
Het is u als buurtbewoner de afgelopen jaren natuurlijk niet 
ontgaan: er gebeurt veel op en rondom het Scheldeplein.  
De aanleg van een metrostation, een nieuw gebouw van de 
Amsterdam RAI, de herbestrating van de Scheldestraat:  
het is een drukte van belang. Graag laten we u weten wat u 
de komende tijd kunt verwachten.

Op weg naar 
een nieuw Scheldeplein



Europaplein: metrostation en kunst
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de bouw van het 

metrostation Europaplein. Het nieuwe station is onderdeel 

van de Noord/Zuidlijn en maakt de RAI beter bereikbaar 

voor bezoekers van binnen en buiten de stad. ‘Onder de 

grond is het metrostation al ver gevorderd, maar het moet 

natuurlijk toegankelijk worden voor de reizigers,’ vertelt 

projectbegeleider Richard Koenders. ‘De uitsparingen voor de 

entrees op het Europaplein liggen er al, maar de inrichting is 

nog niet klaar. Daar komt veel bij kijken: een roltrap, elektra, 

tegels en de automaten voor uw OV-chipkaart.’

In het voorjaar van 2014 wordt het Europaplein voor een 

periode van ongeveer acht weken ingericht als werkterrein. Aan 

de zuidelijke ingang van het metrostation, bij de A10, wordt zes  

weken gewerkt, terwijl voor de noordelijke ingang, aan de stads-

kant, acht weken nodig zijn. ‘Er worden schuttingen geplaatst, 

maar verder valt de hinder mee, omwonenden zullen er waar-

schijnlijk weinig van merken. En ze krijgen er straks een prachtig 

metrostation voor terug. In de zomer komt er op het plein 

bovendien meer verlichting en worden er fietsbeugels geplaatst, 

en in een later stadium worden er bomen geplant. Tot slot 

worden bij de entrees naar het Europaplein in het voorjaar van 

2014 bijzondere kunstwerken van Guillaume Bijl geplaatst.’

Nooduitgang en herinrichting Scheldeplein
Iets meer hinder zal de bouw van een nooduitgang van het 

metrostation veroorzaken. Deze nooduitgang komt uit op het  

Scheldeplein, ter hoogte van Knijn Bowling en de Albert Heijn.  

‘Hiervoor worden in januari 2014 damwanden geplaatst. Dat  

brengt vanwege de trillingen helaas voor twee perioden van drie  

dagen geluidshinder met zich mee,’ aldus Richard Koenders. 

Bovendien zijn de werkzaamheden voor de metrotunnel onder 

het Scheldeplein nog niet klaar. De komende maanden gaat 

er nog flink wat staal en beton naar beneden. ‘Medio 2014 

beginnen we met de herbestrating van het Scheldeplein.  

Dan verdwijnt die bouwput die er al die jaren heeft gelegen om 

plaats te maken voor een mooi plein, met voldoende ruimte 

voor wandelaars, fietsers en auto’s. Eind 2014 is het plein 

helemaal klaar en staat ook ijssalon Pisa weer op haar oude plek.’

RAI Amtrium 
Aan het Scheldeplein wordt intussen hard gewerkt aan een 

nieuw gebouw van het RAI-complex: het Amtrium. ‘Die naam 

is een samenvoeging van de woorden Amsterdam en Atrium,’ 

zegt Katelijn Wilhelmy van de Amsterdam RAI. ‘We hebben de 

naam gekozen omdat het gebouw sterk op de stad is gericht. 

Als je vanuit het centrum het Scheldeplein nadert, heb je 

straks een veel mooier zicht op de RAI. Daarnaast kenmerkt 

het gebouw zich door een groot atrium op de bovenste 

drie verdiepingen.’ De werkzaamheden voor het Amtrium, 

dat voldoet aan de allernieuwste eisen van duurzaamheid, 

zijn inmiddels begonnen. ‘We slopen het oude gebouw van 

binnenuit, een methode die het minste hinder geeft,’ vervolgt 

Katelijn Wilhelmy. ‘Bovendien wordt er niet geheid. Ook dat 

geeft veel minder geluidshinder.’

Als het Amtrium in mei 2015 gereed is, is het Scheldeplein 

niet alleen een congrescentrum rijker, maar ook een 

kwaliteitsrestaurant: ROAST. ‘Dat is een initiatief van de 

eigenaar van restaurant Visaandeschelde, die graag een 

tweede zaak begint waar meer met vlees wordt gewerkt. We 

verwachten daar veel van. Een extra bijzonderheid van het 

Amtrium is dat groenten en de kruiden in een speciale kas in 

het gebouw zelf worden geteeld. City farming, noemen we dat. 

Een extra groen accent in een duurzaam gebouw.’



Meer informatie
De werkzaamheden op en rond het Scheldeplein worden 
verricht onder de verantwoordelijkheid van verschillende 
diensten van de gemeente Amsterdam en van  
Amsterdam RAI. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
   Richard Koenders, Noord/Zuidlijn (NZL),  

r.koenders@nzl.amsterdam.nl 
   Katelijn Wilhelmy, Amsterdam RAI, k.wilhelmy@rai.nl
   Bram Veenhuizen, Stadsdeel Zuid,  

b.veenhuizen@zuid.amsterdam.nl
   Juan Mei Hu, Dienst Zuidas, jhu@zuidas.nl
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Herbestrating Scheldestraat
In de Scheldestraat worden de trottoirs en de fietspaden 

geheel vernieuwd. ‘Nu de straat toch openligt pakken we ook 

meteen de waterleidingen aan,’ vertelt Bram Veenhuizen van 

het stadsdeel Zuid. Ook hier is de hinder zo gering mogelijk. 

Het eerste deel van het werk, vanaf de Churchill-laan tot de 

Deurloostraat, is al klaar. ‘In overleg met de winkeliersvereniging 

zijn we voor de feestdagen gestopt met werken, zodat iedereen 

rustig zijn inkopen kan doen.’ 

Na de feestdagen wordt er verder gewerkt aan het tweede deel, 

vanaf de Deurloosstraat tot het Scheldeplein. ‘Maar wie straks 

in de zon wil zitten op een van de terrassen, hoeft zich geen 

zorgen te maken: voordat het mooie weer echt begint, zijn we 

klaar. Zodat iedereen die dat wil met een drankje in zijn hand 

kan genieten van deze mooie buurt. 

 

Meer groen in de Wielingenstraat
Amsterdam RAI wordt de komende jaren niet alleen 

uitgebreid met het nieuwe Amtrium, maar ook met 

een hotel aan de zijde van de A10 en een nieuwe 

parkeergarage aan de kant van het Holland Complex. 

‘Die veranderingen grijpen we aan om een aantal zaken 

te verbeteren,’ vertelt Bas Boeker van Dienst Zuidas. 

‘Om te beginnen pakken we de fietsroute over het 

terrein van de RAI aan, waardoor deze beter toegankelijk 

wordt. Het terras van Strand Zuid wordt tegelijkertijd 

compacter. Ook de fietsroute langs de snelweg wordt 

verbeterd, en ten slotte nemen we maatregelen om 

de Wielingenstraat groener te maken. Dit alles om de 

leefbaarheid in de buurt nog verder te verbeteren. We 

hebben daar natuurlijk tijd voor nodig, maar zodra er 

iets gaat gebeuren, informeren wij omwonenden via 

de lokale pers en via de brievenbus. Naar verwachting 

ligt in het voorjaar van 2014 een bestemmingsplan en 

uitvoeringsbesluit ter inzage.’


