Westflank Noord

Nieuwsbrief maart 2021
Inleiding
De maand februari startte koud en met ijzel, maar ook met
het aanleveren van de nieuwe bouwkeet. Het bouwterrein
zal de komende maanden steeds meer veranderen.
Inmiddels hebben wij onze intrek genomen in de nieuwe
keet en zijn de werkzaamheden ten behoeve van het
Forum gestart. Ook was het deze maand echt weer eens
ouderwets koud, en lag alles onder een mooi pak sneeuw
en zelfs ijs waardoor de werkzaamheden in de nacht aan
de WTC trap een week stil gelegd zijn. Wij proberen zo veel
mogelijk foto’s in de nieuwsbrieven te plaatsen zodat je
een goed beeld krijgt van hoe het er op de bouwplaats aan
toe gaat.

Terugblik
Afgelopen maand zijn we gestart met de werkzaamheden
aan het Forum. In de nacht is er gewerkt aan de
staalconstructie van de WTC-trap, zijn er kanaalplaten
gelegd en is de stalen balustrade op zijn plek gehesen. Dit
alles in de nacht om zo weinig mogelijk verstoring te geven
voor het openbaar vervoer.
De garage is weer iets verder ‘ingericht’ door middel van
het plaatsen van prefab betondelen. Ook is er gestart
afgelopen maand met het aanbrengen van de installaties in
de garage.
Op de begane grond van Central Park zijn wij gestart met
het plaatsen van vliesgevels. Binnen wordt er onafgebroken
gewerkt aan de afbouw, en krijgt het golvende plafond op
de 11e en 12e etage ook steeds meer vorm.
Op het dak van Central Park is de laatste hand gelegd aan
de glazenwasinstallatie, deze is bijna gereed voor gebruik.

Foto boven: Zicht op de werkzaamheden aan de parkeergarage met Central Park op de
achtergrond.
Foto 1 t/m3: Zicht op de bouwplaats die onder een behoorlijk pak sneeuw ligt.
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Nieuwe bouwkeet
Direct op de eerste dag van de nieuwe maand werden ‘s
morgens de nieuwe bouwketen aangeleverd. De keten zijn
in een lange rij naast elkaar gezet en daarop is de 2e laag
keten geplaatst. In een paar uur tijd stond alles op de juiste
plaats en was de nieuwe behuizing klaar. Nadat de keten
zijn geplaatst, zijn ze voorzien van elektriciteit e.d., en zijn
we verhuisd. Het is echt passen en meten, iedere
centimeter van de bouwplaats wordt op dit moment
gebruikt.
Op deze pagina enkele foto’s van het hele proces.
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Werkzaamheden WTC-trap / Forum
Het werk aan de WTC-trap en het Forum schiet aardig op,
ook al hebben er werkzaamheden stil gelegen in verband
met de winterse weersomstandigheden. Op deze pagina
enkele foto’s.

Impressie van de te realiseren WTC-trap.
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Een kijkje binnen in Central Park

Werkzaamheden maart 2021

Hieronder enkele beelden van de computervloer op de 8e
etage. Een computervloer wordt gebruikt om kabels en
leidingen aan het zicht te onttrekken en een gemakkelijk
beloopbaar oppervlak te behouden.

In maart zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
• Het afbreken van de oude keet naast het
Stadskantoor;
• Start werkzaamheden aan de ‘golvende’ onderrand
op de 11e etage;
• Het leggen van de bovenste (K0) vloer van de
parkeergarage;
• Storten van druklagen op K0;
• Het aanbrengen van diverse installaties op het dak;
• Afbouw werkzaamheden Central Park;
• Werkzaamheden WTC trap;
• Opbouwen steiger naast de bus- / trambaan;
• Plaatsen zonnepanelen op dak Central Park;
• Start werkzaamheden herinrichting Stationsplein
West.

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.

4

