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ST A N D V A N Z A K E N 
Raadscommissie wil betere informatievoorziening over ZuidasRaadscommissie wil betere 
informatievoorziening over Zuidas

In raadscommissie I van ZuiderAmstel is uitgebreid gesproken over de informatievoorziening over de 
Zuidas aan de commissie en bewoners. Verschillende raadsleden verbaasden zich er over dat er geen 
officiële vertegenwoordiger van het Projectbureau Zuidas aanwezig was om vragen over de Zuidas te 
beantwoorden. Het Bewonersplatform Zuidas herinnerde eraan dat de raadscommissie I een deel van de 
informatiefunctie van het door het stadsdeel opgeheven 3-partijenoverleg (projectbureau, stadsdeel, 
bewonersplatform) moet overnemen. In de praktijk verloopt de informatievoorziening over de Zuidas nog 
niet optimaal, vindt het platform.

Het Bewonersplatform Zuidas stelde voor dat de portefeuillehouder voortaan verslag doet aan de 
commissie over de zaken die besproken worden in het Bestuurlijk Overleg Zuidas (BOZ) tussen stadsdeel 
en centrale stad. Portefeuillehouder Koldenhof antwoordde dat veel zaken die daar worden besproken, 
nog niet klaar zijn om naar buiten te brengen. De stukken die wel voor besluitvorming of consultatie 
geschikt zijn, worden juist snel openbaar gemaakt, verzekerde hij. Maar de mogelijkheden zijn beperkt, 
want het stadsdeel heeft over veel zaken in de Zuidas geen zeggenschap.

Dit ontlokte aan sommige bewoners de reactie dat zij bij ZuiderAmstel misschien niet aan het goede 
adres zijn als ze steun zoeken voor hun belangen in de Zuidas. Een van de aanwezigen wees erop dat de 
Zuidas de reden is geweest voor het oprichten van stadsdeel ZuiderAmstel. Door verschillende oude 
stadsdelen samen te voegen, zou een sterk stadsdeel ontstaan om de belangen van buurtbewoners bij de 
Zuidas te behartigen. Het is niet de bedoeling dat het stadsdeelbestuur alleen maar de besluiten van de 
centrale stad verdedigt tegenover deelraad en inwoners, vond deze bewoner.
Bewonersorganisaties en raadsleden gaven aan dat ze het gevoel hebben dat ze achter de feiten aan 
moeten hollen. Liever zouden zij in een vroeg stadium geïnformeerd worden, zodat ze in de gaten kunnen 
houden wat de ontwikkelingen in de Zuidas betekenen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in het 
stadsdeel.In de praktijk is het moeilijk om het projectbureau uit te nodigen om informatie te geven aan de 
raadscommissie, zo heeft het bewonersplatform ervaren bij een vraag over het bomenbeleid in de Zuidas. 
Dat maakt het moeilijk om actuele zaken op de agenda te zetten. Volgens portefeuillehouder Koldenhof is 
er echter sprake van een misverstand. Hij vertrouwt erop dat het in de toekomst beter zal gaan. De 
voorzitter van de raadscommissie, Sander Faassen, vatte de kritiek op als een opdracht voor alle partijen 
om te onderzoeken hoe de informatievoorziening beter kan worden georganiseerd.
 
 
Presentatie verkeersstudies uitgesteld
De voor de commissievergadering geplande presentatie door de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 
over de verkeersonderzoeken voor de Zuidas kon als gevolg van ziekte helaas niet doorgaan. Dit 
agendapunt zal op een latere datum terugkomen.

‘Buslijnen inkorten leidt niet tot schonere lucht’
Reizigersvereniging ROVER steunt het Actieplan Luchtkwaliteit op hoofdlijnen, maar heeft bezwaren 
tegen het voorstel om buslijnen vanuit de provincie naar Amsterdam in te korten tot metrostations aan de 
rand van de stad. Een van de plekken waar dit zou kunnen gaan gebeuren is de zuidkant van Amsterdam. 
De streeklijnen vormen in Amsterdam een wezenlijk onderdeel van een geïntegreerd radiaal fijnmazig 
vervoerssysteem, zegt ROVER. Het Actieplan Luchtkwaliteit gaat echter uit van concentratie en 
schaalvergroting in het openbaar vervoer. Inkorting en aantakking van streeklijnen op de Noord-Zuidlijn 
maakt het reizen minder comfortabel. Bij metrostations moeten reizigers grote loopafstanden afleggen en 
niveauverschillen overbruggen (roltrappen, liften die kunnen uitvallen). Indien er geen gegarandeerde 
aansluitingen zijn wordt de werkelijke reistijd aanmerkelijk langer. In de praktijk leidt elke gedwongen 
overstap tot 30% minder ov-reizigers.
Doordat de concurrentiepositie verslechtert wordt het autogebruik door forensen aangemoedigd. De 
mobiliteitsdoelstelling wordt hierdoor ondergraven en de luchtvervuiling neemt niet af. Volgens ROVER 
bereikt de gemeente hiermee precies het tegendeel van hetgeen zij met dit Actieplan beoogt. (Bron: 
ROVER regio Amsterdam)



Bouw station Zuid te traag
De vijf grootste financiers van de Zuidas vrezen dat station Zuid/WTC tot 2020 één grote bouwput is. 
Vanwege de commerciële belangen die met de bouw van het station gemoeid zijn, moet het bouwtempo 
omhoog. De reizigers die via dit station komen kunnen veel inkomsten binnenbrengen. Bovendien 
profiteert de reiziger ook van een versnelling van dit deel van het project. De banken willen de 300.000 
vierkante meter die nodig is voor Zuid/WTC, dat één van de grootste stations van Nederland wordt, 
voorrang geven. (Bron: Het Parool, 5 december 2005)

Uitgang Parnassusweg station Zuid/WTC weer open
Vanaf maandag 5 december is het vernieuwde perron op Amsterdam Zuid/WTC open. Ook zijn de nieuwe 
roltrappen klaar. Treinreizigers kunnen weer gebruik maken van de uitgang aan de Parnassusweg richting 
de VU en de rechtbank. Ook fietsen kunnen daar weer geplaatst worden. (Bron: projectbureau Zuidas)

Doe mee aan debat over luchtkwaliteit, 17 december op AT5
Op zaterdagavond 17 december zendt AT5 in het programma De Publieke Arena een debat uit over de 
luchtkwaliteit in Amsterdam. Aan tafel zitten onder andere Hester Maij (wethouder milieu), Ruud Dwars 
(adjunct directeur Kamer van Koophandel) en Erwin Knijnenburg (directeur Milieucentrum Amsterdam). 
Het publiek kan ook mee debatteren.
Wilt u dat uw mening over verbetering van de luchtkwaliteit gehoord wordt? Kom dan naar de opname 
van dit live programma. Er staan twee interruptiemicrofoons klaar om u hiervoor de gelegenheid te geven. 
Ook als u niet wilt inspreken, maar wel de opname wilt bijwonen, bent u van harte welkom.
Aanmelden per mail (liefst zo snel mogelijk) naar Daphne Chlimintzas van AT5: dclimintzas@at5.nl, of bel 
(020) 5551170. Meer informatie: http://www.depubliekearena.nl (Bron: Milieucentrum Amsterdam)
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 8 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 8 december 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant voor de 
Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
di. 13 december 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer blackspots ZuiderAmstel. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

do. 15 december 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer Kop Rivierenbuurt. Locatie: Het Binnenhof, 
Cursusruimte (boven) A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
di. 20 december 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
wo. 21 december 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
do. 22 december 2005
Laatste datum voor schriftelijke reacties op ontwerpbestemmingsplan Prinses Irenebuurt. Het plan licht 
ter inzage op de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. Adres voor zienswijzen: stadsdeelraad van 
ZuiderAmstel, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 
vr. 23 december 2005
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Verdediging proefschrift ‘measuring benefits of multifunctional land use, state preference studies on the 
Amsterdam Zuidas’ door Caroline Rodenburg. Aanvang: 13:45, aula van de VU, De Boelelaan 1105, 
Amsterdam. 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
Raads- en commissievergaderingen
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
Raads- en commissievergaderingen
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berich
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ST A N D V A N Z A K E N 
6 december: presentaties verkeersstudies Zuidas6 december: presentaties verkeersstudies Zuidas
Aanstaande dinsdag 6 december, zal de dienst IVV van de gemeente Amsterdam een presentatie 
verzorgen over de verkeersstudies Zuidas tijdens de speciale Zuidas-zitting van raadscommissie I van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Het Bewonersplatform heeft lang aangedrongen op openbaarmaking van deze 
studies. Aanstaande dinsdag kunnen geïnteresseerden dan eindelijk kennis nemen van de resultaten. De 
vergadering vindt plaats in het stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang van de 
vergaderring is 19:30 uur. 
Analyse treinen ZuidasAnalyse treinen Zuidas

Het Britse onderzoeksbureau Arup heeft van het Projectbureau Zuidas opdracht gekregen de 
spoorwegplannen voor station Zuid/WTC door te lichten. Op aandringen van banken die kandidaat zijn 
om in het dok te investeren, wil het projectbureau absoluut zeker weten dat alles wat tot nu toe is bedacht 
voor het station, haalbaar is en zodanig haalbaar is dat het station steeds goed kan blijven functioneren.
Komend voorjaar moet er een definitief plan voor het dok liggen, waarna politieke besluitvorming volgt in 
gemeenteraad en Tweede kamer. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 30 november 2005)”
 
Meerwaarde multifunctionele inrichting Zuidas beperkt”
Caroline Rodenburg brengt in haar proefschrift ‘measuring benefits of multifunctional land use, state 
preference studies on the Amsterdam Zuidas’ de moeilijk kwantificeerbare baten van de voorgenomen 
multifunctionele inrichting van de Zuidas in kaart voor investeerders, bedrijven, werknemers en bewoners 
in het gebied. Tevens drukt zij die baten in geld uit. 
Uit het onderzoek blijkt dat de belanghebbenden de mogelijke voordelen van een meervoudige inrichting 
meer als ‘mooi meegenomen’ zien, dan als doorslaggevende locatiefactor. Dit betekent dat andere 
gebiedskenmerken uiteindelijk bepalend zullen zijn voor het succes van de Zuidas.
Ondanks het feit dat belanghebbenden een meervoudige inrichting blijken te waarderen, is het de vraag 
of de gevonden waardering voldoende is om de nu voorgenomen imposante meervoudige ontwerpen 
voor de Zuidas te rechtvaardigen, stelt Rodenburg.
Promotie: vrijdag 23 december 2005 om 13:45, aula van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam.
 
Nieuw boek: Amsterdam Zuidas – European Space
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Een kritische en gedegen aanzet naar een sociaal en wetenschappelijk debat over de toekomst van de 
Zuidas. Redactie Willem Salet, Stan Majoor. Overige bijdragen van: Erik Swyngedouw, Pieter Tordoir, Rob 
van Engelsdorp Gastelaars, Ton Kreukels, Henry Meijdam en Anton de Vries. ISBN 90 6450 583 7 / 
Uitgeverij 010, Rotterdam. 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

di. 6 december 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van deze 
vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de 
Griffie. Agendapunten: verkeersstudies Zuidas, mededelingen uit Bestuurlijk Overleg Zuidas. Plaats en 
inspreken: zie onder. Let op aanvang: 19:30 uur.wo. 7 december 2005
 
 

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: begroting 2006 
en raadsadres Bewonersplatform met verzoek aanvullende subsidie voor 2006, bezuinigingen op de 
publicatie van de kennisgevingen van de dienst Bouw en Woningtoezicht. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
 
do. 8 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 8 december 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
ma. 12 december 2005
Presentatie door projectbureau Zuidas voor Bewonersplatform Zuidas over stand van zaken Zuidas-dok. 
Let op: vervalt! 
 
di. 13 december 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

do. 15 december 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten voor 29 november doorgeven via een van de leden van de 
agendacommissie of bpz@wocbuitenveldert.nl. Locatie: Het Binnenhof, Cursusruimte (boven) A.J. 
Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
di. 20 december 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
 
wo. 21 december 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 22 december 2005
Laatste datum voor schriftelijke reacties op ontwerpbestemmingsplan Prinses Irenebuurt. Het plan licht 
ter inzage op de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. Adres voor zienswijzen: stadsdeelraad van 
ZuiderAmstel, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 



 
vr. 23 december 2005
Verdediging proefschrift ‘measuring benefits of multifunctional land use, state preference studies on the 
Amsterdam Zuidas’ door Caroline Rodenburg. Aanvang: 13:45, aula van de VU, De Boelelaan 1105, 
Amsterdam. 
 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEK
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ST A N D V A N Z A K E N
ROWOC reageert op Actieplan Luchtkwaliteit
Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (WOCB) behartigt de belangen van de bewoners van  
Buitenveldert. Haar commissie Ruimtelijke Ordening (ROWOC) ziet bovengenoemd ontwerp als een stap 
in de goede richting, evenals de Raadsenquête Luchtkwaliteit. Wij realiseren ons dat verbetering van de 
Amsterdamse luchtkwaliteit niet een kwestie is van de korte termijn, dat veel belangen een rol spelen in 
de afwegingen, evenals externe factoren.
Hiermee willen wij enkele punten die voor Buitenveldert van belang zijn onder uw aandacht brengen.
1.      De aangrenzende Zuidas is een verkeersaantrekkend grootstedelijk project voor werken, wonen en 
voorzieningen als de RAI en het musicaltheater van Joop van de Ende. Dit verkeer wordt grotendeels 
geleid via de verkeerswegen in Buitenveldert. De infrastructuur in Buitenveldert is echter niet berekend 
op verveelvoudiging van het verkeer en zal dat (voorlopig?) ook niet zijn. Wij vrezen dan ook dat, zelfs in 
het geval van de volledige toepassing van alle maatregelen, een deel van Buitenveldert en dan met name 
de Europa Boulevard, de De Boelelaan (Hoofdnet Auto) en de Amstelveenseweg niet aan de EU-
luchtkwaliteitsnorm zal voldoen.
2.      Naast de toename van het verkeer heeft de luchtkwaliteit in Buitenveldert ernstig te lijden van de 
enorme bomenkap ten behoeve van de Zuidas, zodat de luchtvervuiling van de A10 Zuid rechtstreeks ons 
gebied in komt. 
3.      Om de verkeersdruk in en rond de Zuidas terug te dringen zou er substantieel moeten worden 
geïnvesteerd in een optimaal aansluitend en frequent openbaar vervoerssysteem, meer transferia en P&R 
terreinen. 
4.      Wij betreuren dat de luchtvervuiling veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar Schiphol buiten 
beschouwing wordt gelaten. 
5.      Wij zijn verheugd dat u niet gekozen heeft voor de maatregel om bomen met aaneensluitende 
kruinen te kappen. Wat wij betreuren is het feit dat u niet de maatregel neemt een bomenbeleid te gaan 
voeren in het kader van verbetering van de luchtkwaliteit. Onderzoeker Fred Tonneijck (Plant Research 
International/Universiteit Wageningen) is tot opmerkelijke bevindingen gekomen waaruit blijkt dat een 
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juiste toepassing van soorten, vorm en locaties van bomen wel degelijk leidt tot aanzienlijke verbetering 
van de luchtkwaliteit.
6.      Gebleken is dat de vele verkeersdrempels in onze wijk leiden tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit.
7.      Wij verzoeken u aan te geven welke rol de stadsdelen zullen vervullen bij de uitvoering van het 
Actieplan. 
8.      Wij zouden het zeer betreuren als bouwvergunningen niet langer worden verbonden aan 
milieuregels, alsook dat overschrijdingen elders in Nederland zouden mogen worden gecompenseerd.
9.      Het fijn stof ligt sinds een jaar zichtbaar op onze bomen, planten en ander groen. Astmapatiënten 
ondervinden een verslechtering van hun gezondheid en er zijn veel mensen met oogklachten en 
luchtwegaandoeningen.
Wij verzoeken u dringend rekening te houden met deze zienswijze als ook een bomenbeleid ter 
verbetering van de luchtkwaliteit als extra maatregel in te stellen. Als laatste punt verzoeken wij u een 
klachten/infolijn in te stellen.

