Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van Spoorslag, de
Arnold Schönberglaan en de Eduard van Beinumstraat

An English version of this letter is available at www.zuidas.nl

Datum

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,

08-02-2018
Ons kenmerk
4372018
Onderwerp
Bomenkap Zuidasdok
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Binnenkort starten we met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor
het project Zuidasdok, namelijk het kappen van bomen nabij Spoorslag en in
de Arnold Schönberglaan en de Eduard van Beinumstraat. In 2019 gaat het
project Zuidasdok echt van start. Dit omvat de verbreding en het deels
ondergronds brengen van de rijksweg A10 Zuid, het uitbreiden en
vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de
knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door de bouwcombinatie ZuidPlus*. Graag informeren we u over
de naderende bomenkap.
Werkzaamheden
De bomen bij Spoorslag, tussen de A10 Zuid en het spoor, worden verwijderd
voor de bouw van een fietstunnel. De bomen aan noordzijde van de Arnold
Schönberglaan worden verwijderd voor de bouw van de toekomstige
stationspassage op deze locatie, de Brittenpassage. De bomen in de Eduard
van Beinumstraat worden verwijderd en verplant om ruimte te maken voor
de sloop van de parkeergarage. Het verwijderen van de bomen en de sloop
van de garage wordt uitgevoerd door aannemer J.P. van Eesteren. In de
bijlage vindt u een overzicht van de locaties. In totaal moeten circa 14.400
bomen worden verwijderd voor de bouw van Zuidasdok. Dit doen we niet in
één keer. We kappen pas wanneer het echt nodig is, dit om het groen zo lang
als mogelijk te behouden. Deze eerste kap betreft circa 630 bomen.
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Werkdagen en werktijden
De werkzaamheden bij Spoorslag vinden plaats van maandag 19 tot en met
vrijdag 23 februari. De werkzaamheden in de Arnold Schönberglaan vinden
plaats van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart. Het werk bestaat
uit het kappen van bomen, het versnipperen van hout en het transporteren
van de stammen. Het kappen en versnipperen gebeurt tussen 7.00 en 19.00
uur. Het transport van de stammen en de aan- en afvoer van materiaal vindt
plaats buiten spitstijden, in de vroege ochtend, de avond of de nacht. Daarbij
wordt gekeken naar rustige momenten waarin het verkeer zo min mogelijk
wordt gehinderd.

Datum
08-02-2018
Ons kenmerk

De zeven bomen in de Eduard van Beinumstraat worden in februari
verwijderd, een precieze datum is nog niet bekend. De bedrijven in de
directe omgeving worden binnenkort nader hierover geïnformeerd.
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Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Het zagen van de bomen en het versnipperen van het hout veroorzaken
geluidhinder. De werkzaamheden hebben verder beperkte consequenties
voor het verkeer. Bij de bomenkap in de Arnold Schönberglaan vindt de aanen afvoer plaats via de Parnassusweg en via het Gustav Mahlerplein en
Spoorslagsloot. Bij de bomenkap bij Spoorslag vindt de aan- en afvoer plaats
via de Beethovenstraat en Spoorslag. Bij het kruisen van voet- en fietspaden
wordt het bouwverkeer begeleid door een verkeersregelaar en kan het
voorkomen dat voetgangers en fietsers even stil moeten staan.
Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neemt dan gerust
contact met ons op. We zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0800 5065
en per mail via contact@zuidas.nl. Volg ook de website, Facebook en Twitter
voor het meest actuele nieuws over de bouwwerkzaamheden in Zuidas:
www.zuidas.nl, facebook.com/zuidas en twitter.com/zuidasamsterdam.
Met vriendelijke groet,
Christine Davidse
Omgevingsmanager ZuidPlus

*Projectorganisatie Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat,
ProRail en gemeente Amsterdam. Zuidasdok wordt uitgevoerd door
bouwcombinatie ZuidPlus.

