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Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Fra ncisca neessenstraat 16

2065 AR HAARLEMMERLIEDE

Schiphol, 30 januari 2019 Kenmerk: 190130u1/ML RK Betreft: ontwikkelingen bed rijvenpark PolanenPark

Beste bewoners,

Graag informeren wij u overde ontwikkelingen op PolanenPark. Zoals u wellichtal in de pers

heeft gelezen, of op het bedrijvenpark heeft gezien, is het datacenter Cyrusone in december 2018

op de puntkavel met werkzaamheden gestart voor de eerste fase van hun vestigíng. Op

https://www.sadc.nl/cvrusone-breidt-uit-in-nederland/ kunt u meer over deze nieuwe
ontwikkeling en CyrusOne lezen en een artist impression van het gebouw zien.

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de (nog) geplande werkzaamheden

Op de locatie moeten circa 2.000 heipalen zo'n23-26 meter de grond in. Er wordt hard
gewerkt om deze werkzaamheden zo als snel mogelijk af te ronden. Dit duurt naar
verwachting tot halverwege april. Wij realiseren ons dat de heiwerkzaamheden overlast
geven. De aannemer doet er echter alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Heiwerkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur.

Het opbouwen van de stalen gebouwconstructie (framework) start naar verwachting eind

februari en duurt tot het begin van de zomer. Dit zal geen overlast bezorgen.

Als het framework voldoende is opgebouwd, wordt opeenvolgend de gevelbekleding en het
dak geïnstalleerd. Deze werkzaamheden starten naar verwachting half mei.

De technische installaties aan de binnen- en buitenkant van het gebouw worden vanaf het
begin van de zomer geïnstalleerd. Deze werkzaamheden vormen tevens de afronding van het
project. Dit duurt tot het najaar van 2019 waarna het gebouw in gebruik zal worden
genomen.

lndien u meer informatie wilt over de ontwikkelingen op PolanenPark, dan kunt u met mij contact
opnemen via r.knibbe@sadc.nl of telefonisch op 06 - 54 96 57 63.

Met vriendelijke groeten,
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