Informatieverstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten de
overeengekomen werktijden Looiershof

Eindhoven, 7 juli 2017
Beste omwonenden en partijen bij de Vaststellingsovereenkomst Looiershof,
Ervan uitgaande dat vandaag de archeologische werkzaamheden zijn afgerond en zowel de
horizontale ankers als de verticale GEWI-palen zijn aangebracht kan vanaf 17 juli gestart
worden met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw van de parkeerkelder.

Om de bouwplaats logistiek bereikbaar te maken en te houden wordt op maandag 17 juli
aanstaande de torenkraan op zijn fundering gezet.
Vanaf de inrit aan de Looiersgracht kan dan de
gehele bouwplaats worden bereikt. De
fundering voor de torenkraan is in de afgelopen
weken vlak achter de stadswal, naast de
uitvoerderskeet aangebracht.
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Het plaatsen van de torenkraan heeft de nodige
impact op de omgeving qua logistiek. De
opbouw van de torenkraan moet mede in het
kader van veiligheid in één fase ononderbroken
worden uitgevoerd.
Daarom worden op maandag 17 juli de
werkzaamheden gestart om 6.00 uur. Het
opbouwen van de torenkraan wordt door de
firma Herpertz verzorgt en zal tot
omstreeks 21.00 uur doorlopen.
Als eerste wordt een 250 tons telescoopkraan
opgebouwd op de bouwlocatie. Aansluitend
zijn er circa 20 transportbewegingen nodig om
de verschillende onderdelen en het
contragewicht van de kraan aan te voeren.

Naast de inmiddels vertrouwde verkeersbegeleider Roger wordt die dag een extra
verkeersbegeleider ingezet om de afwikkeling
van het transport op de Ezelmarkt soepel te laten
verlopen.

Op de tekening is het bereik van de
torenkraan te zien. De buitenste cirkel
geeft het bereik van de, voor Looiershof
toepasselijke, 75m gieklengte weer.
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Het bereik van de kraan loopt door boven de woningen. Maar de te hijsen onderdelen komen
niet boven de woningen en/of tuinen van de omwonenden. Dat blijft binnen de contouren van
de bouwplaats.
Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende
vragen hebben kunt u altijd met ons contact opnemen. Deze brief wordt ter informatie
ook gestuurd aan de kopers van Looiershof.
Met vriendelijke groet,
Mr. Ilse Staals MRE MRICS

Parklaan 48, Postbus 315 5600 AH Eindhoven
: +31(0) 40 233 39 25 : +31(0) 653 85 35 82
: ilse.staals@focusrealestate.eu www: www.focusrealestate.eu

Contact met de omgeving
Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken
via e-mail melding@looiershof.com en 24/7 via het algemene nummer voor vragen en
opmerkingen: 043-207 0407
Projectleider van Timmermans, Gerard van den Berg. Hij is bereikbaar op het mobiele
nummer 06 21 504615 en email g.vandenberg@timmermans-infra.nl .
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
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