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Datum

Beste bewoners en ondernemers,

27 maart 2019
Referentie

Het zal u niet ontgaan zijn dat de bouwactiviteiten gestaag vorderen. Hieronder
weer een update van werkzaamheden die we afgerond hebben en die staan te
gebeuren.

201903-22994

Bouwkuip
Na het inbrengen van alle damwanden en funderingspalen zijn we begonnen met
het uitgraven van de bouwput. We hebben nu meer dan de helft van de bouwput tot
ongeveer 9 meter diep uitgegraven. Tussen de graafwerkzaamheden door hebben
we een stalen buizenframe ingebracht om de bouwput en de Oostelijke toren stabiel
te houden. Vorige week zijn we ook gestart met de betonwerkzaamheden voor de
parkeergarage die we in de bouwput gaan maken.
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Certificering:
ISO 9001
ISO 14001
VCA**
CO2-prestatieladder
FSC (SKH-COC-000471)
PEFC (SKH-PEFC-COC-5238)
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Hotel
Onlangs hebben we ook het laatste gevelelement van de
Skybar op de Westelijke toren gemonteerd. Nu dat gedaan
is kunnen we ook beginnen met het waterdicht maken van
het dak, waarna de installaties op het dak gezet kunnen
worden. Parallel zijn we ook gestart met de afbouw van de
hotelverdiepingen in de toren.
Bouwinformatiesite en informatiebrieven
Voor up-to-date informatie over de bouw van dit project
kunt u terecht op onze bouwinformatiesite
www.wijbouwen.nu/2Amsterdam. Daarnaast ontvangt u
tijdens de bouw informatiebrieven zoals deze, met daarin
de laatste updates over dit project.
Contact
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan gerust via
2Amsterdam@jpvaneesteren.nl of spreek onze
bouwplaatsmanager Eric van Nes aan. Hij is dagelijks te
vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en
nacht bereikbaar op telefoon 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).
Goed om te weten
De gemeente Amsterdam (Zuidas) is geen opdrachtgever van de werkzaamheden
maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Heeft u
vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt? Dan kunt u contact
opnemen met:
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
0800 5065 (altijd bereikbaar)
contact@zuidas.nl
www.zuidas.nl

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

E.W. (Eric) van Nes
Bouwplaatsmanager

