16 februari 2015

Sloopwerkzaamheden Radboud
In het gebied Radboud werken wij aan de nieuwe structuur van Hoog Catharijne. De afgelopen weken
slopen we daarvoor onder meer de binnenwanden op laag 00, 01 en 02. Dit geeft helaas bijzonder veel
geluidsoverlast voor alle bewoners en gebruikers in het gebied. Er is daarom afgesproken om de
heftigste geluidsoverlast nu te beperken tot 07.30-10.30 uur.
Klachten
Bij klachten kunt u altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar) contact opnemen met de
beveiligingsdienst van Hoog Catharijne via 030 - 243 71 28
Zij kunnen ter plekke polshoogte nemen en, bij schending van de werktijden, het werk ook direct
stilleggen.
Achtergrond
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bestaande afwerkvloeren op laag 01 en 02 zoveel mogelijk
zouden worden gespaard ten behoeven van nieuwe winkelunits, zowel vanuit het oogpunt van hinder
en kosten had dit onze voorkeur.
Uit onderzoek is echter gebleken dat deze dekvloeren op zeer veel plaatsen onthecht waren, het
aanbrengen van een tegelvloer zou het risico van scheuren in zich hebben en was om die reden geen
optie. Vandaar dat de afgelopen weken extra hak- en sloopwerk moest worden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden verwachten wij deze week af te ronden.
Planning
Week 8:
Ma-Vr 07:30 – 10:30 (hakken en slopen intensief, geluidshinder onvermijdelijk)
Dan zijn dekvloeren op laag 01 en 02 weg (H&M)
Tevens zullen in deze periode de vloeren t.p.v. de nieuwe liftschacht van H&M worden ingezaagd en
geboord, dit zal geen geluidsoverlast geven.
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Week 8 – 9
Slopen onder niet dragende wanden onder Radboud toren( laag 00 en 0T), wij verwachten hiervan
geen geluidsoverlast.
Inzagen van de trapgaten voor de winkels. Ter plaatse van de opleggingen van de staalconstructie zal
op enkele plaatsen de betonconstructie vrij gehakt moeten worden, dit geeft overlast gedurende korte
periodes.
Ook wordt in deze 2 weken de oude passagevloer weg gehakt achter Primera en Jack & Jones (tussen
07.30-10.30 uur). Dit is de plaats waar de nieuwe passage komt te lopen, hier wordt een nieuwe
tegelvloer aangebracht. Geluidsoverlast kunnen we niet voorkomen, maar de afstand tot de Radboud
Toren is vrij groot waardoor wij verwachten dat de hinder minder groot zal zijn.
Week 9 -10
Ma-Vr 07:30 – 10:30
In voormalig Hoog Brabant op de laag 00 zullen delen van de vloer worden ingezaagd en indien het
niet anders kan, dan moeten “stroken” worden gehakt. Aangezien deze vloer ontkoppeld is, verwachten
we nagenoeg geen overlast. Indien er inderdaad geen overlast is, dan wordt er 8 uur per dag gesloopt.
Slopen vloervelden laag 0T vloeren van keuken Hoog Brabant (intensief sloopwerk)
Aangezien ook dit bouwdeel ontkoppeld is van de betonconstructie van Radboud Toren verwachten we
geen tot minimale geluidsoverlast. Indien overlast niet aan de orde is dan wordt er 8 uur per dag
gesloopt, mocht het geluid toch tegenvallen, dan wordt alleen in de aangeven tijdvakken gesloopt.
Putten roltrap in parkeergarage maken, geluidsoverlast is beperkt.
Afzettingen van een rijbaan geft wel weer enige verkeershinder in de parkeergarage op laag 00; 1
rijbaan zal per keer worden afgesloten.
De opleggingen die nodig zijn voor de staalconstructie, zullen moeten worden vrij gehakt, dit zijn 4
korte periodes, uiteraard zoveel mogelijk geclusterd.
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Nacht van 23 op 24 februari:
Demontage torenkraan Radboud
Mbv een mobiele kraan in de Westerstraat wordt vanaf 19.00 uur de kraan in delen
gedemonteerd. De laatste werkzaamheden starten om 01.00 uur. We verwachten tijdens
deze werkzaamheden licht- en geluidsoverlast, personeel heeft de uitdrukkelijke
instructive om te communiceren via portofoon.
Na week 10 zal het een paar weken stiller worden, behoudens normale bouw- en dus ook
boorwerkzaamheden.
Week 14 -15
Wanden slopen van de huidige telefoonhoesjeswinkel aan de
Singelborchpassage. Niet dragende wanden onder de Radboud Toren zullen worden
gesloopt. Naar verwachting geeft dit geen tot beperkte geluidsoverlast.
Wekelijkse nieuwsbrief
Wij informeren omwonenden en andere belanghebbenden wekelijks via een speciale
email-nieuwsbrief over de planning en voortgang van hun werkzaamheden.
Voortaan ook direct op de hoogte zijn?
Meld u dan aan via info@bam-nhc.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie over het nieuwe Hoog Catharijne en de gehele renovatie van het
stationsgebied, kunt u terecht bij het Infocentrum Stationsgebied en op de website
www.cu2030.nl.

