhoog’ zou worden
gebouwd.
Het ‘omlaag’ bouwen van de parkeergarage vordert
gestaag. Na het uitgraven van de bouwkuip is nu
gestart met het wegzuigen van zand en water. Deze
werkzaamheden zullen de komende weken
voortgezet worden.

Na de begane grondvloer bouwen wij twee
verdiepingen met behulp van stalen profielen. De
reden daarvoor is de ‘verbreding’ van de kantoortoren
op begane grond niveau. Na deze twee verdiepingen
monteren we verder met geprefabriceerde
betonelementen.

Vlak naast de parkeergarage wordt ‘omhoog’
gebouwd aan de kantoortoren ‘Central Park’. Langs
de steeg en de Mineurslaan zijn daarvoor
geprefabriceerde wanden geplaatst.

Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte van de ontwikkelingen van project Westflank
Noord. Hierin zullen wij zo goed mogelijk aangeven
welke werkzaamheden er gepland staan en of er
bijzonderheden zijn.

Op dit moment wordt de begane grond vloer
gemaakt die hetzelfde niveau zal hebben als het
toekomstige woon- en kantoorplein.

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

Afbeelding 1: Een impressie van kantoortoren ‘Central Park’.
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Werkzaamheden oktober 2019
In oktober zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:





het leegzuigen van de parkeergarage;
het monteren van geprefabriceerde
betonelementen;
het monteren van staal;
het storten van vloeren.

Afbeelding 3: Aan de kraan hangt een pomp waarmee het zand en
water uit de bouwput wordt gezogen.

Afbeelding 4: Water ter plaatse van de toekomstige parkeergarage.

Afbeelding 2: Overzicht van de bouwplaats met op de achtergrond
het Stadskantoor Utrecht.

Afbeelding 5: Vanwege de werkbruggen over het water is het
mogelijk om tijdens het maken van de parkeergarage materiaal aan
te voeren voor de bouw van de kantoortoren ‘Central Park’.
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Afbeelding 6: Het plaatsen van geprefabriceerde betonelementen.
Dit betreft de wand langs de Mineurslaan, die is voorzien van reliëf.

Afbeelding 9: Overzicht van de bouwplaats vanuit Stadskantoor
Utrecht.

Bijzonderheden

Afbeelding 7: Grote ronde betonkolommen dragen de kantoortoren.

In tegenstelling tot wat in de in de vorige
nieuwsbrief is gemeld, zal de grote betonstort
in december plaatsvinden. In de volgende
nieuwsbrief zullen we u daarover verder
informeren.

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.
Afbeelding 8: Een betonvloer van de toekomstige parkeergarage kort
nadat deze is gestort.
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