Grote belangstelling ontwikkelaars Zuidas
De belangstelling van projectontwikkelaars voor kavels bovenop het dokmodel op de Zuidas is ‘zeer 
groot’. Dat melden Jan Doets, de kwartiermaker van het Zuidas-dok, en Jan Stoutenbeek, directeur van 
het projectbureau Zuidas. Voor de huidige ontwikkelingen op de Zuidas, die ook gerealiseerd kunnen 
worden zonder dokmodel, zijn zo’n 30 ontwikkelaars bezig met plannen. Doets verwacht in maart/april 
2006 het proces af te kunnen sluiten met een prospectus die ter goedkeuring aan de gemeente 
Amsterdam en de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Daarna kunnen de geselecteerde marktpartijen 
inschrijven op de prospectus. (IKCRO Nieuwsflits/PropertyNL, 23 november 2005)

GroenLinksers willen grens stellen aan concessies voor Dokmodel
De GroenLinks-raadsleden Jan Kok uit ZuiderAmstel en Roel van Duijn uit Oud-Zuid hebben in een brief 
aan hun collega’s in de gemeenteraad gewezen op de negatieve gevolgen van de pogingen om de 
begroting voor het ‘Dokmodel’ sluitend te maken. Volgens de stadsdeelpolitici wordt het tijd om te gaan 
denken aan alternatieven voor het Dokmodel.
Samengevat zien de GroenLinksers bij het doorgaan van het Dokmodel, en veel van het volgende geldt 
ook indien wordt gekozen voor het Dijkmodel, voor de stadsdelen Oud-Zuid en ZuiderAmstel de volgende 
problemen opdoemen: 
1. De kantoren die aan de Zuidas verschijnen dreigen steeds volumineuzer te worden, zonder dat dit 
gepaard gaat met meer maatregelen omwille van de leefbaarheid. Op de zogenaamde “flanken” verdwijnt 
veel groen, worden sportvelden geschrapt, delft de sociale woningbouw het onderspit. “Optimalisering” 
dreigt op de Zuidas “roofbouw” op de flanken te worden.
2. Ook in het geval van het Dokmodel zal het autoverkeer sterk toenemen. Zo wordt bij de kantoren ten 
aanzien van het parkeren de B-norm toegepast. En dat op een locatie die optimaal bereikbaar is voor 
allerlei vormen van openbaar vervoer. Een toevloed van nog meer auto’s, van en naar de Zuidas, valt in de 
straten van Oud-Zuid en ZuiderAmstel te verwachten, al dan niet via een derde afslag. Nog meer vuile 
lucht zal op die manier deze stadsdelen binnenwaaien.
3. Verstoring van de ondergrondse waterstromen en een groter gebrek aan waterberging.
4. Minder aantrekkelijk openbaar vervoer. Door de financiële onzekerheden, waar het Dokmodel mee 
worstelt, wordt op de plannen voor het openbaar vervoer steeds meer beknibbeld. Het ondergrondse 
openbaar vervoer zal veel minder aantrekkelijk worden dan eerst werd beoogd.
Volgens de stadsdeelpolitici zijn deze bezwaren zodanig, dat het tijd wordt om te gaan denken aan 
alternatieven voor het Dokmodel. Ze vragen ook waar voor GroenLinks in de centrale stad de grens ligt 
aan de concessies voor realisering van het Dokmodel. (Bron: GroenLinks Oud-Zuid)

Verbouwing Sint Nicolaaskapel in de Prinses Irenestraat
ING Real Estate verbouwt de Sint Nicolaaskapel voor de tijdelijke huisvesting – maximaal 5 jaar – van 
Platform 21: een nieuw centrum voor design, mode en creatie (voorheen Design Museum genoemd). Op 
de eerste etage van de kapel komt een tentoonstellingsruimte. Op de begane grond komt een 
horecaruimte, waarvoor extra ramen en puien in de gevel worden gemaakt. Verder is de verbouwing 
grotendeels intern. Het eigen terrein rondom de kapel is door de aannemer reeds ingericht als bouw- en 
werkterrein. De bomen op het terrein blijven behouden. Het terrein tussen de kapel en de straat wordt 
ingericht als entree en er komt een terras voor de horecaruimte.



De verbouwingswerkzaamheden zijn naar verwachting in maart 2006 afgerond. Voor vragen en informatie 
over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas 
van stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 06 – 55 170 160. (Bron: stadsdeel ZuiderAmstel).

VVD wil eigen ‘stadsregisseur’ ZuiderAmstel
De VVD ZuiderAmstel stelt voor om voor het stadsdeel een ‘gebiedsregiegroep’ voor het werken aan de 
weg in te stellen. De komende jaren zullen er, naast de bouwactiviteiten van Noord Zuidlijn en de Zuidas, 
ook nog veel werkzaamheden zijn aan voor ZuiderAmstel belangrijke doorgangswegen (o.a. Maasstraat, 
Pres. Kennedylaan, Rooseveltlaan, Rijnstraat). Een gebiedsregiegroep moet ervoor zorgen dat deze 
werkzaamheden gecoördineerd uitgevoerd worden en overlast voor bedrijven en burgers zoveel mogelijk 
beperkt. Met een stadsregisseur op ZuiderAmstel-niveau kan de verantwoordelijkheid van het stadsdeel 
als wegbeheerder aanzienlijk versterkt worden, denkt de VVD.
De partij noemt de aanpak in stadsdeel Noord een goed voorbeeld voor ZuiderAmstel. Stadsdeel Noord 
betrekt het bedrijfsleven en de winkeliersverenigingen pro-actief bij het werken aan de openbare weg met 
een internetsite, waar opmerkingen en klachten gemeld kunnen worden.
De VVD roept het stadsdeelbestuur per motie op de mogelijkheden te onderzoeken. Stemming is op 29 
november. (Bron: VVD ZuiderAmstel/Planologische Werkgroep Rivierenbuurt)

ProRail verdubbelt sporen Zuid/WTC
ProRail is begonnen met de verdubbeling van het aantal sporen bij station Zuid/WTC. De sporen moeten 
eind volgend jaar klaar zijn, samen met een tweede perroneiland en de bijbehorende viaducten over de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 18 november 2005)
Gemeente wil stoppen met publiceren mededelingen DMB
De gemeente Amsterdam wil bezuinigen op de publicatie van de kennisgevingen van de dienst Bouw en 
Woningtoezicht. Wettelijk verplichte kennisgevingen komen dan nog wel in Het Parool, het Amsterdams 
Stadsblad en op www.dmb.amsterdam.nl, maar niet meer in De Echo. Niet wettelijk verplichte 
mededelingen zouden helemaal niet meer in de kranten gepubliceerd worden, maar alleen nog maar op 
www.dmb.amsterdam.nl. Bespreking is in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling op 7 december.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

di. 29 november 2005
BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) voor het Europaplein. In dit overleg geeft het Projectbureau 
Noord/Zuidlijn gedetailleerd informatie over de werkzaamheden en er is gelegenheid om vragen te stellen 
en problemen of klachten voor te leggen. Plaats: raadszaal van het stadsdeel Zuideramstel (Pr. 
Kennedyplantsoen 1-3). Tijd: 19.00 uur. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, vooraf aan- (of af-)melden 
is niet nodig.
di. 29 en wo. 30 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: op deze vergadering wordt de begroting voor 2006 
vastgesteld, Reactie Stadsdeel, op Actieplan Luchtkwaliteit. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
wo. 30 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: voorbereidingsbesluit tot partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitenveldert (VU-Kwartier). Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: 
zie onder.
di. 6 december 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van deze 
vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de 
Griffie. Agendapunten: (onder voorbehoud): verkeersstudies Zuidas, mededelingen uit Bestuurlijk 
Overleg Zuidas. Plaats en inspreken: zie onder. Let op aanvang: 19:30 uur.
wo. 7 december 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: begroting 2006, 
bezuinigingen op de publicatie van de kennisgevingen van de dienst Bouw en Woningtoezicht. Voor 
algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 8 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 8 december 2005
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Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
ma. 12 december 2005
Presentatie door projectbureau Zuidas voor Bewonersplatform Zuidas over stand van zaken Zuidas-dok. 
Aanvang: ongeveer 16:00 uur. Onder voorbehoud, nadere informatie volgt!
di. 13 december 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

do. 15 december 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten voor 29 november doorgeven via een van de leden van de 
agendacommissie of bpz@wocbuitenveldert.nl. Locatie: Het Binnenhof, Cursusruimte (boven) A.J. 
Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur.
di. 20 december 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder.
wo. 21 december 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 22 december 2005
Laatste datum voor schriftelijke reacties op ontwerpbestemmingsplan Prinses Irenebuurt. Het plan licht 
ter inzage op de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. Adres voor zienswijzen: stadsdeelraad van 
ZuiderAmstel, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of

bericht 34
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ST A N D V A N Z A K E N
Voorlopig geen Noord/Zuidlijn naar Amstelveen, leidt uitstel tot afstel?
Het college van B en W heeft de voorkeur uitgesproken dat de metro van de Noord/Zuidlijn vanaf 2012 
niet als tram zal doorrijden naar Amstelveen. Wethouder Van der Horst: “De Noord/Zuidlijn stopt dus 
voorlopig bij Zuid/WTC. De tramlijnen 5 en 52 moeten zorgen voor verder vervoer naar Amstelveen. Op 
welke wijze de metrolijn in de toekomst verder wordt doorgetrokken naar Amstelveen en/of Schiphol is 
nog onduidelijk.” (Nieuws uit B en W, 9 november 2005)
Dit uitstel leidt wellicht tot afstel, vreest het Bewonersplatform Zuidas. Het platform heeft naar aanleiding 
van het ‘Brinkmanrapport’ al gewezen op het wegbezuinigen van openbaarvervoerverbindingen in de 
Zuidas.
Volgens de huidige Zuidasplannen wordt alleen een bovengrondse verbindingsboog voor trams van Zuid/
WTC richting Amstelveen aangelegd, en deze is niet geschikt voor de grote metrostellen van de Noord/
Zuidlijn. De tramlijnen 5 en 51 zullen op den duur vastlopen in het steeds drukker wordende Zuidas-
verkeer, bijvoorbeeld op de kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan. In de begroting voor de Zuidas is 
er echter geen geld opgenomen om deze knelpunten aan te pakken, bijvoorbeeld door ondertunneling.
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Extra wegen, toch meer file aan Zuidas 
De gemeente Amsterdam heeft nog altijd geen verklaring voor de vermeende toename aan files in de 
Zuidas, terwijl er juist extra wegen worden aangelegd. Die toename blijkt uit studies van Rijkswaterstaat 
en het Rijk. Wethouder Van der Horst reageerde vorige week verrast op twee illustraties die Milieucentrum 
Amsterdam uit de regionale verkeersstudies van Rijkswaterstaat haalde. Deze studies hebben betrekking 
op de geplande Westrandweg en Tweede Coentunnel. Deze extra wegen trekken zoveel extra verkeer aan, 
dat zelfs tot in de Zuidas meer files komen te staan. De ringweg wordt dus niet rustiger door de aanleg 
van extra snelwegen. De kaartjes waren ‘verstopt’ in een bijlage, maar volgens de gemeenteraadsleden 
gaat het om explosief materiaal. Wethouder Van der Horst zegde nader onderzoek toe.
Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in de komende commissievergadering, op 23 november. Zie 
voor de agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/
verkeer_vervoer_en/vergaderagenda.
De ‘beruchte’ plaatjes zijn te zien op de website van de gemeente Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/
contents/pages/4302/v6bijl5presentatiemcatrajectnotawrw.pdf (Amsterdams Stadsblad, 16 november 
2005, Milieucentrum Amsterdam)
Inspraakreactie Actieplan Luchtkwaliteit
In een reactie op het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam vraagt het Bewonersplatform 
om terugdringing van de luchtvervuiling aan de Zuidas. Het sterk groeiende verkeer in combinatie met 
een snelle toename van het aantal mensen dat dagelijks aan de Zuidas verblijft, maakt extra maatregelen 
nodig. De Zuidas komt echter nauwelijks voor in het Actieplan Luchtkwaliteit.
De analyses, de visie en de denkrichting van het Actieplan zijn vooruitstrevend en van goede kwaliteit. 
Maar om echt aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen worden onvoldoende maatregelen genomen. 
Het Bewonersplatform Zuidas heeft de volgende opmerkingen:

