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Beiiandeld door Fianne van der Veeken, Zuidas. 
Onderwerp Start werkzaamheden pand Goede Doelen Loterijen, Beethovenstraat/Prinses 

Irenestraat 

Geachte heer/mevrouw, 

Het kantoorpand op de hoek van de Beethovenstraat en de Prinses Irenestraat gaan de Goede 
Doelen Loterijen na jaren van leegstand vernieuwbouwen tot -op dit moment- het meest 
duurzame gerenoveerde gebouw van Nederland. Het bestaande gebouw is sterk verouderd en 
voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheids- en architectonische eisen. Ook de openbare 
ruimte wordt flink opgeknapt. 

Duurzaam 
Het gebouw naar een ontwerp van architectenbureau Benthem Crouwel wordt verbouwd volgens 
het duurzaamheidslabel BREEAIVI Outstanding, zoals meerdere gebouwen in Zuidas. Er is 
aandacht voor gebruik en hergebruik van materialen (circulaire economie), energieprestatie, 
klimaatbestendigheid door waterberging en de toepassing van groen in en op het gebouw. 
Daardoor werken de medewerkers van de Goede Doelen Loterijen straks in een water- en 
energieneutraal gebouw. Zo wordt bijvoorbeeld het regenwater opgevangen in de daktuin. Het 
water dat overblijft voert naar een opslagbassin. Dit water wordt gebruikt om het toilet mee door 
te spoelen en voor de sprinklerinstallatie. 

Publieke functie 
De ingang wordt verplaatst naar de Beethovenstraat. Hier ontstaat een publiek plein, een 
levendige plek die open is ook voor u als buurtbewoner, voor bijvoorbeeld een kopje koffie of een 
bezoek aan een expositie van een van de goede doelen projecten. Het ontwerp past binnen de 
uitgangspunten van het concept uitvoeringsbesluit om gebouwen zoveel mogelijk te omringen 
met groen. Het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte zal de komende maanden 
worden uitgewerkt. Het concept uitvoeringsbesluit is hiervoor het uitgangspunt. 

Een routebescfirijving vindt u op www.zuidas.nl. 
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Start werkzaamheden 
De aannemer, JP van Eesteren, start begin oktober met de eerste werkzaamheden. Naar 
verwachting is de verbouwing eind 2^ kwartaal 2018 afgerond en verhuizen de Goede Doelen 
Loterijen naar hun nieuwe kantoor. Parallel aan de verbouwing starten wij met de herinrichting 
van de openbare ruimte. NatuuHijk zouden we omwonenden graag willen toezeggen dat zij hier 
niets meer van gaan merken, maar dat kan niet: bouwen gaat helaas gepaard met hinder. 

Afsluiting fietspad 
De aannemer start met het inrichten van het bouwterrein. Omdat de aannemer ook 
werkzaamheden aan de gevel uitvoert aan de zijde van de Strawinskylaan wordt voor uw 
veiligheid het voet- en fietspad aan die zijde versmald. Het fietspad is dan tijdens de bouw 4 meter 
breed, het voetpad 1,5 meter. Daarnaast zullen nog enkele rioleringswerl<zaamheden onder dit 
voet- en fietspad uitgevoerd moeten worden. De werl<zaamheden zullen tijdens de herfstvakantie 
plaatsvinden. Het fietspad is daarom van vrijdagmiddag 14 oktober tot en met 21 oktober 
afgesloten. Hierna is het fietspad weer in gebruik, maar zal er nog tot 23 oktober doorgewerkt 
worden aan de versmalling. 

Het fietspad aan de zijde van de Beethovenstraat behoudt de bestaande breedte. De rijbaan van 
de Prinses Irenestraat blijft gedurende de gehele bouwperiode bereikbaar. Voetgangers zullen 
naar de overzijde (hotel Citizen) worden geleid. 

Stoop 
Zodra het bouwterrein is ingericht begint de aannemer met het slopen van een deel van het 
gebouw. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting twee maanden. De aannemer neemt 
diverse maatregelen om hinder naar de omgeving te beperken. Om de geluidshinder te beperken 
wordt een moderne kraan ingezet en wordt het beton "geknipt" met een grote betonschaar zodat 
het hakken van beton zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ter voorkoming van stof wordt het 
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gesloopte beton gesproeid en is de betonschaar uitgerust met een sproeier. Om trillingen te 
beperken wordt een kraan ingezet met een lange arm (giek) zodat het heen en weer rijden wordt 
beperkt. Het werk vindt plaats van maandag tot en met zaterdag, tussen 7.00 en 19.00 uur. 

Bouw 
IVIedio november start de aannemer met het maken van de kelder en brengt ze damwanden aan. 
Deze worden de grond in gedrukt, zodat trillingen en geluidshinder wordt beperkt. Tegen het 
einde van het jaar worden de funderingspalen de grond ingeboord, zodat ook hierbij trillingen en 
geluidshinder wordt beperkt. 

Vervolg en vragen 
De aannemer zal u over het vervolg van de werkzaamheden verder informeren over enkele 
maanden. Mocht u in de tussentijd nog vragen, opmerkingen of suggesties over de bouw en 
bouwplaats hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvoerders op locatie. Dit zijn Jan de 
Boer en Marco van Veen. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. U kunt hen bereiken via 
telefoonnummer 06 0610201656. U kunt ook een email sturen naar 
goededoelenloterijen(a)Jpvaneesteren.nl. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie. 

Voor het melden van calamiteiten kunt u het algemene telefoonnummer van de aannemer bellen 
0900 824 3473. Zij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.. 

Voorvragen of opmerkingen inzake projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen met 
omgevingscoördinator Gemeente Amsterdam Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 0612 345 
105 of mailen naar omgevingscoordinatie(a)zuidas.nl. De gemeente Amsterdam, Zuidas, is geen 
opdrachtgever van de bouw van de kantoor- en woongebouwen, maar heeft een coördinerende 
rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. 

Projectmanager Zuidas 




