
Aan bewoners en ondernemers die wonen aan de ventweg in 
de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en Cornelis 
Dopperkade

Geachte heer/mevrouw,

Waternet beheert het riool in Amsterdam en zuivert het afvalwater. In uw buurt ligt 
een verouderd riool dat we in 2019 willen vervangen. Dit riool ligt onder de 
(westelijke) ventweg van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en de 
Cornelis Dopperkade. Wij hebben u hierover in december 2017 al geïnformeerd en 
willen u nu laten weten hoe ver we zijn met de voorbereidingen.

Definitief tracé
Wij hebben het onderzoek afgerond over de plek waar het nieuwe riool kan liggen. 
Tijdens de informatieavond in december 2017 was dit namelijk nog niet helemaal 
duidelijk. Wij hebben gekeken naar wat er technisch haalbaar was en hebben hierbij 
de opmerkingen/suggesties tijdens de informatieavond in december 2017 
meegenomen. Het nieuwe riool komt nu onder het fietspad tussen de ventweg en de 
Beethovenstraat, zodat niet alle bomen gekapt hoeven te worden. Zie kaartje in 
bijlage 1.

Wat betekent dit voor de bomen?
Helaas kunnen niet alle bomen blijven staan. In totaal moeten we 20 bomen langs de 
Beethovenstraat kappen. Deze bomen hebben al een mindere groei. De twee 
gezonde bomen bij de brug Zuider Amstelland blijven behouden, evenals alle bomen 
langs de ventweg. Nadat we het riool hebben aangelegd, planten we nieuwe bomen 
(platanen) op dezelfde plek terug. Hierbij zorgen we er ook voor dat de nieuwe 
bomen een betere groeiplek krijgen door meer ruimte te geven aan de wortels. 
Volgens de huidige planning willen we de bomen in de herfst van 2019 kappen. Wij 
vragen hier eind november 2018 een kapvergunning voor aan. Zodra de gemeente 
Amsterdam de vergunning heeft verleend, wordt dit gepubliceerd en ter inzage 
gelegd.

Waarom een nieuw riool?
Bij de ontwikkeling van de Irenebuurt is in de jaren ’50 een transportriool onder de 
ventweg aangelegd. Dit riool zorgt ervoor dat al het afvalwater uit de wijk en 
omliggend gebied wordt afgevoerd. Het riool is inmiddels 65 jaar oud en heeft 
daarmee haar technische levensduur bereikt. De onderheide constructie van het riool 
is niet meer standvastig en dat heeft in de loop der jaren tot een afname van de 
huidige capaciteit geleid. Daarnaast hebben we te maken met de ontwikkelingen van 
de Zuidas, waarvoor ook extra capaciteit nodig is. Om het riool toekomstbestendig te 
maken, is het daarom belangrijk dat het riool zo spoedig mogelijk wordt vervangen en 
vergroot.

Planning
We voeren de werkzaamheden uit tussen april 2019 en augustus 2020 en beginnen 
met het verleggen van kabels en leidingen. Tussen april 2019 en oktober 2019 
vinden er werkzaamheden plaats in de ventweg. Tussen oktober 2019 en augustus 
2020 leggen we het nieuwe riool aan. Wij houden u hiervan op de hoogte.
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Bijlage 1: Tracé nieuw riool
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Aanbrengen vuilwater- en hemelwaterriool 
en legen diverse kabels en leidingen

Te kappen bomen t.b.v. werkzaamheden 

Te handhaven bomen in projectgebled


