Westflank Noord

nieuwsbrief juli 2021
Inleiding
Inmiddels is de zomer begonnen, al lijkt het daar met het
verschijnen van deze nieuwsbrief met 14C totaal niet op. Er
wordt door iedereen keihard gewerkt om Central Park op
te leveren. En ook de vakanties staan voor velen in het
vooruitzicht. Middels deze weg wensen wij alle lezers van
deze nieuwsbrief dan ook een mooie zomer toe. Stay safe!

Foto boven & onder: Het golvende plafond aan de buitenzijde van Central Park (12e
etage) wordt geplaatst.

Terugblik
Het was een maand met veel mijlpalen en veel
hoogtepunten voor ons. Central Park gaat richting
oplevering, het park aldaar op de 11e en 12e etage is
inmiddels ingericht en het dak ligt vol met zonnepanelen
(zie foto hieronder). Het Forum plein wordt steeds verder
ingericht en de plantenbakken worden gevuld. Ook de
WTC trap ziet er inmiddels schitterend uit.
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Woongebouwen Fase 3B/3C
Inmiddels is de ruwbouw van Fase 3C gereed tot en met de
8e verdieping en zijn wij gestart met de realisatie van de 9e
verdieping. Met nog zes verdiepingen te gaan is de
verwachting dat het gebouw begin oktober zijn hoogste
punt bereikt. Tevens worden op steigerniveau nog
gevelelementen geplaatst waarna de kunststof
gevelkozijnen incl. beglazing geplaatst wordt. Als het
gebouw voldoende wind- en waterdicht is starten we in
augustus met de afbouw van de appartementen binnen.

Foto boven: Kozijnen worden geplaatst in Fase 3C.

Plattegrond van Westflank met links boven De Syp en daar onder Fase 3B en 3C.

Foto boven: Zicht op Fase 3C vanuit Central Park.

Foto boven: appartement van binnenuit gezien, met zicht op ‘De Syp’.
Foto boven: Een mooie bloemenzee naast de bouwplaats / ‘De Syp’.
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Werkzaamheden WTC trap / Stationsplein

Aanleg park in Central Park

De werkzaamheden te behoeve van de herinrichting van
het Statonsplein, het Forum en WTC trap zijn nog in volle
gang. Al zeggen we het zelf: het gebied wordt steeds
mooier met de plantenbakken die gevuld worden.

Op 14 juni was het dan eindelijk zo ver: de beplanting voor
het park werd geleverd. Via de liften is alles naar de 11 e /
12e etage getransporteerd. Inmiddels is het park dan ook
helemaal ingericht met planen en bomen. Met gepaste
trots delen we hier dan ook de nodige foto’s van.

Foto boven: Werkzaamheden aan het Forum plein zijn in volle gang.

Foto boven: De plantenbakken worden geplaatst en gevuld met groen en bijenhotel.
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Het park heeft diverse looppaden en plekken om heerlijk te
zitten tussen al het groen, met een wijds uitzicht over de
stad Utrecht.
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Parkeergarage

Werkzaamheden juli 2021

Ook onder de grond zijn er de nodige werkzaamheden
verricht: de parkeergarage ziet er inmiddels echt als parkeergarage uit. Ook daar vinden nu de laatste werkzaamheden plaats. Lijnen zijn getrokken, pijlen en nummers zijn
geplaatst zoals te zien is op onderstaande twee foto’s.

In juli zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
• Afronden werkzaamheden aan de ‘golvende’
onder- & bovenrand op de 11e etage;
• Werkzaamheden aluminium buitenplafond entree
Central Park;
• Laatste afbouw werkzaamheden Central Park;
• Start voorbereiding/uitvoering huurderswensen
Central Park;
• Plaatsen prefab wanden Fase 3C;
• Storten verdiepingsvloeren Fase 3C;
• Montage gevelelementen Fase 3C;
• Opbouwen steiger, rondom gebouw Fase 3C;
• Plaatsen kunststof gevelkozijnen Fase 3C;
• Opbouwen steiger naast de bus- / trambaan;
• Werkzaamheden WTC trap;
• Aanhelen projectterrein (trottoir parkeergarage);
• Werkzaamheden herinrichting Stationsplein West;
• Werkzaamheden aan het Forum (kantoorplein);
• Werkzaamheden VL steeg.

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.

Foto boven: De vier led schermen hangen inmiddels ook op de gevel van Central Park.
(foto: 3TAC)
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