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Onderwerp Stand van zaken aanleg Prinses Irenebrug en aankondiging informatiebijeenkomst 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag informeer ik u over de aanleg van de nieuwe brug in de Prinses Irenestraat en een 
informatiebijeenkomst inzake de werkzaamheden van kabels en leidingen in het 
Beatrixpark, Prinses Irenestraat en Beethovenstraat. 

Aanleg Prinses Irenebrug 

De aannemer voor de bouw van de nieuwe brug in de Prinses Irenestraat is inmiddels 
begonnen met het doortrekken van de bouwweg naar het bouwterrein aan de noordkant 
van het fietspad Prinses Irenestraat. 

In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 januari 2015 wordt een boorstelling aangevoerd 
om de palen onder de brug aan te brengen. Dit gebeurt onder begeleiding, vanwege de 
grootte van de stelling en 's nachts om het vele fietsverkeer overdag te ontzien. Op 
woensdag 7 en donderdag 8 januari worden de palen aangebracht. Dit werk kan 
geluidshinder veroorzaken, in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 januari wordt de 
boorstelling weer afgevoerd. De aan- en afvoer van de stelling levert geringe 
geluidshinder op. Hierna bouwt de aannemer de brug en een bouwkuip waardoorheen 
later de kabels en leidingen worden gelegd. 

Naar verwachting zal in mei 2015 de ruwbouw van de brug gereed zijn. De fiets- en 
voetgangersbrug is naar verwachting eind 2015 gereed voor gebruik. 
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Informatiebijeenkomst 
Volgend jaar vinden in het Beatrixpark, Prinses Irenestraat en Beethovenstraat 
werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. Volgens de huidige planning beginnen 
de werkzaamheden eind februari 2015. Om u zo goed mogelijk te informeren over wat 
gaat gebeuren en wat u ervan kunt merken, organiseren wij in februari een 
informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 

Contact en informatie 
• Als u in het vervolg de informatie liever ook per mail ontvangt, dan kunt u dit 

aangeven door een mail te sturen naar: omgevingscoordinatie@zuidas.nl. 
• Bij vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen 

met omgevingscoördinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 12 345 
105 of mailen naaromgevingscoordinatie@zuidas.nl. 

Tot slot, wensen wij u graag een vrolijk kerstfeest en een voorspoedig 2015 toe. 

Met vriendelijke groet. 

Gemeente Amsterdam 

Willemijn Gribnau 
Projectmanager deelgebied Beethoven 


