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Zuidas is volop in ontwikkeling. Zo start binnenkort de uitbreiding van
het WTC, worden de torens van 2Amsterdam vernieuwd en start de
sloop van de parkeergarage langs de A10 achter de torens van
2Amsterdam. Voordat hieraan kan worden begonnen zijn
voorbereidende werkzaamheden nodig. Voor het WTC zijn deze
werkzaamheden afgelopen zomer begonnen. Voor 2Amsterdam
beginnen deze werkzaamheden in het nieuwe jaar. In deze brief leest
u wat dit voor u kan betekenen.

Werkzaamheden Beethovenstraat
en Strawinskylaan ter hoogte van

Januari tot medio april: fietspaden naast WTC afgesloten

het WTC

Sinds afgelopen zomer zijn voorbereidende werkzaamheden in
uitvoering voor de uitbreiding van het WTC. Deze vinden voornamelijk
plaats aan de Beethovenstraat aan de kant van het WTC. Een groot
aantal kabels en leidingen liggen onder het fietspad van de
Strawinskylaan en Beethovenstraat en worden verlegd. In de
komende maanden (van begin januari tot medio april) kunnen het
fietspad naast WTC en de tunnels niet gebruikt worden. Fietsers en
voetgangers dienen de omleiding te volgen langs de andere zijde van
de Beethovenstraat (kaart 1).
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Bezoekadres

Van medio half februari tot medio begin april wordt ook het fietspad
tussen de Vijfhoek en de Beethovenstraat -het Strawinskypad- tijdelijk
afgesloten. Hier worden nieuwe aansluitingen voor het WTC
aangelegd. Ook worden er leidingen onder het fietspad gelegd voor
de toekomstige warmte- en koude bronnen van het gebouw Goede
Doelen Loterij. Fietsers worden omgeleid via de Vijfhoek en de Prinses
Irenestraat (kaart 1).
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Afsluiting fietspad tijdens bouw WTC
Het fietspad aan de Beethovenstraat langs het WTC blijft ook na de voorbereidende werkzaamheden
afgesloten tijdens de bouwwerkzaamheden van het WTC. De tunneltjes zijn dan weer open. De bouw zal
naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 van start gaan en ongeveer tweeënhalf jaar duren. Er
zal een tijdelijk fietspad op dezelfde hoogte als de rijbaan van de Beethovenstraat worden aangelegd, dat
gebruikt kan worden vanaf het moment dat de bouw van het WTC start (kaart 2).

Wat speelt er nog meer bij de Strawinskylaan?
De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Vijfhoek met 3.700 plaatsen gaat voorspoedig. Het
dak zit er inmiddels op en de stalling gaat naar verwachting in het voorjaar van 2018 open. Aan het eind
van dit jaar zal het bouwterrein worden verkleind. De vrijgekomen ruimte wordt tijdelijk ingericht met
onder meer ruimte voor de stalling van 400 fietsen en er wordt een nieuw tijdelijk fietspad aangelegd. In
de periode dat het fietspad bij het WTC -het Strawinskypad- is afgesloten zal de aannemer van de
fietsparkeergarage Vijfhoek gebruik maken van de afsluiting door ook enkele werkzaamheden in het
fietspad uit te voeren. Zo wordt medio februari / maart de tijdelijk aangelegde brugconstructie over het
fietspad verwijderd en worden de roltrappen (tapis roulants) geplaatst.
In verband met de voorbereiding van de sloop van de parkeergarage en de vernieuwing van de twee
torens van 2Amsterdam gaat de Eduard van Beinumstraat vanaf 22 januari dicht voor een periode van
tenminste tweeëneenhalf jaar. De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude
parkeergarage start medio maart 2018.
Half januari gaat het fietspad naast het Atrium weer open, het Atrium is dan zo goed als klaar.
Voetgangers bereiken het Atrium via de Parnassusweg.
Meer informatie
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
telefonisch bereikbaar op 0800-5065 (24/7). U kunt mailen naar contact@zuidas.nl. Via de site Zuidas.nl
vindt u altijd actuele informatie en eventuele wijzigingen.

Met vriendelijke groet,
Amsterdam Zuidas
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