1. Meer aandacht voor toekomstige problemen aan de Zuidas
2. Meer aandacht voor de drukste wegen in de Zuidas
3. Vervuiling A10-zuid aanpakken door snelheidsverlaging
4. Gevolgen aanleg Tweede Coentunnel en Westrandweg voor A10-zuid
5. Bomenbalans voor de Zuidas
6. Geld reserveren voor investeringen openbaar vervoer Zuidas i.p.v bezuinigen; nieuw busstation 

i.p.v. bussen afschaffen
7. Goede overstap op Zuid/WTC
8. Meer geld voor fietsvoorzieningen
9. Betere woon/werkbalans Zuidas.
10. Locatiebeleid
11. Parkeernorm aanpassen aan de dichtheid
12. Vervoermanagement ook voor de Zuidas

De volledige inspraakreactie is beschikbaar via het secretariaat, 020-6449936 of bpz@wocbuitenveldert.nl.
Stad houdt wellicht garage over in Zuidas
Bij het omleggen van tramlijn 5 via de Strawinskylaan stuit de gemeente op de parkeergarage van Atrium. 
De gemeenteraad overweegt nu een nieuwe garage te bouwen onder de Strawinskylaan, maar die garage 
is mogelijk overbodig als het ‘Dokmodel’ niet doorgaat. In dat geval wil wethouder Stadig de kosten 
dekken met bebouwing in de ‘flanken van de Zuidas’. Dit leidt niet tot extra bebouwing, stelt hij.
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg vindt het echter een vreemde zaak dat de kosten van de 
dan ten overvloede aangelegde garage gedekt moeten worden uit de grondopbrengsten van de flanken.
Als het Dok niet doorgaat, zal de Zuidas een overschot aan parkeerplaatsen kennen. Deze 
parkeerplaatsen, bij het WTC en in Mahler4, zijn aangelegd als voorschot op het Zuidas-dok, waar geen 
ruimte is voor ondergrondse parkeergarages. (Amsterdams Stadsblad, 16 november 2005, Vereniging 
Beethovenstraat/Parnassusweg)

Geef uw mening over infrastructuurprojecten Zuidas
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) staan allerlei infrastructuurprojecten die de 
regering de komende jaren wil uitvoeren.
Het projectenboek omschrijft de plannen voor auto-, water- en spoorwegen. Ook verschillende 
Zuidasprojecten, zoals de aanleg van extra sporen en uitbreiding van het station Zuid/WTC, staan in dit 
projectenboek vermeld. Op 12 december 2005 praat de Tweede Kamer over de projecten.
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De Tweede-Kamerfractie van de PvdA wil weten wat u vindt van het MIT. Via de website http://
www.mijnmit.nl/ kunt u uw reactie plaatsen.  Wordt de Zuidas te laat aangepakt? Of is het project juist 
overbodig? Worden afspraken niet nagekomen, of kan een project goedkoper? Alle reacties, van 
omwonenden, betrokkenen, bestuurders, politici en organisaties, zijn welkom. (Bron: PvdA)

Herziening bestemmingsplan Buitenveldert VU-kwartier
Het college stelt de gemeenteraad voor om het voorbereidingsbesluit tot partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitenveldert (VU-Kwartier) vast te stellen. Hierdoor kan er worden meegewerkt aan de 
bouwvergunning voor de nieuwbouw van de Faculteit voor tandheelkunde (ACTA) en een ondergrondse 
parkeergarage aan de Gustav Mahlerlaan. Het voorbereidingsbesluit omvat naast de contouren van het 
nieuwbouwplan ook de contouren van de ruimte die nodig is om de ondergrondse parkeergarage op de 
Mahlerlaan aan te sluiten. Behandeling in de raadscommissie is op 23 november en in de gemeenteraad 
op 30 november. (Nieuws uit B en W, 2 november 2005)
Zuidas op tv
De journaaluitzending van RTV Noord-Holland van 16 november 2005 heeft twee berichten over de 
Zuidas: een gaat over het theater van Joop van den Ende, het andere gaat over een glad houten 
treinperron op station Zuid-WTC. De uitzending is te zien op de site www.rtvnh.nl. Klik vervolgens op de 
hyperlink ‘Studio Amsterdam 16 november’. Na enkele minuten wachten worden de berichten 
uitgezonden.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 16 en do. 17 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: algemene beschouwingen begroting 2006. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 17 november 2005
Afsluiting van het onderzoek “drie pleinen in Amsterdam” door dRO, onder meer naar het Zuidplein. 
Borrel vanaf 17:00 uur bij dienst Ruimtelijke Ordening, Jodenbreestraat 25, 5e verdieping, vleugel D.

ma. 21 november 2005
Schriftelijk inspreken over het Actieplan Luchtkwaliteit is mogelijk tot 21 november bij Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht, t.a.v. Harry van Bergen, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Het Actieplan Luchtkwaliteit is 
te vinden op:
http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/nieuws_2005/oktober_2005/inspraak_ontwerp

wo. 23 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten onder meer uitleg van 
de wethouder over o.m. filevorming aan Zuidas als gevolg van aanleg Tweede Coentunnel en 
Westrandweg. Zie voor de agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/
verkeer_vervoer_en/vergaderagenda. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
wo. 23 november 2005
De Provincie Noord-Holland en de Milieufederatie Noord-Holland organiseren een de themabijeenkomst 
Verantwoord Openbaar Verlichten. Deze zal plaatsvinden op woensdag 23 november 2005 van 17.00 tot 
21.00 uur in het Provinciehuis te Haarlem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Milieufederatie Noord-Holland (Peter Grubben, 075 
63 515 98 / p.grubben@mnh.nl) of met de Provincie Noord-Holland, afdeling Economie, Landbouw en 
Milieu, Johan de Jong, tel. 06 22563560 / jongj@noord-holland.nl

wo. 23 november 2005
Dienst Ruimtelijke Ordening organiseert op 23 november 2005 een symposium over de wijze waarop 
stedelijke regio’s in Europa met Europese regelgeving omgaan. Zie: http://www.dro.amsterdam.nl/
smartsite.dws?id=7388
wo. 23 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: 
voorbereidingsbesluit tot partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert (VU-Kwartier). Voor 
algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
di. 29 en wo. 30 november 2005
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Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: op deze vergadering wordt de begroting voor 2006 
vastgesteld. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
wo. 30 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: voorbereidingsbesluit tot partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitenveldert (VU-Kwartier). Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: 
zie onder.
di. 6 december 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van deze 
vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de 
Griffie. Agendapunten: (onder voorbehoud): verkeersstudies Zuidas, Bestuurlijk Overleg Zuidas. Plaats 
en inspreken: zie onder. Let op aanvang: 19:30 uur.
wo. 7 december 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 8 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 8 december 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
ma. 12 december 2005
Presentatie door projectbureau Zuidas voor Bewonersplatform Zuidas over stand van zaken Zuidas-dok. 
Aanvang: ongeveer 16:00 uur. Onder voorbehoud, nadere informatie volgt!
di. 13 december 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

do. 15 december 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten voor 29 november doorgeven via een van de leden van de 
agendacommissie of bpz@wocbuitenveldert.nl. Locatie: Het Binnenhof, Cursusruimte (boven) A.J. 
Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur.
di. 20 december 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder.
wo. 21 december 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.
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De dienst Ruimtelijke Ordening heeft onderzoek gedaan naar het ontwerp en gebruik van drie 
Amsterdamse pleinen: Mercatorplein, Spui en Zuidplein. Het Zuidplein is vooral een verblijfsplek voor 
kantoorwerkers geworden. Het ontwerp komt minder goed tegemoet aan de behoeftes van de vele 
voetgangers en fietsers richting station. Verder had het overleg met bewoners over het ontwerp beter 
gekund.Algemeen beeld
De onderzoeker concludeert dat het Zuidplein levendiger en veiliger is geworden door het toevoegen van 
voorzieningen langs de randen en door de keuze voor transparante ‘plinten’. Het plein heeft een intiem en 
rustig karakter.
Overleg met bewoners
Er is ook gekeken naar het overleg met omwonenden in de planfase. Goed overleg in de planfase wordt 
gewaardeerd door bewoners, maar dat lijkt nog een moeilijke opgave in de Zuidas. Bij de bewoners 
veroorzaakte vooral het gebrek aan terugkoppeling van hun voorstellen wrijving. De verantwoordelijke 
projectmanager geeft toe dat het voor het procesverloop wenselijk is om tot een beter overleg met 
bewoners te komen, maar hij weet niet zo goed hoe dat zou moeten.
Gebruikers van het plein
De belangrijkste gebruikers van het plein zijn de kantoorwerkers die het plein in de middagpauze 
bevolken, en fietsers en voetgangers die op weg zijn naar het station. De werkers waarderen het plein als 
plek om de pauze door te brengen. Vooral de boombakken worden gewaardeerd, hoewel sommige 
mensen het een probleem vinden dat ze hun lunch ‘op schoot’ moeten nuttigen. ’s Avonds, na kantoortijd, 
mijden mensen het plein omdat ze er een onveilig gevoel krijgen.
Voor de voetgangers en fietsers is het plein alleen een doorgangsruimte. Zij dragen niet bij aan de 
ontmoetingsfunctie die pleinen geacht worden te hebben. Het station trekt veel fietsen aan, die veelal op 
het plein worden geparkeerd.  Er is namelijk een tekort aan (gratis) fietsenrekken. Op het Zuidplein is 
weliswaar een ondergrondse bewaakte fietsenstalling, maar die wordt niet volledig gebruikt. Dit komt 
doordat je aan de buitenkant niet kan zien hoe de stalling er uit ziet en hoe hij werkt, aldus het rapport. Dit 
werpt een hoge drempel op voor gebruikers, vooral eenmalige gebruikers.
Het lijkt er op dat in het ontwerp vooral rekening is gehouden met de werknemers van de Zuidas, en 
minder met de mensen die het plein als onderdeel van hun vaak dagelijkse route naar het station 
gebruiken, is de conclusie.

 
 
 
Nadere informatie
Voor vragen over het rapport kunt u bellen met de dRO, Hester Booi, 5527947, of mailen naar 
h.booi@dro.amsterdam.nl. Geïnteresseerden zijn ook welkom op een borrel op donderdag 17 november, 
aan de Jodenbreestraat 25, om 17:00 uur. Het rapport is ook in te zien bij het secretariaat van het 
Bewonersplatform, A.J. Ernststraat 112. 
 
 
Omlegging tram 5 krijgt voorrang
De omlegging van tramlijn 5 door de Strawinskylaan wordt met voorrang uitgevoerd, zo hebben B en W 
van Amsterdam besloten. Daarmee moet worden voorkomen dat lijn 5 een half tot een heel jaar niet kan 
rijden vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn. (Amsterdams Stadsblad, 9 november 2005)

Ontwikkeling Zuidas in kaart gebracht
In de nieuwe rubriek Ontwikkeling in kaart zijn vanaf heden op de site van het projectbureau Zuidas de 
realisatiekaarten van Zuidas tot en met 2008 te bekijken. Hierop kunt u precies zien wanneer er gestart 
wordt met de bouw van een project of wanneer iets wordt opgeleverd. Kijk op www.zuidas.nl, ga naar 
‘Laatste nieuws’, klik op ‘De ontwikkeling in kaart’.

”Deconcentratie van functies stopt niet bij Zuidas”

De Zuidas is een mooi voorbeeld van deconcentratie van functies, schrijft Wim Derksen, de directeur van 
het Ruimtelijk Planbureau. “Het economische hart van Amsterdam klopt tegenwoordig vooral aan de 
Zuidas. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft er goed aan gedaan om deze ‘deconcentratie van 
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functies’ uiteindelijk niet tegen te gaan. Ze heeft er ook goed aan gedaan om vervolgens de verdere 
ontwikkeling van de Zuidas met groot enthousiasme te begeleiden. Toch ben ik bang dat dit 
enthousiasme momenteel te groot dreigt te worden. De overheid wil de Zuidas namelijk een enorme 
impuls geven door snelweg, trein en metro onder de grond te brengen. Daarmee zou een nieuw stadshart 
moeten ontstaan. Maar de genoemde deconcentratie zal niet ophouden bij de Zuidas. Wie draait er dan op 
voor de strop als toekomstige bedrijven zich toch liever in Schiphol City willen vestigen?” (Ruimtelijk 
Planbureau, 3 november 2005) 
 
 
Relatief weinig leegstand aan de Zuidas
Uit onderzoek van Boer Hartog Hooft blijkt dat in Amsterdam 63.000 vierkante meter kantoorruimte leeg 
staat, vooral aan de Zuidelijke IJ-Overs, in Zuidoost en in Oost. Aan de Zuidas is echter maar weinig 
ruimte beschikbaar.
Ook is vast komen te staan hoeveel korting sommige verhuurders aan hun klanten geven om de 
leegstand van kantoren tegen te gaan. Die kan op dure toplocaties zoals de Zuidas oplopen tot wel 30 
procent. (www.cobouw.nl)

 Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 10 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. 
(Faassen; o
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ST A N D V A N Z A K E N 
Oproep aan bewonersorganisaties over luchtkwaliteitOproep aan bewonersorganisaties over 
luchtkwaliteit

Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam roepen bewonersgroepen rond de Zuidas op om hun stem te 
laten horen over het Actieplan Luchtkwaliteit. Beide organisaties zijn behoorlijk te spreken over het gros 
van de maatregelen die zijn opgenomen in het Actieplan Luchtkwaliteit, dat wethouder Maij heeft 
gepresenteerd. Wel valt het op dat zij niet zover durft te gaan om (steun aan) de plannen voor de 
Westrandweg, de Tweede Coentunnel en de A6-A9 te schrappen. Deze projecten trekken een hoop extra 
verkeer aan, dat voor een deel ook de stad in wil. Met alle extra uitlaatgassen van dien. Dat is niet 
consequent, zegt Alex de Meijer van Milieudefensie. Hij hoopt dat bewonersgroepen dit standpunt delen 
en komen inspreken, en dat ze daarbij uiteraard hun eigen concrete ‘pijnpunten’ meenemen.Op maandag 
7 november 2005 vindt er van 19:30 uur tot 22:00 uur in de Boekmanzaal in het stadhuis, Amstel 1 een 
inspraakavond plaats over het Actieplan Luchtkwaliteit. Opgeven voor aanwezigheid zowel als voor 
inspreken is noodzakelijk. Bel voor opgave naar het stadhuis: 020 5513456.
Een half uur voor de vergadering, om 19.00 uur dus, is er een korte demonstratieve actie voor de ingang 
van de zaal.
Schriftelijk inspreken is mogelijk tot 21 november bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, t.a.v. Harry van 
Bergen, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
Het Actieplan Luchtkwaliteit is te vinden op:
http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/nieuws_2005/oktober_2005/inspraak_ontwerp

http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/nieuws_2005/oktober_2005/inspraak_ontwerp

 
Actieplan Luchtkwaliteit: relevante punten voor de Zuidas
Het Milieucentrum Amsterdam heeft een aantal voor de Zuidas relevante punten op een rijtje gezet. Het 
Milieucentrum hoopt dat de bewonersgroepen zich in deze analyse kunnen vinden en hun stem laten 
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horen tijdens de inspraakavond op 7 november. Meer informatie bij Milieucentrum Amsterdam, Barn 
Geurts, telefoon 624 15 22.Algemene en knelpuntmaatregelen
Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft als doelstelling de belangrijkste knelpunten voor de luchtkwaliteit op te 
lossen. Hiertoe stelt de gemeente in het actieplan een mix van locatiegerichte ‘knelpunt’ maatregelen en 
algemene maatregelen om de lucht schoner te maken. Het gros van de knelpuntmaatregelen lost weinig 
op en zorgt slechts voor een verspreiding van de luchtvervuiling. In het gebied van de Zuidas bevinden 
zich geen ‘zekere’ knelpunten, op de A10 na. De A10 zorgt voor overschrijdingen van de normen. Als 
oplossing stelt Amsterdam voor 80 km in te voeren.
 
 
De algemene maatregelen richten zich specifiek op het auto- en vrachtverkeer. Ze vallen te onderscheiden 
in technische maatregelen, erop gericht om auto’s schoner te maken, en maatregelen erop gericht om de 
hoeveelheid autoverkeer te beperken. Het is de mening van het Milieucentrum dat de laatste categorie 
één van de belangrijkste is. Als Amsterdam werkelijk de lucht schoner wil maken, dan zal de gemeente de 
hoeveelheid autoverkeer in de stad moeten verminderen.
Uiteindelijk zijn de analyses, de visie en de denkrichting van het Actieplan vooruitstrevend en van goede 
kwaliteit. Echter, om echt aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen worden onvoldoende maatregelen 
genomen. Om de lucht werkelijk schoner te maken zijn veel meer maatregelen nodig. 

Mogelijke aandachtspunten voor de Zuidas zijn:1 Parkeernormen: in het Actieplan wordt de discussie 
aangezwengeld over parkeernormen bij nieuwbouw. Men ziet in dat normen voor nieuwbouw soms aan de 
hoge kant zijn. Er worden echter geen voorstellen gedaan om bijvoorbeeld bij woningbouw op OV 
knooppunten de normen omlaag te brengen. Dit zou wel moeten en ook goed zijn voor de Zuidas
 
 
 
2 Locatiebeleid: het locatiebeleid komt niet aan de orde in het Actieplan. Toch is dit voor een gebied als 
de Zuidas van essentieel belang om de hoeveelheid (werk)verkeer in te dammen en de luchtkwaliteit te 
verbeteren.
 
3 Gevolgen aanleg Tweede Coentunnel en Westrandweg voor A10 Zuid: In het Actieplan zegt men dat het 
goed is voor het milieu om de Tweede Coentunnel en de Westrandweg aan te leggen. Uit verkeerscijfers 
van Rijkswaterstaat (Trajectnota Westrandweg) blijkt echter dat het op de A10 West en A10 Zuid alleen 
maar drukker gaat worden door de aanleg van die wegen. Hierdoor zal de verkeersdruk op het traject van 
de Zuidas nog meer toenemen en de slechte invloed op de luchtkwaliteit van de A10 alleen maar 
toenemen. 
 
4 Aanleg/kap groen: In het plan wordt gesuggereerd dat het goed kan zijn om bomen te kappen voor de 
luchtkwaliteit. Ze zeggen dat ze dat niet gaan doen vanwege de belevingswaarde van de stad. De 
suggestie dat kap goed zou zijn voor de luchtkwaliteit is echter volgens ons niet waar. In bepaalde straten 
in een bepaalde opstelling en met een bepaalde vorm kunnen bomen ervoor zorgen dat de luchtcirculatie 
beperkt wordt. Hierdoor kunnen vuile stoffen minder goed ‘weg’waaien. 
Feit is echter dat het wegwaaien van vuile lucht niets oplost. De vuile stoffen zitten nog steeds in de lucht, 
maar ze worden dan over een groter gebied verspreid. Een groot probleem met de Amsterdamse 
luchtkwaliteit is dat de zogenaamde achtergrondconcentratie van vuile stoffen zo hoog is. Vuile lucht die 
zich verspreidt is niet weg, maar gaat onderdeel uitmaken van de achtergrondconcentratie. Een 
goede manier om de lucht echt schoner te maken is het verlagen van de achtergrondconcentratie met 
behulp van algemene maatregelen. Bomenkap verspreidt het probleem dus alleen maar. 
Uit diverse onderzoeken blijkt ondertussen dat bomen een bijdrage kunnen leveren aan de zuivering van 
de lucht. Niet in alle omstandigheden, maar toch. In plaats van de suggestie doen dat bomenkap goed is 
voor de lucht, moet de gemeente juist zeggen dat ze bomen en groen gaan aanplanten om de lucht 
schoner te maken. 
 
5 Singelgrachtgarages: In het Actieplan wordt gesteld dat de aanleg van de Singelgrachtgarages 
doorgang moet vinden. Dit genereert echter alleen maar extra verkeer de stad in. Verkeer dat onder 
andere van de afslagen naar de Zuidas gebruik gaat maken. Om een verkeersaantrekkende werking te 
voorkomen, moeten er geen parkeergarages aangelegd worden binnen de ring A10.
 



6 Inzetten op OV zonder geld te reserveren: In het Actieplan wordt gepleit voor investeringen in het 
openbaar vervoer. De plannen die hiervoor gemaakt worden zijn echter zeer summier. Ze concluderen zelf 
dat er meer geld vrij gemaakt moet worden voor OV. Dit gebeurt echter niet. 
 
7 Vervoermanagement: Vervoersmanagement is ook een belangrijk instrument om werknemers uit de 
auto te krijgen en meer gebruik te laten maken van alternatieve vervoersmiddelen. In het Actieplan wordt 
er echter voor gekozen om dit instrument alleen te bevorderen bij gemeentelijke instellingen en bedrijven, 
en de stadsdelen. Volgens ons valt er veel meer winst te behalen met dit instrument als je inzet op grote 
bedrijven, zoals die zich (gaan) vestigen op de Zuidas. Juist dat soort grote vervoersbedrijven kennen 
grote hoeveelheden vervoersbewegingen.

KvK: Actieplan Luchtkwaliteit mag geen rem zetten op economie 
Maatregelen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren mogen geen rem zetten op de economische 
ontwikkeling van de stad. Als bedrijven hierdoor te veel worden belemmerd en uit de stad vertrekken, is 
per saldo ook voor het milieu het middel erger dan de kwaal. Dat stelt de Kamer van Koophandel 
Amsterdam in een eerste reactie op het Actieplan Luchtkwaliteit.Autoluw maken onaanvaardbaar, inzetten 
op doorstroming en OV
Een sterke inperking van dieselauto’s, het drastisch terugbrengen van parkeerplaatsen en het beperken 
van het vrachtvervoer zijn een directe bedreiging voor de economie en de werkgelegenheid. De Kamer 
van Koophandel vindt dat de gemeente vooral moet investeren in betere doorstroming van het verkeer. 
Daarnaast pleit zij ervoor om het regionaal netwerk van OV-verbindingen, zoals de Noord/Zuidlijn, verder 
uit te breiden.
Hard ingrijpen heeft averechts effect
Amsterdam is wettelijk verplicht om een Actieplan op te stellen. Alleen dan wordt er weer groen licht 
gegeven voor belangrijke ruimtelijke projecten. De Kamer van Koophandel pleit voor realistische en 
haalbare oplossingen en waarschuwt voor te hard ingrijpen in het functioneren van de stad. Dat zou 
averechtse effecten hebben.
Grootstedelijke gebieden in de klem
Vooral in grootstedelijke gebieden, waar wonen, werken en voorzieningen sterk geconcentreerd zijn, 
blijken de Europese richtlijnen nauwelijks haalbaar. Toch is de inzet op de “compacte stad”, met verdere 
intensivering van het ruimtegebruik, de beste strategie voor economie én milieu. Daarmee wordt immers 
de (auto)mobiliteit zo laag mogelijk gehouden en groengebieden gespaard.
Gezamenlijke lobby voor werkbare Europese regels
De Kamer constateert dat de regio zelf maar beperkt invloed kan uitoefenen op de luchtkwaliteit, omdat 
veel vervuiling wordt “geïmporteerd”. De Kamer vindt dat de gemeente Amsterdam, samen met andere 
Europese grootstedelijke regio’s, bij de Europese Commissie intensief moet lobbyen voor meer werkbare 
richtlijnen. (Bron: persbericht Kamer van Koophandel, 29 september 2005)
 

Utrechtboog later in gebruik
Er gaan pas op zijn vroegst in maart 2006 treinen rijden over de Utrechtboog tussen de stations Zuid-WTC 
en Bijlmer (en verder naar Utrecht) in plaats van in december, zoals de bedoeling was. Dit komt door 
vertraging bij de goedkeuring van het nieuwe beveiligingssysteem, zegt Prorail in het Amsterdams 
Stadsblad van 2 november. 
 
RAI-wagens verplaatst
Vrachtwagens met materialen voor RAI-tentoonstellingen gaan voortaan parkeren aan de 
Europaboulevard bij het Amstelpark. De reden hiervoor is dat P1 bij de RAI, waar de voertuigen nu 
meestal staan, dicht gaat vanwege de bouw van de Kop Rivierenbuurt en de Noord/Zuidlijn. (Bron 
Amsterdams stadsblad, 2 november 2005). 
 
Geen luchtnorm bij kleinere projecten
Minister Dekker onderzoekt of bij bouwprojecten met een omvang tot 2000 woningen (ongeveer de grens 
van de mer-plicht) een toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen achterwege kan blijven. De minister zelf 
voelt wel voor een ontkoppeling van de luchtnormen met projecten die niet leiden tot veel meer 
luchtvervuiling (Bron: Cobouw, 3 november 2005)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):



do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer criteria voor OV-knooppunt Zuid-WTC. Locatie: Het 
Binnenhof, Tienerruimte, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
vr. 4 november 2005
Discussie-avond GroenLinks over de ontwikkelingen aan de Zuidas. Actieve bewoners worden 
uitgenodigd om deel te nemen, graag aanmelden bij secretariaat BPZ, 6449936. 
 
ma. 7 november 2005
Er vindt van 19:30 uur tot 22:00 uur in de Boekmanzaal in het stadhuis, Amstel 1 een inspraakavond 
plaats over het Actieplan Luchtkwaliteit. Opgeven voor aanwezigheid zowel als voor inspreken is 
noodzakelijk. Bel voor opgave naar het stadhuis: 020 5513456. Het Actieplan Luchtkwaliteit is te vinden 
op:
http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/nieuws_2005/oktober_2005/inspraak_ontwerp 
di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
 
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten onder meer presentatie 
verkeersstudies Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 10 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Let op: gewone 
commissievergadering, geen ‘Zuidascommissie’! Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats en 
inspreken: zie onder. 
 
di. 15 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
wo. 16 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
ma. 21 november 2005
Schriftelijk inspreken over het Actieplan Luchtkwaliteit is mogelijk tot 21 november bij Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht, t.a.v. Harry van Bergen, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Het Actieplan Luchtkwaliteit is 
te vinden op:
http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/nieuws_2005/oktober_2005/inspraak_ontwerp 
wo. 23 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
wo. 23 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
di. 29 en wo. 30 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
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wo. 30 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
di. 6 december 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van deze 
vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de 
Griffie. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats en inspreken: zie onder. Let op aanvang: 
19:30 uur.wo. 7 december 2005
 
 

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
 
di. 15 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 8 december 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
ma. 12 december 2005
Presentatie door projectbureau Zuidas voor Bewonersplatform Zuidas over stand van zaken Zuidas-dok. 
Aanvang: ongeveer 16:00 uur. Onder voorbehoud, nadere informatie volgt! 
 
di. 13 december 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

do. 15 december 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten voor 29 november doorgeven via een van de leden van de 
agendacommissie of bpz@wocbuitenveldert.nl. Locatie: Het Binnenhof, Cursusruimte (boven) A.J. 
Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
di. 20 december 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
 
wo. 21 december 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de 
Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, 
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nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEK

A N Z A K E N 
Fundamenten voor het DokmodelFundamenten voor het Dokmodel

Nu er een vijftal banken is geselecteerd om samen met het Rijk en de gemeente Amsterdam een studie te 
doen naar de ontwikkeling van de ZuidasDok Onderneming, is de fase van het daadwerkelijke rekenen en 
tekenen begonnen. Om de daad maar onmiddellijk bij het woord te voegen, werd op 13 oktober een 
feestelijk startschot gegeven. Klik om verder te lezen: http://www.zuidas.nl/smartsite.dws?id=1182 

