
Jaarverslag 2020
                          Inleiding                            Dit jaar was alles anders. De dagelijkse 
routine werd ineens thuiswerken, zo min mogelijk reizen, binnen blijven en al helemaal 
geen grote bijeenkomsten bijwonen. Daarop zagen het GVB en NS het aantal reizigers 
dramatisch dalen. Toch klonken op bouwplaatsen in Zuidas de vertrouwde geluiden. Daar 
mocht iedereen -op 1,5m afstand- gewoon doorwerken. Het waren ongekende tijden die 
mede veroorzaakt werden door overheidsmaatregelen die nodig waren om het aantal 
besmettingen met het covid 19 virus binnen de perken te houden en ter voorkoming van 
overbelasting van IC’s.
Voor BPZ veranderde er eigenlijk niet heel veel behalve dan dat het contact voornamelijk 
online geschiedde. Want belangenbehartiging ging onverminderd door. Het normale contact 
werd op den duur wel node gemist zeker als er weer nieuwe plannen werden voorgelegd en 
themabijeenkomsten gecanceld. Agenda’s werden dus wel bijgesteld met locatie: online.

I Bewonersparticipatie en Inspraak 
                                                               
Hoewel bij informatiebijeenkomsten echte ontmoeting met bewoners en medewerkers 
Zuidas de voorkeur had, was er bij BPZ ook al snel bekend dat de online variant een 
werkzaam en efficiënt alternatief was. Bewonersparticipatie kan tijdelijk ook goed via de 
digitale weg verlopen mits verslaglegging niet achterwege blijft en een ruim aantal 
deelnemers wordt uitgenodigd.
In 2020 kregen grote en kleine projecten aandacht en de agenda was gewoon goed gevuld. 
Slechts een enkele keer werd een zienswijze ingediend. En een juridische procedure over de 
verleende vergunning voor bootjes in de havenkom bij de RAI aan de rand van het 
Beatrixpark werd afgesloten met een positieve uitspraak voor de bootjes.

 Waarbij betrokken?

Het jaar begon met Zuidasdok. Het bewonersplatform was als belanghebbende ook 
uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het advies -nut en noodzaak van het Zuidasdok 
dat minister van Staat Sybilla Dekker ging opstellen. In maart werd het advies 
gepresenteerd met de veelzeggende titel ‘Voortvarend Bouwen voor de Toekomst’. De 
ambities en scope van het omvangrijke infra-project Zuidasdok zijn herbevestigd. Een 
bredere presentatie via een themabijeenkomst van BPZ zat er niet in. Corona was hier de 
spelbreker. 

Zuidas is als grootstedelijk gebied enige tijd geleden uitgebreid met nieuwe gebieden aan 
de westelijke kant. Inmiddels is in rap tempo de planvorming van nieuwe woonwijken 
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uitgewerkt. Via infobijeenkomsten was BPZ erbij betrokken en stukken die ter inzage lagen 
werden bestudeerd.
Het viel BPZ wel op dat in de plannen voor die nieuwe woonwijken waar de 40-40-20-
regel geldt, de studentenhuisvesting soms inbegrepen wordt bij het percentage van de 
categorie sociale huursector. Terwijl voor die groep jongeren een ander want -tijdelijk- 
huurcontract geldt. Bovendien is de toedeling van parkeerplaatsen zeer karig te noemen. 
Want hoewel de auto nog lang de stad niet uit is, is de parkeernorm al wel drastisch 
verlaagd; 1 op drie woningen. Toch ziet BPZ liever voldoende aanbod van betaalbare 
parkeerplekken. Dus dit  is aanleiding voor BPZ om een zienswijze in te dienen.  

Zuidas had voor het ontwikkelgebied Verdi deelplan 2 al in een vroeg stadium volop 
ingezet op participatie waardoor belanghebbenden en omwonenden in workshop plannen 
mede konden vormgeven. Opvallend is daarbij de aandacht voor groen. Bij de 
plannenmakers gaat het niet om het grote maar het kleinere en kwalitatief betere groen voor 
de openbare ruimte. BPZ is ook voorstander van een zo groen mogelijke woonomgeving. 
Het woont aangenamer en gezonder met veel groen in de nabijheid. Uiteraard brengt het de 
verantwoordelijkheid tot onderhoud met zich mee.

Nog net voor de eerste lockdown werden bewoners geïnformeerd over de ontwikkelingen 
in Beethoven 2. Met op de agenda: de bomenkap t.b.v. de bouw van de woongebouwen en 
de uitbreiding van het convict en de kapel om het complex geschikt te maken als 
onderkomen voor het conservatorium. De meeste omwonenden zien de komst van de 
culturele instelling als een welkome verrijking van de buurt hoewel de bezoekersstromen en 
het fietsparkeren geen overlast mogen veroorzaken.

