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Nieuwsbrief Centrale Harculo
Het is alweer bijna een jaar geleden dat het ontmantelen en slopen van Centrale Harculo is begonnen. Op de
website www.harculo.nl/nieuws worden regelmatig updates over de voortgang geplaatst.
Er is goede voortgang in het project en dusdanig veel gerealiseerd dat het tijd is voor een iets uitgebreidere
terugblik en vervolgens een blik vooruit naar de komende periode.
Activiteiten






Veel van de bijgebouwen die om de centrale heen stonden zijn gesloopt.
De resten van het tankenpark op het terrein achter de centrale zijn opgeruimd.
In de hoofdgebouwen zijn de hoofdmachines en alle motoren, pompen, aggregaten en afsluiters
gedemonteerd en afgevoerd. De ketels van de meest noordelijke eenheden HC50 en HC60 zijn
grotendeels verwijderd.
Op 18 maart zijn de twee 112 meter hoge schoorstenen neergehaald. Velen van u zijn hiervan getuige
geweest.

De belangrijkste kerncijfers van het project - tot nu toe – zien er als volgt uit:

Aantal vrachttransporten vanaf de centrale:

> 1.000 st

Omvang afgevoerd sloopafval:

> 20.000.000 kg

Gewerkte manuren:

> 50.000 uur

Ongevallen met verzuim:

0

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het verwijderen van de aanwezige asbest en de vervuilde slakkenwol
van de eenheden van HC1 en HC2. Hiervoor zijn de voorgeschreven voorzieningen getroffen om dit beheerst te
kunnen doen. Voor de sanering en sloop van deze ketels zal een bijzondere hijsinstallatie worden toegepast om
de ketels gefaseerd te kunnen laten zakken. De verwachting is dat dit rond november wordt afgerond.
Op het achterterrein van de centrale wordt een deel van het bij de sloop vrijgekomen beton verzameld. In
september/oktober komt een puinbreker om het beton te vermalen tot een granulaat, dat geschikt is als
funderingsmateriaal in bijvoorbeeld de wegenbouw. De puinbreker zal vier tot zes weken worden ingezet.
Mogelijk dat u deze in de omgeving kunt horen.
Op de achtergrond speelde de discussie over de monumentenstatus van Harculo. Hierover heeft u herhaaldelijk
in de media kunnen lezen. Het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut maakten bezwaar
tegen het besluit van de gemeente Zwolle om de centrale niet als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Effect op de buurt
Samen met het sloopbedrijf wordt steeds gekeken hoe de werkzaamheden het beste kunnen worden
georganiseerd. Dit houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar logistieke en veiligheidsaspecten, maar ook
naar het effect op de omgeving. Het projectteam is een aantal keren door de omgeving geattendeerd op geluid,
stof, rook en op transportschade. Naar aanleiding hiervan is er onderzoek gedaan en zijn de nodige
maatregelen getroffen. Als regel krijgt de melder feedback over hoe het is opgepakt.
Op de locatie wordt een sproei-installatie ingezet om het terrein vochtig te houden, ter beheersing van het
verwaaien van stof op het terrein.
Het toegangsregime voor de locatie blijft gehandhaafd. Vanwege de risico's en de status van de
werkzaamheden blijft de toegang beperkt tot medewerkers van het projectteam.

Planning
Naar het einde van dit jaar toe zal er flink worden doorgewerkt. Er is nog veel te doen. Het ligt in de planning dat
de sloop van de binnenkant van het gehele complex voor de jaarwisseling wordt afgerond. Het verwijderen van
de panelen van de gevels gaat door en de constructie van de hoofdgebouwen zal volgens plan daarna ook
worden neergehaald. Dit neerhalen kunt u tijdens kantooruren mogelijk waarnemen door het geluid en stof. We
treffen maatregelen om het opwaaien van stof zoveel mogelijk te beperken.
Om u een indruk te geven van de komende activiteiten is een globale planning toegevoegd met daarin de
werkzaamheden die in de volgende maanden zullen worden uitgevoerd. Over de activiteiten in 2018 en de
oplevering van het project zullen wij u in een volgende nieuwsbrief nader informeren.
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Communicatie
De website www.harculo.nl wordt regelmatig geüpdatet met informatie over de voortgang van het project.
Neemt u daar geregeld een kijkje. Klik voor de laatste nieuwsberichten.
Bezwaar Heemschut ongegrond verklaard
Nieuw hekwerk fietspad
Neerhalen constructie hoofdgebouw
Verwijderen gevel
Nieuwbouw gemaal
Mocht u vragen hebben of het projectteam op situaties willen attenderen dan kunt u het volgende mailadres
gebruiken: harculo@engie.com .

