Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
Introductie van Share
Vordering van de bouw
Website
Contact tijdens de bouw

Beste Lezer:
Via deze nieuwsbrief houden de
ontwikkelaars van Park 20|20 u op de
hoogte over het project SHARE dat op dit
moment gerealiseerd wordt op het Park.
Augustus 2019 - #1

Introductie
Met de bouw van SHARE hebben we wederom een mijlpaal behaald in de ontwikkeling van Park 20|20 waar
wij erg trots op zijn. SHARE is inmiddels het 9e gebouw op Park 20|20 en, na NOW, het tweede multi-tennant
gebouw. In SHARE komt al onze kennis samen die wij bij de bouw van eerdere circulaire panden op Park
20|20, en daarbuiten, hebben opgedaan. Zo zullen ook in SHARE de liften in een leaseconstructie als Product
as a Service aangeboden worden. En het atrium dak wordt, net als bij eerdere panden op het park, weer
voorzien van geïntegreerde PV cellen. Er wordt veel aandacht besteedt aan de interne luchtkwaliteit van het
gebouw terwijl tegelijkertijd de installatie daarvoor, net als de overige installaties, uiterst flexibel worden
uitgevoerd. Daardoor kan er optimaal rekening gehouden worden met de individuele wensen van
toekomstige gebruikers van SHARE.

Impressie ontwerp SHARE

Vordering van de bouw
Na een voortvarende start in het laatste kwartaal van 2018 zijn in de afgelopen maanden de twee
ondergrondse parkeerlagen aangelegd en is er een begin gemaakt met de staalconstructie van de
bouwlagen.
Na een periode van rust op de bouwplaats vanwege de bouwvak, maken we ons op voor de start van de
afbouw de aansluiting van SHARE op het bestaande park. Een ingewikkelde klus waarbij nieuwe en
bestaande infrastructuur en installatietechniek één moeten worden. Zo wordt het gebouw in de komende
weken aangesloten op de collectieve WKO installatie van het park.
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Zomerrust op de bouwplaats

De totale bouwperiode SHARE zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. De oplevering staat gepland in
juli 2020.
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Nieuwe website en updates via LinkedIn
Er wordt niet alleen fysiek aan het nieuwe gebouw gewerkt maar ook online. Er is dan ook een volledig
nieuwe website voor SHARE opgezet. Wilt u een gedetailleerd beeld van hoe SHARE eruit komt te zien? Kijk
dan op: www.sharebuilding.nl. Via www.linkedin.com/company/sharebuilding kunt u bovendien regelmatig
updates volgen rondom de bouw.

Contact tijdens de bouw
Mocht u vragen hebben over of zaken tegenkomen aangaande de bouw zelf, dan vragen wij u contact op te
nemen met de daarvoor aangestelde contactpersoon, de hoofduitvoerder van IBB Kondor: Stephan Stokman
(T: 06 50 22 32 13, M: sstokman@ibbkondor.nl).
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of als u iemand kent die de nieuwsbrief juist graag wel
zou willen ontvangen dan horen wij dit graag via: www.park2020.com/ - contact

Namens de Ontwikkelaars,

Dave van der Werff
Ontwikkelaar
Delta Development Group
dave.vanderwerff@deltadevelopment.eu
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