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Nieuwsbrief oktober 2020
Inleiding

Werkzaamheden Forum

De afgelopen maand was weer een drukke maand. Deze
week zijn de Corona maatregelen wederom aangescherpt,
wat voor team Westflank betekent dat er weer meer thuis
gewerkt wordt. Het is en blijft lastig om op de bouwplaats
voldoende afstand van elkaar te houden tijdens de
werkzaamheden, maar iedereen doet heel erg zijn best.
We kijken er enorm naar uit dat volgende maand het
hoogste punt al bereikt zal worden!

Er zijn inmiddels werkzaamheden gestart die ter
voorbereiding zijn van het maken van de trap waarmee het
Forum bereikbaar wordt vanaf het Jaarbeursplein. De trap
wordt geplaatst naast het WTC gebouw. Een behoorlijke
verandering voor dit gebied. Op onderstaande foto is de
ingerichte bouwplaats te zien (met blauwe hekken). Deze
week wordt de heistelling aangevoerd en geplaatst en
starten we echt met de werkzaamheden.

Foto1 & 2: Zicht op het WTC / Jaarbeursplein met de omheinde bouwplaats.

Terugblik
Ook afgelopen maand is er weer veel gebeurd op de
bouwplaats van Westflank. Het gebouw blijft maar groeien
in de hoogte! We zijn bijna bij het hoogste punt aanbeland
want de vloer van de 23ste verdieping is inmiddels gelegd.
In de parkeergarage is vloer -4 inmiddels klaar en wordt er
gewekt aan vloer -3. Met het sluiten van de gevel van
Central Park zijn we inmiddels op de 17e verdieping beland.
Maar er wordt ook hard gewerkt aan het plaatsen van het
(gebogen) glas op de 11e en 12e verdieping.
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Werkzaamheden VL-steeg
De energiebedrijven zijn bezig met het inrichten van de
ruimte, zodat Central Park binnenkort stroom heeft.

Werkzaamheden oktober 2020
In oktober zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:
• in de bouwkuip worden de kelderwanden gestort;
• leggen van de K3 vloer van de parkeergarage;
• storten wanden K3 parkeergarage;
• storten wanden hellingbaan parkeergarage;
• het monteren van geprefabriceerde
betonelementen (wanden, kolommen, balken),
zowel in Central Park als in de parkeergarage;
• het leggen van verdiepingsvloeren;
• het monteren van de gevel (we zijn nu op de 18e
verdieping bezig);
• het aanbrengen van installaties;
• afbouw werkzaamheden;
• leggen van de dakvloer Central Park;
• plaatsen dakopbouw op Central Park;
• werkzaamheden aan Forum dek over de busbaan en
WTC trap;

•

het aanleggen van het NUTS tracé in de VL-steeg.

Foto 4: Het gebogen glas op de 11e & 12e verdieping, met een sneak peak naar binnen.

Gebogen glas in Central Park
Inmiddels zijn wij bezig met het plaatsen van het gebogen
glas op de 11e en 12e verdieping, de locatie waar het ‘park’
in het gebouw gerealiseerd zal worden. En dat is weer een
bijzondere en arbeidsintensieve klus.

Foto 5: Zicht op Centraal Station, Stadskantoor, Central Park en De Syp..

Foto 3 : Het gebogen glas op de 11e & 12e verdieping, naar boven kijkend.
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Van binnen
Voor de omwonenden en voorbijgangers is alleen de
buitenzijde van Central Park zichtbaar. Daarom enkele
foto’s om te laten zien hoe het er op dit moment van
binnen uit ziet. Zoals bijvoorbeeld de torenkraan die
midden in het gebouw staat. Of de verdiepingsvloeren met
het mooie uitzicht. We zullen in de komende
nieuwsbrieven iedere keer een tipje van de sluier oplichten
van de binnenkant van dit bijzondere gebouw.
Foto 8: Zicht vanuit Central Park op woontoren ‘De Syp’.

Foto 9: Zicht vanuit Central Park op het Jaarbeurs gebied..

Foto 6 & 7: De torenkraan die midden in het gebouw staat.

Foto 10: Het uitzicht van de kraanmachinist vanuit zijn cabine in de torenkraan..
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Nieuwsbrief
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. Indien u deze nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox
wilt ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via:
westflanknoord@volkerwessels.com

Contactgegevens
Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F. is een
samenwerking tussen de bouwbedrijven Wessels Zeist BV.
en Wessels Rijssen BV.

E-mail: westflanknoord@volkerwessels.com
Meld hinder of een tip: www.verbeterdebouw.nl
Aanvullende info
: www.cu2030.nl

Foto 11: Zicht op de bouwplaats vanuit de kraan naast woontoren ‘De Syp’. Op
vrachtwagens liggen kanaalplaten waar de vloeren mee gelegd worden.

Disclaimer: aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto 12: Zicht op bovenste bouwlaag waar de kanaalplaten goed te zien zijn.
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