NIEUWSBRIEF #7 BOUW WESTERPARK WEST
BESTE BUURTBEWONER,

Dit is nieuwsbrief #7 over de BOUW van Westerpark West. Deze nieuwsbrief is opgebouwd
uit algemene nieuwsberichten over de voortgang van de bouw, soms aangevuld met het
laatste nieuws en speciale aankondigingen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1x per 6
weken, 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
Nieuwsbrief: bouw.westerparkwest.amsterdam/nieuwsbrief/
Vraag of klacht: bouw.westerparkwest.amsterdam/bouwprojecten

Wij wensen u een lichter 2021!
Namens Westerpark West,
Jasper Etten
Omgevingsmanager

Glas in de toren van De Voortuinen
De toren is bijna helemaal van glas voorzien. Met de hijskraan worden enorme kozijnen met
glas en al in één keer op hun plek gehesen. Mooi vakwerk door bouwer KondorWessels, en
dat geeft indrukwekkende plaatjes. Zodra een woning van glas is voorzien, kan die binnen
worden afgebouwd. Zoals het er nu uitziet zullen de meeste woningen al voor de zomer klaar
zijn en zullen de nieuwe eigenaren hun intrek nemen.

Parkeerkelder graven betekent grond afvoeren
Grote hopen grond liggen op de bouwplaats van bouwer JP van Eesteren. Een teken dat er
flink gegraven wordt. Een twee-laagse parkeerkelder, daarvoor moet heel wat grond worden
weggegraven. Die moet dan ook worden afgevoerd. Een behoorlijke logistieke operatie. Maar
waarom liggen die bergen grond dan op de bouwplaats?
Die afgegraven grond bestaat uit aantal verschillende soorten. Het is niet zo dat je een
vrachtwagen zo maar vol schept, die vervolgens zijn lading naar een gronddump ergens buiten
de stad rijdt. De grond wordt op verschillende manieren hergebruikt. De ontvanger van de
grond wil dus goed gesorteerde grond ontvangen. Dat sorteren gebeurt grotendeels al op de
bouwplaats. Uiteraard wordt daarbij ook goed gekeken of er vervuilde grond bij zit. Die wordt
dan ook meteen gescheiden, om op een speciale plek te worden gereinigd. De komende 2
maanden zal er nog veel grond worden afgevoerd. Meer informatie daarover in de volgende
nieuwsbrief.

Elke woning een boom
In de vorige nieuwsbrief stond het al: De Voortuinen als toren zal van een afstandje goed
herkenbaar zijn, als hij klaar is. Voor een groot deel is dat te danken aan de boom die elke
woning in de ‘voortuin’ krijgt. Elke boom krijgt een flinke plantenbak, die op poten op staat.
Op de omloop van de eerste woonlaag zijn de eerste bakken al geplaatst. Zo ziet dat er van
dichtbij uit, en een tekening van hoe het er straks uit gaat zien.

