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Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Zuid 

Retouradres: postbus 74019, 1070 BAAmsterdam 

Aan hen die wonen of werken aan de ventweg 
Parnassusweg, tussen de Locatellikade en de 
Peter van Anrooystraat 

Datum: 26 maart 2014 

Kenmerk: Z-14-9483 

Onderwerp: Werkzaamheden Parnassusweg ventweg 

Geachte heer/mevrouw, 

Stadsdeel Zuid gaat in de ventweg aan de Parnassusweg groot onderhoud 
uitvoeren. 

Wat gaat er gebeuren? 
Van maandag 7 april tot eind mei gaat het stadsdeel werken aan de Parnassusweg 
ventweg, aan de even zijde tussen de Locatellikade en de Peter van Anrooystraat. 
Het voetpad, de parkeerplaatsen, de rijweg en de schampstrook worden opnieuw 
bestraat. Ook gaat Waternet Afvalwater het riool vervangen. 
Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt een gedeelte van de bodem 
gesaneerd. 

Bodemsanering voetpad Parnassusweg 
Bij projecten in de openbare ruimte wordt standaard een bodemonderzoek 
uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. Uit het bodemonderzoek 
van de Parnassusweg ventweg blijkt dat er vervuilde grond zit onder het voetpad en 
dat deze gesaneerd moet worden. De saneringswerkzaamheden vormen geen 
enkel risico voor uw gezondheid of woonklimaat. De vervuilde grond wordt 
afgegraven door een gespecialiseerd bedrijf en vervangen door schone grond. 

Na het saneren van de grond kan Waternet beginnen met het vervangen van het 
riool. 

Planning 
De werkzaamheden starten op maandag 7 april. Het werk duurt ongeveer acht 
weken en wordt overdag uitgevoerd. Het uitvoeren van de werkzaamheden is 
afhankelijk van goede weersomstandigheden. Bij slecht weer kan de planning 
afwijken. 

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 
• Voetgangers: De gezamenlijke entree voor huisnummers 130-200 en de 

entree van de Parnassustoren blijven gewoon bereikbaar te voet tijdens de 
werkzaamheden van Waternet Afvalwater en de 
bestratingwerkzaamheden. Voetgangers kunnen gebruik maken van 
loopplanken. Let op: Tijdens de saneringswerkzaamheden wordt het 
terrein met hekken afgezet en zijn de ingangen aan de zijde Parnassusweg 
ventweg niet toegankelijk. De saneringswerkzaamheden duren ongeveer 
een week. 

• Fietsers en automobilisten: fietsers en automobilisten hebben tijdens de 
werkzaamheden géén toegang naar de Parnassusweg ventweg tussen de 
Locatellikade en de Peter van Anrooystraat. 



Parkeerplaatsen 
De parkeerplaatsen op de Parnassusweg ventweg, tussen de Locatellikade en de 
Peter van Anrooystraat, zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar. Dit wordt 
aangegeven door bebording. Wanneer de werkzaamheden voltooid zijn, geven wij 
de parkeerplaatsen weer vrij. 

Fietsrekken 
De fietsrekken op de schampstrook, tussen de Locatellikade en de Peter van 
Anrooystraat, zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar. Wij verzoeken u 
om uw fiets op 7 april vóór 07.00 uur uit de fietsrekken te halen. 
Zodra de werkzaamheden klaar zijn, geven wij de fietsrekken weer vrij. 

Gehandicaptenparkeerpiaats 
Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan kan het stadsdeel zorgen voor een 
tijdelijke vervangende gehandicaptenparkeerplaats. Neem daarvoor tijdens 
kantooruren contact op met de heer Dennis Vonk, toezichthouder van het 
stadsdeel, bereikbaar via telefoonnummer 06 2380 8501. 

Afval 
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval gewoon deponeren in de 
afvalcontainers in de Dina Appeldoornstraat (ter hoogte van huisnummer 1) of in de 
Peter van Anrooystraat tussen de Henri Zagwijnstraat en de Willem Pijperstraat. 

Grofvuil 
Uw grofvuil kunt u op de hoek van de Dina Appeldoornstraat aanbieden. Het 
grofvuil wordt volgens het reguliere ophaalschema opgehaald (op donderdag). 

Overige werkzaamheden in de buurt 
Na de onderhoudswerkzaamheden aan de Parnassusweg ventweg, starten begin 
juli gecombineerde werkzaamheden van NUON-Warmte, Waternet Afvalwateren 
Waternet Drinkwater in de Peter Van Anrooystraat, tussen de Parnassusweg en de 
Dirk Schaefferstraat. U ontvangt te zijner tijd hierover meer informatie. 

IVleer weten over de werkzaamheden? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met de heer Dennis Vonk, toezichthouder van het stadsdeel, bereikbaar 
via telefoonnummer 06 2380 8501. 
U kunt ook bellen met mevrouw Hasna el Yazidi, projectmedewerker, via 020 252 
1889. 

Meer informatie over het onderhoud aan wegen in het stadsdeel vindt u op onze 
website vww.zuid.amsterdam.nl/werkaandeweq. 

Wij zijn ons ervan bewust dat u hinder kunt ondervinden van de werkzaamheden. 
Wij proberen dit te beperken en vragen om uw begrip. 

Met vriendelijke groet 

Marijélviook 
projectmanager 


