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In deze nieuwsbrief van Februari geven we de stand van zaken van de werkzaamheden aan de Maaskade.

EINDE GELUIDSOVERLAST!
Het is zover: de constructie van de kade is gereed! De bouwkuip is weg. U heeft dus geen geluidoverlast van de damwanden meer.
De stalen damwanden voor de bouwkuip werden trillend aangebracht en verwijderd. Dit trillen zorgt voor geluidsoverlast. De laatste platen
zijn nu verwijderd.

HUIDIGE STAND WERKZAAMHEDEN: STEEDS MEER GEREED
De laatste betonstort staat deze dagen op het programma. Op de kade leggen we momenteel de nieuwe riolering aan en de bekabeling
voor de openbare verlichting en de walstroomkasten.

Nieuwe rioolbuizen.

Walstroomkast en kolkaansluiting op het nieuwe riool.

Ook de waterzijde van de kade is al bijna gereed. We brengen nu nog de laatste borden en wrijfhout aan. De nieuwe ligplaatsen langs de
kade zijn op de juiste diepte gebracht. Duikers brengen een speciale (‘kathodische’) bescherming aan, waardoor roest geen kans krijgt en
de kadeconstructie goed blijft.

Het m.s. Cornelis is bezig met het aanbrengen
van de laatste zaken als borden en wrijfhout.

Voorbereidingen voor het aanbrengen van de bestrating.

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN
Naast het afronden van bovenstaande werkzaamheden moeten we nog het straatwerk aanbrengen. Deze week starten we met het
terugleggen van de originele straatstenen.

PLANNING
Onze verwachting is dat in week 20 alle werkzaamheden op locatie afgerond zijn. De openbare ruimte op de kade wordt dan officieel
opgeleverd aan de gemeente, volgens de afspraken die contractueel zijn vastgelegd.

NACONTROLE PANDEN
Binnenkort ontvangt u een brief van de firma Quattro Expertise BV over een afspraak. Deze afspraak is belangrijk voor u. Quattro heeft de
opname uitgevoerd vóór we aan de projectwerkzaamheden begonnen. Om te controleren of aan uw pand veranderingen zijn opgetreden
tijdens de werkzaamheden van de vervanging van de Maaskade, hebben zij toegang nodig om een na-opname te doen. Alleen op basis
van hun rapportage kunnen we nagaan of eventuele schade samenhangt met onze werkzaamheden. Quattro stelt in de brief een datum
voor; een nauwkeuriger tijdstip kunt u met hen afspreken op de aangegeven manier.

CONTACT
•
•
•
•

Bouwspreekuur: iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur (bouwkeet tegenover nr. 161).
Calamiteiten: Wiechert van der Blom (uitvoerder) 06-510 792 82.
Vragen/klachten: Cornee Schaap (projectcoördinator) maaskade@hakkers.com of 06-531 048 77.
Algemeen Havenbedrijf: Erik Stenhuis (communicatieadviseur) ej.stenhuis@portofrotterdam.com of 06-533 840 19.

Deze mail is persoonlijk. U heeft bij het Havenbedrijf Rotterdam aangegeven dat u de digitale nieuwsbrief over de vervanging van de kademuur
van de Maaskade wilt ontvangen. Lees onze privacystatement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uzelf afmelden voor deze lijst.

Kijk voor meer informatie op www.portofrotterdam.com/maaskade

