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Geachte bewoner,

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 bouwen van de woontoren. Enige tijd geleden zijn we gestart met het tunnelproces en met
deze werkzaamheden klimmen we ca. 1 verdieping per week. In de week van 26 mei gaan we een hoogte
bereiken die een aanpassing van de bouwplaats vraagt op maaiveld niveau. Aan de noordzijde van de
woontoren (Gustav Mahlerlaan) worden er extra bouwhekken geplaatst waardoor ca. 10 parkeerplaatsen
en het fietspad buitengebruik worden gesteld. De bouwhekken omsluiten een zogenaamde
e
e
veiligheidszone die nodig is tijdens de werkzaamheden vanaf de 10 verdieping tot aan de 22 verdieping.
Wij hebben hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente, die is verleend.
De “tunnel”werkzaamheden zullen duren tot en met december 2015 en in deze periode zal er voor de
fietsers een omleidingsroute van kracht zijn die met bebording zal worden aangegeven. Wij zullen onze
uiterste best doen de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden zodat de overlast beperkt blijft.
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 email op info@kavel14-16.nl of kijken op www.kavel14-16.nl of bellen naar 020-6614498
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 Zuidas, Jeroen van der
Linden, telefoon 06-12 345 105 of via het mailadres omgevingscoordinatie@zuidas.nl
Wij danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet
Kavel 14 |16