’Bus vervangt lijn 5’
Tramlijn 5 blijft vanaf 2007 weliswaar rijden via een alternatieve route door de Strawinskylaan, maar 
volgens de Amstelveense wethouder Regouin komt er eerst een onderbreking van een half jaar tot een 
jaar. In die tijd zou er een vervangende bus rijden. Volgens de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 
wordt echter nog onderzoek gedaan naar oplossingen waarbij geen tijdelijke busdienst nodig is 
(Amsterdams Stadsblad, 26 oktober 2005) 
 
Afsluiting Rooseveltlaan richting Victorieplein
Sinds 14 september is de Rooseveltlaan vanaf de Maasstraat in de richting van het Europaplein 
afgesloten. Er wordt hier onder de rijweg een onderheid riool aangelegd. De werkzaamheden verlopen 
voorspoedig. De afsluiting richting Europaplein duurt uiterlijk tot 28 oktober.
Van 3 t/m 10 november is de Rooseveltlaan richting het Victorieplein afgesloten. In deze periode wordt 
een deel van het onderbed gemaakt voor de nieuwe trambaan. Autoverkeer wordt met borden om de 
werkzaamheden geleid via de Pr. Kennedylaan en de Maasstraat en vice versa. De ventweg bij het 
Europaplein is toegankelijk via de Niersstraat. Ook dit is met borden aangegeven. Fietsers kunnen langs 
de werkzaamheden. De bus (lijnen 15 en 315) en de tram (lijn 4) kunnen langs de werkzaamheden en 
rijden volgens de normale dienstregeling. (www.zuideramstel.nl) 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

ma. 28 oktober 2005
Vergadering Ouderenadviesraad ZuiderAmstel (OAR). Raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het 
President Kennedyplantsoen 1-3, aanvang 9.30 uur. 
za. 29 oktober 2005
Open dag VU medisch centrum. Met VUmc-gebouwenloop, lezingen en rondleidingen. Kijk ook op www.
5jaarVUmc of bel 4443444. 
 
ma. 31 oktober 2005
Let op: informatieavond over openbaar vervoer gaat niet door! Nadere informatie over een nieuwe datum 
volgt. 
 
ma. 31 oktober 2005
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BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) voor het Europaplein. In dit overleg geeft het Projectbureau 
Noord/Zuidlijn gedetailleerd informatie over de werkzaamheden en er is gelegenheid om vragen te stellen 
en problemen of klachten voor te leggen. Plaats: raadszaal van het stadsdeel Zuideramstel (Pr. 
Kennedyplantsoen 1-3). Tijd: 19.00 uur. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, vooraf aanmelden is niet 
nodig. 
 
di. 1 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas 
via de plannen voor waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 3 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer criteria voor OV-knooppunt Zuid-WTC. Locatie: Het 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 3 november 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: niet relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

vr. 4 november 2005
Discussie-avond GroenLinks over de ontwikkelingen aan de Zuidas. Actieve bewoners worden 
uitgenodigd om deel te nemen, graag aanmelden bij secretariaat BPZ. 
ma. 7 november 2005
Inspraakavond over het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit, van 19:30 uur tot 22:00 uur in de Boekmanzaal 
in het stadhuis, Amstel 1.  Vertegenwoordigers van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Dienst 
Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Dienst Ruimtelijke Ordening en de GGD zijn aanwezig om het ontwerp 
Actieplan Luchtkwaliteit nader toe te lichten. Aanmelden kan per e-mail aan: dmb@amsterdam.nl 
telefonisch op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur op telefoonnummer 020-5513 456. Klik hier voor de 
overzichtspagina Luchtkwaliteit. 
di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
verkeersstudies Zuidas (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
do. 10 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Let op: gewone 
commissievergadering, geen ‘Zuidascommissie’! Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats en 
inspreken: zie onder. 
di. 15 november 2005
 
di. 15 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
di. 15 november 2005
wo. 16 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
ma. 21 november 2005
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Laatste datum voor schriftelijk reageren op ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit. Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht, t.a.v. Harry van Bergen, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Klik hier voor de 
overzichtspagina Luchtkwaliteit. 
wo. 23 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
Raads- en commissievergaderingen
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
Raads- en commissievergaderingen
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of beric

ericht 30
20 oktober 2005
ST A N D V A N Z A K E N
Inspraakreactie BPZ ten behoeve van begroting ZuiderAmstel 2006
Verzoek: voldoende geld te begroten voor bewonersparticipatie Zuidas.
Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een platform voor groeperingen die belangen van bewoners en 
gebruikers in en rond de Zuidas behartigen. Het bestaat geheel uit vrijwilligers die zich 
medeverantwoordelijk voelen voor het leefklimaat in hun omgeving. 
Via dit platform worden de buurtbewoners en andere betrokkenen, zoals raadsleden, geïnformeerd over 
de voortgang van de Zuidas en de kwesties die voor bewoners van belang zijn. Verder wisselen de 
groepen informatie en standpunten uit. Ook organiseert het platform samen met het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert informatie-avonden over de Zuidas en doet het BPZ mee met de Zuidasvergaderingen van 
raadscommissie I. Het platform wordt ondersteund door een betaalde kracht van het wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert.
Waarom is bewonersondersteuning Zuidas nodig?
In de Zuidas spelen grote belangen: stedelijke, nationale en zelfs internationale krachten maken er de 
dienst uit. Maar bewoners hebben hier ook belangen! Tussen al het financiële en politieke geweld kunnen 
de belangen van omwonenden en gebruikers maar al te gemakkelijk ondergesneeuwd raken. Daarom is er 
al bijna vanaf het begin van de Zuidas, sinds 1998, geld uitgetrokken voor de ondersteuning van 
bewoners- en belangengroepen.
Dit geld is ingezet om deze groepen te helpen zich te organiseren en om de informatie-achterstand die 
bewoners bijna per definitie hebben bij zo´n groot project, te verkleinen.
Natuurlijk worden de belangen van de bewoners en gebruikers ook behartigd door gemeenteraad en 
stadsdeelraad. Maar bewoners brengen zaken naar boven die bestuurders over het hoofd zien en die wel 
belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de omgeving en de regio. De ervaringen met de ‘Zuidascommissie’ 
wijzen er op dat dit werkt.
Het opbouwwerk Zuidas lag eerst in handen van drie Wijkopbouwcentra en had een budget van 70.000 
euro, ter beschikking gesteld door het Projectbureau Zuidas. Daarbij was er ook nog een Drie Partijen 
Overleg (stadsdeel, projectbureau en bewonersplatform) voor informatie-uitwisseling. Zoals bekend, 
hebben de gemeente Amsterdam en stadsdeel ZuiderAmstel vorig jaar afgesproken dat het stadsdeel de 
verantwoordelijkheid voor de bewonersparticipatie zou overnemen van de centrale stad. In 2005 werd het 
opbouwwerk voor het eerst uitgevoerd door Wijkopbouwcentrum Buitenveldert.  In 2005 was 
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beschikbaar: 29.600 euro van het stadsdeel en een onverwachte eenmalige subsidie van de centrale stad 
van 19.000 euro.
Wij hebben vernomen dat nu in de begroting 12.000 euro is gereserveerd, een bedrag waar zelfs het 
salaris van de opbouwwerker niet van kan worden betaald! Dit betekent het einde van het 
bewonersplatform en de andere Zuidasactiviteiten. Wij hopen dat het stadsdeel de verantwoordelijkheid 
voor de bewonersparticipatie Zuidas serieus neemt. Om de activiteiten in 2006 te kunnen voortzetten is in 
totaal 40.000 euro nodig. Wij verzoeken u de structurele subsidie voor het opbouwwerk Zuidas vast te 
stellen op 40.000 euro per jaar.
Wij verwachten door zuinig beleid in 2005 16.000 euro over te houden. Zo dreigt er nog steeds een tekort 
van 12.000 euro. Wij verzoeken u voor 2006 een bedrag van 24.000 euro beschikbaar te stellen.

Informatieavond openbaar vervoer uitgesteld
De informatieavond over openbaar vervoer in de Zuidas en ZuiderAmstel op 31 oktober gaat niet door. De 
sprekers die we op het oog hadden, waren op deze avond niet beschikbaar of hadden nog niet voldoende 
informatie over de onderwerpen. We zoeken naar een nieuwe datum.
Belanghebbende of niet?
Voortaan mogen milieuorganisaties en andere belangengroepen alleen nog bezwaar maken tegen een 
bestemmingsplan als zij daar direct door worden geraakt. Per 1 juli is er een nieuwe definitie van het 
begrip ‘belanghebbende’ in de wet. Voordien kon iedereen tegen dergelijke besluiten protesteren. Die 
regel is geschrapt, omdat het kabinet heeft besloten inspraakprocedures te vereenvoudigen. Nu een 
procedure alleen open staat voor belanghebbenden, moet je kunnen aantonen waarom je persoonlijk 
getroffen wordt door het (voorgenomen) besluit. Daarbij geldt in de rechtspraak, in de meeste gevallen, 
een zicht- of nabijheidscriterium.
Voor natuur- en milieugroepen kan die toepassing van het zicht- of nabijheidscriterium ontlopen worden 
door een rechtsperoonlijkheid aan te nemen in de vorm van stichting of vereniging. Essentieel is dan een 
gerichte doelomschrijving in de statuten. Als in de statuten goed omschreven wordt waar en waarvoor de 
groep opkomt, geldt de groep in de in de statuten beschreven gevallen als belanghebbend. Voor groepen 
zonder rechtspersoonlijkheid geldt dat ieder lid van de groep individueel belanghebbende is en derhalve 
zelf bezwaar/bedenkingen moet indienen of iemand moet machtigen. Je spreekt dan dus niet als groep, 
maar op persoonlijke titel.
Voor bestaande groepen is het goed om nog eens naar de statuten te kijken. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar www.mnh.nl of Barry Meruma (072-5143070). (Bron: Milieufederatie Noord-Holland)
Duco Stadig: Landelijke regelgeving vertraagt bouwproces
De omvang en complexiteit van landelijke regelgeving zorgt nog altijd voor grote vertraging in het 
bouwproces van de gemeente Amsterdam. Duco Stadig, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, heeft de tien 
grootste ergernissen van Amsterdam op een rij gezet: regels die gemakkelijk vereenvoudigd of zelfs 
opgeruimd kunnen worden om het bouwproces in de stad te versnellen. De wethouder vraagt de Tweede 
Kamer aandacht voor zijn top 10 bij de aanstaande behandeling van de VROM-begroting 2006.  
(Persbericht gemeente Amsterdam, 12 oktober 2005)
31 oktober: begeleidingscommissie Europaplein
BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) voor het Europaplein, kortweg BCU Europaplein. In dit overleg 
geeft het Projectbureau Noord/Zuidlijn gedetailleerd informatie over de werkzaamheden op en rond het 
Europaplein en is er gelegenheid om vragen te stellen en problemen of klachten voor te leggen. Het 
overleg vindt in principe elke 4 weken plaats. De eerstvolgende is op 31 oktober om 19.00 (tot 20.00 uur) 
in de raadszaal van het stadsdeel Zuideramstel (Pr. Kennedyplantsoen 1-3). Mensen kunnen gewoon 
binnenlopen, vooraf aan- (of af-)melden is niet nodig. Mensen die graag het verslag willen ontvangen, 
kunnen het informatiepunt Noord/Zuidlijn bellen, tel 4704070.
Kamerbrief over Zuidas op internet te lezen
Minister Zalm heeft de Tweede kamer aanvullende informatie gestuurd over de eventuele deelname van 
het Rijk aan het Zuidas-dokmodel. Bekijk de brief op: 
http://www.irenebuurt.nl/zuidastoelichting.pdf

Bedrijfsleven neemt files voor lief
Het imago en de kwaliteit van het gebouw tellen veel zwaarder dan files bij de vestigingskeuze van 
bedrijven.
Volgens makelaarsorganisatie Dynamis is de Amsterdamse Zuidas wat dit betreft een droomlocatie. Aan 
de snelweg, aan het spoor, dicht bij de binnenstad van Amsterdam en ook nog eens dichtbij Schiphol. Dat 
is te merken aan de vervoerskeuze van werknemers. Zo’n 29 procent van de mensen komt met de auto 
naar het werk, ongeveer eenzelfde percentage met de fiets en de rest met het openbaar vervoer. (Bron: 
www.cobouw.nl. 20 oktober 2005)
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Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 20 oktober 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer inspraak gesubsidieerde instellingen over 
begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 20 oktober 2005
Informatiebijeenkomsten planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Plaats: Planetarium Gaasperplas, 
Kromwijkdreef 11, Amsterdam-Zuidoost. Aanvang: 14:00 en 19:00 uur. Voor meer informatie, ook over 
andere locaties en tijden, zie de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl of bel 023-5301283.

do. 20 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: begroting. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

za. 29 oktober 2005
Open dag VU medisch centrum voor omwonenden, medewerkers en overige geïnteresseerden. Met 
VUmc-gebouwenloop, lezingen en rondleidingen. Kijk ook op www.5jaarVUmc of bel 4443444.
ma. 31 oktober 2005
Let op: gaat niet door! Wijkopbouwcentrum Buitenveldert organiseert een informatieavond over openbaar 
vervoer in de Zuidas en de gevolgen voor ZuiderAmstel. Nadere informatie volgt.
ma. 31 oktober 2005
BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) voor het Europaplein. In dit overleg geeft het Projectbureau 
Noord/Zuidlijn gedetailleerd informatie over de werkzaamheden en er is gelegenheid om vragen te stellen 
en problemen of klachten voor te leggen. Plaats: raadszaal van het stadsdeel Zuideramstel (Pr. 
Kennedyplantsoen 1-3). Tijd: 19.00 uur. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, vooraf aan- (of af-)melden 
is niet nodig.
di. 1 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas 
via de plannen voor waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 3 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer criteria voor OV-knooppunt Zuid-WTC. Locatie: Het 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur.
do. 3 november 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

vr. 4 november 2005
Discussie-avond GroenLinks over de ontwikkelingen aan de Zuidas. Leden van het Bewonersplatform 
Zuidas zijn uitgenodigd, graag even melden bij het secretariaat.
di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder.
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
do. 10 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van deze 
vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de 
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Griffie. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats en inspreken: zie onder. Let op aanvang: 
19:30 uur.
di. 15 november 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.
wo. 16 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
wo. 23 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder.
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of be
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ST A N D V A N Z A K E N 
 
