Nieuwsbrief Looiershof 31 mei 2017
Voortgang Project Looiershof

Beste mensen,
De laatste panelen van de soilmixwand ( bouwkuip) zijn gemaakt. Maandag 22 mei om 12.10
uur werd het laatste paneel gefreesd.
Aansluitend is de machine transport gereed gemaakt, en dinsdag om 16:00 uur was de
Ezelmarkt volledig bezet met de dieplader voor transport van de machine.

Met veel bekijks is deze met de
freesmachine van 75 ton om 16.30 uur
richting de buitenring gegaan in
afwachting om de snelweg op te
mogen richting zijn volgende klus.

Op woensdagochtend is de freesbuis ( net zo lang als de freesmachine) en het bijbehorend
materieel ( groutinstallatie en hulpkraan) afgevoerd.
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Momenteel vindt aanvullend archeologisch onderzoek plaats. In lagen per 0,5 m onder
begeleiding van een archeoloog mag het terrein worden af gegraven tot 45,50+ NAP ( 3m
onder huidig straat niveau). Tot op heden zijn alleen funderings resten van de voormalige
fabriek, een oude gemetselde waterput en enkele stookplaatsen gevonden. De laatste dateren
vermoedelijk uit eind 18e eeuw.

De voorzieningen ten behoeve van de proefbemaling zijn geïnstalleerd ter beproeving van de
waterdichtheid van de bouwkuip.

Pagina 2 van 5

De installatie bestaat uit 8 extra peilbuizen direct buiten de bouwkuip in nabijheid van de
pomputten. Deze worden continue gemonitord, 3 peilbuizen in de bouwkuip voor het meten
van verlaging waterpeil in de bouwkuip en de pomputten welke in de bouwkuip staan die,
nadat de ruwbouw gereed is, worden afgedicht.

De beproeving vindt deze week plaats.

De horizontale verankering van de bouwkuip is voor 25% aangebracht. T.g.v. het aanvullend
archeologisch onderzoek kunnen deze werkzaamheden nog niet worden voortgezet.
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Werktijden
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 .

Inloopspreekuur
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 8 juni tussen 17.00-19.00 uur.
Voor omwonenden en kopers is in de bouwkeet daarna elke eerste donderdag van de maand
een inloopspreekuur tussen 17.00 en 19.00, ingang Ezelmarkt/Looiersgracht. U kunt daar
terecht voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden
Looiershof.

Klankbordgroep
Inmiddels hebben zich twee mensen gemeld voor de klankbordgroep.
De eerste klankbordgroep bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 juni, Gerard van de Berg,
de projectleider, zal de klankbordgroepleden daarvoor uitnodigen.
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
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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.

Of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:
Ilse Staals telefoonnummer 040 -233 39 25
ilse.staals@focusrealestate.eu

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juni 2017.
Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com
Eindhoven, 31 mei 2017
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