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Beste bewoner of ondernemer, 

 

Met deze brief informeren wij u over de kap van de bomen aan de 

Beethovenstraat ter hoogte van het WTC, in de Eduard van 

Beinumstraat en het talud van de Strawinskylaan ter hoogte van de 

Twin Towers.  

 

Plaats maken voor uitbreiding WTC en herontwikkeling Twin Towers 

Wij kappen deze bomen om ruimte te maken voor de 

werkzaamheden voor het WTC en 2Amsterdam (voorheen Twin 

Towers). In de zomer starten wij met het verleggen van kabels en 

leidingen die nodig zijn ter voorbereiding van de werkzaamheden aan 

het WTC en 2Amsterdam. Om ruimte te maken voor de kabels en 

leidingen moeten we bomen kappen. Dit voeren wij uit na het 

paasweekend in de week van 17 april, dit noemen we fase 1. Ook de 

bomen die conflicteren met de uitbreidingsplannen gaan wij kappen. 

Hier wachten wij echter mee tot het najaar 2017 en noemen we fase 

2. De daadwerkelijke bouw van de uitbreidingen starten voor het 

WTC en 2Amsterdam eind 2017/ begin 2018. Op een later moment 

informeren wij u uitgebreider over de uitbreiding van het WTC en de 

plannen voor 2Amsterdam. 

 

Welke bomen kappen wij? 

In totaal kappen wij dertig bomen na het paasweekend. Wij 

verplanten ook twee grote platanen die nu in het talud langs de 

Beethovenstraat staan naar de Van Nijenrodeweg. In de twee 

luchtfoto’s hierna duiden de rode kaders de bomen aan die na het 

paasweekend worden gekapt (fase 1). De bomen die gepland staan 

om te kappen in het najaar 2017 staan in het blauwe kader in de 

eerste luchtfoto (fase 2).  
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Te verwijderen bomen bij WTC 

 

 
Te verwijderen bomen bij 2Amsterdam 

 



 

Wanneer 

Er is geen bezwaar ingediend op beide kapvergunningen. Om te voorkomen dat vogels zich gaan 

nestelen in de bomen gaan we de bomen in het rode kader zo snel mogelijk na het paasweekend 

kappen. Het werk voeren wij uit van 17 tot en met 21 april. Het verplanten gebeurt mogelijk al in de 

week van 10 april. De kap van bomen in het najaar plannen wij nog in (fase 2). Daarover ontvangt u 

opnieuw een brief.  

 

Overlast 

Het kappen geeft geluid. Met een hoogwerker worden eerst alle takken verwijderd. Daarna verwijderen 

wij de stam langzaam van boven naar beneden. Wij werken alleen tussen 7.00 en 19.00 uur. Voetgangers 

en fietsers leiden wij om de kapwerkzaamheden heen, maar hoeven niet om te fietsen. Het autoverkeer 

leiden wij ook om het werk heen.  

 

Wanneer komt er weer groen terug? 

In eerste instantie verdwijnt er veel groen maar uiteindelijk brengen wij weer groen terug in het gebied 

Strawinsky. Veelal gebeurt dit na oplevering van de bouwprojecten, maar waar het kan brengen wij in de 

tussentijd al groen terug. Zo krijgt de Prinses Irenestraat een groenstrook van 7 meter breed over de hele 

lengte van de straat tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat. Hier starten wij begin 2018 mee.  

 

Uitvoeringsbesluit en bestemmingsplan  

De uitbreiding van het WTC en de herontwikkeling van 2Amsterdam is opgenomen in het door de 

gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsbesluit ( vastgesteld op 24 januari 2017). Het bestemmingplan 

Strawinsky Zuidzijde wordt in het najaar vastgesteld.  

 

Meer informatie, vragen en klachten 

Wij hopen dat u hiermee voldoende op de hoogte bent. Mocht u vragen of klachten hebben, laat het ons 

dan weten. U kunt terecht in het ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’ of via de website 

www.zuidas.nl. Het Informatiecentrum vindt u in de centrale hal van het World Trade Center. Bellen naar 

0800-5065 (altijd bereikbaar) en mailen (info@zuidas.nl) kan natuurlijk ook.  

 

Met vriendelijke groet. 

Gemeente Amsterdam 

Zuidas 

 

 

 

 

Sandra Thesing  

senior projectmanager Zuidas 


