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Geachte heer, mevrouw, 

 

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de betonkern van het EMA-gebouw te realiseren. Hierop 

volgend zullen wij begin november starten met het plaatsen van de staalconstructie, welke het 

geraamte van het gebouw vormt. Deze werkzaamheden zullen voortduren tot medio 2019. 

 

Bouwverkeer en bereikbaarheid 

Aan- en afvoer van staal gebeurt via de bouwweg Spoorslag, behalve van 5 november t/m 17 

november. Dan is de bouwweg afgesloten in verband met het kappen van bomen voor het verbreden 

van de A10 (door ZuidPlus). Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn het bouwverkeer tijdelijk via de 

Antonio Vivaldistraat en Domenico Scarlattilaan te leiden. In deze periode kunt u daardoor, gedurende 

reguliere werktijden (7:00 tot 19:00 uur), meer drukte op en rondom deze straten verwachten.  

 

Website 

Algemene informatie over het project is beschikbaar op de website van Bouwcombinatie EMA,  

www.nieuwbouwEMA.amsterdam. Naast algemene informatie toont de website ook foto’s en filmpjes. 

Via het kopje nieuws houden wij u op de hoogte van updates over dit project. Wilt u een notificatie 

ontvangen bij nieuwe berichten? Laat dan uw naam en emailadres achter op de website. 

 

Contact 

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-

mailadressen of websites: 

• Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor 

EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-

11249349.  

• Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht 

bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een 

bericht achterlaten op de website www.nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.  

• Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact 

opnemen met het  alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, 

inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.  

• 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 (zoals de bomenkap t.p.v. de 

Spoorslag), dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 

5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Silke Seuren 

Communicatieadviseur 

Bouwcombinatie EMA 
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