Bouwnieuws Theater aan de Parade
9 september 2021

De gemeente ’s-Hertogenbosch is 19 april gestart met de sloop van het huidige Theater aan de
Parade. Via dit bouwnieuws ontvangt u wekelijks nadere informatie over de werkzaamheden en de
planning.
Wat gebeurt er de komende weken?
Vandaag zijn we gestart met het opbouwen van de torenkraan.
Ook morgen bouwen de torenkraan verder op. De
werkzaamheden vinden plaats buiten de normale werktijden.
Namelijk tussen 6.00 uur en 19.00 uur. Vanaf maandag 13
september wordt de torenkraan in gebruik genomen. De
torenkraan wordt in de eerste week vooral gebruikt voor de
sloopbegeleiding. Zo worden er onder andere liggers,
kolommen en wandelementen af gehesen met de torenkraan.
Het puin hiervan wordt afgevoerd en natgehouden om stof
zoveel mogelijk te voorkomen. De steigers om de toneeltoren
zakken naar mate de week verstrekt.
Mertens is aankomende week vooral in de kelder bezig met
verschillende werkzaamheden. Zij maken verankeringen
tussen de nieuwe en bestaande bouw. Ook treffen zij
voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe constructie in
de kelder. Zoals het plaatsen van stutten voor versteviging in
de kelder. Dit is allemaal handmatig werk zonder grote
machines.

SMET is nog steeds druk bezig met het slopen van de
funderingspalen in de pleinzaal. Zij zijn hier de aankomende
drie weken aan deze zijde mee bezig. Daarna werken ze
steeds meer richting de toneeltoren.
Heezen is gestart met het plaatsen van draglineschotten.
Daar zijn zij tot en met volgende week mee bezig. Dit doen zij
als voorbereiding op het verwijderen van de begane grond.
Ook werken zij in de kelder om de gemetselde wanden te
verwijderen. Volgende week gaat Heezen met de 336 kraan
de begane grond vloer verwijderen. Aan de achterkant van de
Pleinzaal verwijderen zij de betonmuren van de kruipruimte.
Ook vinden er verschillende zaagwerkzaamheden in de zaal
en kelder plaats.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de bouw van het nieuwe Theater aan
de Parade? Kijk dan op de website van de gemeente ’sHertogenbosch: www.s-hertogenbosch.nl/theater.
Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u iets melden?
Stuur tijdens werktijden bij voorkeur een e-mail naar theater@shertogenbosch.nl of neem contact op via telefoonnummer (073)
615 5155.
Ziet u buiten werktijden iets op of rond de bouwplaats wat niet
klopt of heeft u een spoedmelding? Dan kunt u in de avond- en
weekenduren bellen naar het calamiteiten-nummer van de
aannemer 0497-598250.

