Februari 2013

Sloop deel Hoog Catharijne
Binnenkort starten we met de sloop van het gebouwdeel waar voorheen Peek & Cloppenburg gevestigd was.
Woensdag 13 februari hebben BAM en Corio hiervoor een speciale informatieavond georganiseerd. In deze
nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst aan de orde zijn gekomen over de
sloop op een rijtje.
Voorbereidingen
Voordat we machinaal kunnen slopen, moet er voorbereidend sloopwerk gedaan worden. Daarbij horen onder andere
het verwijderen van de dakbedekking en sanering van asbest in gevel- en dakelementen. Ook moet het gebouw
gestript worden, dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk niet-steenachtig materiaal verwijderd wordt.
De parkeergarage Vredenburg is per 17 februari gesloten, ook deze garage wordt grotendeels gesloopt en nieuw
gebouwd. Tijdens de sloop en daaropvolgende bouw blijven de installaties voor de verwarming van onder andere de
appartementen van De Vredenburg bereikbaar.

Sloop
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Catharijnesingel, waar de sloopkraan en
afvalcontainers worden opgesteld. Het gebouw wordt afgezet met een bouwschutting en wordt
machinaal gesloopt met een sloopkraan met een betonschaar. Deze betonschaar knipt als het ware het
gebouw, een veilige en secure methode.
Afvoer van puin vindt plaats via de Catharijnesingel en uiteraard zoveel mogelijk buiten de spits.

-----

Slooplijn
Bouwterrein

Meer informatie
Voor meer informatie over Nieuw Hoog Catharijne en de gehele renovatie van het stationsgebied, kunt u
terecht bij het Infocentrum Stationsgebied en op de websites www.nieuwhc.nl en www.cu2030.nl

Maatregelen
Overlast willen we zoveel mogelijk beperken door bijvoorbeeld inzet van een betonschaar, waardoor we secuur
kunnen werken en er zo min mogelijk grote delen naar beneden vallen, instructies aan alle chauffeurs en gebruik van
een sproeisysteem op de kraan om stofoverlast te beperken.

Planning
De voorbereidende werkzaamheden zijn afgelopen maandag 18 februari gestart, naar verwachting
vangt de machinale sloop van het gebouw 8 april aan. De sloopwerkzaamheden zullen volgens de
huidige planning begin juli voltooid zijn, waarna we kunnen beginnen met bouwen. Het centrum met al
haar winkels, kantoren en doorgangsroute van en naar het station moet tijdens de bouw blijven
functioneren, wat maakt dat we gefaseerd zullen slopen en bouwen. De parkeergarage Vredenburg is in
de huidige planning in 2017 af, het entreegebouw in 2019.
De sloopwerkzaamheden vinden regulier plaats op werkdagen tussen 07.00-19.00, het kan echter niet
uitgesloten worden dat er incidenteel ook op zaterdag gewerkt wordt. U wordt hiervan altijd vooraf op de
hoogte gesteld.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Corio Servicedesk, telefoonnummer 0800-6776777.

Voor meer informatie over Nieuw Hoog Catharijne en de gehele renovatie van het stationsgebied, kunt u
terecht bij het Infocentrum Stationsgebied en www.cu2030.nl.

