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Aan de bewoners in de omgeving van de RAI

Beste buurtbewoners,

Datum
15 juni 2021
Ons kenmerk

In de afgelopen maanden is er een aantal aanpassingen uitgevoerd
aan de Boerenwetering, de kade langs het Beatrixpark, tussen de
Wielingenstraat en de RAI. In september starten wij met de afronding
van deze opknapbeurt. Met deze brief informeren wij u hierover.
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Boerenwetering
Het opknappen van de Boerenwetering komt voort uit de
Toekomstvisie van de RAI, waarin de RAI onder andere door
verschillende ingrepen beter op het omringende gebied wordt
aangesloten. Eerder informeerden wij u over de aanleg van de
groenstrook langs de Wielingenstraat die ook in dit kader wordt
aangelegd. De ambitie voor de Boerenwetering is om hier een
aantrekkelijke nieuwe wandelroute en verblijfsplek te creëren die de
RAI ook aan de westzijde beter aansluit op de buurt. De route
verbindt zowel Strand Zuid bij de Havenkom als het Beatrixpark (via
de beweegbare brug).
Groene inrichting
Met de opknapbeurt willen we het gebied opfrissen, en
aantrekkelijker maken voor de omgeving. Op bijgaande afbeelding
ziet u het beoogde eindbeeld. Een aantal onderdelen uit dit plan is al
eerder uitgevoerd. Vanaf september starten wij met het laatste deel
van de opknapbeurt. De groenstrook langs de kade wordt
opgeschoond en er wordt op een aantal plekken groen bij geplant.
Het verouderde straatmeubilair wordt vervangen en er komt een
groene inrichting in het midden van het Bastion, het ‘pleintje’ in het
water aan het eind van de strook. Hiermee wordt het Bastion een
mooiere verblijfsplek.
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Om vanuit de Prinsessebrug/Wielingenstraat een vrij uitzicht te
hebben naar het Bastion wordt hier een aantal bomen gekapt (deze
zijn van slechte kwaliteit of dood) en wordt er laag groen
teruggebracht. Dit doorzicht draagt tevens bij aan de sociale
veiligheid op deze plek.
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Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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Uw mening
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de nieuwe inrichting van de Boerenwetering. Om u in de
gelegenheid te stellen hierop te reageren, kunt u uw reactie met ons delen op www.zuidas.nl onder het
artikel over deze groenstrook. Ook kunt u een mail sturen naar contact@zuidas.nl. Wanneer u dat voor 2
juli a.s. doet, kunnen we uw opmerkingen indien mogelijk meenemen in de verdere uitvoering.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op
met het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum via 0800 5065 of contact@zuidas.nl.
Met vriendelijke groet,
Zuidas

Patricia Clijnk
Projectmanager RAI

