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De Fred. Roeskestraat ligt in het 
noordwesten van Zuidas tussen de 
Amstelveenseweg en de Rechtbank. 
Deze straat staat nu vooral bekend 
om de scholen die er zijn gevestigd. 
Door het toevoegen van woningen, 
kantoorpaviljoens en voorzieningen 
zal de Fred. Roeskestraat op termijn 
transformeren naar een meer gemengd 
stedelijk gebied.

Uitbreiding Gerrit Rietveld Academie [1]
De Rietveld Academie gaat uitbreiden. Op het 
binnenterrein komt nieuwbouw van 3500 m2. 

Woningbouw kavel 4 [2] 
(voormalig ROC kavel)
Op de voormalige ROC kavel komen 180 koop- 
en huurappartementen, deels gelegen aan het 
water van het Zuider Amstelkanaal.

Uitbreidingen Geert Groote College  
en School [3]
Op 4 april 2014 is de nieuwe vleugel van het 
Geert Groote College geopend. In totaal biedt 
de school nu ruimte aan 850 leerlingen. De Geert 
Groote School breidt uit met een peuterklas.

Paviljoen Handel Amsterdam [4]
Het paviljoen Handel Amsterdam is in aanbouw 
en bestaat uit ruim 2400 m2 met kantoor- en 
horecafunctie. 

Paviljoen 2 (in planvorming) [5]
Er wordt gesproken met een projectontwikkelaar 
over de ontwikkeling van een tweede paviljoen. 

Projectmanager: Charlotte Rietdijk 
(crk@zuidas.nl of 06 22 20 8592)

Zuidas is de internationale toplocatie van  
Amsterdam. Het ligt op een zeer strategische  
plek tussen de binnenstad en Schiphol, 
tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Hier is 
volop ruimte voor wonen, werken, leren en 
ontspannen. Zuidas is daarnaast nog steeds 
in ontwikkeling: rond 2040 zou Zuidas 
‘klaar’ moeten zijn.
Op dit moment gebeurt er veel in Zuidas;  
er wordt gebouwd aan de nieuwe kantoren  

van AkzoNobel en Stibbe aan de Beet-
hovenstraat, het Beatrixpark ondergaat een 
opknapbeurt en de Rechtbank Amsterdam 
wordt herontwikkeld. 
Daarnaast zien diverse marktpartijen 
kansen om de bestaande kantoren langs 
de A10 te moderniseren. Ook starten we 
met de voorbereidingen van Zuidasdok. 
Kortom, er staat de komende jaren veel te 
gebeuren. 

Fred Roeskestraat: 
mix van onderwijs, wonen en bedrijvigheidOntwikkelingen Noordzone Zuidas

Planning ontwikkelingen noordzone Zuidas

Wat Start Oplevering

Fred. Roeskestraat 

Bouw paviljoen Handel Amsterdam gestart Augustus 2014

Bouw paviljoen 2 1e helft 2015 2016

Uitbreiding Rietveld Academie 1e helft 2015 2016

Bouw appartementen 1e helft 2015 2016

Parnas

Verleggen waterkering 1e helft 2015 1e helft 2015

Bouwrijp maken tijdelijke rechtbank 1e helft 2015 2e helft 2015

Bouw tijdelijke zittingszalen rechtbank en 
tijdelijke parkeergarage 2e helft 2015 2016

Sloop rechtbank 2e helft 2016 2017

Bouw Rechtbank 2017 2021

Beethoven
Herinrichting Beatrixpark Gestart 2017

Bouw AkzoNobel en Stibbe Gestart 2016

Menzdok Verleggen tracé 2015 3e kwartaal 2016

Hoofddrinkwaterleiding Verleggen tracé Zomer 2014 2e kwartaal 2016

Zuidasdok
Uitbreiding tijdelijke fietsenstallingen Vanaf 2014

Verplaatsing winkels en stationsvoorzieningen Vanaf 2016

Proces

Wat Wanneer Afstemming 
met omgeving

Parnas 

Tijdelijke afwijking van het bestemmings-
plan t.b.v. tijdelijke rechtbank 3e kwartaal 2014 ter visie

