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Plaatsing damwanden en heipalen voor de
woongebouwen Blend en Pepper & Salt

Datum

Geachte heer/mevrouw,

September 2020
Referentie

In de week van 24 augustus zijn wij, als bouwer van de woongebouwen Blend en
Pepper & Salt (kavel 1B en 2A), gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen
van de parkeerkelder. In deze informatiebrief vertellen we u graag wat dit voor u als
omwonende betekent.

xxxxx?
Project

xxxxx?
Behandeld door

S. Kok
Plaatsing damwanden en heipalen
Allereerst plaatsen we damwanden, zodat we de grond voor de parkeerkelder
kunnen afgraven. Deze damwanden vormen een tijdelijke stalen wand, zodat de
bouwkuip stabiel blijft en we de kelder van beton kunnen maken. Op dit moment is
de damwandstelling gereed en worden de eerste stalen damwandplanken
aangebracht. Dit gebeurt met de grote groene kraan van Voorbij Funderingstechniek die nu prominent aanwezig is op onze bouwplaats.

Blad

1 van 2

Certificering:

Damwanden zijn lange stalen profielen die met een trilblok worden aangebracht tot
een diepte van ongeveer 18 meter.

ISO 9001
ISO 14001
VCA**
CO2-prestatieladder
FSC (SKH-COC-000471)
PEFC (SKH-PEFC-COC-5238)

Voor de heipalen, die we binnenkort gaan plaatsen, kunnen we gebruik maken van
geluidsarme boorpalen. Helaas is deze geluidsarme techniek voor de damwanden
niet haalbaar gebleken. Het aanbrengen van de damwanden is dan ook iets waar u
als omwonende geluidsoverlast van zal ervaren. Wij hopen op uw begrip.
Planning
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur (en met
uitzondering op zaterdag). We verwachten dat we deze damwandenfase in week 42
(rond 14 oktober) kunnen afronden.
Begin september gaan we de eerste (geluidsarme) heipaal plaatsen. Bij deze mooie
mijlpaal gaan we de hulp ingeroepen van een bijzondere buurtbewoner! Via de
website https://bouw.westerparkwest.amsterdam/ houden we u hierover op de
hoogte.
Over J.P. van Eesteren
Wij zijn J.P. van Eesteren, een landelijk opererende utiliteitsbouwer. Binnen de
gebiedsontwikkeling Westerpark West realiseren we drie woongebouwen: Blend en
de combinatie Pepper & Salt. Onze opdracht omvat voornamelijk het slopen van de
huidige gebouwen en de bouw van een 2-laagse parkeerkelder met daarop de drie
woontorens. In totaal komen daarin 302 huurwoningen. De begane grond van Salt
en Blend krijgen commerciële ruimtes. Omvang van het project is ca. 40.000 m2.
Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele
overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken.
Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als
bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de
gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.
Tweede kennismakingsbijeenkomst
Op 9 juli jl. organiseerden wij al een kleine bijeenkomst voor omwonenden. Het
staat in de planning om dit aan het einde van het jaar nogmaals te doen. We hopen
u dan, afhankelijk van coronamaatregelen, te mogen ontmoeten om nader kennis te
maken.
Voor actuele informatie over de bouw kunt u terecht op de website
https://bouw.westerparkwest.amsterdam
Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

Sander Kok
Projectleider Werkvoorbereiding