De laatste woongebouwen in Gershwin kwamen gereed en in de Rosy Wertheimstraat 
stonden vraagtekens in de grote bakken die uiteindelijk ingericht werden aan de hand van 
suggesties van bewoners. Zuidas laat ook hier bewonersparticipatie niet onbenut. BPZ vond 
het een prima vorm van directe participatie. Omwonenden bespraken in een bepaalde tijd 
via een app-groep suggesties met elkaar.

Bij de herinrichting van de De Boelelaan Midden werd ook aan bewoners gevraagd om te 
reageren op de plannen. Op 26 juni was er een laatste kans om te reageren op de 
vastgestelde nota van uitgangspunten. Hoewel het hier om concrete en uitgewerkte plannen 
ging, bleek er bij bewoners een sterke behoefte om de verbinding met Gershwin via de 
Willem van Weldammelaan te versterken. Fietsers ruimte toewijzen op de ventweg werd 
minder gewaardeerd. Meer groen was zeker welkom.

Voorts hebben bewoners uit de omgeving van de RAI officieel en publiekelijk maar ook  
aanhoudend gereageerd door de verkeersproblematiek en overlast te agenderen ook via 
raadsadressen en ingezonden brieven. Het blijft een gebied met een onduidelijke 
toekomstvisie en vage bestuurlijke beslissingsstructuur. Uit de twee online bijeenkomsten  
kwam wel naar voren dat door corona de RAI in zwaar weer verkeert.  
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark plaatste eerder kritische vragen bij o.a. het 
verkeersbesluit om het fietspad Beethovenplein tijdelijk af te sluiten en bij de plannen voor 
een waterterras bij Strand Zuid. 
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 Zienswijze bij?

* mei 2020 Waterterras RAI/Strandzuid  een bewoner en deelnemer RAI beraad en lid 
van o.a. de agendacommissie BPZ diende een zienswijze in bij de vergunningverlening. 
Lees de 200520 Zienswijze AWE waterterras
* oktober 2020 inspreken bij raadscommissie AZ  • Verdwijnt inspraakhalfuurtje 
geruisloos en voorgoed? Bij punt 10 behandeld. Er zijn burgers die daar toch wel grote 
moeite mee hebben. Lees de inspraakreactie shutup 2020 pdf die woensdag online werd 
gedaan door M. Munniksma (Beatrixpark en BPZ). Lees de agenda en herbekijk de 
vergadering. 
* november zienswijze bij parkeernorm ontwerpbestemmingsplan Verdi deelplan 2: BPZ 
pleit voor een hogere norm dan gehanteerd.
* september 2020 zienswijze Vereniging Vrienden van het Beatrixpark bij  
Evenementenbeleid en wijziging APV gemeente Amsterdam. Het bestuur heeft hier een 
zienswijze op ingestuurd waarvan de kern is -het park kan die bezoekersaantallen helemaal 
niet aan-. Parken/groengebieden die niet speciaal zijn ingericht voor evenementen -zoals 
het Beatrixpark- zouden zoveel mogelijk ontzien moeten worden, zeker als aan verruiming 
van bezoekersaantallen wordt vastgehouden. Een uitzondering hier zou kunnen zijn als het 
een groen gerelateerd evenement betreft, bijvoorbeeld een opschoonactie van het park.
* 2019 gestart en eind 2020 afgesloten - er liep een aantal juridische kwesties vanwege 
verleende vergunningen die aanvragen betroffen gericht op activiteiten op en rondom het 
water van de Boerenwetering en de zogeheten Havenkom, bij Strandzuid. Eind 2020 
besliste de rechter dat de bootjes er mogen komen.
* Groenvisie 2050 - Het reguleren van de waterhuishouding voor de 
groenvoorzieningen -de slimme bewateringssystemen voor opslag, afvang en verdeling- 
zal worden ingezet om tijdens droogteperiodes te kunnen bewateren. Dit punt is 
overgenomen en was ingebracht door een lid van de agendacommissie BPZ.

In samenwerking met het Bewonersplatform had Zuidas de Groene Wandelingen langs het 
groen in Zuidas gerealiseerd waarvan ook een folder is verschenen. Het leidde tot een reeks 
wandelingen met rondleiding voor het personeel van de rechtbank. Ook in 2020 werd BPZ 
gevraagd om rondleidingen voor hen te verzorgen. Corona gooide tijdelijk roet in het eten 
en het wachten was ook nog op uitvoering van de ontwerpen voor bewegwijzering van de 
route. De geactualiseerde route kwam tot stand in samenwerking met de prijswinnaressen 
van de door Zuidas uitgeschreven prijsvraag. In december kwam via een onlinebijeenkomst 
waarin de planning werd gedeeld ook de streefdatum aan de orde en die is nu juni/juli 2021. 
Dus wat in het vat zit....