Grote bezuiniging bewonersondersteuning Zuidas dreigt
Uit de conceptbegroting van ZuiderAmstel blijkt dat er weer fors wordt bezuinigd op de 
bewonersondersteuning Zuidas. Voor 2006 stelt het Dagelijks Bestuur een bedrag van 12.000 euro 
beschikbaar. In 2005 was dit nog ruim 29.000 euro. Niet echt een groot bedrag vergeleken met de 
miljarden die omgaan in de ontwikkeling van de Zuidas. Dit was al veel minder dan het bedrag dat 
voorheen door de centrale stad ter beschikking werd gesteld.
Dit bedrag werd vorig jaar nog aangevuld door de centrale stad met een eenmalige subsidie. Wethouder 
Stadig lijkt echter niet bereid in 2006 weer over de brug te komen. Bewonersondersteuning moet door de 
stadsdelen gefinancierd worden, ook als het om grootstedelijke projecten gaat, lijkt het standpunt van de 
gemeente.
Door de bezuiniging loopt niet alleen de ondersteuning aan het Bewonersplatform gevaar, maar ook 
andere activiteiten, zoals het Weekbericht, informatie-bijeenkomsten over de Zuidas en de bijdrage van 
bewonersgroepen aan de Raadscommissie I/Zuidas.
Op 20 oktober houdt de stadsdeelraad een inspraakavond over de conceptbegroting. De deelraad stelt de 
begroting vast en kan dus ook wijzigingen aanbrengen. We roepen alle aangesloten groepen op om 
aanwezig te zijn en de raadsleden te overtuigen van het belang van goede behartiging van de belangen 
van bewoners en gebruikers van de Zuidas! 
Raadscommissie wil meer weten over ondergrondse waterbergingRaadscommissie wil meer weten over 
ondergrondse waterberging

Veel leden van Commissie I zijn enthousiast over het organiseren van een avond over de mogelijkheden 
van ondergrondse waterberging in de Zuidas. Deze avond is bedoeld om inspiratie op te doen voor 
mogelijke alternatieven voor waterberging in ZuiderAmstel. Veel bewoners hebben zich in het afgelopen 
jaar gekeerd tegen de plannen van stadsdeel en gemeente om waterberging voor de Zuidas te realiseren 
buiten de Zuidas, bijvoorbeeld in de parken in Buitenveldert.
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In reactie op deze onrust wilde het Bewonersplatform graag een constructieve bijdrage leveren door 
alternatieven aan te dragen. Het platform heeft voorgesteld meer onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om de extra waterberging binnen de Zuidas zelf te realiseren. Het platform wijst op 
voorbeelden in het Westerpark en Rotterdam, waar al ondergrondse oplossingen worden gerealiseerd.

Advies over SPvE Vivaldi
Uit het voorgestelde advies van stadsdeel ZuiderAmstel over het SPvE Vivaldi blijkt dat het 
stadsdeelbestuur de zorgen van het Bewonersplatform over de langzaamverkeerroutes deelt. Het 
stadsdeel is wel tevreden dat de wensen voor een basisschool en een sporthal in het gebied worden 
gehonoreerd. Bij de behandeling in de raadscommissie bleek dat de raadsleden zich in grote lijnen 
kunnen vinden in het advies, maar dat ze wel vinden dat de toon van de brief wat strenger moet zijn. 
 
Halte Europaplein opgeheven
Vanaf maandag 17 oktober is de halte Europaplein op de Kennedylaan richting Amstelveen i.v.m. 
werkzaamheden opgeheven. De bussen 66 en 199 zullen voor langere tijd geen gebruik van deze halte 
kunnen maken. (Bron: GVB)
 
Milieurechtswinkel
De milieurechtswinkel aan de Plantage Middenlaan 2-B geeft gratis rechtsbijstand aan personen en 
actiegroepen in Noord-Holland. De hulp die de rechtswinkel verleent, moet wel in het belang van het 
milieu zijn. In de milieurechtswinkel werken rechtenstudenten van de UvA en de VU. Ze beantwoorden 
bijvoorbeeld vragen over bodemverontreiniging, geluid- en geurhinder en het kappen van bomen.
Telefonisch inloopspreekuur: di. 18:00 – 20:00 uur, do. 14:00 – 17:00 uur. Telefoon 6233049, mail 
milieurechtwinkel@hotmail.com, www.milieurechtswinkel.nl. (Bron: Amsterdams Milieu, september 2005)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 13 oktober 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: onder meer 
presentatie tussenresultaten De Klencke. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
vr. 14 oktober 2005
Hoorzittingen van de enquêtecommissie gemeenteraad Luchtkwaliteit ingesteld onder voorzitterschap 
van Maarten van Poelgeest. Plaats: Boekmanzaal van de Stopera. Aanvang 9:00 uur. Inlichtingen bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062. 
 
ma. 17 oktober 2005
Hoorzittingen van de enquêtecommissie gemeenteraad Luchtkwaliteit ingesteld onder voorzitterschap 
van Maarten van Poelgeest. Plaats: Boekmanzaal van de Stopera. Aanvang 13:00 uur. Inlichtingen bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062. 
 
wo. 19 oktober 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant voor de Zuidas. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
wo. 19 oktober 2005
Uiterste datum bezwaar kapvergunning Europaboulevard. Zie voor meer informatie de tekst in 
Weekbericht 24. 
 
do. 20 oktober 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer inspraak gesubsidieerde instellingen over 
begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 20 oktober 2005
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Informatiebijeenkomsten planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Plaats: Planetarium Gaasperplas, 
Kromwijkdreef 11, Amsterdam-Zuidoost. Aanvang: 14:00 en 19:00 uur. Voor meer informatie, ook over 
andere locaties en tijden, zie de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl of bel 023-5301283.

do. 20 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: begroting. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

za. 29 oktober 2005
Open dag VU medisch centrum voor omwonenden, medewerkers en overige geïnteresseerden. Met 
VUmc-gebouwenloop, lezingen en rondleidingen. Kijk ook op www.5jaarVUmc of bel 4443444. 
 
ma. 31 oktober 2005
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert organiseert een informatieavond over openbaar vervoer in de Zuidas 
en de gevolgen voor ZuiderAmstel. Nadere informatie volgt. 
 
di. 1 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas 
via de plannen voor waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 3 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Let op: verplaatst van woensdag 
naar donderdag! Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd 
en inspreken: zie onder. 
 
do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 19 oktober doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 3 november 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

vr. 4 november 2005
Discussie-avond GroenLinks over de ontwikkelingen aan de Zuidas. (onder voorbehoud) 
 
di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
 
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 10 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van deze 
vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de 
Griffie. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats en inspreken: zie onder. Let op aanvang: 
19:30 uur. 
 
 
di. 15 november 2005
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Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
 
wo. 16 november 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
wo. 23 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of ber
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ST A N D V A N Z A K E N 
Internetverbinding Wijkopbouwcentrum hersteldInternetverbinding Wijkopbouwcentrum hersteld

Het Wijkopbouwcentrum is weer aangesloten op het internet! Dit betekent dat het ook het 
Bewonersplatform weer gewoon per mail bereikbaar is. Onze excuses voor het ongemak in de afgelopen 
tijd. 
 
Bewonersplatform vreest verkeerschaos rond Vivaldi
Het Bewonersplatform Zuidas vreest dat de plannen voor deelgebied Vivaldi zullen leiden tot grote 
verkeersproblemen in het gebied zelf en op de De Boelelaan. Dit komt doordat niet goed is gekeken naar 
de samenhang met de omgeving. Het platform is van mening dat de gemeente de De Boelelaan en Vivaldi 
niet als gescheiden ‘postzegelplannen’ moet behandelen, zoals nu gebeurt.Volgende week bespreken 
raadsleden en bewoners in de ‘Zuidascommissie’ van ZuiderAmstel het aangepaste Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SPVE) voor deelgebied Vivaldi. Het stadsdeel moet de centrale stad een advies 
geven over de verdere ontwikkeling van het gebied. Het nieuwe plan is een aanpassing van het 
uitvoeringsbesluit uit 2001. Het Bewonersplatform is van mening dat er ten opzichte van het eerdere 
projectbesluit en uitvoeringsbesluit zoveel is veranderd aan het plan, dat er heel een nieuw projectbesluit 
moet komen.
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De grootste zorgen gaan uit naar de toekomstige verkeerssituatie in het gebied. De toevoeging van 
100.000 vierkante meter bouwvolume (voornamelijk kantoren) in combinatie met een ruime parkeernorm 
zal veel autoverkeer aantrekken, zo blijkt uit berekeningen. Het wegennet wordt echter niet aangepast en 
kan deze toevloed niet verwerken. Zelfs het projectbureau Zuidas deelt nu deze mening: “In de 
avondspits staat het autoverkeer regelmatig vast” stelt het SPVE. Als de ontwikkeling van Vivaldi in dit 
tempo doorgaat, komt er zoveel verkeer dat de aanleg van een derde afslag van de A10 onvermijdelijk 
wordt, zo blijkt uit de stukken.
De ontwikkeling van Vivaldi heeft grote gevolgen voor de De Boelelaan. Hier is onvoldoende aandacht 
voor. Om het extra autoverkeer nog enigszins te regelen krijgt de De Boelelaan bijvoorbeeld op twee 
plaatsen extra verkeerslichten.
Het Bewonersplatform vreest dat ook de voetgangers en fietsers veel hinder zullen ondervinden van het 
vele autoverkeer. Zo zijn er parkeerplaatsen en inritten voor parkeergarages getekend in de 
langzaamverkeersroute. Deze in- en uitritten kunnen beter aan de andere zijde van de bouwblokken 
komen, adviseert het platform.
 
 
In het gebied is ook een noord-zuid-fietsroute ingetekend. Het is nog niet duidelijk of deze verbinding ook 
kan worden aangelegd als het dok wordt aangelegd als ‘Stapeldok’. Ook is onduidelijk of deze noord-
zuidroute een eigen oversteek over de De Boelelaan krijgt richting de Van Heenvlietlaan. Als blijkt dat de 
De Boelelaan niet nog een stoplicht erbij kan hebben om het langzaam verkeer veilig te laten oversteken, 
zal deze route doodlopen op de drukke verkeersweg. Daarom pleit het bewonersplatform al jaren voor 
een ongelijkvloerse oversteek. Ook de stadsdeelraad drong hier in 2001 nog op aan.
Tenslotte adviseert het platform om meer voorzieningen voor bewoners te realiseren en meer woningen te 
bouwen, om te voorkomen dat Vivaldi een saaie kantoorwijk blijft.De commissie Zuidas vergadert op 
dinsdag 11 oktober over het SPvE Vivaldi. Bewoners zijn van harte welkom en kunnen een actieve rol 
spelen in deze vergadering. Plaats: Stadsdeelkantoor, President Kenndyplantsoen. Aanvang is 19:30 uur.

 
 
Onderhoud Zuidas kost ZuiderAmstel veel geld
de bewoners van ZuiderAmstel moeten niet financieel opdraaien voor het onderhoud van de Zuidas 
wanneer deze eenmaal is opgeleverd. Het gebied valt straks onder de verantwoordelijkheid van het 
stadsdeel. Het stadsdeelbestuur vindt het prima als eer luxe materialen worden gebruikt bij de inrichting, 
maar wil niet opdraaien voor de hogere onderhoudskosten, zegt wethouder Duco Adema in De Echo van 
deze week. Volgens Adema moeten de centrale stad en bedrijven financieel bijdragen. Hij noemt als 
voorbeeld Joop van de Ende die de extra kosten voor het plaatsen van volgroeide bomen op het plein 
voor het Musicaltheater voor zijn rekening wil nemen. 
 
Naam voor nieuw parkje in de Zuidas
Als het Dokmodel wordt aangelegd, komt er tussen het Beatrixpark en de sportvelden die boven de 
snelweg komen, een nieuw parkje. Het park wordt vernoemd naar de kleindochter van koningin Beatrix: 
het Prinses Amaliapark. (de Echo, 5 oktober 2005’ 
 
Herziening streekplan: parkeernorm geschrapt
Provinciale Staten hebben in een herziening van het streekplan de parkeernorm voor de Zuidas 
geschrapt. Naar verwachting zal de parkeernorm voor de Zuidas binnenkort worden geregeld in het 
nieuwe Verkeers- en Vervoersplan van het Regionaal Orgaan Amsterdam. Met in gang van 10 oktober is 
de streekplanherziening in te zien op het Houtplein 33 in Haarlem, het stadhuis, de stadsdeelkantoren van 
ZuiderAmstel en op www.noord-holland.nl. Meer informatie bij J. Ottenhof, 023-5143326, ottenhofj@noord-
holland.nl of H. Ziengs, 023-5144626, ziengsh@noord-holland.nl. Een gedrukt exemplaar van de herziening is 
te verkrijgen via 023-5144300, post@noord-holland.nl.

Autoverkeer in stad moet flink omlaag voor schone lucht
De gemeente Amsterdam wil het autoverkeer en het aantal auto’s flink terugdringen in de stadsdelen die 
binnen de ringweg A10 liggen. Er komen in dit gebied minder parkeerplaatsen. Hierdoor moet het aantal 
autoritjes met vijftien procent afnemen. Dat staat in het actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 2005, dat het 
college van B&W heeft gepresenteerd. Hierin staan ruim veertig maatregelen opgesomd. Die zijn nodig, 
stelt het college, omdat de Europese normen voor luchtkwaliteit strenger worden. Wethouder Van der 
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Horst van Verkeer (VVD) stemde als enige tegen. De komende zes weken mogen Amsterdammers 
commentaar geven. (Bron: Het Parool, 28 september 2005) 
 
Actieplan Luchtkwaliteit vrij voor inspraak
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 2005 vrij gegeven voor inspraak. Iedereen kan nu zijn zienswijze inbrengen.
Het ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 2005 bevat ruim 40 voorstellen voor maatregelen gericht 
op de aanpak van de ergste knelpunten luchtkwaliteit in de stad en het verbeteren van de luchtkwaliteit in 
heel Amsterdam. Een goede luchtkwaliteit is voor iedereen van belang. Wij hechten dan ook aan uw 
inbreng. De ingebrachte zienswijzen worden door B&W beoordeeld en zonodig wordt aan de hand 
daarvan het Actieplan aangepast. Naar verwachting nemen B&W eind 2005 een definitief besluit over het 
Actieplan Luchtkwaliteit.
Het Actieplan Luchtkwaliteit is te verkrijgen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (tel: 020-5513888) en is 
daar ook te downloaden: http://www.dmb.amsterdam.nl/ipp/main.asp?
action=display_html_pagina&name=publicatie&item_id=47

Zienswijzen kunt u richten aan: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, t.a.v. Harry van Bergen,  Postbus 922, 1000 
AX Amsterdam (Persbericht gemeente
Amsterdam, 28 september 2005).

