Westflank Noord

nieuwsbrief mei 2021
Inleiding
De lente is inmiddels in volle gang. Op de bouwplaats gaan
de werkzaamheden onverminderd door. Voor voorbijgangers en omwonenden zijn de veranderingen goed
zichtbaar. Onze ‘postzegel-bouwplaats’ wordt tot op de
centimeter gebruikt; het is echt dagelijks passen en meten
zoals op onderstaande foto goed is te zien.

Foto boven begin april, foto onder eind april (Fase 3B/3C).

Terugblik
In de maand april zijn de gebouwen van Fase 3B en 3C
enorm de hoogte in geschoten zoals op de foto’s hiernaast
goed is te zien. Wij bevinden ons inmiddels op de 3e etage.
In de parkeergarage zijn inmiddels alle vloeren afgestort en
gevlinderd en worden de installaties gemonteerd, zie foto
hieronder.

De gevel van Central Park is helemaal gesloten. Binnen in
Central Park werd onafgebroken gewerkt aan de afbouw.
Ook is er gewerkt aan het mooie park dat gerealiseerd zal
worden op de 11e en 12e verdieping. Daarover in de
volgende nieuwsbrief meer.
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Gebogen glas in Central Park

Een staaltje ‘hogere school glas plaatsen’ door gevelbouwer Blitta. Zij hebben in Central Park het glas geplaatst.

Het betreft een gebogen ruit van 4,5 bij 2,7 meter met

een bolling van 1,5 meter.
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Werkzaamheden WTC trap / Stationsplein

Bovenstaande foto: De lift naast de WTC trap is voorzien van glas, en de trap krijgt
steeds meer vorm.

Bovenstaande foto: Werkzaamheden op het Stationsplein.

Foto boven en onder: Plantenbakken worden geplaatst op het Stationsplein.

Bovenstaande foto: Plantenbakken worden geplaatst op het Stationsplein.
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Een kijkje binnen in Central Park
Op deze pagina enkele beelden van het park in aanleg op
de 11e en 12e etage van Central Park. In totaal zijn er wel
liefst 120 big bags (120m3) substraat het pand in gehesen
zodat het park aangelegd kan worden.
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Werkzaamheden juni 2021

Bovenstaande foto: Het leidingwerk en de vloerverwarming die in een vloer van Central Park
wordt gestort. Een enorme klus!

In juni zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
• Werkzaamheden aan de ‘golvende’ onderrand op
de 11e etage;
• Werkzaamheden aluminium buitenplafond entree
Central Park;
• Start invulling park op 11e etage Central Park;
• Afbouw werkzaamheden Central Park;
• Het aanbrengen van diverse installaties op het dak;
• Plaatsen zonnepanelen op dak van Central Park;
• Opbouwen steiger naast de bus- / trambaan;
• Plaatsen prefab wanden Fase 3C;
• Storten verdiepingsvloeren Fase 3C;
• Montage gevelelementen Fase 3C;
• Opbouwen steiger naast de bus- / trambaan;
• Werkzaamheden WTC trap;
• Werkzaamheden herinrichting Stationsplein West;
• Werkzaamheden aan het Forum (kantoorplein);
• Werkzaamheden VL steeg (gevel bekleding,
balustrades).

Nieuwsbrief

Bovenstaande foto: Zicht op Fase 3B, met rechts Central Park 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.

Bovenstaande foto: Zicht op de begane grond van Central Park, met in de weerspiegeling
van het glas het Stadskantoor zichtbaar.

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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