II Kunst      
       Zuidas kreeg er in de openbare ruimte twee nieuwe kunstwerken bij. Het ene kwam bij 
het EMA gebouw aan de Scarlattilaan. Op het voorplein verrees een slingerende buizen 
sculptuur getiteld Pendulum en is ontworpen door Gijs Assmann. Het andere kunstwerk 
staat op het plein voor de entree van de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg. Een meer 
dan levensgroot mensfiguur staat half gebukt met kleine objecten in de palm van de hand. 
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Het zijn een pijl, eikel en een uiltje. De Amerikaanse kunstenares Nicole Eisenman 
verbeeldt hiermee Love and Generosity. 
Verrassend is dat de gemeenteraad in september de 1/2 procentsregeling voor kunst in de 
openbare ruimte met een besluit weer heeft gereactiveerd. De regeling geldt voor de 
ontwikkelgebieden. Dus ook voor die in Zuidas zoals Verdi en Ravel. 
In Verdi speelt ook de aanwezigheid van bestaande kunstwerken gefinancierd vanuit de 
toenmalige percentageregeling want op de kopgevels van de huidige sporthallen Zuid heeft 
Marte Röling in 1975 schilderingen aangebracht. Er is nog niet beslist wat er met die 
werken gaat gebeuren als sloop van de hallen aanstaande is. BPZ houdt dit punt onder de 
aandacht.

III Organisatie De agendacommissie kwam twee keer bijeen om over diverse 
onderwerpen te spreken zoals het rapport Dekker, het ontbreken van route-aanduidingen 
langs bouwplaatsen in de Irenebuurt richting de RAI, de plannen voor Verdi en Ravel en de 
bewegwijzering groene wandeling. Er werden online en offline vergaderingen bijgewoond 
en gesproken over plannen die ter inzage lagen om al of niet van een reactie te worden 
voorzien.

IV  Wat deed het Bewonersplatform Zuidas in 2020 nog meer?

 Informatie verstrekken via weekberichten en website

Het Bewonersplatform Zuidas is het informatiepunt en de gesprekspartner voor bewoners 
in Zuidas e.o., de RVE Zuidas, de stadsdeelcommissie Zuid, de gebiedsmakelaars maar ook 
voor studenten, belangstellenden en de pers. Zo wisten bewoners ons te vinden i.v.m. de 
vraag over de komst van Febo in de plint van het Xavier woongebouw.
Daarnaast verzamelt het Bewonersplatform relevante informatie over de bouw-, weg- en 
spoorwerkzaamheden, bouwontwikkelingen en culturele activiteiten in Zuidas. In 
weekberichten wordt die informatie verspreid en gedeeld. Wekelijks gaan de berichten per 
e-mail, dus gratis, naar ruim 500 abonnees. Voor een breder publiek zijn die berichten 
eveneens via de website te raadplegen. 
Opvallend is dat bouwers die prestigieuze gebouwen op Zuidas uitvoeren een eigen 
nieuwsbrief maken om zo de omgeving te informeren over vorderingen en mogelijke 
verkeers- en/of geluidshinder. Valley is daar een goed voorbeeld van waarbij ook het 
architectenbureau MVDRV op vimeo (filmpjes) de achterliggende gedachte van het 
ontwerp voor het voetlicht weet te brengen. 
Via de website ontving het Bewonersplatform bijna wekelijks een nieuw verzoek om 
toezending van de weekberichten. Daarbij zaten ook kersverse bewoners uit The George. 
Uiteraard waren er ook uitschrijvingen. Meestal gaat het om verhuizing of overlijden.

   Artikelen schrijven voor publicatie in de wijkkrant

.	 De toekomst van het Zuidasdok (wijkkrantart.) • 14 januari 2020
Politieke molens malen langzaam. Dat zijn we gewend bij allerlei grote projecten van de 
overheid, die veel tijd en geld kosten. Dat geldt zeker ook voor het Zuidasdok. Meer dan 20 
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jaar geleden werd er een masterplan gemaakt voor Zuidas waarin alle infrastructuur, dus 
zowel de autoweg als de trein en… [lees verder]

