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Beste bewoners en ondernemers (dear neighbours), 

 

Het is u vast niet ontgaan: de herontwikkeling van 2Amsterdam vordert gestaag. 

Graag geven we u een update van werkzaamheden die zijn afgerond en vertellen 

we wat er staat te gebeuren in de komende periode. 

 

You have probably noticed that our construction activities are up to speed. 

Here you find an update about the progress so far and about what we will 

do in de upcoming period. 

 

Hotel (Hotel) 

Net voor de zomervakantie is de gevel van de westelijke (hotel)toren volledig 

gesloten. Op het dak zijn installatiecomponenten gemonteerd en de verdiepingen 

zijn volop in de afbouwfase. Begin 2020 starten we met de nieuwbouw van de 

entree van het hotel, deze aanbouw wordt 2 verdiepingen hoog. 

 

Shortly before summer recess we finished the façade of the Western tower. 

On the roof we assembled the main installation components and inside the 

tower the finishing of the guest rooms is ongoing. Early next year we will 

start with the construction of the 2 story high lobby on the ground floor. 
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 Parkeergarage (Parking garage) 

Begin november is de dakvloer van de parkeergarage gestort. Hierop maken nu 

techniekruimten. Later wordt hierop nog een ‘corporate garden’ ingericht. 

 

Early this month we finished the deck of the parking garage. On top of this 

we will construct a technique block. Later a ‘corporate garden’ will be 

realized on top of the deck. 

 

Kantoor (Office) 

Nu de dakvloer van de parkeergarage klaar is, kan de 

ombouw van de oostelijke toren starten. Deze wordt 11 

lagen hoog. Het aanbrengen van de gevel start begin 

volgend jaar. 

 

Now that the construction of the parking garage is 

finished we can start with the construction of the 

Eastern tower. A construction of 11 stories will rise 

around the existing tower. Construction of the 

façade will start early next year. 

 

Van Beinumstraat (Public space) 

In opdracht van Gemeente Amsterdam werken we ook aan 

de inrichting van de openbare ruimte rondom beide torens. 

We zijn na de zomer gestart met de aanleg van de 

(ondergrondse) kabels en leidingen. De verwachting is dit 

halverwege het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond wordt. 

 

Activities regarding the first faze of finalizing the public space in the Van 

Beinumstraat are in progress. We expect that these activities will end in the 

first quarter of next year. 

 
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.  

 

 See for any update our website: www.wijbouwen.nu/2Amsterdam. 

 

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). 

 
If you notice anything you can email us: 2Amsterdam@jpvaneesteren.nl. 

In case of emergency please call: 0900 - 824 34 73 (TBI-direct). 
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 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:  

 

Good to know: the municipality of Amsterdam has an important role in 

coordinating all projects on Zuidas. If you have any questions or remarks in 

general, please contact: 

 

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum  

0800 5065 (altijd bereikbaar)  

contact@zuidas.nl   

www.zuidas.nl 

 

 

Met vriendelijke groet (kind regards), 

J.P. van Eesteren B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

E.W. (Eric) van Nes 

Bouwplaatsmanager (Chief executive of construction) 

 

 

mailto:contact@zuidas.nl
http://www.zuidas.nl/

