BOUW WESTERPARK WEST INFORMEERT U
[BESTE]

Dit is de eerste 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.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich hier zelf voor heeft aangemeld via
de website. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, of wilt u zich uitschrijven,
dan kan dat onderaan deze mail.
Website: bouw.westerparkwest.amsterdam
Vraag of klacht: bouw.westerparkwest.amsterdam/bouwprojecten
Namens Westerpark West,
Jasper Etten
Omgevingsmanager
CONTACT BOUW WESTERPARK WEST
bouw.westerparkwest.amsterdam
bouw@westerparkwest.amsterdam
[UITSCHRIJVEN]

START BUURTSPREEKUUR BOUW WESTERPARK WEST
Per 24 juni aanstaande zullen we van start gaan met een wekelijks
inloopspreekuur speciaal over de bouw en het effect daarvan op de
omgeving. Dit zal zijn op woensdagen van 14.00 tot 18.00 uur. 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. Een
compliment kan uiteraard ook. Natuurlijk kan het zijn dat uw vraag of
opmerking niet direct kan worden beantwoord, bijvoorbeeld omdat het een
specifieke bouwactiviteit betreft. In dat geval zal er voor worden gezorgd dat
u zo snel mogelijk wel een reactie ontvangt, al dan niet per email.
Bij uw bezoek zullen we de corona-regels respecteren. Die zullen ook
duidelijk zichtbaar aangegeven worden. Er kunnen maximaal 2 personen
binnen zijn (waarvan 1 in gesprek en 1 om te wachten). Zijn er 2 personen
binnen, dan zullen we u vragen om buiten te wachten, later terug te komen
of een afspraak te maken voor een ander moment. Dat kan dan wel ter
plekke.
Buurtspreekuur BOUW: woensdagen van 14.00 tot 18.00 uur
Adres: Haarlemmerweg 533 (het kantoortje op de hoek)

BETONBREKER WERKT OP VOLLE TOEREN
Op de kavels 1B en 2A, bij bouwer J.P. van Eesteren, staan de komende weken
in het teken van beton breken. Een grote machine verpulvert het zware beton
tot “gebroken puin”. Daarna verlaat het de bouwplaats op weg naar een
bewerking, zodat het materiaal een tweede leven krijgt in de vorm van zand,
cement en grind. Over enkele weken is er voldoende puin gebroken. De nog
aanwezige kelder komt dan vrij te liggen en kan zo worden gesloopt. Ook de
betonresten hiervan worden verpulverd tot vervoerbaar betonpuin. Hiermee
is ook het laatste stukje oud kantoorpand uit ons project verleden tijd.

UITNODIGING: MAAK KENNIS MET BOUWER J.P. van EESTEREN OP 9 JULI
Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u donderdagmiddag 9 juli
kennismaken met de bouwer van de gebouwen Blend, Pepper & Salt: J.P. van
Eesteren. Zij nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking. Per slot van
rekening zijn zij de komende paar jaar tijdelijk te gast in uw buurt, en dat zal
niet onopgemerkt blijven. Ze zullen de tijd nemen om wat te vertellen over het
bouwproject, en om antwoord te geven op uw vragen over dit project.
Ondanks corona is besloten om u toch nog voor de zomervakantie hiervoor uit
te nodigen, omdat een nadere kennismaking wel erg lang op zich zou gaan
laten wachten. Uiteraard zullen de corona-regels worden gerespecteerd.
U bent welkom op het kantoor van Westerpark West op 9 juli vanaf 15.30 uur.
Adres: Haarlemmerweg 512, toren D (het zandkleurige gebouw)
Aanmelden: wilt u alstublieft een mail sturen aan bouw@westerparkwest.nl
ter bevestiging van uw komst?

WERKZAAMHEDEN WARMTELEIDINGEN ONDER BRETTENPAD
Westerpark West en voormalige Waterleidingterrein (GWL-terrein) worden
van duurzame warmte voorzien. Dat gebeurt vanuit Afval Energiebedrijf
Amsterdam (AEB) en daarom wordt tegelijkertijd met de sloop en nieuwbouw
gewerkt aan de warmteleidingen onder het Brettenpad. De warmteleidingen
worden aangesloten op het bestaande stadswarmtenet ter hoogte van de
Arlandaweg in Sloterdijk Centrum en doorgelegd tot aan het GWL-terrein.
Op dit moment treft aannemer Visser&Smit Hanab de nodige voorbereidingen
om een horizontaal gestuurde boring (HDD) uit te voeren onder de A10. Bij een
HDD is het niet nodig om sleuven te graven. Er wordt een boring onder de
grond gemaakt van de Arlandaweg naar het Brettenpad. Daarna worden de
warmteleidingen door het geboorde gat getrokken. Om dit te doen worden de
warmteleidingen eerst in de volledige lengte klaar gelegd, zo’n 670 meter lang.
Leidingdelen van 16 m. worden uitgelegd op het Brettenpad en aan elkaar
gelast. Naar verwachting worden ze dan in de laatste week van juni en de
eerste week van juli in het boorgat getrokken. Daarna wordt nog een deel van
de leidingen op de traditionele manier gelegd, in een gegraven sleuf. Als dit
allemaal klaar is worden de leidingen getest en bedrijfsklaar gemaakt. Volgens
planning wordt het Brettenpad in september weer geasfalteerd, waarna het
weer open gaat voor fietsers.
Visser&Smit Hanab is ook bezig met de aanleg van leidingen in de Arlandaweg
en 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.

