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Geachte heer/mevrouw,

ABNANL2A

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden op de Gustav Mahlerlaan 900.
Op het project Kavel 14|16 gaan we de torenkraan afvoeren. De demontage van de torenkraan
gaat plaatsvinden in week 8. De werkzaamheden starten op donderdag 25 februari en duren tot en
met zondag 28 februari. De werkzaamheden gaan plaatsvinden indien de weersomstandigheden
het toelaten, bij harde wind worden de werkzaamheden uitgesteld.
Gebruik van de parkeergarage blijft mogelijk tijdens het demonteren van de torenkraan. Enige
hinder kan ontstaan tussen donderdagochtend 09.30 en 12.00 uur. Dit zal nooit langer duren dan
10 minuten.
De werkzaamheden gaan gepaard met enige geluidsoverlast. De diverse onderdelen zijn
gekoppeld met zware pinnen die moeten worden losgeslagen. Ook is een grote hoeveelheid
vrachtwagens nodig om alle onderdelen af te voeren. De aan- en afvoerroute is afhankelijk van het
onderdeel dat wordt geladen. Er gaan vrachtwagens vanaf de Gustav Mahlerlaan én vanaf de
De Boelelaan het werk benaderen / wegrijden. De werkzaamheden gaan dagelijks duren van
’s ochtends 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur.
Het gehele programma van voorbereiding tot de werkelijke demontage ziet er als volgt uit;
Woensdag 17 februari
- Demontage dak-beplating van de overkluizing (van 16.00 uur tot 19.00 uur) geen overlast, de
parkeergarage van Mahler 1000 is bereikbaar.
Donderdag 18 februari
- Demontage dak-beplating van de overkluizing (van 16.00 uur tot 19.00 uur) geen overlast, de
parkeergarage van Mahler 1000 is bereikbaar.
Vrijdag 19 februari
- Demontage beplating van de overkluizing (van 16.00 uur tot 19.00 uur) geen overlast, de
Parkeergarage van Mahler 1000 is bereikbaar.
Zaterdag 20 februari
- Demontage constructie van de overkluizing (van 07.00 uur tot 19.00 uur) enige overlast, de
parkeergarage van Mahler 1000 is beperkt bereikbaar.
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Woensdag 24 februari
- Opbouw 500 tons mobiele kraan aan zuidzijde van de woontorens, op het bouwterrein van Fa.
Hurks. werkzaamheden van 12.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag 25 februari
- Demontage torenkraan van 07.00 tot 19.00 uur
- Diverse transporten vanaf bouwplaats
Vrijdag 26 februari
- Demontage torenkraan van 07.00 tot 19.00 uur
- Diverse transporten vanaf bouwplaats
Zaterdag 27 februari
- Demontage torenkraan van 07.00 tot 18.00 uur
- Diverse transporten vanaf bouwplaats
Zondag 28 februari
- Afronden Demontage torenkraan van 08.00 tot 12.00 uur
- Diverse transporten vanaf bouwplaats
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 .
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,
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