TWEEDE NIEUWSBRIEF OVER DE BOUW VAN WESTERPARK WEST
Deze nieuwsbrief is opgebouwd uit algemene nieuwsberichten over voortgang van de bouw van
Westerpark West. Aangevuld met het laatste nieuws en speciale aankondigingen. De nieuwsbrief zal
naar verwachting één keer per 4 weken verstuurd worden, en extra bij uitzonderlijk nieuws. In deze
nieuwsbrief vindt u geen informatie over de woningen en de verkoop daarvan. Informatie daarover
vindt u hier.
Website: bouw.westerparkwest.amsterdam
Vraag of klacht: bouw.westerparkwest.amsterdam/bouwprojecten
Namens Westerpark West,
Jasper Etten
Omgevingsmanager

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER DE KENNISMAKING OP 9 JULI MET BOUWER J.P. VAN EESTEREN
In de vorige nieuwsbrief stond een verkeerd emailadres om u aan te melden voor deze
kennismaking. Het goede emailadres is bouw@westerparkwest.amsterdam . Als u zich al had
aangemeld, verzoeken we u vriendelijk, dit opnieuw te doen met het goede adres. Excuus voor dit
ongemak.
U bent van harte welkom op het kantoor van Westerpark West op 9 juli vanaf 15.30 uur.
Adres: Haarlemmerweg 512, toren D (het zandkleurige gebouw)

TOREN WORDT KLAAR GEMAAKT VOOR DE VOORTUINEN
Het skelet van de toren wordt op verschillende manieren voorbereid op de komst van de Voortuinen.
Er worden nieuwe liftschachten gemaakt en in de vloeren worden openingen gemaakt voor nieuwe
verticale leidingschachten. Hier en daar moet de fundering worden versterkt en er worden dragers
rondom de verdiepingen geplaatst om de omloop met balkons te kunnen leggen. De werkzaamheden
van de bouwer, Kondor Wessels Amsterdam, liggen in principe stil tijdens de bouwvak (week 30-32).
Wel kan het zijn dat incidenteel kleine werkzaamheden verricht moeten worden.
* * *

EINDE SLOOPWERKZAAMHEDEN IN ZICHT
De sloopwerkzaamheden door bouwer J.P. van Eesteren op kavel 1B en 2A zijn voor het grootste
gedeelte afgerond. De oude kantoorgebouwen zijn inmiddels verleden tijd. Ook de laatste stukken
betonpuin worden nog vermalen zodat ze als nieuwe grondstoffen kunnen worden gebruikt. Uiterlijk

in augustus is het “breken” van puin klaar. Hierna start het eerste grondwerk, waarvoor we
verschillende graafmachines in gaan zetten.
Om de 2-laagse parkeerkelder te kunnen maken, starten we in de tweede helft van augustus met het
aanbrengen van damwanden. Door deze werkzaamheden kunt u als omwonende geluidsoverlast
ervaren. Overigens werken we wel door tijdens de bouwvak vakantie, maar wel met een kleinere
bezetting dan u de laatste tijd van ons gewend bent. We beginnen dan met graafwerk en het
demonteren van de kademuur langs de Haarlemmertrekvaart. Tijdens de kennismaking op 9 juli a.s.
zal de bouwer hier meer over vertellen. (Zie elders in deze nieuwsbrief over 9 juli).
Rest ons nog om u namens J.P. van Eesteren een fijne vakantie te wensen.
* * *

UPDATE WERKZAAMHEDEN WARMTELEIDINGEN VATTENFALL ONDER BRETTENPAD
De werkzaamheden aan de warmteleidingen die Westerpark West en voormalige
Waterleidingterrein (GWL-terrein) van duurzame warmte gaan voorzien, zijn in volle gang.
Momenteel wordt er druk gewerkt aan het deel tussen de Arlandaweg en het Brettenpad.
Ter hoogte van de Arlandaweg, voor het gebouw van het Hout- en Meubileringscollege, is een
boormachine geplaatst. De machine heeft twee lange gaten van bijna 700 meter onder de A10 naar
het Brettenpad geboord. Momenteel worden de boorgaten geschikt gemaakt om de
warmteleidingen, die op het Brettenpad in lange strengen klaarliggen, door de gaten te trekken.
Nadat de warmteleidingen door de gaten zijn getrokken, wordt een ander deel van de leidingen via
gegraven sleuven onder het Brettenpad aangelegd.
De werkzaamheden zullen de hele zomer doorgaan, zodat zo spoedig mogelijk het Brettenpad weer
beschikbaar is voor fietsers. Volgens de huidige planning zal dit begin oktober zijn.
De aannemer Visser&Smit Hanab is ook bezig met de aanleg van leidingen op het GWL terrein. Wilt u
op de hoogte blijven van het project Stadswarmte Westerpark West en GWL-terrein? Volg de
werkzaamheden en voortgang van de aanleg via de BouwApp. Bij vragen over de werkzaamheden
kunt u een email sturen naar warmtetrace-westerpark@vshanab.nl.
* * *

BUURTSPREEKUUR BOUW IS VAN START
Tijdens het spreekuur is er ruimte voor vragen, klachten, opmerkingen, tips en andere reacties op de
bouw. Het kan bijvoorbeeld gaan over overlast (denk aan geluid, stof, verkeer, rommel) of veiligheid
rond de bouwplaats.
Buurtspreekuur BOUW: woensdagen van 14.00 tot 18.00 uur
Adres: Haarlemmerweg 533 (het kantoortje op de hoek)