Informatieavond 
in het najaar van 
2014

Projectafwijkingsbesluit t.b.v. verholen 
waterkering/watercompensatie 3e kwartaal 2014 ter visie

Bestemmingsplan t.b.v. nieuwe rechtbank 1e helft 2015 ter visie

Strawinsky 

Projectafwijkingsbesluit t.b.v. garage 
Atrium Besluit 3e kwartaal 2014

Bestemmingsplan Atrium 3e kwartaal 2014 ter visie  
1e helft 2015 raadsbesluit

Beethoven

Ontwerp bestemmingsplan Beethoven 
1e fase 

Ter visie gelegen t/m 30 april  
vaststelling: na de zomer 2014

Ontwerp bestemmingsplan 2e fase In voorbereiding;  
ter visie legging eind 2014

De planning kan wijzigingen naar aanleiding van de laatste inzichten. Sommige ontwikkelingen zijn al zeker, sommige nog in 
het planproces. Een aantal ontwikkelingen is op initiatief van de gemeente of van de Rijksoverheid. Andere op initiatief van 
marktpartijen. De gemeente speelt hierin een coördinerende rol.

Paviljoen Handel Amsterdam

Woningbouw kavel 4

Planning & Proces
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Het deelgebied Strawinsky vormt met het 
Zuidplein, WTC en station Amsterdam Zuid 
het levendige toegangsgebied tot Zuidas. 
De komende jaren staan in het teken 
van de herontwikkeling van bestaande 
kantoorgebouwen.

Herontwikkeling Atrium [11]
Voor de aanleg van Zuidasdok moet de huidige 
parkeergarage van het Atrium worden verplaatst. 
De gebouweigenaar wil een vervangende 
parkeergarage realiseren, het bestaande kantoor-
gebouw renoveren en twee nieuwe kantoortorens 
(25.000m2) bouwen aan de zijde Parnassusweg en 
zijde Strawinskylaan. Op de begane grond komen 
voorzieningen, zoals winkels en horeca.

Herontwikkeling de Tweeling [12]
Ook de huidige parkeergarages van de Tweeling-
torens moeten verplaatst worden voor de bouw 
van Zuidasdok. De eigenaar van de kantoren en 
een ontwikkelaar onderzoeken of zij een vervan-
gende parkeergarage kunnen combineren met de 
herontwikkeling en renovatie van de kantoren.

Kantoor Goede Doelen Loterijen [13]
De Goede Doelen Loterijen gaat zich vestigen in 
Zuidas in het voormalige pand van Winterthur. 
Het wordt duurzaam gerenoveerd; er komt een 
uitbreiding op de tweede etage en er komt een 
derde etage bovenop. Over het parkeerterrein 

komt een overkapping en er is de wens een 
ondergrondse parkeergarage te realiseren. De 
wens is om de entree aan de Beethovenstraat 
te maken. In het souterrain komt horeca of een 
andere openbare voorziening.

Projectmanager: Sandra Thesing 
(stg@zuidas.nl of 06 22 21 6055)

Het deelgebied Parnas ligt langs de 
Parnassusweg, de A10 en de verlengde 
Fred Roeskestraat. De belangrijkste functie 
in het gebied is de Rechtbank Amsterdam. 

Nieuwe Rechtbank [6-9]
Voor de Rechtbank Amsterdam wordt 
nieuwbouw gerealiseerd, grotendeels ter plekke 
van de huidige rechtbank. Een groot deel 
van de rechtbank wordt gesloopt, alleen het 
monumentale gedeelte blijft staan. Omdat de 
rechtbank moet kunnen blijven functioneren 
tijdens de bouw, worden direct naast het 
monumentale gebouwdeel tijdelijke zittingszalen 
gebouwd. Naast de rechtbank komt er een 
tijdelijke parkeervoorziening voor het personeel en 
extra tijdelijke parkeerplaatsen voor bezoekers. 

