
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een routebeschrijving vindt u op  www.zuidas.nl. 
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Geachte heer/mevrouw, 
 

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van het Zuidas-deelgebied 
Beethoven, dit is het gebied vanaf Kapel & Convict en de gebouwen 
van Stibbe, Akzo en het St. Nicolaas Lyceum (zie kaartje). In Kapel & 
Convict komt een dependance van het Conservatorium van 
Amsterdam, en op het braakliggende veld komt woningbouw. Met 
deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. 
 

 
 
 
Kapel & Convict 
De gebouwen van Kapel & Convict worden geschikt gemaakt voor de 
komst van een dependance van het Conservatorium van Amsterdam. 
Het conservatorium gaat zich hier vestigen omdat de huidige locatie 
aan het Oosterdok te klein is geworden. Het definitief ontwerp voor 
de verbouwing van de bestaande gebouwen is klaar. Omdat het 
beleggen van het werk bij een hiervoor geschikte aannemer langer 
duurt dan de verwachting was, is de start van de uitvoering van het 
werk verschoven. Wij verwachten dat het werk aan de gebouwen 
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volgend voorjaar begint. Dat betekent dat het Conservatorium van Amsterdam de gebouwen in de 
zomer van 2023 in gebruik neemt.  
 

 
Impressie ontwerp Kapel & Convict 

 
Aanpassingen 
Om de gebouwen geschikt te maken voor het Conservatorium van Amsterdam wordt in de Kapel de 
eerste etage verhoogd om de akoestiek te verbeteren. In de ronde zaal komt ruimte voor kleinschalige 
(openbare) optredens, ondersteunend aan het onderwijsprogramma. Op de begane grond verandert er 
weinig. De entree krijgt wel een ‘make-over’ en er komt horeca. Ook het gebouw Convict krijgt te maken 
met aanpassingen: de kopse kanten worden uitgebreid en een aantal ruimtes wordt samengevoegd voor 
een betere akoestiek. Ook wordt de geluidsisolatie tussen de ruimtes onderling en naar buiten toe 
verbeterd. Hiermee worden de ruimtes geschikt voor het geven van muziekonderwijs. Op www.zuidas.nl 
vindt u meer informatie over het ontwerp.  
 
Woningbouw kavels 2 en 6/7 
Op deze woningbouwkavels worden appartementengebouwen gerealiseerd waar in totaal zo’n 350 
woningen in komen, met op de begane grond ruimte voor voorzieningen. De bouw van de woningen 
(circa 200) op kavel 6/7 start als eerste, dit zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2022 zijn. De 
geluidsbelasting is op deze locatie relatief hoog. Om ervoor te zorgen dat alle woningen qua geluid een 
goede kwaliteit krijgen, zijn de woningen wat groter geworden dan aanvankelijk gepland. Om deze reden 
is het aantal woningen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het aantal dat eerder is 
gecommuniceerd. Ontwikkelaar Breevast zal op korte termijn een informatiebijeenkomst organiseren 
om een toelichting te geven op de plannen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
 
Op kavel 2 komen ongeveer 150 woningen. Hiervoor moet nog een plan gemaakt worden. Voor deze 
kavel start in het eerste kwartaal van 2022 de aanbesteding, waaruit uiteindelijk een ontwikkelaar wordt 
geselecteerd. Naar verwachting wordt de woningbouw op beide kavels in 2026 opgeleverd.  
 
 
 
 



 

Ontwerp openbare ruimte 
De ruimte tussen de twee nog te ontwikkelen appartementengebouwen op kavel 6/7 en kavel 2 krijgt 
een nieuwe groene inrichting. Het zorgvuldig opstellen van een nieuw groenplan voor deze openbare 
ruimte is een belangrijk onderdeel van het bouwplan. Op 13 april 2021 heeft de gemeente een online 
bijeenkomst georganiseerd waarin u kon meedenken over het ontwerp voor de openbare ruimte. Een 
aantal buurtbewoners had zich hiervoor aangemeld. De gemeente had het streven om in december 2021 
bij u terug te komen met een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Dat zal echter in de eerste 
helft van 2022 zijn. Hierover volgt nog verdere informatie. 
 
Voorbereidend werk 
Voor de geplande bouwactiviteiten is al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het 
terrein bouwrijp te maken. De afgelopen jaren is onder andere een aantal bomen hiervoor gekapt. Het 
moment van het kappen van de bomen was afgestemd op de toenmalige planning. Omdat de planning 
van de bouw inmiddels verschoven is, zijn de bomen met de kennis van nu te vroeg gekapt, en niet ‘just 
in time’. Wij vinden dit erg vervelend, zeker omdat wij altijd proberen om in alle bouwprojecten zo 
zorgvuldig mogelijk met groen om te gaan.  
U bent eerder geïnformeerd over de aanleg van de bouwweg vanaf de Christian Neefestraat het gebied 
in. Deze weg is nodig om de bouwterreinen bij Kapel & Convict en de woningbouwkavels bereikbaar te 
maken. Omdat de start bouw van deze projecten in de tijd naar achteren is geschoven, wordt de 
bouwweg ook wat later aangelegd. De aanleg staat nu gepland in het eerste kwartaal van 2022. Wel is er 
inmiddels een dam aangelegd om de gebouwen van Kapel & Convict bereikbaar te maken vanaf deze 
bouwweg. Deze dam moest dit najaar aangelegd worden omdat de in het water levende dieren in de 
winter en het voorjaar niet verstoord mogen worden, in verband met overwinteren en broedseizoen. 
 
Meer informatie 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen naar aanleiding van deze 
brief? Wilt u meer informatie over de projecten in uw omgeving, binnen de Zuidas of over Zuidasdok? 
Kijk dan op www.zuidas.nl of neem contact op met het informatiecentrum: 0800 – 5065 of 
contact@zuidas.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Zuidas 
 
 
Eline Slot 
Projectmanager  