.	 Nog een sluier over het Dok, maar wel activiteiten (wijkkrantart.) • 14 februari 2020 
Terwijl de inhoud van het rapport van Sybilla Dekker als gezaghebbende derde nog niet 
bekend is, volgen we met argusogen de ontwikkelingen rond Zuidas en het Zuidasdok. Het 
rapport verschijnt rond 1 april, maar wellicht zijn er een paar aanwijzingen die een tipje van 
de sluier oplichten. In de krant verscheen een melding dat er… [lees verder]

.	 Zuidas: hoogtepunten en dieptepunten (wijkkrantartikel) • 25 maart 2020      
Zaterdag 21 maart was de Open Torendag gepland.* En als Amsterdamse wijk met veel 
hoge gebouwen deed Zuidas mee met zes torens.  Volgens de afspraken met Schiphol blijft 
ABNAMRO het hoogste gebouw, maar ook The Edge, de Vrije Universiteit, het Crowne 
Plaza hotel, het nieuwe nhowhotel en de Marathontoren steken hoog in de lucht. Vanaf al… 
[lees verder] (noot van de redactie; Open Torendag is gecanceld)

.	 Zuidas: hoogtepunten en dieptepunten (wijkkrantartikel) • 12 april 2020        Keurig 
op tijd werd het rapport van Gezaghebbende Derde Zuidasdok, Sybilla Dekker, 
gepubliceerd onder de titel: Voortvarend Bouwen Voor De Toekomst. Het was eind maart 
en de coronaviruspandemie woedde al in ons land, maar in het rapport is begrijpelijk nog 
geen aandacht besteed aan de gevolgen van deze crisis. Dus het wordt afwachten of en… 
[lees verder]

.	 ZUIDASDOK: ambitie en uitstraling moeten blijven (wijkkrantartikel) • 27 mei 
2020 Keurig op tijd werd het rapport van Gezaghebbende Derde Zuidasdok, Sybilla 
Dekker, gepubliceerd onder de titel: Voortvarend Bouwen Voor De Toekomst. Het was eind 
maart en de coronaviruspandemie woedde al in ons land, maar in het rapport is begrijpelijk 
geen aandacht besteed aan de gevolgen van deze crisis. Minister Cora van Nieuwenhuis 
heeft het advies… [lees verder]

.	 Wordt Zuidas al een echte Amsterdamse Stadswijk? (wijkkrantartikel) • 29 augustus 
2020 Terwijl wij thuis de corona pandemie uitzitten en af en toe buiten wandelen of 
boodschappen doen, is er op Zuidas wel een en ander gebeurd.  Het woongebouw SUD in 
Kop Zuidas tegenover de RAI met 45 appartementen is opgeleverd, evenals The Gustav en 
The George. The George is het gebouw met 47 appartementen en terrassen… [lees verder]

.	 Er zit weer schot in de infrastructuur van Zuidas (wijkkrantart. okt.) • 13 september 
2020 Vanaf 3 september is een traject bekend geworden voor de aanbesteding van de 
volgende fase in de aanleg van een betere infrastructuur voor Zuidas. In de moderne 
terminologie heet dit een tender. Zoals ook al in het rapport van de commissie Dekker werd 
bepleit is het allesomvattende plan voor Zuidasdok opgeknipt in deelprojecten en wordt… 
[lees verder]

.	 Nog meer kantoren op Zuidas? (wijkkrantart. nov 2020) • 16 oktober 2020 Het 
coronavirus is nog steeds actiever dan we zouden willen. De tweede golf van infecties 
begon al in september en dan moet het gewone griepseizoen nog komen. Voor bewoners 
van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland betekent dit een aanscherping van de 
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maatregelen, waarbij het vooral belangrijk is dat iedereen zich aan de regels houdt. Van de 
kantoren… [lees verder]

.	 Toekomst treinen, Station en Zuidasdok (wijkkrantart) • 7 november 2020 Op 1 
november is de procedure gestart voor het aantrekken van een aannemer(scombinatie) voor 
de aanleg van het Zuidasdok. Dat gaat dus nog wel een paar maanden duren voordat we 
weten wie wat wanneer gaat doen. Maar intussen gaat het uitvoeren van de werkzaamheden 
voor de Brittenpassage gewoon door. Vanaf 15 november is via een… [lees verder]

.	 Zuidas blijft plannen maken (wijkkrantartdec) • 12 november 2020        Zoals al 
eerder in deze krant vermeld, heeft Zuidas zijn vleugels naar het Westen uitgeslagen en daar 
een gebied Verdi gedoopt. Dat is het gebied waar de Tripolisgebouwen en het voormalig 
Burgerweeshuis staan, waar het IJsbaanpad en het Piet Kranenbergpad is en ook nog waar 
de glazen schoen van het voormalig ING-kantoor, nu Infinity geheten,… [lees verder]

