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Met deze brief willen wij u informeren over werkzaamheden die binnenkort op het bouwterrein op de hoek van de
Gustav Mahlerlaan / Buitenveldertselaan zullen plaatsvinden.
Het betreft het optoppen (verhogen) van de kraan. Zaterdag 21 en zondag 22 februari a.s. zal de torenkraan
t.b.v. realisatie van de woontorens, worden opgehoogd naar een hoogte van 85 meter. De werkzaamheden worden
verricht vanaf het bouwterrein. Overlast kan niet worden uitgesloten, maar wordt niet verwacht. De werktijden zijn op
beide dagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Graag informeren wij u tevens over werkzaamheden die de komende tijd zullen plaatsvinden:
 Met het gereed komen van de werkzaamheden aan de Buitenveldertselaan, zijn afgelopen woensdag de
bouwhekken verwijderd van de openbare weg en zijn de verkeersmaatregelen opgeheven.
 Het kantoor en de parkeergarage worden medio maart opgeleverd. Voorafgaand aan deze oplevering wordt er een
stalen overkapping gemaakt vanaf inrit Gustav Mahlerlaan naar inrit parkeergarage. Deze overkapping wordt in de
eerste week van maart aangebracht. Vanaf 16 maart zal de inrit gereed zijn voor gebruik en zullen de hekken ten
plaatse van de inrit aan de Gustav Mahlerlaan verwijderd worden.
 Na oplevering van het kantoor zal een strook van 5 meter rond het gebouw als corridor worden gecreëerd, zodat
het gebouw bereikbaar wordt voor voetgangers.
 Tot eind maart zijn wij bezig met het realiseren van de laagbouw van de woontorens. Eind maart / eerste week van
april wordt gestart met de realisatie van de hoogbouw. De ruwbouw van de torens wordt gerealiseerd middels
tunnelbekisting.
Kavel 14|16 is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het
milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo willen wij onze projecten realiseren. Wilt u meer weten wat
Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de bouw van Kavel 14|16, dan kunt u deze altijd stellen per e-mail op
info@kavel14-16.nl, kijken op www.kavel14-16.nl of bellen naar 020-661 44 98
De gemeente Amsterdam, Zuidas, is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle
bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de
buurt, kunt u contact opnemen met omgevingscoördinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, tel. 06-12345105 of
via het mailadres omgevingscoordinatie@zuidas.nl
Wij danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet
Kavel 14|16

