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Geachte bewoners en ondernemers, 

 

Vanaf maandag 2 maart 2020 starten onderhoudswerkzaamheden aan de Stadionkade tussen de 

Parnassusweg en de Michelangelostraat. 

 

Wat gaan we doen? 

 De gemeente vervangt  het asfalt in de rijweg door klinkers. Ook het trottoir en de 

parkeerplaatsen worden vernieuwd. 

 Liander vervangt de gasleidingen. 

 

Planning 

De werkzaamheden starten maandag 2 maart 2020 en duren tot en met oktober 2020. We 

werken in 2 fases, zoals op de onderstaande kaart staat.  

 Fase 1 - Watteaustraat t/m Michelangelostraat - 2 maart t/m juni 2020 

 Fase 2 - Parnassusweg t/m Watteaustraat - juli  t/m oktober 2020 

De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

 
 

Bereikbaarheid  

De Stadionkade blijft bereikbaar voor voetgangers. Overig verkeer wordt omgeleid via de 

Stadionweg. Per fase kunnen deze omleidingen wijzigen. 
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Parkeerplaatsen en fietsrekken 

Parkeerplaatsen en fietsrekken zijn gefaseerd niet beschikbaar. Dit wordt van tevoren aangegeven 

met borden. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, geven wij de parkeerplaatsen en fietsrekken 

weer vrij. Als u een gehandicaptenparkeerplaats heeft, nemen wij met u contact op voor een 

alternatieve locatie. Parkeerplekken met laadpalen voor elektrische auto’s zijn gefaseerd niet 

beschikbaar. 

 

Snoeit u uw groen? 

Voor een soepel verloop van de werkzaamheden vragen wij u om overhangend groen in uw 

(gevel)tuin te snoeien. Losse plantenbakken en terrasmeubilair moet u verwijderen. Al het 

overhangend groen dat niet is gesnoeid, zal de gemeente snoeien. 

 

Afval 

Als de ondergrondse afvalcontainers niet gebruikt kunnen worden, plaatsen we vervangende 

bovengrondse containers. Dit geven we met borden aan. Voor vragen over afval kunt u bellen naar 

14 020. 

 

Veiligheid 

Veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden staat hoog in het vaandel bij de gemeente. 

Daarom vragen we u te houden aan de voorschriften en u te houden aan de instructies op de 

borden. 

 

Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan van den Brink, toezichthouder, telefoon 06 5199 0687 

of Lars de Vries, assistent projectleider, telefoon 06 1481 8954. 

Ook kunt u mailen: go-wegenzuid@amsterdam.nl. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u enige hinder en overlast ondervindt van de werkzaamheden en 

doen er alles aan om deze zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Linda Weber 

Projectleider Groot Onderhoud Wegen Zuid 
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