Parkeergarage Oosterpark:

herstelwerkzaamheden
met de nodige uitdagingen
Het parkeerdek van de PARKEERGARAGE Oosterpark bij het
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam vertoonde
SCHEUREN. In bouwteamverband en met de nodige logistieke
uitdagingen klaarde BetonRestore in samenwerking met Sika de
HERSTELWERKZAAMHEDEN in acht weken.
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de werkzaamheden kwamen kijken. Daarnaast
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delijk gekozen voor een andere methode dan
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de ondergrondse garage. De tweede verdie-

Ondanks dat er maar drie partijen betrokken

ping bleef wel bereikbaar voor parkeerders. De

waren bij de herstelwerkzaamheden, spreken
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band. Voor het OLVG heel gebruikelijk, zo zegt
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hebben we geprobeerd automobilisten zo
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torisch complexe projecten. Wat we wel altijd
doen is de verantwoordelijkheid voor als er iets
misgaat neerleggen bij de samenwerkende
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ze naar een ziekenhuis of zorginstelling rijden.
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BetonRestore vooraf al de communicatieve

zo besluit De Wringer.

EN VERDER

Voor herstelwerkzaamheden in de omgeving

uitingen over de herstelwerkzaamheden. Zo is
het OLVG al enkele weken voor de werkzaamheden begonnen met communiceren.

PARKEER24 FEBRUARI 2019 #01

			

29

