Zuidas

Gershwin:
wonen aan de
gracht
In de verdere groei van Zuidas tot een levendige stadswijk speelt de
ontwikkeling van Gershwin een belangrijke rol. Gershwin ligt in het
‘centrumgebied’ van Zuidas en voorziet in de ontwikkeling van circa 1.300
woningen in verschillende prijsklassen, van woningen in de goedkope sector tot
en met het dure segment. Inmiddels zijn ongeveer 300 woningen opgeleverd.
Daarnaast zijn drie kantoorgebouwen in aanbouw.

K.1A

Gerealiseerd
De afgelopen jaren zijn al verschillende gebouwen opgeleverd: de kantoren en appartementen

K.2A

van Symphony en de appartementengebouwen Django en Miles. In mei 2014 wordt woongebouw
OPZUID op kavel 3 opgeleverd en kunnen de nieuwe bewoners hun appartement betrekken. Alle 46
appartementen zijn verkocht.

In aanbouw
In 2013 zijn vier projecten in aanbouw gegaan. Ontwikkelaar is G&S Vastgoed.
Kavel 1A - project 500 Beethoven

Kavel 2A – project 400 Beethoven

 Zes woningen met eigen tuin, kantoren (6.000 m )
2

en voorzieningen (450 m )

 12.000 m kantoren en 1.700 m
2

4

6 en 7

 Architect: Claus en Kaan Architecten

 Architect: UN Studio

 Oplevering: naar verwachting januari 2016

 Oplevering: naar verwachting juni 2016

Kavel 14 - 900 Mahler

Kavel 16 - 1000 Mahlerlaan

 127 woningen (80 - 280 m ) en voorzieningen op
2

de begane grond

 8.000 m2 kantoren en voorzieningen
op de begane grond

 Architect: Inbo

 Architect: OeverZaaijer

 Oplevering: naar verwachting mei 2016

 Oplevering: naar verwachting maart 2015
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Ontwikkelingen in ontwerpfase
Zeven projecten bevinden zich momenteel in de ontwerpfase.
Kavelnr.

Kavel 4

Kavel 9

Kavel 10

Programma

Circa104 woningen
voorzieningen

58 sociale huurwoningen

Circa 177 woningen,
voorzieningen, kantoren

Bouwhoogte

Maximaal 77 meter

24 meter

Maximaal 77 meter

Start bouw

Februari 2015

Oktober 2014

Oktober 2014

Oplevering

Juli 2017

Juni 2016

Juni 2016

Ontwikkelaar

Consortium Zuidschans

Consortium Royaal Zuid

Consortium Royaal Zuid

Architect

KENK architecten

Inbo

Inbo

Kavelnr.

Kavel 11 & 12 (Summertime)

Kavel 13 & 15

Programma

Bijna 200 woningen
voorzieningen

158 woningen

Bouwhoogte

Kavel 11: 41 meter
Kavel 12: max. 34 meter

Kavel 13: 24 meter
Kavel 15: 40 meter

Start bouw

Oktober 2014

2016

Oplevering

Oktober 2016

2018

Ontwikkelaar

AM Wonen / Bouwinvest

Goldstar

Architect

KENK architecten

Inbo

Concept bekend, ontwerp moet nog starten
Van twee projecten is het programma bekend, maar moet de ontwerpfase nog beginnen. Start bouw mogelijk vanaf 2016.


O
 p kavel 1b is ruimte voor circa 50 woningen, maximale bouwhoogte is 41 meter.



O
 p kavel 2b is ruimte voor 75 woningen en voorzieningen, maximale bouwhoogte is 31 meter.

Openbare ruimte in Gershwin
Aan de zuidzijde van Gershwin worden de noord-zuidstraten als groene hofjes ingericht.
Deze kleine parkjes bestaan uit gras en bomen in een verlaagde bak met elementen die
uitnodigen tot spelen. Rondom ligt een brede rand die kan worden gebruikt om op te
zitten. De meeste hofjes zijn autovrij ingericht, in het zuidelijke deel van de Leo Smitstraat zijn
taxi’s toegestaan. Het hofje in de Leo Smitstraat wordt momenteel aangelegd.
Genoemde aantallen woningen zijn gebaseerd op huidig bekende programma’s en kunnen nog wijzigen. Aangegeven (maximale) bouwhoogtes zijn gebaseerd op het in juli 2012 vastgestelde bestemmingsplan Gershwin.
Wijzigingen in planning en ontwerp voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden. Uitgave mei 2014

