Westflank Noord

Nieuwsbrief februari 2021
Inleiding
Het nieuwe jaar is inmiddels in volle gang, en is vooralsnog
niet minder roerig dan het voorgaande jaar. Er staat de
komende periode weer veel te gebeuren op de
bouwplaats, daarover meer in deze nieuwsbrief. Veel
leesplezier!

Terugblik
In januari is ons werkterrein uitgebreid: inmiddels wordt er
in de nacht hard gewerkt aan de totstandkoming van de
WTC-trap. Naast de WTC-trap wordt ook een lift
gerealiseerd waarvan inmiddels de eerste constructiedelen
zijn geplaatst. Ook zijn de eerste kanaalplaten ten behoeve
van het Forumdek aangebracht (zie foto hieronder). Onder
de werkbrug die inmiddels verwijderd is zijn er de nodige
vloerdelen (kanaalplaten) gelegd ten behoeve van de
garage. Op het dak van Central Park zijn er diverse
installaties aangebracht, waarvan enkele onder een
‘pergola’ staan waar zonnepanelen op worden aangebracht. In Central Park zijn de fundaties van de torenkraan die in het gebouw stond verwijderd, en zijn de
vloeren dichtgelegd op locaties waar de torenkraan stond.

Foto boven & foto’s onder: zicht op de nieuwe geveldelen van de parkeergarage.

Foto 1: Zicht op betonvlecht werkzaamheden ten behoeve van de parkeergarage.
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Werkzaamheden WTC-trap
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we op 4
januari gestart met de werkzaamheden aan de WTC-trap,
de trap naast het WTC-gebouw. Wij bouwen een stalen
frame dat als een waaier over de weg en de busbaan wordt
gemonteerd. Op dit staal frame worden de grote kanaalplaten gelegd waarop straks het dek en de Forum
inrichting word geplaatst. Op deze pagina enkele foto’s.

Foto onder: Zicht op de kanaalplaten van het Forum dek.

Foto boven: Zicht vanaf boven op de WTC trap.

Foto boven: Zicht vanaf het Jaarbeursplein op de WTC trap, met rechts het WTC
gebouw en links Central Park.

2

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 boven: Het leggen van de computervloer op een verdieping.

Foto boven en beide foto’s onder: zicht op het golvende plafond op 11e en 12eetage.

Foto boven & onder: Werkzaamheden aan de installaties op de verdiepingen.

Nieuwe keet
De huidige bouwkeet wordt afgebroken omdat daar de
werkzaamheden gaan beginnen ten behoeve van de
realisatie van het Forum. Aan het begin van de bouwplaats,
achter/naast de portierskeet en de HOV-baan, zal een
nieuwe keet worden opgebouwd. In de volgende
nieuwsbrief zullen wij daar foto’s van delen.
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Werkzaamheden februari 2021

Foto’s boven & onder: Zicht op de installaties en ‘pergola’ op het dak van Central Park,
op de onderste foto is links de gevelwasinstallatie zichtbaar.

In februari zullen de volgende werkzaamheden
plaatsvinden:
• Het plaatsen van een nieuwe keet en het afbreken
van de huidige keet;
• Het leggen van de bovenste (K0) vloer van de
parkeergarage;
• Ruwbouw van de inrit van de parkeergarage;
• Het dichtleggen van de locatie waar de werkbrug
zich bevond in de parkeergarage;
• Het monteren van geprefabriceerde
betonelementen (wanden, kolommen, balken), in
de parkeergarage;
• Het aanbrengen van de glazenwasinstallatie op het
dak van Central Park;
• Het aanbrengen van diverse installaties op het dak;
• Afbouw werkzaamheden Central Park;
• Werkzaamheden WTC trap;
• Opbouwen steiger naast de bus- / trambaan;
• Start werkzaamheden plaatsen zonnepanelen op
dak Central Park.

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

Disclaimer: aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
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