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Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,
Zoals u hebt gemerkt en gezien is de kraan op het dak van
het gebouw geplaatst en worden steeds meer verdiepingen
kaal gemaakt. De aannemer is nu bezig om vanaf de 3e
verdieping naar beneden de voorsloop af te ronden. Dit houdt
in dat op die verdiepingen de tussenwanden, de installaties
en het plafond etc. verwijderd worden. Op de hogere
verdiepingen is de voorsloop afgerond en is de aannemer
bezig met de asbestsanering (uitgevoerd volgens de
wettelijke normen).
Veiligheid rondom de bouwlocatie:
Vanuit verschillende hoeken hebben wij vragen ontvangen
over de veiligheid in verband met de kraan op het dak. Wij
willen u graag middels deze nieuwsbrief informeren over de
veiligheid.
In nauw overleg tussen Trebbe West en de gemeente Den
Haag is er gekozen voor het plaatsen van de torenkraan op
het dak. De kraan zelf staat niet op het dak maar op een
staalconstructie, welke zijn krachten direct afdraagt op vier
kolommen die geheel doorlopen naar de kelder. Voor het
plaatsen van de constructie heeft de hoofdconstructeur IMd
een berekening gemaakt. Deze berekening is gecontroleerd en
goedgekeurd door de Gemeente Den Haag. Het plan is in zijn
geheel opgenomen in het bouwveiligheidsplan en ook daar
gecontroleerd door de gemeente. Daarnaast maakt de
aannemer gebruik van een vaste kraanmachinist, welke de
strikte opdracht heeft geen last over het schoolplein of
omliggende woningen de draaien.
Tot slot:
Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van
de voortgang van het project en de mogelijke overlast die kan
ontstaan. Mocht u aanvullende vragen en of opmerkingen
hebben kunt u die mailen naar info@koninginsophiestraat.nl.
Zodra wij meer nieuws hebben, of vragen hebben gekregen
die een antwoord behoeven, zullen wij u weer informeren.
Met vriendelijke groet,
projectteam Koningin Sophiestraat
Contactpersoon: Maarten Sakkers

Planning Trebbe- West:
Week 6-12
De voorsloop vanaf verdieping 3
gaat verder naar beneden
Asbestsanering van verdieping 4
naar beneden
Het
verwijderen
van
de
gevelelementen op de 4e en 5e
verdieping
Gevelelementen in de ‘nis’
worden verwijderd en verplaatst
Kanaalplaatvloeren
worden
geplaatst in de ‘nis’
Op de 4e en 5e verdieping
worden
de
houtskeletbouw
gevel elementen geplaatst
Vanaf de bovenste verdiepingen
zal er gestart worden met het
plaatsen van de kozijnen
Er wordt gestart met de
constructieve sloop zoals het
maken van wand- en vloer
sparingen
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