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Start werkzaamheden fietsparkeergarage Vijfhoek

Beste bewoner of ondernemer,
Graag informeren we u over de bouw van de nieuwe fietsparkeergarage bij de Vijfhoek, het
parkje op de kop van de Minervalaan. In december 2016 starten hier de eerste
voorbereidende werkzaamheden. Met deze brief informeren wij u graag nader hierover en
nodigen we u uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 29 november vanaf
19.30 uur in de Thomaskerk.

Waarom een nieuwe fietsparkeergarage?
Door de groei van Zuidas en het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid maken wij
meer fietsparkeerplekken. Tegelijkertijd verdwijnen er binnenkort een flink aantal
fietsparkeerplekken vanwege de bouwwerkzaamheden voor het project Zuidasdok: het
verbreden en deels ondergronds brengen van de zuidelijke A10.
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De te bouwen fietsparkeergarage Vijfhoek gaat 3500 fietsparkeerplekken opleveren. Samen
met de ondergrondse stallingen op het Zuidplein (capaciteit 2700) en het Gustav
Mahlerplein (capaciteit 3000) proberen wij deze fietsparkeerplekken te compenseren. Elke
ondergronds gestalde fiets geeft geen bovengrondse overlast.
Bouwen met zo min mogelijk hinder
In juli 2016 is aannemer Van Boekel Zeeland BV geselecteerd. De aannemer is naast de
bouw van de fietsparkeergarage ook verantwoordelijk voor het ontwerp. Van Boekel
Zeeland BV scoorde in de aanbesteding hoog op een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en
beperking van overlast tijdens de bouw.
Het ontwerp kenmerkt zich door een ruimtelijke uitstraling, licht en het gebruik van
opvallende lichtkunstobjecten in de stalling. Om te kunnen bouwen met zo min mogelijk
hinder worden meerdere maatregelen getroffen.
Zo bouwt de aannemer het dak van de fietsparkeergarage zo snel mogelijk zodat de
openbare ruimte boven de staling eind 2017 al kan worden ingericht. De fietsparkeergarage
wordt dan ondergronds afgebouwd. Soortgelijk aan de manier waarop de
fietsparkeergarage Gustav Mahlerplein is gebouwd. In het ontwerp van de openbare ruimte
staat een hoogwaardige inrichting centraal: bomen, groenstroken, een vijfhoekig grasveld ,
speelgelegenheid en een natuurstenen bestrating met zitelementen.
Wij gebruiken geluidsarme bouwtechnieken. De aannemer probeert de ruimte rondom het
werkterrein toegankelijk te houden voor voetgangers en fietsers.
Planning
Medio december vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats. Voor de bouw
van de fietsparkeergarage worden alle bomen op de Vijfhoek gekapt en worden de struiken
en hagen verwijderd. Een aantal taxussen krijgt een nieuwe plek in het Beatrixpark. Na het
verwijderen van het groen wordt het fietspad een tweerichtings fietspad en worden de
vuilcontainers verplaatst.
In het eerste kwartaal van 2017 worden de kabels en leidingen in de grond verplaatst. In
april 2017 start de daadwerkelijke bouw van de fietsparkeergarage en volgens wordt de
fietsparkeergarage in april 2018 geopend.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 29 november 2016 organiseren we een informatiebijeenkomst waar we u graag
meer vertellen over de werkzaamheden en al uw vragen beantwoorden. Van Boekel
Zeeland BV is ook aanwezig om kennis te maken met de bewoners. De bijeenkomst is in de
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie/thee. De
bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.
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Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, stel deze dan gerust. U kunt
hiervoor terecht bij de omgevingsmanager van de aannemer, Jeanette Quak, zij is
bereikbaar via 06 1048 9697 of metmij@icnet.nl
Vanuit de gemeente Amsterdam, Zuidas is omgevingsmanager Bart van Eijk het eerste
aanspreekpunt, hij is bereikbaar via 06 2168 9495 of omgevingscoordinatie@zuidas.nl
Meer informatie vindt u op
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/fietsparkeergarage/
en door het volgen van Twitter www.twitter.com/zuidasamsterdam en Facebook
https://www.facebook.com/zuidas
Met vriendelijke groet,
Elian Ineke
Projectmanager
Zuidas

