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Onderwerp

Weekendafsluiting Wielingenstraat

Geachte heer/mevrouw,
Op 19 september zijn we gestart met het groot onderhoud aan de Wielingenstraat. Het werk loopt
tot nu toe voorspoedig, maar wij hebben wel klachten ontvangen over stoepfietsen, de
afvalinzameling en de tijdelijke mogelijkheden voor fietsparkeren. Met deze brief gaan wij op deze
onderwerpen in, en informeren wij u over het geplande weekendwerk van 4 tot 7 november a.s.
Weekendwerk 4 tot 7 november
Momenteel werkt Waternet aan het vervangen van de rioolleidingen ter hoogte van de
Haringvliet- en Krammerstraat. Deze leidingen moeten worden aangesloten op een bestaande
leiding aan de overkant van de weg. Hiervoor moet de leiding een bocht maken onder de weg
door. Om deze aansluiting te maken, is het noodzakelijk om de overkant van de Wielingenstraat
(waar nu de tijdelijke rijbaan richting de Diepenbrockstraat loopt) open te maken. Tijdens dit werk
moet de tijdelijke rijbaan worden afgesloten, en is ook de inrit naar P9 op het RAI-terrein niet
bereikbaar. Om de bereikbaarheid van de buurt zo kort mogelijk te beperken, voert Waternet dit
werk uit in het weekend van 4 tot en met 7 november. Het werk gaat in dit weekend 24 uur per dag
door. Voor het werken in de avond en nacht is een ontheffing verleend. De afsluiting van de
tijdelijke rijbaan start op vrijdag 4 november 19.00 uur. De tijdelijke rijbaan gaat uiterlijk maandag
7 november 05.00 uur weer open in de richting van de Diepenbrockstraat. Tijdens deze
werkzaamheden worden auto’s omgeleid via de Churchilllaan. Fietsers maken in twee richtingen
gebruik van het fietspad langs de RAI. Voor voetgangers is er geen extra hinder.
Voor bewoners van de Wielingenstraat kunnen de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts wel tot
geluidsoverlast leiden. Wij zullen ons best doen deze hinder zo veel mogelijk te beperken.

Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.

Zuidas

Datum 24 oktober 2022
Ons kenmerk
Pagina 2 van 2

Stoepfietsen
Sinds de start van het werk hebben wij meerdere klachten ontvangen van bewoners die
geconfronteerd worden met fietsers op de tijdelijke stoep in de Wielingenstraat. Het is overal in de
stad verboden om te fietsen op de stoep. Maar zeker bij de nu versmalde stoep in de
Wielingenstraat leidt dit tot onveilige situaties, zowel voor voetgangers als voor de bewoners van
de Wielingenstraat die vanuit hun voordeur de stoep op lopen. Er zijn inmiddels fietssluisjes en
borden geplaatst om fietsers hierop te attenderen, maar ook dat wil nog niet altijd baten. Daarom
hierbij het dringende verzoek om rekening te houden met elkaar en niet te fietsen op de stoep.
Uiteraard is het wel toegestaan om met de fiets aan de hand te lopen over de stoep.
Afvalinzameling
Voorafgaand aan de start van het werk was het plan om tijdelijke afvalcontainers te plaatsen als
alternatief voor de containers die nu verwijderd zijn. In praktijk bleek dat er voor tijdelijke
containers alleen ruimte was aan de overkant van de straat. Dat is juist nu met de opgebroken
straat geen handige locatie om met afval naartoe te lopen. Daarom is ervoor gekozen om de
afvalcontainers in de zijstraten vaker te legen, zodat bewoners van de Wielingenstraat daar ook
gebruik van kunnen maken. Wij realiseren ons dat ook dit voor sommige bewoners wat verder
lopen is, maar in de tijdelijke situatie is er helaas geen andere oplossing. De dichtstbijzijnde
glascontainers vindt u in de Haringvlietstraat en de Scheldestraat, ter hoogte van de kruising met
de Wielingenstraat. De dichtstbijzijnde papiercontainers vindt u in de Scheldestraat (dezelfde
locatie als de glascontainer) en de Haringvlietstraat ter hoogte van de Deurloostraat.
Fietsparkeren
Nu de Wielingenstraat aan de kant van de woningen ‘op de schop’ is, betekent dat ook dat er
minder fietsparkeerplekken beschikbaar zijn. Om het verminderd aantal fietsparkeerplekken
enigszins te compenseren, zijn er in de Haringvlietstraat en de Krammerstraat extra
fietsparkeervakken gemaakt. Deze vakken zijn met borden en belijning aangegeven.
Informatie
Meer informatie over het groot onderhoud aan de Wielingenstraat kunt u vinden op
www.zuidas.nl en www.amsterdam.nl/wielingenstraat. Op www.zuidas.nl vindt u onder het artikel
over Wielingenstraat ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met het Informatiecentrum
Zuidas via contact@zuidas.nl of telefonisch via: 0800-5065.
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