
Bericht van Amsterdam Zuidas 22.12.2017

“Beste buurtbewoner en/of zakelijke gebruiker in Zuidas,
Graag informeren wij u over de werkzaamheden en ontwikkelingen bij u in de buurt.
 

 
De westzijde van Gershwin is bijna helemaal gereed 
Nu de meeste woningbouwcomplexen aan de westzijde van Gershwin gereed zijn, wordt het laatste deel van 
de openbare ruimte ingericht. Waar wordt allemaal gewerkt?
 
Aanleg zittrap en kademuren van de De Boelegracht 
We gaan kademuren bouwen tussen de bouwblokken en de zittrap aan de kop van de De Boelegracht/
Parnassusweg, bij de Gershwin Brothers. We beginnen maandag 15 januari 2018. De zittrap is vergelijkbaar 
met die aan de andere kant van de De Boelegracht, bij de Beethovenstraat. Ook ronden we de verbreding 
van de gracht zelf af.
Wat merkt u ervan? 
In de beginfase van het werk worden palen in de grond geheid. Het heiwerk duurt 2 tot 3 dagen en kan 
geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving.
 
Gershwin Brothers en Loetje
De openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is al ingericht. Op dit moment zijn de eerste bewoners bezig 
met verhuizen naar hun nieuwe woning. De afbouw van Restaurant Loetje loopt door tot maart 2018. Tot die 
tijd zal het aantal aannemersbusjes, verhuiswagens, etc. in de buurt toenemen. De druk op de openbare 
ruimte is daardoor de komende periode groot. Na maart moet alles hier weer enigszins rustiger worden. 
 
Gustav Mahlerlaan
De openbare ruimte aan de Gustav Mahlerlaan ter hoogte van Intermezzo richten we opnieuw in en we zijn 
begonnen bij de ingang van de Albert Heijn. Daarna werken we richting de Leonard Bernsteinstraat. Op dit 
moment wordt de aansluiting van de L. Bernsteinstraat op de Gustav Mahlerlaan aangepakt. Hiervoor is het 
nodig deze af te sluiten tot 22 december. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Vanaf vrijdag 22 december 
is het fietspad ter hoogte Albert Heijn weer in gebruik. Ter hoogte van Xavier schuift vanaf de 2e week in 
januari 2018 het fietspad op naar de rijstrook. Dit doen we zodat fietsers en voetgangers veilig (op 
voldoende afstand) de hoogbouw van Xavier kunnen passeren. De aanleg van het tijdelijke fietspad begint 
maandag 8 januari 2018. Het fietspad blijft zo tot eind 2018.
 



George Gershwinlaan 
Bij het afronden van de inrichting van de openbare ruimte hoort ook het planten van de bomen en daarom 
zijn afgelopen week 27 bomen in de George Gershwinlaan geplant. 
 
Groenbakken in zijstraatjes 
U heeft misschien gezien dat een aantal nieuw aangelegde straatjes, tussen de Gershwinlaan en het water 
van de De Boelegracht, een verdiepte bak hebben waar tijdelijk gras is aangelegd. Het is de bedoeling om 
vanaf het voorjaar met de omwonenden in gesprek te gaan over de definitieve invulling van die bakken. 
 
Gershwinplein
Er staan tien verlichte kerstbomen met daartussenin een bankje op het Gershwinplein. De plaatsing van 
deze kerstbomen is voortgekomen uit de Doe en Denktanks tussen bewoners, ondernemers en gemeente 
over het verlevendigen van het Gershwinplein. We hopen dat de kerstbomen het plein een stukje gezelliger 
maken tijdens de donkere maanden van het jaar.
 
The George en The Gustav
BAM Wonen bouwt twee wooncomplexen naast elkaar. The George, met 47 appartementen tussen de 
George Gershwinlaan en de De Boelegracht. En The Gustav met 144 appartementen tussen de George 
Gershwinlaan en Gustav Mahlerlaan. Informatie over de werkzaamheden en wat u ervan kan merken, zie 
het artikel de bouw van The Gustav en The George .
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Meldt u zich dan via onze nieuwe website www.zuidas.nl aan met uw emailadres. Nadat u zich heeft 
aangemeld, kunt u aangeven hoe vaak en waarover u geïnformeerd wilt worden.
 
Contact en informatie gemeente Amsterdam Zuidas
De gemeente Amsterdam (Zuidas) is geen opdrachtgever van de bouw maar heeft een coördinerende rol bij 
alle bouwwerkzaamheden in de Zuidas. Voor vragen of opmerkingen inzake projecten bij u in de buurt kunt u 
contact opnemen met:
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
0800 5065 (altijd bereikbaar)
contact@zuidas.nl
www.zuidas.nl”
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