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Update stand van zaken.  
 
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van Juni brengen wij u graag op de hoogte van de 
voortgang en de werkzaamheden van de komende periode.  
 
In de afgelopen week zijn de werkzaamheden voor het maken van proefsleuven met 
betrekking tot archeologie uitgevoerd. Bij het maken van de proefsleuven is er 
voldoende aanleiding gevonden om vervolg onderzoek uit te voeren. Dit betekend dat 
de overige uitvoeringswerkzaamheden voor het project later worden uitgevoerd dan 
oorspronkelijk gepland, hierover brengen we u graag op de hoogte via deze brief.  
  
In de afgelopen periode is er ook asbest verwijderd in de woningen. Tijdens het 
onderzoeken van asbest in de woningen, was asbest aangetroffen. Om de woningen 
veilig te slopen hebben we het asbest met de benodigde veiligheidsmaatregelen 
verwijderd. Buiten enkele afzettingen met linten rondom de te slopen woningen is 
verder weinig te merken van deze werkzaamheden.  
 
In de komende weken wordt een plan van aanpak gemaakt voor het vervolgonderzoek 
van archeologie, daarnaast moeten de werkzaamheden bij een archeologisch bureau 
ingepland worden. De verwachting is nu dat hiermee gestart kan worden half/eind 
september. Bij de start van de archeologische werkzaamheden worden ook de 
bouwhekken rondom het plan geplaatst. 
Rondom deze periode worden ook de sloopwerkzaamheden uitgevoerd in 
samenwerking met de archeologen wordt gekeken wat hierin de beste aanpak. 
Hierdoor is het helaas nog niet mogelijk om een vaste datum voor de 
sloopwerkzaamheden te benoemen. Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt de route 
in onderstaande afbeelding aangehouden voor het afvoeren van het puin.  
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Na de sloop werkzaamheden worden ook de kabels en leidingen van de verschillende 
nutspartijen gewijzigd, deze werkzaamheden worden zoveel als mogelijk binnen de 
hekken uitgevoerd. Maar het is ook nodig om op divers plekken het rondom gelegen 
trottoir open te breken. Het trottoir in het openbare gebied wordt uiteraard weer netjes 
dicht gemaakt.  
 
De Wadi 
 
In het plan gaan wij een Wadi realiseren, deze wadi moet er voor gaan zorgen dat het 
regen water langzamer wordt afgevoerd. Het langzamer afvoeren van water zorgt er 
voor dat het water wordt gebufferd tijdens piekbuien, hierdoor wordt het 
hemelafvoersysteem minder overbelast tijdens deze buien.  
Deze wadi wordt aan het begin van de bouwwerkzaamheden gerealiseerd, vanaf half 
november verwachten wij te starten met het uitgraven van de bouwputten in dezelfde 
periode wordt er gestart met het aanleggen van de wadi. Tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden wordt ook het plantsoen verder ingevuld met extra groen 
en bomen conform overeengekomen indeling met de gemeente.  
 
Bouwwerkzaamheden 
 
De bouwwerkzaamheden worden gestart rond begin december, op dat moment zijn de 
nieuwe nutsleidingen aangelegd en kunnen wij van start. We starten met het 
aanbrengen van funderingspalen, we passen in de grond gevormde palen toe dit 
voorkomt overlast door heiwerkzaamheden en de daarbij behorende trillingen.  
Vervolgens passen wij een bouwsysteem toe waarbij we veel geprefabriceerde 
elementen toepassen. Dit heeft als voordeel dat we op een snelle wijze bouwen.  
 
Tijdens het bouwproces is de uitvoerder dagelijks aanwezig, de uitvoerder is meestal 
te vinden in de keet. Op onderstaande afbeelding is met een ster aangegeven waar de 
bouwkeet te vinden is op de bouwplaats. Voor vragen en opmerkingen is het mogelijk 
om de uitvoerder aan te spreken. Echter willen wij u vragen voor uw veiligheid maar 
ook van de mensen op de bouwplaats, niet het bouwterrein zonder toestemming te 
betreden. 

 

 

De genoemde momenten in de planning zijn uiteraard afhankelijk van de voortgang 

van het archeologische onderzoek. Heeft uw vragen over deze nieuwsbrief, dan kun u 

deze stellen per mail. JochemJanszplantsoen@portaal.nl 
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