
 

Rotterdam, 4 oktober 2021 
Betreft: Stand van zaken Project Noordsingel 250 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In de omgeving waar u woont zijn wij (BIK Bouw) bezig met sloop- en bouwwerkzaamheden van het pand aan 
de Noordsingel 250/ Heemsteestraat 3-5 alsmede Noordsingel 276-290.  In deze brief informeren wij u graag 
verder over de verdere voortgang en stand van zaken.  
 
Sloopwerkzaamheden pand 
Komende dagen zullen de laatste sloopwerkzaamheden plaatsvinden.  In de nacht van 5 oktober zal de huidige 
sloopkraan afgevoerd gaan worden.  
 
Bouwkraan 
De verwachting is dat over 3 weken de bouwkraan aan de achterzijde van het voormalige pand opgebouwd 
gaat worden.  
Foto van een bouwkraan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grondverdringende palen 
Vanaf  Eind oktober/ begin september zal een heistelling aangevoerd worden die de grondverdringende 
heipalen zal gaan inboren. Deze werkzaamheden houden in dat er trillingsloos stalen buispalen in de grond 
gedraaid worden en dat er tijdens het uitdraaien van de stalen buis beton meegestort zal worden die dan 
uiteindelijke de betonnen heipaal zal gaan vormen 
Deze werkzaamheden zullen 4 tot 6 weken gaan duren. 
Foto machine 

 
 
Verdere stand van zaken : 

- Eind november/ begin december: Funderingswerkzaamheden 
- December 2021/ Januari 2022 : Beganegrond vloeren aanbrengen 
- Januari/ februari 2022 :  Start met de betonwanden en verdere casco-beton opbouw 

 
Voor verdere vragen en/ of aanvullende informatie hebben wij a.s. vrijdag 8 oktober 2021 van 14:00 tot 15:00 
een inloopuur ingepland. U bent dan van harte welkom in onze nieuwe keet aan de Noordsingel 168 op de 1e 
verdieping.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat u soms last kunt hebben van de werkzaamheden en proberen deze overlast 
zoveel als mogelijk te beperken.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over deze brief of over de renovatie dan kunt u contact met ons opnemen via info@bikbouw.nl 
of of kantoor 0180-72 69 46.  Tevens worden de nieuwsbrieven online gezet op : 
https://www.noordsingel250.nl/nieuws/ 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Noordsingel250 


