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Middels deze nieuwsbrief willen wij u in het bijzonder informeren over de voortgang
van de werkzaamheden in de omgeving van het project 2Amsterdam.
In januari van dit jaar is de Eduard van Beinumstraat afgesloten voor verkeer. Het
loading doek van het WTC is bereikbaar via de Parnassusweg en de voetgangers
naar het Atrium worden omgeleid via het Strawinskypad en het perron.
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zijn begonnen met de volgende werkzaamheden:
Het Bouwrijp maken van de Eduard van Beinumstraat;
Voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing aan het WTC;
En de sloop van de parkeergarage.
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Hieronder een toelichting:
Bouwrijp maken Eduard van Beinumstraat
Langs de Strawinskylaan is een nieuwe damwand gedrukt, zodat de Eduard van
Beinumstraat afgegraven kan worden; dit is inmiddels gebeurd. Nu zijn we druk
bezig om kabels- en leidingen te verleggen. De overlast voor u willen we zo veel
mogelijk beperken door de bereikbaarheid te garanderen en zo min mogelijk geluid,
stof en trillingen te veroorzaken. En op veiligheid geen concessies: goede
afzettingen en inzet van verkeersregelaars zorgen voor een veilig proces, voor u en
voor ons.
Deze werkzaamheden lopen ongeveer door tot medio augustus.

Certificering:
ISO 9001
ISO 14001
VCA"
C02 -prestatieladder
FSC (SKH-COC-000471)
PEFC (SKH-PEFC-COC-5238)
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Voorbereidende werkzaamheden WTC
In de parkeerkelder van het WTC wordt een alternatieve constructie gemaakt. Een
serie van zogenaamde schoor- en loodpalen wordt aan de bestaande kelderwand
gemaakt. Om dit te kunnen doen wordt buiten het WTC een aantal
huisaansluitingen omgelegd. In de kelder wordt mede daarom een aantal ruimtes
leeg gemaakt en wordt werkruimte gecreëerd door een betonvloer te verwijderen.
Het betreft een bijzondere aanpassing waar twee constructiebureaus aan gerekend
hebben. Vanaf eind april wordt gestart met het inbrengen van deze palen. Helaas
kan overlast niet helemaal uitgesloten worden. Trillingen en geluid worden
nauwlettend gemonitord door een specialistisch bureau. De verwachting is dat dit in
juni afgerond kan worden.
In de tweede helft van dit jaar worden de vloeren in de kelder hersteld en vinden
buiten het gebouw, langs de gevel, de laatste werkzaamheden plaats.
Sloop Parkeergarage
Vorige week is het slopen van een deel van de parkeergarage van de Twin Towers
begonnen. Het beton wordt hydraulisch geknipt en afgevoerd. Op deze manier
kunnen we gecontroleerd en met weinig overlast slopen. Het stof dat vrijkomt
tijdens het knippen besproeien we met water, om zo stofverspreiding te voorkomen.
Met behulp van meetapparatuur worden trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden
nauwlettend gevolgd.
In de garage is een kleine hoeveelheid asbest verwerkt. Dit is vooraf uitgebreid
geïnventariseerd. Bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal is
continu toezicht. De bouwplaats is volgens de richtlijnen afgezet en alle direct
betrokkenen zijn gecertificeerd en werken uitsluitend volgens wet- en regelgeving.
De sloop van de garage is naar verwachting medio juni afgerond.
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Werktijden
We werken van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Op
zaterdag worden alleen werkzaamheden uitgevoerd waarvan u weinig hinder heeft.
We voeren dan bijvoorbeeld geen zware hak- en breekwerkzaamheden uit.
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 (TBl-direct).
Goed om te weten
De gemeente Amsterdam (Zuidas) is deels opdrachtgever van de werkzaamheden
en 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)
contac!@zuidas.nl
www.zuidas.nl
Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

E.W. (Eric) van Nes
Bouwplaats manager

