
 

 Plaatsing kraan bouwplaats Vredenburg 

Binnenkort wordt in de bouwkuip van parkeergarage Vredenburg een bouwkraan geplaatst. Deze kraan is noodzakelijk voor de verdere 
bouw van de parkeergarage en het daarbovenop te bouwen Entreegebouw. De torenkraan is 70m hoog en heeft een giek van ca. 70 m. 
 
De werktijden voor de parkeergarage veranderen niet. Op weekdagen is de kraan in werking tussen 07.00 – 23.00 uur. Tot 19.00 uur voor 
bouwwerkzaamheden en tussen 19.00 -23.00 uur  voor de bevoorrading van de bouwplaats. Indien nodig werken we op zaterdagen 
tussen 08.00 – 16.00 uur.  Hierbij is verlichting (4 lampen aan de kraan) noodzakelijk. 
Uiteraard doen wij er alles aan om overlast te voorkomen. De verlichting zal bijvoorbeeld zo worden afgesteld dat deze niet direct bij 
omwonenden naar binnen schijnt. De kraan is elektrisch aangedreven waardoor de geluidsbelasting tot een minimum wordt beperkt. 
 
Op tijden dat de kraan niet in gebruik is, staat de giek in verband met de veiligheid niet vast. De giek moet namelijk vrij kunnen bewegen 
met de wind. Een bewegende giek terwijl er niet gewerkt wordt, is dus niet iets om u zorgen over te maken. Indien u twijfelt, kunt u altijd 
contact opnemen met de beveiligingsdienst van Hoog Catharijne via 030 - 243 71 28  (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). 
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Planning opbouw 

De kraan wordt opgebouwd vanaf donderdag 30 oktober. Zaterdag 1 november wordt de kraan ingeregeld en zondag 2 november   
wordt de kraan visueel geïnspecteerd om te beoordelen of de kraan is gebouwd conform de richtlijnen.  
De werkzaamheden in het weekend leveren geen geluidshinder. Vanaf maandag 3 november is de kraan operationeel.  
 
De werktijden tijdens de opbouw zijn: 
 
donderdag 30 oktober   opbouw kraan  07.00 - 23.00 uur 
vrijdag 31 oktober   opbouw kraan  07.00 - 23.00 uur 
zaterdag 1 november  inregelen kraan  08.00 - 16.00 uur 
zondag 2 november  keuren kraan  08.00 - 16.00 uur  (visuele inspectie) 

 

Vanaf maandag 3 november Kraan operationeel op weekdagen tussen  07.00 - 23.00 uur 

        op zaterdagen  tussen  08.00 - 16.00 uur (incidenteel)  
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 030 2568611 
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Draaicirkel 

De rode cirkel in de afbeelding hiernaast, geeft 
de draaicirkel van de giek weer. De kraan zelf is 
het rode kruis in het midden van de cirkel. 
NB: De kraan is voorzien van een begrenzer, de 
hijslast kan nooit over het plein bewegen, de giek 
zelf wel.   

 
Vragen? 

Wij kunnen ons  voorstellen dat bovenstaande 
informatie vragen bij u oproept. Heeft u vragen 
over de kraan of de werkzaamheden aan de 
parkeergarage? Neem dan contact op via 030 
2568611 (tijdens kantooruren) of stuur een mail 
naar info@bam-nhc.nl. Wij proberen uw vraag 
dan zo snel mogelijk te beantwoorden. 
 

Wekelijkse nieuwsbrief 

BAM informeert omwonenden en andere 
belanghebbenden wekelijks via een speciale 
email-nieuwsbrief over de planning en voortgang 
van hun werkzaamheden. 
Voortaan ook direct op de hoogte zijn?  
Meld u dan aan via info@bam-nhc.nl. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het nieuwe  Hoog 

Catharijne en de gehele renovatie van het 

stationsgebied, kunt u terecht bij het Infocentrum 

Stationsgebied en op de website www.cu2030.nl. 
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