Waterkering [10]
De bestaande waterkering (dijk onder de grond) 
wordt verlegd om de bouw van de nieuwe 
rechtbank mogelijk te maken. De doodlopende 
watergang tussen de verlengde Fred. Roeskestraat 
en het gebied van Spirit wordt gedempt, hier 
komt de nieuwe waterkering. Het gebied wordt 
daarna opnieuw ingericht. Als compensatie wordt 
het water tussen de Den Boer strook en de begraaf-
plaats Buitenveldert verbreed. 

Projectmanager: Charlotte Rietdijk 
(crk@zuidas.nl of 06 22 20 8592)

Parnas: 
een nieuw gebouw voor vrouwe Justitia

Strawinsky: 
nieuw leven voor oude gebouwen

Eerste impressie Atrium

Goede Doelen Loterij

1. Tijdelijke rechtbank
2. Tijdelijk parkeren personeel rechtbank 180 plaatsen
3. Tijdelijk parkeren bezoek rechtbank 40 plaatsen
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Het project Zuidasdok is een combinatie 
van stedelijke ontwikkeling en verbetering 
van de bereikbaarheid van de Amsterdamse 
Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel 
over de weg als met het openbaar vervoer. 
Met het project Zuidasdok wordt het 
volgende aangepakt: het uitbreiden van 
het station, het ontvlechten, verbreden en 
onder de grond brengen van de A10 en het 
inrichten van de openbare ruimte.  
Zie ook www.zuidasdok.nl

Fietsparkeerplekken
Bij de start van Zuidasdok verdwijnen 3.000 
fietsparkeerplekken vanwege de bouw van de 
A10-tunnel. Daarom worden er 4.000 tijdelijke 
parkeerplekken gerealiseerd in de nabijheid van 
station Amsterdam Zuid. 
Er wordt gekeken naar diverse plekken in de 
noordzone waar fietsparkeerplekken kunnen 
worden gerealiseerd. 

Stationsvoorzieningen
De voorzieningen in het station krijgen tijdens 
de bouw van Zuidasdok een andere locatie. We 
onderzoeken nu waar deze kunnen komen en hoe 
ze zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor de 
gebruikers. 

Tijdelijk busstation Strawinskylaan
Voor de aanleg van de Amstelveenlijn is het nodig 
extra haltes in de Strawinskylaan te realiseren.  
De mogelijkheden worden onderzocht.

Brittenpassage 
Er wordt onderzocht of er een extra verbinding 
voor voetgangers in het station kan komen, de 
Brittenpassage. Het nieuwe station Amsterdam 
Zuid krijgt daarmee aan twee kanten een noord-
zuid verbinding.

Projectmanager: Michel Crolla  
(mca@zuidas.nl of 06 2220 9375)

Menzdok
In de Beethovenstraat en de Parnassusweg liggen 
kabels en leidingen die de A10 en de sporen 
ondergronds kruisen. Deze moeten worden 
verlegd voor het project Zuidasdok. Het ver leggen 
van de kabels en leidingen heet het project 
Menzdok. 
In het structuurplan MENZ (Masterplan Energie 
en Nutsvoorzieningen Zuidas) is vastgelegd dat 
kabels en leidingen in Zuidas in een toekomstvast 
tracé in de vorm van een halve cirkel om het 
Zuidas gebied komt te liggen (zie plattegrond). 
achterzijde).

Het nieuwe tracé komt in het verlengde van de  
Antonio Vivaldistraat te liggen, de kabels en 
leidingen worden hier onder de A10 en sporen 
door geboord. Het gaat om telecom, elektra 
en stadswarmte. Uitvoering vindt gefaseerd 
plaats, en waar mogelijk in combinatie met ander 
uitvoeringswerk, om omgevingshinder zoveel 
mogelijk te beperken. 

