Westflank Noord

Nieuwsbrief december 2020
Inleiding
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar.
Het is voor iedereen een zeer bewogen jaar geweest, en
zicht op het einde van de uitdagingen als gevolg van het
Corona virus is er nog niet. Wel hebben we, ondanks alle
uitdagingen het toch voor elkaar gekregen om het hoogste
punt van Central Park te bereiken. Een mooie mijlpaal waar
we trots op zijn!

Terugblik
Central Park is inmiddels zo’n 90 meter hoog, en komt ook
steeds meer ‘dicht’ te zitten door het plaatsen van de
gevelelementen. En ook het gebogen glas zit er voor het
grootste gedeelte in op de 11e en 12e verdieping. Ook in
de garage gaan we steeds verder omhoog; inmiddels is
vloer K-3 gestorte parkeergarage. En we hebben inmiddels
ook elektriciteit in Central Park, zie foto 10.

Verwijderen hijskraan uit Central Park
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven wordt de
torenkraan die midden in Central Park staat verwijderd.
Inmiddels is dat moment ook daadwerkelijk aangebroken.
Het is een enorme precisie klus. De torenkraan wordt in
delen naar boven gehesen, en via de zijkant van de gevel
weer afgevoerd door vrachtwagens die daar klaar staan.

Foto 1 & 2: Boven op het dak van Central Park staat de kleine ‘Derrick’ hijskraan die de
grote torenkraan die midden in Central Park staat zal verwijderen.

Foto 3 & 4: Beelden van Central Park voordat de torenkraan verwijderd werd.
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Een kijkje binnen in Central Park
Hieronder enkele beelden van Central Park van binnen,
waar het gebouw door de diverse afbouwwerkzaamheden
iedere dag verandert.

Foto 8: De wenteltrap op de begane grond is geplaatst.

Foto 5: De 2e etage, met zicht op het Stadskantoor en WTC.

Foto 9: De wenteltrap van onderen gezien.

Foto 6: Het gebogen glas op de 11e / 12e etage met zicht op Utrecht CS en de Domtoren.

Foto 10: Zicht op de stad Utrecht vanaf het dak van Central Park.

Foto 7: Toiletten zijn in de maak.
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Werkzaamheden december 2020
In december zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:
• leggen van K1 en K2 vloer van de parkeergarage;
• het monteren van geprefabriceerde
betonelementen (wanden, kolommen, balken), in
de parkeergarage;
• het monteren van de gevel van Central Park (we
zijn bezig op de 22e verdieping);
• het aanbrengen van installaties;
• afbouw werkzaamheden Central Park;
• valscherm verwijderen aan de Mineurslaan;
• Fundering Fase 3C.
Foto 11: Uitzicht op Central Park vanuit het Stadskantoor, begin november. De gevel
zit bijna helemaal dicht inmiddels.

Tot volgend jaar!
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wij wensen allen
fijne feestdagen toe, en een gezond en gelukkig 2021!

Nieuwsbrief
Foto 12: En toen zagen we ineens ons mooie project bij Nieuwsuur in beeld!

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.

Foto 13: Een schitterende foto van RTV Utrecht van de skyline van Utrecht, met in de
verte Westflank in beeld.

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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