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Komende jaren wordt op kavel 5b/6 gewerkt aan: 

• Circa 42 appartementen 

• Nieuw kantoor Booking.com 

• Uitbreiding van de parkeergarage van 1.450 naar 1.801 plekken 

• Fietsenstalling met 2.500 plekken voor het kantoor van Booking.com 

• 1.500 m2 publiek toegankelijke ruimtes op de begane grond 

• Open plein met bomen 

• Ton de Leeuwstraat, nieuwe straat tussen Conservatorium en Kavel 5b/6 
 
 

Bereikbaarheid 
UPDATE: Op dit moment is een  stuk Oosterdokskade afgesloten. 
Lees hier meer over wat dit betekent. 
Tot eind 2017 wordt het bouwterrein gefaseerd uitgebreid tot aan het 
water. Het stuk Oosterdokskade tussen Conservatorium en de 
Oosterdoksstraat wordt onderdeel van het bouwterrein. Dit heeft ook 
impact op de Oosterdoksdraaibrug, die zal tot medio 2020 niet bereikbaar 
zijn voor fietsers en voetgangers. 

De Nemo brug blijft bereikbaar, via een tijdelijke brug in het water langs 
de kade. De gemeente geeft toestemming voor het uitbreiden van het 
bouwterrein tot aan het water, via een verkeersbesluit. De 
omleidingsroutes worden in december 2017 met praktische kaartjes 
inzichtelijk gemaakt. 

Overzicht bereikbaarheid Oosterdokseiland vanaf januari 
2018 

• NEMO brug altijd bereikbaar via tijdelijke brug 

• Vanaf januari 2018 Oosterdoksdraaibrug gestremd, ca. 2,5 jaar. Omleidingen voor 

fietsers en voetgangers. 

https://oosterdokseiland.nl/bouw/vanaf-16-november-afsluiting-stuk-oosterdokskade-zandafvoer-bouwput/


• Parkeergarage altijd bereikbaar voor abonnementhouders, vergunninghouders en 

bewoners met parkeerplaats. 

• Huidige aanrijroute naar het eiland beschikbaar tot ca. juni 2018. 

• Inzetten verkeersregelaars parkeergarage tijdens drukte en/of vakantieperiodes. 
Bouwterrein kavel 5b/6, met afsluitingen en 
omleidingsroutes. 
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Planning 
Het bouwen van een dergelijk complex gebouw gebeurt in fases. De 
eerste fase die nu is gestart loopt tot juni 2018. Focus de komende 
periode ligt op het leggen van het fundament voor het gebouw. Voordat 
de heiwerkzaamheden kunnen starten wordt de bouwput afgegraven om 
straks de uitbreiding van de 2-laags parkeergarage mogelijk te maken. 
Onderstaande planning geeft een overzicht van de verschillende 
activiteiten. 

Planning tot juni 2018 

• Vanaf november 2017: plaatsen bouwhekken, inrichten bouwterrein 

• Medio nov 2017 – mei 2018: ontgraven bouwput, afvoeren zand 

• Medio nov 2017 – dec 2017: aanleggen tijdelijke brug naar NEMO brug: 

• 2 jan 2018 – april 2018: start heiwerkzaamheden: 

• Vanaf april 2018: Start bouw parkeergarage 

Het hele project duurt tot eind 2020 (kantoor), begin 2021 (woningen). In 
onderstaande globale planning zijn de verschillende onderdelen van het 
project terug te herkennen: realiseren van parkeergarage met een nieuwe 
ingang, het kantoorgebouw en de woningen. 

Globale Planning 

• Medio nov. 2017 – okt. 2018: realiseren parkeergarage 

• Nov. 2018 – eind 2020: bouwen kantoor en woningen 

• Eind 2020 – begin 2021: oplevering kantoor, voorzieningen en parkeergarage 

• Eind 2020 – begin 2021: inrichten openbare ruimte en plein voor het gebouw 

• In de loop van 2021: oplevering woningen 
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