Nieuwsbrief Looiershof 12 juli 2017
Voortgang Project Looiershof
Beste mensen,
Gisterenochtend heeft er helaas een incident plaatsgevonden
op de bouwplaats. Tijdens het vullen van de groene
cementsilo’s tussen 10 en 12 uur is er cement verloren
gegaan. Dit cement is in de waterbak (paarse bak links van
de groene cementcilo) terecht gekomen. Door Timmermans
wordt water onttrokken aan de Jeker voor het aanmaken van
het grout en voor het boorproces van de GEWI-palen. De
waterbak wordt als buffer continu gevuld vanuit de Jeker, als
er teveel water in komt stroomt het water via een overloop
weer terug in de Jeker, zodat de bak niet kan overstromen. Er
wordt in deze fase van het bouwproces géén water vanaf de
bouwplaats geloosd.
Vanuit de overstortfunctie is het met cement vervuilde
bufferwater in de Jeker terecht gekomen. Holcim, de
leverancier van het cement, is er op gewezen dat hun handelswijze ongeoorloofd is.

Het waterschap Limburg is gisteren rond
16.00 uur op de bouwplaats geweest en heeft de situatie aanschouwd. Het waterschap was niet
blij met het voorval maar beschouwd dit als een eenmalig incident. Er zijn door het
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Waterschap geen voorwaarden verbonden aan het incident. Na verloop van tijd spoelt de
cement door natuurlijk verloop weg. De stroomsnelheid van de Jeker is zodanig dat de cement
doorspoelt en niet verhardt. Cement is een natuurlijk product en in deze geringe hoeveelheid
geeft het geen verontreiniging.
Vervolg van de werkzaamheden

Deze week worden de
werkzaamheden aan de verticale
GEWI-palen afgerond. Eén van de 2
boormachines is dinsdag 11 juli al
afgevoerd. De 2e machine zal naar
verwachting aanstaande vrijdag
worden afgevoerd. In totaal zijn er
dan 125 horizontale ankers voor de
verankering van de bouwkuip
geboord en 292 verticale palen ten
behoeve van de parkeergarage.

In het informatiebericht d.d. 7 juli 2017, is gemeld dat aanstaande maandag de torenkraan
wordt opgebouwd. Nadat de kraan is opgebouwd wordt deze door een onafhankelijke
instantie getest en gekeurd. Naar verwachting is woensdag 19 juli de torenkraan operationeel.
Bouwvakantie
Van 29 juli tot en met 20 augustus 2017 gaat de firma Timmermans met vakantie.
Werkvoorbereider Stefan Vreuls zal incidenteel langskomen op de bouwplaats voor een
controle/ inspectie. Indien u tijdens het reces iets afwijkends ziet kunt u dit altijd melden via
melding@looiershof.com. Ook mag u rechtstreeks contact met hem opnemen via
s.vreuls@timmermans-infratechniek.nl of op 06 5041 5062
Archeologie
Na 8 weken van onderzoek hebben de archeologen hun werkzaamheden binnen de bouwkuip
van Looiershof gisteren afgerond. Bij de inrit aan de Looiersgracht zijn nog een vijftal
skeletten gevonden. Zoals het er nu naar uitziet zijn eind deze week ook deze laatste
menselijke resten verwijderd van de bouwplaats. Alle verzamelde onderzoeksmateriaal wordt
dan afgevoerd naar een onderzoekslocatie.
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Zoals uw wellicht afgelopen zaterdag in Dagblad de Limburger heeft gelezen
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170707_00043064/massagraf-met-tientallen-skelettenontdekt-in-maastricht, of afgelopen maandag op RTV
Maastricht http://www.rtvmaastricht.nl/tv/nieuws-enactualiteiten/63545040 heeft gezien is er nog niet niet met
100% zekerheid te zeggen wat de achtergrond van deze
mensen is.
Fysisch antropologen gaan dit nu nader onderzoeken. Zodra
hier meer duidelijkheid over is stellen we u via deze
nieuwsbrief op de hoogte.
Op de foto hiernaast is er ook nog de houten kist zichtbaar
waarin de man of vrouw vroeger zonder kleding is begraven.

Planning:
Op dit moment volgen de werkzaamheden het schema van de contractplanning. Er was sprake
van een voorsprong op de planning die als gevolg van het archeologisch onderzoek niet in
stand kon blijven. Er is derhalve in de totale planning geen tijd verloren gegaan.

Werktijden
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De werktijden zijn tussen 07.00u en 19.00u, binnen die uren vinden de bouwwerkzaamheden
plaats. Incidenteel kan van de werkuren worden afgeweken, bijvoorbeeld het afleveren van
materieel of betonstorten. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd met de
betrokkenen/omwonenden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
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 .
Tijdens het zomerreces van 29 juli tot en met 20 augustus 2017 werkvoorbereider Stefan
Vreuls s.vreuls@timmermans-infratechniek.nl of op 06 5041 5062
Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van augustus komt vanwege het zomerreces te vervallen.
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 7 september tussen 17.00-19.00 uur.
U kunt daar terecht voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de
bouwwerkzaamheden Looiershof. U kunt zich melden bij de ingang Ezelmarkt/Looiersgracht.
Klankbordgroep
De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep moet nog worden ingepland.
De klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt ideeën uit met
de aannemer. Wilt u ook meepraten? U kunt zich aanmelden via melding@looiershof.com

Nog vragen?
E-mail melding@looiershof.com
24/7 algemeen nummer voor vragen en opmerkingen: 043-207 0407
Projectleider Gerard van den Berg: 06 21 504615.
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Of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:
Ilse Staals telefoonnummer 040 -233 39 25
ilse.staals@focusrealestate.eu

De volgende nieuwsbrief verschijnt vlak voor het zomerreces eind juli 2017.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
Eindhoven, 12 juli 2017
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