Reactie Milieucentrum op Actieplan Luchtkwaliteit
MCA maakt ook een inspraakreactie. Deze is half oktober te verkrijgen bij Milieucentrum Amsterdam, tel. 
020 – 6241522.

Enquêtecommissie Luchtkwaliteit
Los van het actieplan van B&W doet de gemeenteraad zelfstandig onderzoek naar de problemen met 
betrekking tot de luchtkwaliteit. In juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam de enquêtecommissie 
Luchtkwaliteit ingesteld onder voorzitterschap van Maarten van Poelgeest. Na veel voorbereiding en 
inlezen in de stukken zullen op vrijdag 7, vrijdag 14 en maandag 17 oktober hoorzittingen plaatsvinden in 
de Boekmanzaal van de Stopera. Deze zijn vrij toegankelijk. Ook zal Salto de hoorzittingen live uitzenden. 
Vele deskundigen, hoogleraren en onderzoekers zullen hun licht laten schijnen over de luchtkwaliteit, 
fijnstof en de gevolgen voor de volksgezondheid. Inlichtingen bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.
 
Amsterdamse primeur met integrale leidingentunnel onder Zuidas
Onder de Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas is een Integrale Leidingen Tunnel (ILT) aangelegd. De 
manshoge tunnel die in oktober wordt opgeleverd kostte 8 miljoen euro. In de tunnel zijn een groot aantal 
leidingen gebundeld: gas, elektriciteit, riool, waterleiding, stadsverwarming en districtskoeling en 
telecom. De ILT is aangelegd over 500 meter lengte en op ongeveer 1,20 meter onder het maaiveld. De 
ondergrondse gang heeft een breedte van 6,50 meter. (Bron: IKCRO Nieuwsflits/WaterForum Online 
Nieuws, 29 september 2005)

Chinees bezoek aan Zuidas
Dinsdag 4 oktober bezocht een delegatie uit de Volksrepubliek China Zuidas. De Chinese gasten werden 
ontvangen in het gebouw van de ABNAMRO bank aan de Gustav Maherlaan. In een korte toespraak van 
de directeur van het projectbureau Zuidas, Jan Stoutenbeek, werd het belang van de ontwikkelingen in dit 
deel van Amsterdam toegelicht. (www.zuidas.nl)

Zuidascup gewonnen door SC Buitenveldert
Vrijdag 23 september vond voor het vierde achtereenvolgende jaar de Zuidascup plaats, indertijd bedacht 
om het belang van sport en recreatie ook in een gebied als Zuidas te onderstrepen. De deelnemende 
teams zijn allemaal op de een of andere manier verbonden aan Zuidas. In een spannende eindstrijd 
tussen de gedoodverfde favorieten SC Buitenveldert en AFC, trok Buitenveldert uiteindelijk aan het 
langste eind. Zij kregen uit handen van directeur Jan Stoutenbeek van het Projectbureau Zuidas de 
wisselbeker overhandigd. (www.zuidas.nl)
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Volledige afsluiting Rooseveltlaan
In het weekend van 7 t/m 10 oktober worden op de hoek van de Rooseveltlaan en het Europaplein (ter 
hoogte van Europaplein 85) werkzaamheden uitgevoerd. Van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 
05.00 uur wordt hier een onderheid riool onder de trambaan aangelegd.
In dit weekend is de Rooseveltlaan ter hoogte van Europaplein 85 in beide richtingen voor autoverkeer 
afgesloten. Autoverkeer van het Europaplein richting de Rooseveltlaan wordt omgeleid via de President 
Kennedylaan en de Maasstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.
Vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot en met maandagochtend 5.30 rijdt tramlijn 4 een aanpaste route. De tram 
rijdt niet richting de RAI, maar slaat bij het Victorieplein af richting het Amstelstation. De haltes bij de 
Waalstraat, Maasstraat, Dintelstraat, Europaplein, Rai en station Rai komen dit weekend te vervallen.
Het werk wordt in het weekend en gedeeltelijk ‘s nachts uitgevoerd om de verkeersoverlast te beperken. 
Het werk kan geluidshinder veroorzaken. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 6 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas via de plannen voor 
waterberging voor de Zuidas) en presentatie N/Z-lijn door projectbureau NoordZuidlijn. Plaats, tijd en 
inspreken: zie onder.

vr. 7 oktober 2005
Hoorzittingen van de enquêtecommissie gemeenteraad Luchtkwaliteit ingesteld onder voorzitterschap 
van Maarten van Poelgeest. Plaats: Boekmanzaal van de Stopera. Aanvang 9:00 uur. Inlichtingen bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062. 
 
di. 11 oktober 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
aangepaste plannen Vivaldi, raadsadres BPZ waterberging, gevolgen Brinkmanrapport voor omgeving 
Zuidas. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Plaats en 
inspreken: zie onder. Aanvang: 19:30 uur.

di. 11 oktober 2005
Lezing prof. dr. ir. Hugo Priemus en Adri Duivesteijn over besluitvorming rondom de aanleg van grote 
infrastructuurprojecten. Plaats: Campus Den Haag, Lange Houtstraat 5, Den Haag. Tijd: 17:00 tot 18:00 
uur. Toegang gratis, aanmelden gewenst via info@campusdenhaag.nl. Meer informatie op http://
www.campusdenhaag.nl/pagina/177. 

wo. 12 oktober 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
verkeersstudies Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 13 oktober 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
vr. 14 oktober 2005
Hoorzittingen van de enquêtecommissie gemeenteraad Luchtkwaliteit ingesteld onder voorzitterschap 
van Maarten van Poelgeest. Plaats: Boekmanzaal van de Stopera. Aanvang 9:00 uur. Inlichtingen bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062. 
 
ma. 17 oktober 2005
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Hoorzittingen van de enquêtecommissie gemeenteraad Luchtkwaliteit ingesteld onder voorzitterschap 
van Maarten van Poelgeest. Plaats: Boekmanzaal van de Stopera. Aanvang 13:00 uur. Inlichtingen bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062. 
 
wo. 19 oktober 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
wo. 19 oktober 2005
Uiterste datum bezwaar kapvergunning Europaboulevard. Zie voor meer informatie de tekst in 
Weekbericht 24. 
 
do. 20 oktober 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer inspraak gesubsidieerde instellingen over 
begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 20 oktober 2005
Informatiebijeenkomsten planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Plaats: Planetarium Gaasperplas, 
Kromwijkdreef 11, Amsterdam-Zuidoost. Aanvang: 14:00 en 19:00 uur. Voor meer informatie, ook over 
andere locaties en tijden, zie de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl of bel 023-5301283.

do. 20 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: begroting. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

za. 29 oktober 2005
Open dag VU medisch centrum voor omwonenden, medewerkers en overige geïnteresseerden. Met 
VUmc-gebouwenloop, lezingen en rondleidingen. Kijk ook op www.5jaarVUmc of bel 4443444. 
 
ma. 31 oktober 2005
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert organiseert een informatieavond over openbaar vervoer in de Zuidas 
en de gevolgen voor ZuiderAmstel. Nadere informatie volgt. 
 
di. 1 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas 
via de plannen voor waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
wo. 2 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 19 oktober doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 3 november 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

vr. 4 november 2005
Discussie-avond GroenLinks over de ontwikkelingen aan de Zuidas. Plaats: Speerstraat 7, aanvang 20.00 
uur. Iedereen welkom! 
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di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
onder. 
 
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 
 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale sta

kbericht 27
29 september 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 29 september 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 14 september doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 29 september 2005
Kennisdag ‘Duurzaam Mobiel’, afdeling Stedenbouw van de Faculteit Bouwkunde TU Delft’. Deze dag is 
gericht op de overdracht van ervaringen en inzichten op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarbij ligt 
er een bijzondere nadruk op phileas, light rail, drempelloos OV, stationsontwikkeling, winkelstraten, 
tramtunnels en stationspleinen. ‘Duurzaam Mobiel’ wordt georganiseerd met het oog op het afscheid van 
Boudewijn Bach, bevlogen universitair docent en pleitbezorger voor voetgangers, fietsers en light rail. 
Meer informatie: http://www.bk.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=885c1591-4128-4014-a05c-aeb84ecba134&lang=nl 
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vr. 30 september 2005
Feestelijke opening gebouw Binnenhof, de nieuwe behuizing van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. 
Ook grote Welzijnsmarkt. Plaats: A.J. Ernststraat 112, aanvang 13:00 uur. 
 
wo. 5 oktober 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 5 november
Spreekuur over groot onderhoud Buitenveldertselaan. Plaats: bouwkeet Buitenveldertselaan. Tijd: 08:00 
tot 09:00 uur. Als u vragen hebt over het groot onderhoud, kan u ook bellen (tijdens kantooruren) met de 
opzichter, de heer C. Frank, 06-29586706.
  
do. 6 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas via de plannen voor 
waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

di. 11 oktober 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Plaats, 
tijd en inspreken: zie boven.

wo. 12 oktober 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 13 oktober 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 19 oktober 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 19 oktober 2005
Uiterste datum bezwaar kapvergunning Europaboulevard. Zie voor meer informatie de tekst in 
Weekbericht 24. 
 
do. 20 oktober 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer inspraak gesubsidieerde instellingen over 
begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 20 oktober 2005
Informatiebijeenkomsten planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. De bijeenkomst heeft een informeel en 
informatief karakter. Plaats: Planetarium Gaasperplas, Kromwijkdreef 11, Amsterdam-Zuidoost. Aanvang: 
14:00 en 19:00 uur. Voor meer informatie, ook over andere locaties en tijden, zie de website www.schiphol-
amsterdam-almere.nl of bel 023-5301283.
–
do. 20 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: begroting. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
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di. 25 oktober 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Let op: verplaatst naar 1 november!. 
 
ma. 31 oktober 2005
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert organiseert een informatieavond over openbaar vervoer in de Zuidas 
en de gevolgen voor ZuiderAmstel. Nadere informatie volgt. 
 
di. 1 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas 
via de plannen voor waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 1 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. Let op: gaat niet door, nieuwe datum volgt.

wo. 2 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 19 oktober doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 3 november 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

vr. 4 november 2005
Discussie-avond GroenLinks een over de ontwikkelingen aan de Zuidas, aan de Speerstraat 7, aanvang 
20.00 uur. Iedereen welkom! 
 
di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
 
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Weekbericht via noodvoorziening
Voorlopig ontvangt u het Weekbericht via een omleiding. Dit betekent ook dat u een enigszins 
merkwaardig e-mailadres te zien krijgt. Wij verzoeken u vriendelijk dit adres niet te gebruiken om het BPZ 
of het Weekbericht te benaderen. Hiervoor kunt u gewoon het adres bpz@wocbuitenveldert.nl blijven 
gebruiken. De berichten worden enkele malen per week gelezen. Voor dringende zaken kan u op dinsdag, 
woensdag en donderdag bellen met 020-6449936. Onze excuses voor het ongemak. 
 
Buitenland stapt niet in Zuidas, Nederlandse banken geselecteerd
Vijf Nederlandse banken zijn voorgeselecteerd voor het project-Zuidas in Amsterdam. ABN Amro, ING, 
Fortis, de Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank doen mee. Dertig buitenlandse banken toonden 
belangstelling, maar niemand meldde zich aan voor het project, zo meldt het ministerie van 
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Volkshuisvesting. Voor het project-Zuidas is het een tegenvaller dat buitenlandse banken geen 
belangstelling tonen, analyseert de Volkskrant.
Om het plan te realiseren, wil de overheid met een aantal private partijen de NV Zuidas oprichten. De 
banken moeten samen straks minstens 250 miljoen euro in het project inleggen. Rijk en gemeente storten 
elk 75 miljoen euro.
Het ingenieursbureau Arcadis maakte eerder deze week bekend dat het de Zuidas met de tunnel, het 
‘Dok’, gaat tekenen. Het komende half jaar gaan de vijf banken met Arcadis ‘rekenen en tekenen’. Aan het 
eind van deze periode moeten de individuele banken bieden op de aandelen van de NV Zuidas en 
selecteert de overheid de definitieve deelnemers. (Bron: De Volkskrant, 23 september 2005) 
 
Ongeruste vragen over geld Zuidas, wethouder vol vertrouwen
Op 20 september besprak de raadscommissie verkeer het kostenoverzicht voor de infrastructuur van de 
Zuidas. Er waren ongeruste vragen vanuit de commissie over het geld. Maar wethouder Van der Horst zei 
dat als de “businesscase” straks rond was, met een gerust hart het “go-besluit” kan worden genomen. 
Hij wees erop dat het wethouder Stadig is die de businesscase rond moet krijgen, met Rijk en 
bedrijfsleven. Zelf leek hij weinig problemen te verwachten, ook al sprak hij niet tegen dat uit zijn rapport 
aan de gemeenteraad 600 miljoen ongedekte kosten blijken.
De SP sprak zich uit tegen het Dokmodel. Jeannine van Pinxteren van GroenLinks benadrukte dat er 
straks goede luchtzuiveringsinstallaties geplaatst moeten worden, omdat anders alle uitlaatgassen de 
stad ingeblazen worden. Zij liet huiver doorklinken over de financiële perikelen en waarschuwde dat als 
die niet opgelost werden het go-besluit niet verantwoord zou zijn. Reuten, van de PvdA, vond dat de 
wethouder slordig bezig is.
Van der Horst maakte duidelijk geen behoefte te hebben het idee van Roel van Duijn voor het overbouwen 
van de A10 weer te gaan bestuderen. Het Dijkmodel, en dus ook een eventuele overbouwing van de Dijk, 
was volgens de wethouder een gepasseerd station. (Bron: Roel van Duijn) 
Deelraad stelt project Museumgebied vast
De stadsdeelraad van ZuiderAmstel heeft afgelopen dinsdag het projectbesluit Museumgebied 
vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van het gebied tussen het 
Beatrixpark en de Beethovenstraat.
Tijdens de commissiebehandeling en ook tijdens de raadsvergadering hadden veel partijen kritiek op de 
plannen. Vooral het grote bouwvolume en de hiermee samenhangende hoogbouw tot 70 meter hoogte 
oogstten veel kritiek.

