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Behandeld door Anneke de Jong 
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Onderwerp Werkzaamheden in Gershwin 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag informeren wij u over de start van de bouw van twee kantoren aan de 
Beethovenstraat en de overige werkzaamheden bij u in de buurt. 

Wat wordt gebouwd? 
Aan de Beethovenstraat tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan komen de 
kantoorgebouwen 400 en 500 Beethovenstraat Advocatenkantoor Nauta Dutilh vestigt 
zich in 400 Beethovenstraat, op de hoek van de Mahlerlaan. Het gebouw is een ontwerp 
van architectenbureau UN Studio. Hiernaast komt ook een kantoor te staan, 500 
Beethovenstraat en er worden zes stadsvilla's gebouwd. Beide zijn ontworpen door 
architectenbureau Glaus en Kaan. Onder de gebouwen komt een ondergrondse 
parkeergarage. G&S Vastgoed is de ontwikkelaar en G&S Bouw het aannemingsbedrijf 
De opievering van 500 Beethovenstraat staat gepland in het 4^ kwartaal van 2015 en de 
opievering van kantoor 400 Beethovenstraat en de stadsvilla's in midden 2016. 

Impressie van de nieuwbouw aan de Beetliovenstraat: 500 Beetliovenstraat op de voorgrond en 

400 Beethovenstraat op de achtergrond. 
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Welke werkzaamheden vinden voor de bouw van 400 (kavel 2a) en 500 Beethoven 
(kavel 1a) de komende maanden plaats en wat merkt u ervan? 
• Begin december zet de aannemer de bouwhel<l<en neer, richt hij het bouwterrein in en 

komt er een l<eet te staan. 
• In verband met de bouwactiviteiten vervalt de mogelijkheid tot parkeren vanaf begin 

december. 
• Vanaf begin december tot medio januari 2014 (met uitzondering van twee weken rond 

de Kerst en oud & nieuw) worden er damwanden in de grond getnld. Dit kan 
geluidhinder opieveren. Van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2014 
vinden ergeen werkzaamheden plaats i.v.m. de kerstvakantie. 

• Begin januari 2014 wordt het intrillen van damwanden voortgezet. Aansluitend kan de 
bouwput worden ontgraven en voeren vrachtwagens het zand af. De aan- en afvoer 
van vrachtwagens en overig bouwmateriaal gebeurt via de De Boelelaan. 

• Eind februari / maart beginnen de heiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden leveren 
geluidshinder voor de omgeving op. 

Impressie plattegrond toekomstige situatie 

Wat gebeurt er nog meer? 
Vanaf begin december 2013 is de dam in De Boelegracht naast het Crowne Plaza hotel 
afgesloten. De kade en het maaiveld bij nieuwbouw Opzuid en Crowne Plaza hotel 
worden aangelegd. Naar venwachting is dit werk in februari 2014 gereed. Voetgangers en 
fietsers kunnen de Lex van Deldenbrug gebruiken. 
In oktober bent u gemformeerd over de start bouw van de woningen (900 Mahler) en het 
kantoor (1000 Mahler) op de hoek van de Gustav Mahledaan en de Buitenveldertselaan. 
De bouw is inmiddels gestart. 

Werktijden 
De aannemers hebben een vergunning om van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 
uur en 19.00 uur te werken. Als het nodig is buiten deze uren te werken, ontvangt de 
directe omgeving van te voren informatie. 

Planning 
Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen de voortgang van het werk beinvloeden. 
Alle genoemde data zijn daarom onder voorbehoud. Als er grote veranderingen optreden, 
wordt u hierover gemformeerd. 
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Contact 
• Bij vragen over de bouwwerl<zaamheden van 400 en 500 Beetliovenstraat l<unt u 

doordeweeks terecht bij de hoofduitvoerder Eric Slabber, telefoon 06 21 502 682. 
• Bij vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen 

met omgevingscoordinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 12 345 
105 of mailen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. De gemeente Amsterdam, 
Dienst Zuidas, is geen opdrachtgever van de bouw van de kantoor- en 
woongebouwen, maar heeft een coordinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in 
Zuidas. 

Meer informatie 
• Actuele informatie en eerder verstuurde informatiebrieven inzake Gershwin kunt u 

vinden op www.zuidas.nl bij deelgebied Gershwin. 
• G&S Bouw is aangesloten bij de Stichting Bewuste Bouwers. Zij hebben aandacht 

voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu. Wilt u meer weten? Kijk 
voor informatie op www.bewustebouwers.nl/omwonenden 

Met vriendelijke groet. 

drs. S. Thesing 
projectmanager Zuidas 




