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Beste bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden rondom station De Pijp,  

 

In deze informatiebrief geven wij u graag u een overzicht van de werkzaamheden die de komende 

weken plaatsvinden rondom de twee toegangen van station De Pijp. 

 

Opbouw rook-/warmtekanalen Noord/Zuidlijn 

Ten behoeve van de Noord/Zuidlijn plaatsen we aan de achterzijde van de toekomstige ingangen 

nog rook-/warmtekanalen. Deze kanalen bestaan uit 10 grote prefab elementen die per vrachtwa-

gen worden aangevoerd. De elementen worden met behulp van een grote kraan geplaatst. 

 

 
 

 

 

 

Retouradres: Gemeente Amsterdam, Postbus 2181, 1000 CD Amsterdam      

Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand  

 
 

     



Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de werkzaamheden. Wijzigingen in planning, ontwerp en on-

voorziene omstandigheden voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Toegang Zuid, Ceintuurbaan 

 De kanalen bij de zuidelijke toegang op de hoek van de Ceintuurbaan worden vanaf maandag 6 

juni 2016 geplaatst.  

Op zondag 5 juni plaatst de aannemer hiervoor ter hoogte van de toegang een kraan op in het 

middenterrein van de Ferdinand Bolstraat zodat hij op maandag 6 juni zo snel mogelijk kan begin-

nen. 

De werkzaamheden aan de rook-/warmtekanalen kunnen tot in de avond doorgaan, indien nodig 

wordt ook zaterdag 11 juni gewerkt. We verwachten dat deze werkzaamheden weinig geluidsover-

last met zich meebrengen. 

 

Toegang Noord, Albert Cuypstraat 

Het rook-/warmtekanaal achter de toegang bij de Albert Cuypstraat wordt geplaatst vanaf maan-

dag 13 juni 2016. Hiervoor verplaatst de aannemer de kraan op zondag 12 juni vanaf de zuidzijde 

naar het middenterrein van de Ferdinand Bolstraat aan de noordzijde. 

De verwachting is dat deze werkzaamheden uiterlijk 19 juni zijn afgerond. Ook bij deze werk-

zaamheden kan in de avonduren en op zaterdag 18 juni gewerkt worden. 

  

Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. 

 

Opbouw Ferdinand Bolstraat 113/hoek Ceintuurbaan 

De eigenaar van Ferdinand Bolstraat 113 (boven Brazuca Coffee) laat zijn pand ingrijpend aanpas-

sen. Thans vinden sloopwerkzaamheden plaats. Er  worden materialen aangevoerd om het pand  

met twee verdiepingen te verhogen. Deze materialen worden aangevoerd met een kraan vanaf de 

Ceintuurbaan.  

Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. 

 

Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft over deze brief. U kunt altijd contact met mij opnemen 

via 06 2295 4722  of Richard.Koenders@amsterdam.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Richard  

Koenders 

Projectbegeleider 

Metro en Tram 

 

 

 

 

 


