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Onderwerp
Plaatsing damwanden ten behoeve van tijdelijke dam inrit woongebouwen Blend en
Pepper & Salt.

BTW nummer NL8512.15.075.B01

Amsterdam, 25 januari 2021
Geachte heer/mevrouw,
Aan het einde van deze week starten we met het aanbrengen van de laatste
damwanden voor het project Blend en Pepper & Salt (kavel 1B en 2A).
Datum

In voorgaande brief hebben we een uitleg gegeven over de functie en plaatsing van
de tijdelijke damwand. Nu gaan we voor de tijdelijke inrit qua damwanden hetzelfde
doen. Nabij de inrit van ons bouwterrein (zie afbeelding 2) wordt een deel van de
Haarlemmervaart tijdelijk gedempt. Dit doen we om ons bouwterrein te vergroten en
er voor te zorgen vrachtwagens met materiaal zonder problemen op ons project
kunnen komen. Hiermee ontlasten we de Haarlemmerweg en zorgen we voor een
veilige omgeving.

25 januari 2021
Referentie

202101-17759
Project

303928 - Westerpark West
Blend, Pepper & Salt
Amsterdam
Behandeld door

Voor het maken van deze tijdelijke dam worden er (volgens afbeelding 2)
damwanden gebruikt om de aan te brengen grond op zijn plaats te houden. We
zorgen er op die manier ook voor dat de dam stabiel is en een deel van de
Haarlemmervaart gewoon kan blijven stromen.

M. (Max) Kapper
Blad

1 van 2

De damwanden zijn de helft van de lengte van de inmiddels aangebrachte
damwanden. Het is de verwachting dat door de geringe lengte en de het feit dat ze
aangebracht worden in de Haarlemmervaart de overlast minder zal zijn. Maar ook
hier kunnen we enige overlast niet uitsluiten. Het aanbrengen van de damwanden
gebeurt wederom met de groene kraan van Voorbij Funderingstechniek (zie
afbeelding 1).

Certificering:

Afbeelding 1

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

Datum

25 januari 2021
Referentie

202101-17759
Blad

2 van 2

Afbeelding 2
Planning
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. De
kraan (afbeelding 1) wordt half deze week aangevoerd. De eerste damwand van 11
meter lengte wordt vervolgens op 28 of 29 januari aangebracht. De
werkzaamheden duren een week. Het afvoeren van de kraan vindt op 6 februari
plaats.
Wij begrijpen dat eventuele overlast door deze werkzaamheden, zeker nu wanneer
veel mensen thuis werken, onprettig kan zijn. We doen er alles aan om zo snel
mogelijk klaar te zijn en hopen op uw begrip.
Over J.P. van Eesteren
Wij zijn J.P. van Eesteren, een landelijk opererende utiliteitsbouwer. Binnen de
gebiedsontwikkeling Westerpak West realiseren we drie woongebouwen: Blend en
Pepper & salt. Onze opdracht omvat de bouw van de tweelaagse parkeerkelder met
daarop drie woontorens. In totaal komen daarin 302 huurwoningen. De begane
grond van Salt en Blend krijgen een commerciële ruimte. Omvang van het project is
ca. 40.000m2.
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. Wij zijn als
bouwbedrijf aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de
gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.
Voor actuele informatie over de bouw kunt terecht op de website
https://bouw.westerparkwest.amsterdam
Hartelijke groet,
J.P. van Eesteren
Team Westerpark West

