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Geachte heer/mevrouw, 

 

In het gebied Strawinsky, tussen de Beethovenstraat, de 

Parnassusweg, de Prinses Irenestraat en de A10, wordt volop gewerkt 

aan de ontwikkeling van de Zuidas. Met deze brief geven wij u een 

update van actuele werkzaamheden in dit gebied.  

 

Werkzaamheden Strawinskypad 

Vanaf 1 juli tot en met januari 2020 wordt er gewerkt aan het 

Strawinskypad tussen de Vijfhoek en de Parnassusweg, en aan het 

aansluitende fietspad onder de Parnassusweg door richting de nieuwe 

rechtbank en richting de Fred. Roeskestraat (zie het kaartje op de 

achterzijde van de andere pagina voor het werkgebied). Het 

Strawinskypad krijgt zijn definitieve inrichting in rood asfalt, en we 

leggen oversteekplaatsen (zebrapaden) aan ter hoogte van de 

Vijfhoek. Ook voeren we werkzaamheden uit aan het talud langs het 

Strawinskypad als voorbereiding op het planten van extra bomen en 

groen in het talud in de komende winter. 

 

Voorafgaand aan het asfalteren worden verschillende kabels en 

leidingen (onder andere voor 2Amsterdam en voor toekomstige 

ontwikkelingen in de Prinses Irenestraat) aangelegd. Het 

Strawinskypad en het fietspad langs de Parnassusweg zijn gedurende 

deze periode gefaseerd afgesloten. We werken in fases zodat er 

alleen noodzakelijke afsluitingen zijn. Fietsers en voetgangers worden 

door middel van borden omgeleid. Ook worden verkeersregelaars 

ingezet. Tijdens het werk blijven de bedrijven en woningen in het 

gebied bereikbaar. 
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Vervangen bomen Zuidplein 

Op het Zuidplein staan al vele jaren bomen in ruime boombakken. Deze bomen doen het over het 

algemeen goed. Toch zijn, waarschijnlijk mede als gevolg van de droge zomer van vorig jaar, 8 bomen 

dood. Deze worden op 6 juli verwijderd. We onderzoeken wat de precieze oorzaak hiervan is. Voordat de 

bomen in het komend plantseizoen weer aangeplant worden, zullen de bakken opnieuw ingericht 

worden met nieuwe goede grond en wordt het (ondergrondse) watersysteem gecontroleerd.  

 

Vervanging gasleiding Prinses Irenestraat door Liander 

In de Prinses Irenestraat, tussen de Vijfhoek en de Thomaskerk, vervangt Liander tussen 15 juli en 2 

augustus een gasleiding. Deze gasleiding voorziet het WTC van gas. Helaas is gebleken dat de capaciteit 

van dit deel van de gasleiding te klein is en daarom niet goed aansluit op de nieuwe gasleiding die tijdens 

de herinrichting van het eerste deel van de Prinses Irenestraat is aangelegd. De leiding wordt daarom 

vervangen door een grotere leiding. De werkzaamheden zijn zodanig gefaseerd dat de doorgang voor alle 

soorten verkeer over de Prinses Irenestraat altijd open is. Verder voert Liander de werkzaamheden uit in 

de zomervakantie zodat er minder verkeer is in de straat. Helaas moet een deel van de tijdelijke 

groenstrook grenzend aan de Vijfhoek open en wordt de beplanting weggehaald. Deze kan pas weer 

worden terug gepland in het volgend plantseizoen (voorjaar van 2020). Het vervangen van de gasleiding 

heeft geen invloed op de gasvoorziening in de Prinses Irenebuurt. Voor vragen over de uitvoering van de 

werkzaamheden kunt u terecht op www.liander.nl/werkzaamheden.  

 

Werkzaamheden rond nieuwe toren WTC 

Voor de bouw van de nieuwe toren van het WTC worden in de zomer werkzaamheden uitgevoerd buiten 

het bouwterrein in het kader van de waterhuishouding van de bouwput. Er wordt een tijdelijke 

waterafvoerleiding aangelegd tussen het bouwterrein en de berm van de A10 ter hoogte van AKZO. Deze 

waterafvoer zal ongeveer een jaar in bedrijf zijn. Voor de aanleg van deze tijdelijke afvoer wordt een buis 

geplaatst onder het fietspad van de Beethovenstraat, dit zal ongeveer een week duren. Fietsers kunnen 

tijdens het plaatsen van de buis wel gebruik maken van het fietspad. Ter plaatse worden zij om de 

werkzaamheden heen geleid. 

