
   
 
 
 
Bouwnieuws Huis voor de Stad. 
 
8 februari 2022 
 

 
 
De Gemeente Helmond is al een tijdje terug gestart met de gedeeltelijke oogst van het 
stadskantoor. Via dit bouwnieuws ontvangt u informatie over de werkzaamheden en 
planning. 
 
Vorige week zijn de grondwerkzaamheden gestart. Het terrein is geëgaliseerd zodat de 
heistelling een vlakke ondergrond heeft om zich te verplaatsen. 
 
Op termijn komt er ook nog een bouw-weg van poort 1 naar poort 2 zodat het bouwverkeer 
altijd vooruit de bouwplaats oprijdt en deze ook weer vooruit verlaat. Zo heeft de chauffeur 
altijd goed zicht op het overige verkeer. Het bouwverkeer zal via De Clundert (poort 1) de 
bouwplaats oprijden en via Groenewoud (poort 2) de bouwplaats weer verlaten. 
Op het moment is Janssen sloopwerken aan de Noordzijde bezig met de laatste 
sloopwerkzaamheden.  
 
De stelling voor de fundatiepalen wordt deze week opgebouwd. Dit duurt enkele dagen. Deze 
zal vervolgens ongeveer 4 á 5 weken in werking zijn. Er is bewust gekozen voor de fundexpaal. 
Dit is dus géén heipaal en deze wordt dus ook niet geslagen. Het voordeel van deze palen is 
dat dit nagenoeg geluidloos uitgevoerd kan worden. 
 



   
 
 

 
Op deze foto ziet u de wapening voor een 
funderingsbalk en het achterste gedeelte van de 
bekisting, de houten plaat. De zilverkleurige 
sterretjes, genaamd: afstandhouders, zorgen 
ervoor dat de betondekking correct is. 
 
Betondekking is nodig om ervoor te zorgen dat het 
beton niet versneld kan breken of scheuren, 
waardoor de wapening niet meer beschermd wordt. 
Ook zorgt de betondekking ervoor dat de 
brandwerendheid van de betonconstructie 
gewaarborgd wordt, een normale dekking heeft 
een brandwerendheid van ca. 60 minuten. 
 
 
 

 
Hier ziet u de opbouw van de stelling voor de fundexpalen. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de bouw van het Huis voor de Stad? Kijk dan op de website van 
de Gemeente Helmond: https://www.helmond.nl/huisvoordestad  
Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u iets melden? Neem dan contact op via 
e.mertens@mertens-weert.nl of 0495-579751. 
 
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 Bouwatch: (088) 118 18 00. 
 


