
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een routebeschrijving vindt u op  www.zuidas.nl. 

Bezoekadres 

Strawinskylaan 59 

1077 XW Amsterdam 

 

Postbus 79092 

1070 NC Amsterdam 

Telefoon 020 575 2111 

www.zuidas.nl 

Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam  
 

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van de 

Strawinskylaan 

 

 

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

 

   

 
 

Net voor de zomer van 2017 is de herinrichting van de Strawinskylaan zo 

goed als afgerond. Als onderdeel van deze werkzaamheden zijn de 

tramhaltes aan de Strawinskylaan verlengd en vernieuwd. Bij de haltes 

worden binnenkort de laatste werkzaamheden verricht. Graag informeren 

we u nader hierover.  

 

Werkzaamheden   

Het tijdelijke hekwerk dat nu langs de haltes is geplaatst wordt vervangen 

voor een definitief hekwerk. Dit komt ten goede aan de veiligheid van de 

gebruikers van de openbare ruimte.  

 

Werkdagen en werktijden 

De werkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht van maandag 20 

november, dinsdag 21 november, woensdag 22 november en donderdag 23 

november. Er wordt gewerkt van 22.00 tot 6.00 uur. Het werk wordt in de 

avond en nacht uitgevoerd om de dienstregeling van de tram en  bussen niet 

te verstoren.  
 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 

Wij verwachten dat het verwijderen van het oude hekwerk en het plaatsen 

van de nieuwe hekken geringe geluidhinder zal veroorzaken.  

We doen ons best de hinder, waar mogelijk, zoveel mogelijk te beperken. 

 

Bereikbaarheid  

Tijdens de werkzaamheden op 20 en 21 november is de noordelijke rijbaan 

van de Strawinskylaan (zijde Vijfhoek) afgesloten voor al het autoverkeer. 

Het verkeer wordt dan omgeleid via de Parnassusweg.  

Op 22 en 23 november is de zuidelijke rijbaan van de Strawinskylaan (zijde 

Zuidplein) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Beethovenstraat.  

 

De parkeergarages aan de Strawinskylaan blijven toegankelijk, bezoekers 

voor de garages worden begeleid door verkeersregelaars.  

De afsluiting heeft geen gevolgen voor de dienstregeling van tram 5 en de 

bussen.  
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Meer informatie? 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neemt u dan gerust 

contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0800 5065 en 

via de mail contact@zuidas.nl. Volg ook onze website en Twitter voor het 

meest actuele nieuws over de bouwwerkzaamheden in Zuidas, 

www.zuidas.nl en twitter.com/zuidasamsterdam. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Jelierse 

Projectmanager Zuidasdok  
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