
Voor de rechtbank Amsterdam, gelegen aan de Parnassus-
weg in de Amsterdamse Zuidas, wordt nieuwbouw gereali-
seerd. Het huidige Parnas-complex is een aaneenschakeling 
van de bouwdelen A-B-C-D-E-F. Het voormalige kanton-
gerecht op de hoek Parnassusweg/Fred. Roeskestraat is in 
2013 aangewezen als gemeentelijk monument.  

Omdat het kavel voor de beoogde nieuwbouw half overlapt 
met de bestaande huisvesting, moet een aanzienlijk deel 
van het complex gesloopt worden om de nieuwbouw  
mogelijk te maken. Tijdens de bouw moet de rechtbank 
blijven functioneren. Dit kan in de resterende 2 delen 
van het gebouw die blijven staan en wordt aangevuld 
met een tijdelijk gebouw. Ook komt er een tijdelijke 
parkeervoorziening

Waarom nieuwbouw?
•  Het huidige gebouw van de rechtbank stamt uit 1976 

en 1990 en is inmiddels functioneel en technisch sterk 
verouderd. 

•  De panden hebben geen efficiënte indeling en voldoen 
niet meer aan de hedendaagse normen op het gebied van 
energieverbruik, doelmatigheid, flexibiliteit en comfort.

•  Er is behoefte aan meer zittingszalen. Het huidige complex 
kan echter niet zodanig verbouwd worden dat een 
optimale en efficiënte huisvesting ontstaat.

Er zijn diverse stedenbouwkundige onderzoeken gedaan 
waarbij, naast de huidige locatie, ook vier andere locaties 
in Amsterdam zijn onderzocht. In 2010 heeft het Rijk tot 
herhuisvesting van de rechtbank Amsterdam op de Zuidas 
besloten, omdat:
•  Diverse locatiestudies hebben uitgewezen dat de 

haalbaarheid op de Zuidas het grootste is. De grootte 
van het perceel en daarmee flexibiliteit, kosten en de 
bereikbaarheid met OV hebben de doorslag gegeven. 
Tevens is grootste gedeelte van de benodigde grond al in 
eigendom bij het Rijk.

•  De ambities van de gemeente Amsterdam voor de 
ontwikkeling van Zuidas:  een internationale toplocatie 
voor wonen, werken en recreëren in Amsterdam op enkele 
minuten afstand van Schiphol. 

Wat gaat er gebeuren?
Allereerst wordt gestart met de bouw van de tijdelijke 
rechtbank op het naast gelegen terrein aan de Fred. 
Roeskestraat. Dit begint halverwege 2015 en duurt ongeveer 
een jaar. De Rijksgebouwendienst selecteert in 2014 een 
aannemer voor de bouw. Medewerkers van de rechtbank 
krijgen een tijdelijke parkeervoorziening achter de 
bouwplaats. 
Voor bezoekers blijft de rechtbank bereikbaar via de Fred. 
Roeskestraat. De routes worden via borden aangegeven.
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Wat gaat u hiervan merken?
Bouwactiviteiten zorgen voor overlast. Toch zal tijdens de 
bouw alles onverminderd moeten blijven functioneren. 
De betrokken partijen doen er alles aan om overlast en 
hinder zoveel mogelijk te beperken. Bereikbaarheid, 
veiligheid, informatievoorziening en uitstraling hebben 
extra aandacht. 
De rechtbank hecht aan een goede relatie met haar buren 
en verlangt dus een bouwer met omgevingssensitiviteit die 
serieus rekening houdt met de omgeving en zich inzet om 
overlast te voorkomen.

Definitieve rechtbank
De bouw van definitieve rechtbank begint eind 2017. In 2021 
wordt de definitieve rechtbank in gebruik genomen.

In gesprek met de omgeving
Over de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam, zowel 
tijdelijk als definitief, blijven de rechtbank Amsterdam en de 
Rijksgebouwendienst graag met u in contact. Dit kan zowel 
in individuele gesprekken als via  bijeenkomsten. 
Het initiatief hiervoor ligt bij de rechtbank Amsterdam, maar 
aarzel niet om zelf contact op te nemen als daar behoefte 
aan is. Stuur een e-mail naar:  
herhuisvesting-Rb-Amsterdam@rgd.minbzk.nl

Planning & Proces*
Deze planning geldt voor de bouw van de  tijdelijke 
rechtbank.

Wanneer Wat Afstemmingsmomenten  
met omgeving

April 2014 Informatieavond  
omwonenden

Informeren

April 2014 Start aanbestedingsproce-
dure tijdelijke rechtbank

15 mei 2014 Deelname informatieavond 
Zuidasdok

Informeren

2e kwrt 2014 Start afwijkingsvergunning 
voor de tijdelijke rechtbank

Mogelijkheid voor  
indienen zienswijzen

Dec 2014 Gunning aan aannemer

2e kwrt 2015 Aanvragen omgevings-
vergunning

Mogelijkheid voor  
indienen zienswijzen

2e kwrt 2015 Voorbereiding bouw door 
aannemer

Informatieavond over 
bouwfase tijdelijke 
rechtbank

2e helft 2015 Start bouw/montage  
tijdelijke rechtbank

Medio 2016 Oplevering tijdelijke  
rechtbank 

* indicatieve planning

Samenvatting
•  In 2014 wordt de aanbesteding van de tijdelijke rechtbank 

én de definitieve rechtbank voorbereid.
•  In 2015 en 2016 wordt de tijdelijke rechtbank gerealiseerd.
•  De hoofdentree van de tijdelijke rechtbank komt aan de 

Fred. Roeskestraat.
•  In het 4e kwart 2016/1e kwart 2017 worden de gebouwen  

A t/m D gesloopt.
• In 2017 start de bouw van de definitieve rechtbank.
•  In 2021 wordt de definitieve rechtbank in gebruik 

genomen.

Kijk voor actuele informatie over de nieuwbouw van 
Rechtbank Amsterdam op  www.rgd.nl/onderwerpen/de-
gebouwen/herhuisvesting-rechtbank-amsterdam/


