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Beste omwonenden,

Het project De Zalmhaven is momenteel in de sloopfase.

Middels deze vijfde 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 saneren van de asbesthoudende 
gevelpanelen is afgerond. De gebruikte 
equipment wordt afgevoerd.

 Het slopen van de betonconstructie gaat 
door tot medio november. Beton wordt in 
brokken geknipt en opgeslagen. Het 
vergruizen van het puin tot betongranulaat 
en het afvoeren hiervan vindt in fases 
plaats. Een groot deel van het granulaat 
wordt onder het gebouw hergebruikt als 
drainerende laag onder de fundering. 

 Stofoverlast wordt beperkt door te sproeien 
met water en door het gebruik van 
afsluitbare vrachtauto’s bij afvoer van het 
granulaat. 

 Grondonderzoek, eerder uitgevoerd onder 
het bestaande gebouw, heeft geresulteerd in een BUS-melding, welke door gemeente en DCMR is 
geaccordeerd. Op basis van deze BUS-melding wordt het grondwerk uitgevoerd. De sanering van de grond 
onder de hoge toren is momenteel in uitvoering en wordt half oktober afgerond. Dan is de vervuilde grond 
afgevoerd en kan het boorwerk aan de fundatie in schone grond uitgevoerd worden.

 De bouwkeet wordt in oktober opgebouwd. Het bouwterrein wordt na de sloop voorzien van betonplaten zodat 
vervuiling van de omgeving beperkt wordt. 

Komende werkzaamheden:
In oktober wordt ter plekke van de hoge toren ontgraven en tegelijk archeologisch onderzoek gedaan naar 
mogelijke restanten van scheepswerven

 Medio oktober start het boren van de palen onder de hoge toren. De aanvoer van de boorstellingen en 
toebehoren vindt begin oktober plaats. Voor de aanvoer van de equipment zijn enkele speciale transporten 
noodzakelijk die voor 7 uur ter plaatse moeten zijn. Dit geldt tevens voor de te gebruiken materialen die met 
lengtetransporten worden geleverd.

 Opbouw bouwkeet start in oktober.
 Aanvoer boorstelling op 16 oktober. De mobilisatie van de boorstelling en de equipment duurt enkele dagen. 

Eind week 42 worden de eerste palen geboord.



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.bambouwtdezalmhaven.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 40 - Start aanbrengen terreinverharding
Week 40 - Start grondwerk
Week 41 - Montage bouwkeet
Week 42 - Verdere vergruizing slooppuin en afvoer granulaat
Week 42 - Start nieuwbouw, boren palen hoge toren
Week 48 - Start boorwerk laagbouw

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.

De bouwplaats wordt beveiligd door Klaassen beveiliging. U kunt hen eventueel bereiken op telefoonnumer 0492-
511 535.

Met vriendelijk groet,
Zalmhaven CV/BAM Bouw en Techniek
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