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Beste bewoner of ondernemer, 
 
Over een jaar is Zuidas een derde ondergrondse 
fietsparkeergarage rijker. Hier is plek voor 3.500 fietsen. Vanaf 
januari zijn wij op de Vijfhoek aan de Prinses Irenestraat 
begonnen met verschillende werkzaamheden, zoals het 
verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn 
nodig ter voorbereiding van de bouw van de ondergrondse 
fietsparkeergarage Vijfhoek. Vanaf begin april 2017 gaan wij echt 
beginnen met het bouw boven en onder de grond.  
 
Planning op hoofdlijnen 
Begin april gaat de aannemer Van Boekel Zeeland BV verder met 
de bouw van de fietsparkeergarage. In oktober 2017 is de 
ruwbouw, zoals de wanden, fundering en het dak grotendeels 
klaar en werkt de aannemer ondergronds verder. Wij willen dan 
een deel van de openbare ruimte weer aan u ‘teruggegeven’. 
Terwijl wij ondergronds verder bouwen is er bovengronds nog wel 
voor een deel bouwterrein in gebruik.  
 
Definitieve inrichting maaiveld (openbare ruimte) 
Bij besluitvorming over het uitvoeringsbesluit Strawinsky besloot 
de gemeenteraad het fietspad op een andere plek te leggen dan 
in het oorspronkelijke ontwerp stond. Daarom werken wij nu hard 
aan een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte. Het lukt ons 
niet om het maaiveld meteen in oktober definitief in te richten. 
Na oplevering in april 2018 richten wij het maaiveld definitief in.  
 
Wat merkt u de komende weken van de werkzaamheden?  
Bij het gunnen van de opdracht hebben wij erop gelet dat de 
aannemer gebruik maakt van geluidsarme bouwmethoden. Zo 
boort de aannemer de funderingspalen en worden de damwanden 
gedrukt (voor de bouwkuip), in plaats van getrild. Toch is het 
mogelijk dat de ‘drukmethode’ niet overal lukt. De aannemer valt 
dan terug op de overlast gevende triltechniek om de damwand op 
diepte te krijgen. In dat geval informeren wij u opnieuw per brief 
en via www.zuidas.nl.  
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Werkzaamheden de komende weken  
Plaatsing bouwschutting       vanaf eind maart  
Drukken (en waar nodig trillen) van damwanden    begin april- half mei 
Drukken damwanden zijde Zuidplein (omleiding fietsers)   28 april- 11 mei 
Boren funderingspalen       half april- half mei 
Bouw voetgangers entree onder het viaduct Strawinskylaan  vanaf eind april 
Uitgraven bouwkuip       begin mei- eind juni  
Storten keldervloer       vanaf mei 
Bouw torenkraan       half mei 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden leiden wij fietsers en voetgangers om het werk heen. Uiteraard blijft 
het Zuidplein goed bereikbaar, maar wij vragen wel aandacht voor de omleidingen. Voor het 
autoverkeer gelden geen omleidingen.  
Omdat de fietsparkeergarage ondergronds wordt gebouwd voeren wij veel grond af.  
Dit levert veel bouwverkeer op. Dit bouwverkeer leiden wij door de Prinses Irenestraat. Het 
bouwverkeer rijdt maximaal 20 km per uur en verlaat stapvoets het bouwterrein. Verder is er geen 
bouwverkeer toegestaan tussen 8.00-9.00 uur en 17.00-18.00 uur.  
 
Kappen en verplanten groen 
Voor het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer staan vijf berkenbomen. Deze vijf 
bomen kappen wij in de maand april. Hiervoor is een kapvergunning verleend. Ook verwijderen wij 
enkele taxussen, waarvan wij er een verplanten. De werkzaamheden voeren wij uit in de maand 
april. De bomen en taxussen verwijderen wij om de bouwwerkzaamheden veilig te kunnen 
uitvoeren. Na de oplevering van de fietsparkeergarage in april 2018 brengen wij groen terug in de 
openbare ruimte.  
 
Grondwaterstand 
De aannemer is bekend met de zorgen over de effecten van de bouw op de grondwaterstand. Van 
Boekel Zeeland BV monitort tijdens de werkzaamheden de grondwaterstand en past de 
werkzaamheden aan als dat nodig is.  
 
Werkdagen en werktijden  
De aannemer werkt van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Op zaterdag 
verricht de aannemer alleen werkzaamheden die weinig overlast veroorzaken. Het kan incidenteel 
voorkomen dat de aannemer buiten de aangegeven werktijden werkt. Mocht dit voorkomen dan 
informeren wij u hier van tevoren over.  
 
Meer informatie, vragen en klachten 
Mocht u werkzaamheden zien die tegenstrijdig zijn met de informatie in deze brief of andere 
vragen of klachten hebben, laat het ons dan weten. U kunt terecht in het ‘Amsterdam Zuidas, 
Informatiecentrum’ of via de website www.zuidas.nl. Het Informatiecentrum vindt u in de centrale 
hal van het World Trade Center. Bellen naar 0800-5065 (24/7) en mailen (info@zuidas.nl) kan 
natuurlijk ook.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amsterdam Zuidas 

 

Bart van Eijk, Omgevingsmanager 


