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BOUW WESTERPARK WEST (12 apr 2021)

Storten eerste deel keldervloer van start
De komende weken wordt de keldervloer van de gebouwen Blend, Pepper en Salt
gemaakt. Bouwer J.P. van Eesteren stort daarvoor op vrijdag 16 april de eerste 400
m3 aan beton. Een week later, vrijdag 23 april, wordt nog eens 800 m3 gestort. Zo’n
vloer aanleggen betekent: eerst de stalen wapening aanbrengen, dan beton storten
en dan ‘vlinderen’. Maar wat betekent dat precies?
Afgelopen weken is hard gewerkt aan het aanbrengen van de betonwapening. Het
betonstorten van de vloer gebeurt met een pomp. Elke uur komen op gepaste tijden
meerdere betonwagens die het beton aanleveren. De betonpomp pompt het beton
vervolgens van de wagen naar “beneden” (op 7 meter diepte). Na het storten van het
beton moet de vloer eerst een paar uur uitharden, om direct daarna verder afgewerkt
te worden. Dit afwerken heet vlinderen. Vlinderen is het mechanisch gladstrijken van
het betonoppervlak. Hiermee wordt de betonvloer dicht, glad en zeer hard, zodat hij
goed kan dienen als parkeergaragevloer.
Doorwerken tot in de avond
Het storten van het beton duurt de hele dag. Het afwerken van de betonnen vloer
(het vlinderen) duurt tot ver in de avond en regelmatig ook tot in de nacht.
Vlinderwerkzaamheden maken beperkt geluid. De bouwer verwacht dat u er als
omwonende vrijwel geen last van zal hebben. Wel kan het zijn dat het u opvalt dat er
op een laat tijdstip nog gewerkt wordt. J.P. van Eesteren heeft een ontheffing van de
gemeente om de werkzaamheden buiten de normale werktijden te verrichten. De
bouwer houdt rekening met de manier van verlichten en zorgt ervoor dat bij het
verlaten van de bouwplaats zo min mogelijk geluid wordt gemaakt.
Met deze werkzaamheden is een derde deel van de vloer aangebracht. In de weken
erna volgen nog enkele van deze stort- en vlinderdagen. Deze dagen worden op de
website aangekondigd zodra ze bekend zijn.