 

Werkzaamheden tramrails Strawinskylaan 

Tot 30 juni voert het GVB onderhoudswerkzaamheden uit (las- en slijpwerk) aan de tramrails op de 

Strawinskylaan. Deze werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd (tussen 00.30 en 5.30 uur) omdat de 

tram dan niet rijdt. Deze werkzaamheden kunnen in de directe omgeving voor geluidsoverlast zorgen. 

Voor het werken in de nacht heeft het GVB ontheffing. Voor vragen over dit werk kunt u terecht bij het 

GVB, telefonisch via 0900 – 8011 of kijk op www.gvb.nl/klantenservice. 

 

Fietsen 

In het najaar start de verbouwing van de fietsenstalling Zuidplein waardoor deze volledig dicht gaat. De 

vloeren, wanden en plafonds worden opgeknapt en installaties vernieuwd. De overkappingen boven de 

rolbaan krijgen een modernere uitstraling. Ook komt er een systeem in de stalling dat signaleert waar en 

hoeveel plekken er nog vrij zijn. Tijdens de sluiting verwijzen we fietsers in Zuidas naar de 

fietsparkeergarage Strawinskylaan en Mahlerplein.  

In de afgelopen periode hebben we fietscoaches ingezet om fietsers te verwijzen naar de ondergrondse 

garages zodat er minder fietsen op de stoep geparkeerd worden.  

 

 

http://www.liander.nl/werkzaamheden
http://www.gvb.nl/klantenservice


 

Werk Waternet in de Beethovenstraat  

Waternet is dit voorjaar gestart met het vervangen van het diepriool in de Beethovenstraat, tussen het 

Zuideramstelkanaal en de Prinses Irenestraat. Het huidige riool wordt vervangen en komt grotendeels 

onder het fietspad langs de ventweg te liggen. Dit werk zal tot augustus 2020 duren. Heeft u vragen over 

dit werk? Dan kunt u mailen naar beethovenstraat@waternet.nl.   

 

Warmtenet NUON 

In de periode tot januari 2020 gaat NUON de bestaande oostelijke en westelijke warmtenetwerken op 

elkaar aansluiten. Dit gebeurt in zuid, langs de Stadionkade naar de Riekerhaven. NUON is inmiddels 

gestart met de werkzaamheden. Heeft u vragen over dit werk? Neemt u dan contact op met aannemer 

DENYS via contact-asc@denys.com. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op www.asc-

denys.nl. 

 

Leefbaarheid 

Rond de Prinses Irenebuurt – in het hart van de Zuidas – wordt al lange tijd volop gewerkt. Niet alleen de 

ontwikkeling van nieuwe gebouwen, maar ook het werk aan bijvoorbeeld infrastructuur en 

nutsvoorzieningen legt een grote druk op de buurt. Wij realiseren ons dat bewoners en gebruikers van 

de Irenebuurt door deze verschillende werkzaamheden, en de cumulatie hiervan, overlast ervaren. 

Hoewel overlast in dit gebied in ontwikkeling nooit te voorkomen is, willen wij u laten weten dat wij er 

oog voor hebben en ons in spannen deze overlast aanvaardbaar te houden. Wij maken hiervoor 

afspraken met ontwikkelaars en aannemers over werktijden en werkwijzen en proberen hierop zo goed 

mogelijk te handhaven. Ook zijn er verschillende overleggen met de buurt om tot acceptabele afspraken 

hierover te komen. Mocht u onacceptabele overlast ervaren, meldt u dit dan via ons informatiecentrum, 

via onderstaand telefoonnummer. 

 

Meer informatie 

Wij hopen u met deze nieuwsbrief een duidelijk overzicht te hebben gegeven van de komende 

werkzaamheden in het gebied Strawinsky. 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 

 

 

 

Fianne van der Veeken 

Projectmanager Strawinsky 
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Afbeelding: werkterrein Strawinksypad e.o. 