.           mei Open brief ‘Pas op de plaats voor de RAI’ van buurtbewoners RAI, publicatie  
in Het Parool 

            december Rondleiding over Zuidas door Marleen en Cisca voor het performance-
project Noord X Zuid van Anne Stoop

V  Overleg 

              Zuidas kwartaaloverleg, de agendacommissie en informatiebijeenkomsten

-  ---------------- Januari
   13 januari overleg met Dekker over DOK BPZ is uitgenodigd
   16 januari infobijeenkomst Beethoven en Conservatorium in kapel&convict
   29 januari Stadsdeelcommissie in HvdW over ander onderkomen OBA Buitenveldert

-   ---------------- Februari
    27 februari stadsdeelcommissie in het Huis van de Wijk ZA/Buitenveldert

-   ---------------- Maart
    2 maart kwartaaloverleg Zuidas - BPZ 
    2 maart agendacommissie BPZ
    11 maart 2020, 19:30 uur, vergadering stadsdeelcommissie Zuid - commissiezaal 

-    ---------------- April  
     16 april informatiebijeenkomst Ravel                                                           -online

-    ---------------- Mei   
     15 mei Zuidasdok infobijeenkomst                                                               -online      
     19 mei presentatie Duurzaamheidsverslag
     26 mei Overleg RAI en Buurten                                                                    -online

-    ----------------- Juni
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https://bewonersplatformzuidas.nl/zuidas-blijft-plannen-maken-wijkkrart/
https://bewonersplatformzuidas.nl/open-brief-pas-op-de-plaats-voor-de-rai-van-buurtbewoners-rai/
https://bewonersplatformzuidas.nl/open-brief-pas-op-de-plaats-voor-de-rai-van-buurtbewoners-rai/


     16 juni Overleg RAI en Buurten                                                                    - online
     26 juni inspraakbijeenkomst de De Boelelaan Midden                                  -standaard
    
-    ----------------- September       
     15 september ontwerp verbouwing kapel&convict t.b.v. conservatorium     -online ?

-    ----------------- November
          november deelname Mobiliteitsonderzoek Taskforce Bereikbaarheid Zuidas 
          november keuze ontwerp regeboogtrap Zuidplein 
     4   november infobijeenkomst Investeringsnota Verdi deelplan 2                       -online
     12 november kwartaaloverleg Zuidas - BPZ                                                      -online
     19 november overleg Agendacommissie BPZ in HvdW Buitenveldert-kleine theaterzaal
     24 november infobijeenkomst 24-uurs opvang (Kavel L 1) Kop Zuidas            -online
          november aanmelding i.v.m. volgen informatie ontwikkelgebied Oeverlanden

-    ----------------- December
     13 december expeditie/rondleiding door Marleen en Cisca voor het ontmoetingsproject   
     Noord X Zuid voor vijf jongeren die deelnamen aan het performanceproject van Anne 
     Stoop                                                                          -standaard
     17 december overleg bewegwijzering Groene Wandeling Zuidas                      -online

VI  Financiën

Het Bewonersplatform kreeg van de gemeente Amsterdam RVE Zuidas voor het jaar 2020 
een subsidie van in totaal €22.000,-. Het bedrag werd in twee tranches ontvangen. Van de 
besteding is een overzicht toegevoegd. 
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Financieel overzicht 31-dec.-20 31 dec. 2019
Bewoners Platform ZuidasBewoners Platform Zuidas
Toelichting Balans

Nog te betalen 2020 84,99 253,32
Vermogen 31122019 1957,77 2031,46

saldo 1145,58 -73,69
3188,34 2211,09

ING 1312,73 235,47

ING spaarrekening 1875,61 1975,62
Debiteuren 

3188,34 2211,09
Toelichting ResultatenrekeningToelichting Resultatenrekening
Baten
Subsidie 2020 22000,00 21000,00

rente 2,47
22000,00 21002,47

Personeelskosten
Salaris 17339,00 17184,00
Overhead 1224,00 1224,00

Reiskosten 65,79
Financiele ondersteuning 1008,00 1008,00

19571 19481,79

Bureaukosten
Bankkosten 63,74 81,63
Representatie 211,75
Vergaderkosten 30,00 95,35

93,74 388,73
Organisatiekosten
Telefoon, internet printer etc 904,00 904,00

Aktiviteiten
Portikosten
kantoorbenodigdheden
Web-site 285,68 301,64

285,68 301,64

Totale kosten 31-12-2019 21076,16
Kosten 31-12 2020 20854,42

saldo 31 december 2019 -73,69
saldo 31-12-2020 1145,58
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