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UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST AANBRENGEN DAMWANDEN

Geachte heer / mevrouw,
Begin januari 2017 zijn wij, NACH (New Amsterdam Court House), gestart met de realisatie van de nieuwe rechtbank
Amsterdam aan de Parnassusweg. Onderdeel van de eerste werkzaamheden is het aanbrengen van de damwanden.
Helaas blijkt dat een aantal damwandplanken niet in zijn geheel op diepte kunnen worden gedrukt, waardoor er een
aantal getrild moeten worden. Dit kan overlast veroorzaken in de omgeving.
Op woensdag 22 februari hebben wij een proef uitgevoerd met als doel de impact ervan helder te krijgen. Hoeveel
geluid wordt er geproduceerd, welk trilling niveau wordt er bereikt en hoeveel tijd hebben wij nodig om de
damwandplanken op diepte te brengen?
Wij willen u daarom uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op woensdag 8 maart van 17:00 – 18:00 uur. Tijdens
de bijeenkomst gaan wij specifiek in op het aanbrengen van de damwanden. De bijeenkomst is in de bouwkeet. Deze
is via de Parnassusweg over de bouwweg (zijde A10) te bereiken (zie plattegrond figuur 1).
Programma informatiebijeenkomst woensdag 8 maart:
1. Terugkoppeling geluids- en trillingsmeting (resultaten proef)
2. Aanbrengen damwanden:
 Fase 1 achter tijdelijke rechtbank
 Fase 2 zijde Parnassusweg


Fase 3 zijde A10



Fase 4 zijde huidige rechtbank

ca. 5 uur natrillen in de periode van 13 tot 17 maart (week 11)
ca. 40 uur natrillen in de periode van 27 maart tot 21 april
(week 13 tot 16)
ca. 5 uur natrillen in de periode van 20 tot 24 maart (week 12) en in de
periode van 15 mei tot 9 juni (week 20 tot 23)
ca. 5-10 uur natrillen in een nog nader te bepalen periode

Uitgangspunt blijft dat wij de damwandplanken zoveel als mogelijk drukken en hiervoor verschillende technieken
gebruiken, echter kunnen wij niet voorkomen dat wij deels moeten trillen. Het trillen kan gedurende één aangesloten
periode van 1 tot 2 uur per dag worden uitgevoerd.
3. Toelichting op vervolg werkzaamheden:
 Aanbrengen heipalen; wij proberen zoveel als mogelijke bestaande heipalen te hergebruiken. Nieuwe heipalen
worden voorgeboord (stalen huls), waarin wij vervolgens de heipaal laten zakken.
 Verwijderen damwandplanken (medio 2018).
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Op onze website www.denieuwerechtbank.amsterdam is de laatste informatie te vinden (tab nieuws).
Staat het antwoord op uw vraag onverhoopt niet op onze site vermeld? Stuur in dat geval uw vraag per e-mail aan
NACH_DBMO@heijmans.nl of vul het feedback formulier in op onze website (tab feedback). In beide gevallen nemen
wij spoedig contact met u op.
Met vriendelijke groet,

Bauke van der Goot
Omgevingsmanager NACH
www.denieuwerechtbank.amsterdam
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