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       u  p  :  t   o  w  n 
13 sep 2017 

Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden, 
 
Het heiwerk is gereed, nu de fundering! 
De fundering van de toren is een grote dikke plaat (poer) van 24 x 25 x 2,5m van gewapend beton en 
is de overgangsconstructie tussen de palen en de rest van het gebouw. Totaal verwerken wij ca. 250 
ton betonijzer en 1500 m3 beton om de poer te maken. De poer wordt in 2 delen gestort, namelijk op 
dinsdag 19 september en op woensdag 4 oktober. Gezien de hoeveelheid beton die moet worden 
aangevoerd (ca. 80 vrachtwagens per stortdag!) zal dit niet onopgemerkt blijven en willen wij u 
hierover vooraf informeren. 
 
Verkeerssituatie rondom de bouwplaats op 19 september en 4 oktober 
In onderstaande schets hebben wij de verkeerssituatie rondom de bouwplaats weergegeven tijdens 
het storten van de poer. Om 06.00 uur wordt de betonpomp op de bouwplaats opgesteld, om 07.00 
uur gaan wij beginnen met storten. Wij verwachten dat de werkzaamheden in de loop van de avond 
zijn afgerond. Op genoemde dagen kan er niet geparkeerd worden in de Scheepmakershaven 
tegenover huisnummer 56 t/m 79, hier worden namelijk de wachtende betonmixers opgesteld. 
Wij hebben onze werkzaamheden volledig afgestemd met Gemeente Rotterdam en gedurende de 
gehele dag zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

 
Planning 
Dinsdag 19 september - storten eerste deel van de poer van de toren. 
Donderdag 21 september – trekken deel van de damwanden (geen verkeersproblemen, wellicht 
even geluidsoverlast). 
Woensdag 4 oktober - storten tweede deel van de poer van de toren. 
Vanaf maandag 9 oktober - trekken restant van de damwanden (enkele dagen) 
 

Tot zover dit zesde informatiebulletin. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen 
naar uptown@stebru.nl.  Zodra wij weer nieuws hebben, of vragen hebben gekregen die een 
antwoord behoeven, zullen wij u weer informeren. 
 
Met vriendelijke groet, het projectteam van Up:Town. 
 

 Contactpersoon: Kees Roosendaal (hoofduitvoerder) 
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