Projectmanager: Herman Groot  
(h.groot@zuidasdok.nl of 06 5349 2060)
 
Hoofddrinkwaterleiding
De hoofddrinkwaterleiding loopt nu door de 
Parnassus weg en moet worden verlegd vanwege 
de bouw van Zuidasdok. Het alternatieve tracé 
(zie plattegrond) wordt gefaseerd aangelegd. 
Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht bij 
overig uitvoeringswerk om omgevingshinder 
zoveel mogelijk te beperken. Komende zomer 
wordt tegelijkertijd met NUON op de kruising 
Parnassusweg/Van Anrooijstraat gewerkt.  
Daarna volgt aanleg in de Spinozabuurt,  
Fred. Roeskestraat en Amstelveenseweg. 

Projectmanager: Elian Ineke 
(e.ineke@zuidasdok.nl of 06 11 90 5770) 

Beethoven wordt een mooie en groene 
woonlocatie met uitzicht op het 
Beatrixpark. Naast woningen komt in 
Beethoven ook een aantal kantoren, zoals 
het hoofdkantoor van AkzoNobel en 
Stibbe. Het Sint Nicolaas Lyceum heeft een 
nieuw schoolgebouw gekregen. 

AkzoNobel en Stibbe [14]
De parkeergarage en kantoren van AkzoNobel en 
Stibbe zijn in aanbouw. 

Herinrichting Beatrixpark [15]
De plek waar het oude Sint Nicolaas Lyceum 
stond wordt toegevoegd aan het park. Samen 
met buurtbewoners, gebruikers en leerlingen is 
er een nieuw ontwerp gemaakt voor het zuidelijk 
gedeelte van het Beatrixpark. Er komt een 
ligweide, waterpartij en een nieuwe speelplek. 
Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is de 
fietsroute langs het nieuwe hart van het park en de 
Kapel en het Convict. 

Museum in Beethoven 
Er vinden gesprekken plaats met een 
initiatiefnemer voor een museum voor moderne 
kunst. Het is de verwachting dat partijen in de 
zomer 2014 tot overeenstemming komen. 

Woningen Beethoven
In de toekomst komen er woningen in Beethoven. 
Wanneer de ontwikkelingen starten is nog niet 
bekend. 

Projectmanager: Willemijn Gribnau 
(wgu@zuidas.nl of 06 22 21 6148)

 

Beethoven: 
een nieuw hart voor het Beatrixpark Ontwikkelingen Zuidasdok 

Impressie AkzoNobel en Stibbe

Ontwerp park

Impressie speelplek



Colofon
Uitgave: Gemeente Amsterdam 
Vormgeving: Studio Zeeman & Burger
Mei 2014

Meer informatie en contact
Dienst Zuidas informeert u graag over alle ontwikkelingen in het 
gebied. Op onze website www.zuidas.nl vindt u de meest actuele 
informatie. U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief via 
onze website www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbrief. 
Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze 
projectmanagers. 
Elders in deze brochure vindt u contactgegevens van de 
projectmanager van het desbetreffende gebied.
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Legenda

Fred. Roeskestraat
1. Uitbreiding Gerrit Rietveld Academie
2. Ontwikkeling woningbouw
3. Uitbreiding Geert Groote School en College
4. Bouw Paviljoen Handel Amsterdam
5. Ontwikkeling Paviljoen 2  

Parnas
6. Tijdelijke zittingszalen rechtbank
7. Bouwkavel nieuwe rechtbank
8. Tijdelijke parkeersplaatsen voor personeel (180)
9. Tijdelijke parkeerplaatsen bezoekers (40)
10. Water wordt verbreed 

Strawinsky
11. Atrium
12. De Tweeling (AkzoNobel en Stibbe)
13. Goede Doelen Loterij 

Beethoven
14. A) Nieuwbouw AkzoNobel 
 B) Nieuwbouw Stibbe
15. Herinrichting Beatrixpark

Verlegging Hoofddrinkwaterleiding
 Huidige leiding 
 Toekomstige leiding 

Tracé Menzdok
 Toekomstig tracé 


