
 
Nieuwsbrief omwonenden  

Project De Zalmhaven Rotterdam 

Rotterdam, 5 september 2018 

Beste omwonenden, 

Het project De Zalmhaven is momenteel in de sloopfase. 

Middels deze vierde nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van de werkzaamheden die de komende periode 
worden uitgevoerd voor het project De Zalmhaven en die voor u mogelijk overlast (kunnen) veroorzaken.  

Huidige werkzaamheden: 
• Het demonteren van de gevelpanelen wordt 

in september afgerond. De momenteel 
gehanteerde werkmethode wijkt af van  de 
in nieuwsbrief 3 vermelde methode.  Bij 
demontage is gebleken dat de 
gedemonteerde elementen in deze vorm 
niet stabiel genoeg zijn om te  mogen 
transporteren. Op de bouwplaats moeten 
de elementen aangepast worden . Dat 
gebeurt conform de wettelijk geldende 
asbestverwerkingsvoorschriften en onder 
fulltime toezicht van een DTA-er (deskundig 
toezichthouder asbestsanering) en een 
laborant.  De asbestplaten worden bij deze 
werkzaamheden niet bewerkt maar wel losgehaald van de draagconstructie. De aluminium buitenplaten, zonder 
asbest, worden ook gedemonteerd en gescheiden afgevoerd. De aangepaste gevelsegmenten worden 
afgevoerd en elders verder gesaneerd.  

• De constructieve sloop, knippen en vergruizen, volgt  de geveldemontage. Het vergruizen van het puin start 20 
september. Daarna wordt er gebroken puin afgevoerd. Stofbeperking geschiedt door het puin te besproeien met 
water. De gehele betonnen constructie gesloopt en vergruisd op de bouwplaats. Hierdoor verminderen we 
overlast voor de omgeving doordat na vergruizing 
minder puintransporten noodzakelijk zijn.  

• In september worden oude heipalen verwijderd ter 
plaatse van de nieuwe hoogste toren door deze te 
trillend te trekken. Voor enkele palen wordt een 
tijdelijke stalen buis om de bestaande paal getrild, 
waarna de paal los wordt gespoten en wordt 
getrokken. 

• Het bouwterrein wordt gefaseerd gerealiseerd. De 
beveiliging van de bouwplaats is in bedrijf en 
ongeoorloofd bezoek op de bouwplaats wordt 
gesignaleerd en vervolgd. Indien u buiten werktijd 
ongewone activiteiten op het terrein waarneemt, 
verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de 
meldcentrale middels 0492-511535.  
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• De speeltuintoestellen zijn opgeslagen op het gemeentelijk depot. De gemeente is in overleg met de buurt een 
alternatieve locatie aan het bepalen. 
 
Komende werkzaamheden: 

• In oktober wordt ter plekke van de hoge toren langs de Houtlaan en de 
Willemstoren een Berliner wand aangebracht. Dit zijn staalprofielen die 
de grond in worden getrild, waarna er een paneel tussen wordt geplaatst.  

• Medio oktober start het boren van de palen onder de hoge toren. De 
aanvoer van de boorstellingen en toebehoren vindt begin oktober plaats. 
Hierbij zijn enkele speciale transporten noodzakelijk die voor 7 uur ter 
plaatse moeten zijn. 

• Opbouw bouwkeet start in oktober. 

Communicatie 
Tijdens de bouwfase zullen we blijvend maatregelen nemen om de overlast 
te beperken. Om ervoor te zorgen dat onze maatregelen ook aansluiten bij 
uw beleving willen we gedurende het project samen met u blijven kijken hoe 
we zaken kunnen organiseren en waar mogelijk verbeteren.  

1. De website www.bambouwtzalmhaven.nl is in de lucht. Daar vindt u  
actuele informatie over de bouw en kunt zich hier aanmelden voor de 
toekomstige nieuwsbrieven, die digitaal verstuurd zullen worden. Deze kunt u vinden op onze projectwebsite 
en zullen eens in de vier tot acht weken worden geplaatst. 

2. Voor mogelijk hinder of tips kunt u ook terecht op de pagina van De Zalmhaven bij de Bewuste Bouwers: 
www.bewustebouwers.nl/bouwplaatsen/de-zalmhaven/  

3. Regulier overleg met de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier vindt plaats.   

Samengevat de onderstaande planning 
Tijd  Betreft 
Week 38 - Start verdere vergruizing slooppuin en afvoer granulaat 
Week 37 - Start verwijderen bestaande heipalen 
Week 40 - Start grondwerk 
Week 40 - Start aanbrengen Berliner wand langs de Houtlaan en Willemstoren 
Week 40 - Start aanbrengen terreinverharding 
Week 42 - Start nieuwbouw, boren palen hoge toren 

 

Vragen of klachten 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog met een aantal vragen zit. Hiervoor kunt u terecht op onze projectwebsite of 
via de website van Bewuste Bouwers. We proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Met vriendelijk groet, 
Zalmhaven CV/BAM Bouw en Techniek 


