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Geachte heer/mevrouw, 

 

In het Zuidas deelgebied Beethoven, gelegen tussen de drie 

gebouwen van Akzo Nobel, Stibbe en het Sint Nicolaaslyceum aan de 

zuidkant en Kapel & Convict aan de noordkant, worden de komende 

jaren twee woongebouwen ontwikkeld. Ook aan de gebouwen van 

Kapel & Convict wordt vanaf eind dit jaar gewerkt. Om deze locaties 

goed en veilig bereikbaar te maken voor bouwverkeer, leggen we een 

bouwweg in het gebied aan. De aanleg van deze bouwweg vindt 

plaats tussen maandag 13 september en vrijdag 8 oktober a.s.  

 

Locatie bouwweg 

De bouwweg sluit aan op de C. Neefestraat, en loopt verder langs het 

talud van de A10 het gebied Beethoven in. De weg wordt 6,5 meter 

breed en geheel geasfalteerd. De bouwweg zal in gebruik blijven 

totdat de bouwactiviteiten afgerond zijn, naar verwachting eind 2025. 

Op het kaartje op de achterzijde van deze brief ziet u de bouwweg 

ingetekend.  

 

Verkeersmaatregelen tijdens de aanleg 

Tijdens de aanleg van de bouwweg maakt het werkverkeer gebruik 

van de C. Neefestraat. Er rijdt geen werkverkeer over de fietspaden. 

Tijdens de ochtend- en avondspits (8:00 - 9:30 uur en 16:30 - 18:00 

uur) rijdt er geen werkverkeer. 

Het fiets- en voetpad over het Beethovenplein (vanuit de tuin bij Akzo 

Nobel) is tussen 20 september en 1 oktober afgesloten. In de week 

van 13 september en 4 oktober is dit pad wel geopend.  

Het voetpad langs het talud van de A10 (tussen de C. Neefestraat en 

de RAI) is tussen 13 september en 8 oktober afgesloten. Fietsers en 

voetgangers kunnen tijdens de aanleg van de bouwweg te allen tijde 

gebruik blijven maken van de Prinses Irenestraat. Na 8 oktober, als de 

bouwweg is aangelegd, zijn alle fiets- en voetpaden weer 

toegankelijk. 
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 Ontwikkelingen 

De bouwweg is noodzakelijk voor drie ontwikkelingen in dit gebied. Vanaf dit najaar worden de 

gebouwen Kapel & Convict verbouwd. De gebouwen worden geschikt gemaakt voor de huisvesting van 

een dependance van het Conservatorium van Amsterdam. Naar verwachting neemt het Conservatorium 

eind 2022 haar intrek in de gebouwen. 

Op kavel 6&7 komt een appartementengebouw met ongeveer 300 woningen en een ondergrondse 

parkeergarage. Op de begane grond komen voorzieningen. De bouw vindt waarschijnlijk plaats tussen 

zomer 2022 en eind 2024. 

Op kavel 2 komt een appartementengebouw met zo’n 150 woningen en een ondergrondse 

parkeergarage. Voor de bouw van deze woningen moet nog een tender gestart worden. Dit zal 

waarschijnlijk dit najaar gebeuren. De bouw van deze woningen zal plaatsvinden tussen begin 2024 en 

eind 2025. 

 

Informatie 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wilt u meer informatie over de projecten in uw omgeving, 

binnen de Zuidas of over Zuidasdok? Kijk op www.zuidas.nl of neem contact op met het 

informatiecentrum: 0800 - 5065. 

 

Met vriendelijke groet, 

Zuidas 

 

Eline Slot 

Projectmanager Beethoven 


