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Het was rondom de feestdagen even rustig op de bouwplaats aan de Van Randwijcklaan.

Inmiddels zijn de activiteiten voor de bouw van appartementencomplex Lemaire weer van

start gegaan. Zoals u weet worden hier 58 huurwoningen, 66 parkeerplaatsen en 1250 m2

commerciële ruimte ontwikkeld. De oplevering is gepland in het eerste halfjaar van 2013.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de gang van zaken.

Wijzigen heimethode

Gekozen was om te heien met mortelschroefpalen.

Dit is een methode waarbij tijdens het boren

gelijktijdig onder hoge druk beton in de grond

wordt gepompt. Bij een aantal proefconstructies

hebben wij geconstateerd dat er teveel water bij

het beton komt. Dit heeft te maken met de hoge

waterdruk op een bepaalde diepte. De stabiliteit

en stevigheid van de heipaal is niet voldoende om

het gebouw te kunnen dragen. Wij hebben daarom

besloten te stoppen met deze heimethode.

Betonpalen

Binnen enkele weken starten we met het heien van

betonpalen. Deze methode is ook succesvol toe-

gepast bij de woningen van project Parkweelde 1.

De gaten voor de heipalen worden voor een deel

voorgeboord in de bouwput. Het laatste deel wordt

op de traditionele wijze met een heiblok in de

grond geslagen. De werkzaamheden duren enkele

weken. Vanwege de diepte van de bouwput, ver-

wachten wij beperkte overlast van trillingen bij

het heien. Natuurlijk hoort u wel het geluid van

het vallen van het heiblok. Wij zijn ons ervan be-

wust dat dit meer geluidsoverlast zal geven dan

de geplande aanpak met geschroefde heipalen.

Desondanks vragen wij uw begrip voor de situatie.

Schaderisico

Van alle woningen is voor de start van de bouw een

inventarisatie gemaakt door een schade-expert.

De aangepaste heimethode leidt niet tot extra

risico’s. Signaleert u toch schade aan uw woning 

of pand, dan verzoeken wij u dit direct te melden

bij de uitvoerder. 

Werktijden

In principe wordt op werkdagen gewerkt van

07.00 tot 17.00 uur. Zijn er bijzondere activiteiten

of transporten buiten deze tijden, dan ontvangen

direct omwonenden bericht van aannemer Dura

Vermeer.

Contact

Heeft u vragen over de bouw? Neem dan contact

op met de uitvoerder, de heer Gert Nummerdor.

Hij is dagelijks te vinden in de bouwkeet. U kunt

ook contact opnemen met de Alliantie via telefoon-

nummer (033) 476 54 32.


