
 

 

Werkzaamheden stadswarmtenet omgeving Olympisch Stadion 

 
 
Beste bewoner, ondernemer, 

Vattenfall, voorheen Nuon, heeft de ambitie om binnen één generatie fossielvrije elektriciteit en 
stadswarmte te leveren en werkt hier hard aan. Ook ondersteunen we de plannen van de 
gemeente Amsterdam om de stad aardgasvrij te maken. Wij leveren hier met ons stadswarmtenet 
een belangrijke bijdrage aan. Om ervoor te zorgen dat steeds meer huishoudens en 
ondernemingen van duurzame stadswarmte gebruik kunnen maken, gaan we de twee bestaande 
warmtenetten van Amsterdam met elkaar verbinden. Dit project wordt de Amsterdam South 
Connection (ASC) genoemd. 

  
Werkzaamheden 
Om de twee huidige warmtenetten in de stad succesvol met elkaar te verbinden, zijn er 
werkzaamheden gepland op en rondom het Olympisch Stadionterrein. Met name aan de zuidkant 
van het Olympisch Stadion (zie afbeelding) zal er worden geboord om een nieuwe leiding aan te 
leggen van de Riekerhaven in stadsdeel Nieuw West naar de Stadionkade in Stadsdeel Zuid. Het 
gaat hier om boringen van maar liefst zo’n 1100 meter lang – onder de Schinkel en de A10 door – 
op een gemiddelde diepte van zo’n 50 meter. De leidingdelen voor de boringen onder de 
Amstelveenseweg worden in elkaar gezet op het Olympisch Stadionterrein.  
 
De aannemer van deze werkzaamheden is DENYS Engineers & Contractors B.V. Om overlast te 
voorkomen, worden de leidingdelen – waar mogelijk – vervoerd over het water. Om deze 
werkzaamheden veilig en goed uit te voeren, sluiten wij het werkterrein af met bouwhekken. In het 
belang van ieders veiligheid verzoeken wij deze hekken gesloten te houden. Om de overlast van 
bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt dit via een eigen uitrit naar de Amstelveenseweg 
geleid. 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

Warmte 

Vattenfall N.V. 

vattenfall.com/nl 

 

Contact 

Koen van der Gun 

 

Locatiecode 1AA5100 

Bezoekadres Hoekenrode 8 

 1102 BR Amsterdam 

Postbus 41920 

 1009 DC Amsterdam 

Datum 

1 oktober 2019 

https://corporate.vattenfall.com/nl


 

 
 
Planning 
De genoemde werkzaamheden vinden plaats vanaf woensdag 23 oktober aanstaande (de 
woensdag na de TCS Amsterdam Marathon) tot medio april 2020 en zijn vooraf afgestemd met 
Gemeente Amsterdam. De werkzaamheden hebben geen invloed op uw warmte of 
energievoorziening. 
 
Bereikbaarheid  
De bereikbaarheid van het Olympisch Stadion en de daar gevestigde instellingen en bedrijven blijft 
tijdens de werkzaamheden grotendeels ongewijzigd, met uitzondering van de Na-Druk-Geluksbrug. 
Deze brug wordt vanaf woensdag 23 oktober aanstaande gedurende een periode van vier 
maanden afgesloten voor al het verkeer inclusief fietsers en voetgangers. 
De verschillende omleidingsroutes voor de diverse verkeersdeelnemers staan duidelijk 
aangegeven op verkeersborden. 
 
Bescherming groen en publieke elementen 
Omdat veel werkzaamheden plaatsvinden vanaf het water, wordt het aanwezige groen zoveel 
mogelijk ontzien. Een drietal platanen dat zich in de aanwezigheid van de werkzaamheden bevindt, 
wordt definitief verplaatst naar de groenstrook bij de Na-Druk-Geluk-Brug. Een aantal andere 
bomen zal worden gekapt. Hiervoor worden nieuwe bomen geplant. Boomexperts met een 
European Treeworker certifcaat zullen deze groenwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren onder 
toezicht van de gemeente Amsterdam. Ook openbare faciliteiten – zoals zitbanken en andere 
publiek-toegankelijke elementen – die onder invloed van de werkzaamheden tijdelijk moeten 
wijken, worden later teruggeplaatst.  
 
Geluidshinder 
De werkzaamheden vinden – met enige uitzonderingen – overdag plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. 
De werkzaamheden kunnen hinder met zich meebrengen, waaronder geluidsoverlast. Deze wordt 
beperkt door het gecontroleerd plaatsen van geluidsabsorberende schermen, maar helemaal 
voorkomen kunnen we het niet.  
  



 

 
Parkeren 
Medewerkers van aannemersbedrijf Denys worden zoveel mogelijk per pendelbus naar de 
werkzaamheden gebracht om het gebruik van parkeerplekken in de buurt te ontlasten. De P+R 
Olympisch Stadion blijft tijdens de werkzaamheden gewoon publiekelijk toegankelijk. 
 
Inloop-informatiebijeenkomst 
Uiteraard informeren wij u graag uitvoerig over de aard en de duur van de werkzaamheden in uw 
buurt. U bent van harte welkom tijdens onze inloop-informatiebijeenkomst op maandag 14 oktober 
van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt op deze dag op de aangegeven tijden langskomen wanneer het u 
schikt. Op verschillende tafels vindt u uitvoeringstekeningen en aanvullende informatie over de 
aanleg van de warmtetransportleidingen. Aanwezige specialisten beantwoorden graag uw vragen 
en kunnen u tot in detail meer vertellen wat de werkzaamheden voor u inhouden.  

 
Wanneer? maandag 14 oktober 

Waar? Frans Otten Stadion 
Hoe laat? 18.00 – 20.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u het beste schikt 

Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten over de aankomende werkzaamheden 

 
Heeft u nu al vragen? 

Als u vragen heeft over het project of de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met 

omgevingsmanagers van opdrachtgever Vattenfall en aannemer DENYS. 

 

Wie   : Koen van der Gun 

email   : koen.vandergun@vattenfall.com 

telefoonnummer : 06 – 154 206 15 

 

Wie   : Richard Rijbroek 

email   : contact-asc@denys.com 

telefoonnummer : 06 – 396 922 32 

Voor verdere informatie over het project kunt u ook terecht op de projectwebsite van aannemer 

Denys: www.asc-denys.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 
Vattenfall N.V. 

 

Michiel Hartman 
Projectmanager 
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