
BESTE BEWUSTE BOUWERS

I. De leden van de agendacommissie van het Bewonersplatform Zuidas hebben eerst individueel 
criteria opgesteld. Deze zijn daarna samengevoegd tot één scorelijst.
Criteria: 
1. Bouwterrein: algemene indruk, grootte, beslag op openbare ruimte.
2. Inrichting: omheining aantrekkelijk?,  in/uitrit,  bouwproces te volgen, bouwketen, netjes 
opgeruimd? 
3. Omgeving: omleidingen, aan/afvoer materialen, werktijden, verlichting, zwerfvuil, 
wegpompen water, luchtvervuiling, lichthinder. 
4.Communicatie: wie bouwt hier, hoe lang gaat het duren,  bij wie moet je zijn voor klachten, 
telefoonnummer, bewonersbrieven,  borden voor omleidingen, spreekuur
5.Extra zaken voor omwonenden: bezichtiging bouwterrein, gratis afhalen planten  en 
overtollig bouwmateriaal. 

II. Tweede Paasdag, 17 april, zijn alle deelnemende bouwterreinen gezamenlijk bezocht en van 
een score voorzien. Doel hiervan was : inspectie in rust
De totaalscores werden zowel met als zonder criterium 5 bepaald. Dit criterium bleek niet 
universeel toepasbaar te zijn en moeilijk vast te stellen.  Er zijn soms bewonersbrieven 
gestuurd ( criterium 4), maar ook dit bleek niet overal even toepasbaar te zijn. 
Deze elementen zijn niet verwerkt in het uiteindelijke resultaat.  

III. Op individuele basis zijn de bouwterreinen in actie bekeken, met name de best scorende uit de 
eerste inspectie. 

IV. Resultaten: 
Algemeen: de bouwterreinen zien er over het over algemeen opgeruimd uit.  De kwaliteit van 
de omheining varieert, waarbij wij ons vooral hebben gestoord  aan prikkeldraad boven het 
hek. Er zijn veel reclame-uitingen en weinig groen. Omleidingen zijn meestal wel goed 
aangegeven, maar vaak staat er niet bij hoe lang de omleiding duurt. De verwijzingen voor 
voetgangers in de Fred Roeskestraat zijn soms verwarrend. De communicatie is wisselend. 
Niet altijd staat er duidelijk een telefoonnummer tot wie men zich kan wenden. Aan het hek 
van VU.NU is een bewonersbrief uit 2016 in een kastje bevestigd, maar niet gemakkelijk 
leesbaar voor voorbijgangers. 

V. Op grond van onze inspecties zijn wij van oordeel dat het bouwterrein op de hoek van de 
Beethovenstraat en de Prinses Irenestraat het meest in aanmerking komt voor de prijs.  
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 J.P. van Eesteren bouwt aan een nieuw hoofdgebouw voor de Goede Doelen Loterijen.  

Het hek is voorzien van foto’s, maar ook van doorkijkmogelijkheden op 2 hoogten.  Het 
bouwterrein ziet er opgeruimd uit met 3 duidelijk aangegeven poorten voor in- en uitrijdend 
bouwverkeer. Ook tijdens de werkzaamheden werd het afval netjes in containers ondergebracht. 
Het bord met de bouwinformatie is duidelijk en er ook wordt aangegeven dat het gebouw in 2018 
klaar zal zijn. 

VI. Overige resultaten
Deze bouwers zouden in aanmerking kunnen komen voor een prijs. De volgorde is 
alfabetisch. 
a. BAM bouwt aan het ABNAMROpaviljoen. Het hek is voorzien van leuke foto’s en er 
wordt ook veel feitelijke informatie verstrekt. De route over het bouwterrein ziet er degelijk 

uit. 

b. De Atriumgarages vormen een zeer omvangrijk en complex project. Dura Vermeer heeft veel 
geïnvesteerd in de aanleg van het tijdelijke fietspad  dat ook voorzien is van veilgheidsmaatregelen 
rond de pilaren. Geestig is de vermelding op het bord: niet rechtsom, niet linksom maar recht 
door de bouwput. Er is kunst aangebracht. Duidelijk is nu reeds aangegeven dat het pad per 5 mei 
gesloten wordt.  Opvallend is dat er personeel rond loopt om het bouwverkeer veilig over het fiets- 
en voetgangerspad te leiden. 
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c. Het nHow hotel bij de RAI wordt gebouwd door Pleijsier. Bij de afzetting van het fietspad was 
een personeelslid aanwezig om de weg te wijzen.  Het hek is voorzien van foto’s en de 
contactgegevens zijn duidelijk vermeld. Er is niet veel mogelijkheid om door het hek naar de 
bouwput te kijken. Er heeft zich een probleem voorgedaan met de waterafvoer. Er liggen veel 
slangen, maar het is niet geheel duidelijk waar het water heen gaat. 

d. Voor het NOMAkantoor, gebouwd door Dura Vermeer geldt dat de schuine afdakjes aan het 
hek voor het opvangen van vallend materiaal als positief wordt ervaren. Het hek ziet er goed uit en 
ook de contactgegevens zijn duidelijk. Ook hier stond iemand aan het pad om fietsers te bewegen 
af te stappen. 
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e. Olympic Plaza wordt gebouwd door J.P. van Eesteren. Het hek is voorzien van witte teksten 
op een blauwe achtergrond zoals sustainability. De contactgegevens zijn duidelijk en de verloopt 
rustig. 

VII.De overige terreinen  zijn over het algemeen redelijk opgeruimd en voorzien van een 
deugdelijke omheining. De communicatie en de contactgegevens zouden hier en daar wel 
verbeterd kunnen worden. Voor zover ons bekend heeft zich een geval van geluidsoverlast 
voorgedaan. 

Amsterdam, 4 mei 2017

De agendacommissie: Monique Disselhoff, Marleen Munniksma, Cisca Griffioen
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