Op enkele punten heeft de deelraad het projectbesluit aangepast. In het besluit staat nu dat de 
langzaamverkeersverbinding in het gebied behouden moet blijven en niet doorsneden mag worden door 
inritten van parkeergarages. Het Nicolaas Lyceum moet in het gebied blijven. De vervanging van het 
gebouw valt binnen de ‘rood voor groen’-ruil met het Beatrixpark. Verder moet de kwaliteit van het 
Beatrixpark behouden blijven of verbeteren, stelt de raad als voorwaarde. Vanwege de te verwachten 
schaduwwerking van de hoogbouw in het Museumbezit, heeft de deelraad bepaald dat de maximale 
bouwhoogte van 70 meter alleen mag worden toegepast in de zuidwesthoek van het gebied, tegen de 
Beethovenstraat en de A10 aan. Er moet een geleidelijke overgang komen van ‘laag’ (nog altijd 30 meter 
hoog) bij het park en de Princesseflat naar hoog.
Het stadsdeel wil verder meer aandacht voor het realiseren van woningen in het middensegment.Als het 
dokmodel niet doorgaat, zal het stadsdeel een nieuw projectbesluit vaststellen. De lokale partij 
ZuiderAmstelbelangen vreesde dat de planvorming en vergunningverlening in dat geval al zo ver 
gevorderd zouden zijn, dat het weinig zin zal hebben om een nieuw projectbesluit te maken. 
ZuiderAmstelbelangen pleitte in eerste instantie dan ook voor uitstel van het besluit tot er meer duidelijk 
is over het Dokmodel. Portefeuillehouder Adema trok de partij over de streep met het argument dat bij 
uitstel de marktpartijen nog meer eisen zouden gaan stellen aan de gemeente. GroenLinks meende dat er 
juist al veel te veel was ingeleverd, en stemde tegen. De andere partijen besloten uiteindelijk dat het 
aangepaste projectbesluit het maximaal haalbare was, en stemden voor het projectbesluit, al was het met 
weinig enthousiasme. Het Projectbureau Zuidas gaat nu verder met het opstellen van een 
Uitvoeringsbesluit.
 
 
Amsterdam Anders/De Groenen dient ontwerp bomenverordening in
Gemeenteraadslid Jupijn Haffmans heeft een ontwerp-bomenverordening ingediend om bomen beter te 
kunnen beschermen in grootstedelijke projecten. Bijna alle stadsdelen hebben inmiddels een moderne 
bomenverordening waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de boom, de centrale stad loopt 
vooralsnog achter. Jupijn Haffmans: “In verschillende stadsdelen wordt serieus nagedacht over de beste 



manieren om bomen in de stad te beschermen. Maar in de centrale stad gebruiken we nog een 
verordening uit 1964. Hierdoor zijn bomen vogelvrij! Met deze verordening moet dat veranderen.”
Op de meeste plaatsen in de stad gaan stadsdelen over kapvergunningen. Waar projecten grootstedelijk 
zijn verklaard geldt echter de verouderde kapverordening van de centrale stad. Dit gaat dan om projecten 
als de Zuidas, de IJ-oevers, Middenmeer-Noord en de Noord/Zuidlijn. Jupijn Haffmans: “Bomen zijn 
belangrijk voor de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en het stadsschoon. Ze hebben geen direct economisch 
nut en daarom lopen ze bij grote projecten groot risico om gekapt te worden. Dat gaat nu veranderen.” 
Eerder dit jaar voerde het Bewonersplatform Zuidas nog actie voor een beter grootstedelijk bomenbeleid. 
(Bron: Amsterdam Anders/De Groenen) 
 
Kapvergunningen Zuidas ter inzage bij stadsdeel
Na herhaalde verzoeken van bewonersgroepen en inspraak in de stadsdeelraad is het stadsdeel 
ZuiderAmstel er in geslaagd afspraken te maken met de centrale stad over het toesturen van 
aangevraagde/verleende kapvergunningen voor de Zuidas. Deze worden niet door het stadsdeel zelf 
afgegeven, maar door de Dienst Advies en Beheer. Het stadsdeel zal voortaan afschriften ontvangen van 
de vergunningen. Bewoners kunnen die op de stadsdeelkantoren inzien, en hoeven ze dus niet meer op te 
vragen bij de Dienst Advies en Beheer. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel) 
 
Recordbedrag voor garage Zuidas
De nieuwe parkeergarage onder het kantorencomplex Mahler 4 is al voor de oplevering verkocht. Q-Park, 
Nederlands grootste exploitant van parkeerplaatsen, neemt de garage voor 105 miljoen over van het 
Duitse vastgoedbedrijf CGI. Het gaat om 1950 plaatsen, dus de prijs ligt op 1950 euro per plaats. Volgens 
Q-Park rechtvaardigt de locatie, bij veel kantoren, woningen, metrostation en in de toekomst misschien 
de TGV, de hoge prijs. (Bron: Het Parool, 27 september 2005) 
Liberaal Joodse Gemeente gaat bouwen aan Zuidelijke WandelwegLiberaal Joodse Gemeente gaat 
bouwen aan Zuidelijke Wandelweg

Transparant, uitnodigend en bijna twee keer zo groot. De nieuwe synagoge van de Liberaal Joodse 
Gemeente dan het oude, uitgewoonde gebouw bij de RAI. Een locatie aan de De Boelelaan, pal in het hart 
van de Zuidas, viel af omdat de synagoge daar onderdeel zou worden van een hoog gebouw, en geen 
eigen identiteit meer zou hebben.
Als alles voorspoedig verloopt, kan de synagoge eind 2007 klaar zijn. (Het Parool, 22 september 
2005)Aanvullingen op of berich

ericht 26
22 september 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

vr. 23 september 2005
De OuderenAdviesRaad ZuiderAmstel houdt haar maandelijkse vergadering op vrijdagochtend 23 
september. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3, aanvang 9.30 uur. 
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za. 24 september 2005
Van 11.00 tot 17.00 uur houdt Platform 21 open huis in de St.-Nicolaaskapel aan de Prinses Irenestraat 19. 
Hier komt een nieuw centrum voor design, mode en creatie. 
 
di. 27 september 2005
Om 11:15 uur dient de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen minister Peijs om de 
maximumsnelheid op 200 kilometer stadssnelweg te verlagen naar 80. Plaats: rechtbank, Parnassusweg 
220. De zitting is openbaar. Om 10.30 uur is er een manifestatie vóór de rechtbank met 80 km en 
plaatsnaamborden. Aanmelden via service@milieudefensie.nl of 020 6262 620. 
 
di. 27 september 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer aanpassingen projectbesluit Museumkavel en 
parkeerbeleid ZuiderAmstel. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 28 september 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 28 september 2005
Inspraak over bouwvergunningaanvraag kantoorgebouw Gustav Mahlerlaan 14 – W1/0218-2005. Plaats: 
Weesperplein 4, tijd: 11:00 uur. Van te voren aanmelden op nummer 5513420 of 5513484. 
 
do. 29 september 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 14 september doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 
wo. 5 oktober 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 6 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

di. 11 oktober 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Plaats, 
tijd en inspreken: zie boven.

wo. 12 oktober 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 13 oktober 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen projecten). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 19 oktober 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
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wo. 19 oktober 2005
Uiterste datum bezwaar kapvergunning Europaboulevard. Zie voor meer informatie de tekst in 
Weekbericht 24. 
 
do. 20 oktober 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer inspraak gesubsidieerde instellingen over 
begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 20 oktober 2005
Informatiebijeenkomsten planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. De bijeenkomst heeft een informeel en 
informatief karakter. Plaats: Planetarium Gaasperplas, Kromwijkdreef 11, Amsterdam-Zuidoost. Aanvang: 
14:00 en 19:00 uur. Voor meer informatie, ook over andere locaties en tijden, zie de website www.schiphol-
amsterdam-almere.nl of bel 023-5301283.
–
do. 20 oktober 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

di. 1 november 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Plaats, 
tijd en inspreken: zie boven.

wo. 2 november 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 3 november 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 19 oktober doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 3 november 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

di. 8 november 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer begroting 2006. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
 
wo. 9 november 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Weekbericht via noodvoorziening
Voorlopig ontvangt u het Weekbericht via een omleiding. Dit betekent ook dat u een enigszins 
merkwaardig e-mailadres te zien krijgt. Wij verzoeken u vriendelijk dit adres niet te gebruiken om het BPZ 
of het Weekbericht te benaderen. Hiervoor kunt u gewoon het adres bpz@wocbuitenveldert.nl blijven 
gebruiken. De berichten worden enkele malen per week gelezen. Voor dringende zaken kan u op dinsdag, 
woensdag en donderdag bellen met 020-6449936. Onze excuses voor het ongemak. 
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Roel van Duijn wil A10 overbouwen als alternatief voor Dok
Oud-wethouder en oud-raadslid Roel van Duijn heeft zich in de discussie over het dokmodel gemengd. Hij 
stelt in een raadsadres dat het dubbele grondgebruik door het dokmodel een mooi idee is, maar dat het 
project in deze vorm een nieuw onverantwoord lek in de begrotingen van gemeente en Rijk wordt, zoals 
de Amsterdamse metro of de Betuwelijn.
Van Duijn lanceert opnieuw zijn plan uit 1992, om de A10, liefst in zijn geheel, te overbouwen met 
woningen, kantoren en bedrijven. De A10 zelf blijft dan liggen waar hij ligt. Dit zou veel goedkoper zijn 
dan het aanleggen van een ondergronds Dokmodel. Aan het Bos en Lommerplein kan men zien dat een 
overbouwing van de A 10 heel goed mogelijk is, betoogt Van Duijn, en in Berlijn is zelfs een soortgelijke 
autoweg over een afstand van anderhalve kilometer overbouwd. Verder stelt Van Duijn voor de wanden 
van de autoweg van glas te maken, zodat de automobilisten een wijde blik kunnen behouden. Filters in 
het plafond van die glazen tunnels moeten de uitlaatgassen opvangen, zodat de erboven gelegen 
woningen en gebruiksruimten schone lucht krijgen.
Van Duijn sprak namens de deelraadsfractie van GroenLinks Oud-Zuid in op de commissievergadering 
Verkeer en Vervoer van de centrale stad, afgelopen woensdag. 
 
Verkeer en Waterstaat reserveert 100 miljoen voor sporen dok
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om uit een meevaller van het Fonds Economische 
Structuurversterking (FES) tot en met 2010 een budget van € 100 miljoen te reserveren voor de 
uitbreiding van de spoorinfrastructuur voor het dokmodel op de Zuidas. Dit wordt besteed aan de aanleg 
van een spoorbrug over de Amstel. (Bron website Verkeer en Waterstaat over begroting 2005-2006) 
 
Arcadis adviseert bij ontwikkeling Zuidas
De ingenieursonderneming Arcadis is aangewezen als adviseur voor de infrastructurele werkzaamheden 
op de Zuidas. (Het Parool, 19 september 2005) 
 
Open huis platform 21
Platform 21 houdt op zaterdag 24 september van 11 tot 17 uur open huis aan de Irenestraat nummer 19. In 
de St.-Nicolaaskapel komt een nieuw centrum voor design, mode en creatie. Tijdens het open huis kunt u 
meer te weten komen over de plannen. Tevens zijn er tentoonstellingen van Maria Blaisse en 
modecollectief Andbeyond. Virtueel Museum Zuidas toont de film ‘Beatrixpark’ en foto’s uit ‘Zoom op de 
Zuidas’. Om 12 uur is er een rondleiding langs een aantal panoramafoto’s van het project ‘Landfall’. 
(Bron: projectbureau Zuidas) 
 
Brasserie Pays-Bas opent deuren in Zuidas
Op 1 oktober opent in gebouw Ito in Mahler 4 tegenover de ABN-Amro brasserie Pays-Bas. Pays-Bas is 
op werkdagen geopend voor het ontbijt, de lunch en het diner. Op zaterdag is de brasserie alleen open 
voor diner. (Bron: projectbureau Zuidas) 
Werkzaamheden station Zuid/WTCWerkzaamheden station Zuid/WTC

Door de werkzaamheden aan de sporen op station Zuid/WTC is de uitgang aan de Parnassusweg tijdelijk 
gesloten. Reizigers die voorheen hun fiets in de fietsenrekken bij deze uitgang stalden, kunnen op 
vertoon van een geldig NS-vervoerbewijs hun fiets nu kwijt in de fietsenstalling aan het Zuidplein. Deze 
regeling geldt tot 10 december 2005. Doordat de ‘diagonaal’ door Mahler nog niet af is, moeten reizigers 
van en naar de VU nu een lange omweg maken. Reizigersvereniging ROVER heeft Prorail per brief 
gewezen op dit probleem. (Bron: projectbureau Zuidas, ROVER) 
Vuile lucht blijft helft bouwplannen bedreigenVuile lucht blijft helft bouwplannen bedreigen

De helft van de bouwplannen in Nederland is nog altijd in gevaar door te vuile lucht. Kabinetsmaatregelen 
als roetfilters en schonere auto’s, een nieuwe milieuwet en een tegemoetkoming uit Brussel moeten het 
probleem oplossen. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel van Milieu dinsdag in de zogenoemde 
‘septemberbrief’ aan de Tweede Kamer. (Bron: IKCRO Nieuwsflits/Het Financieele Dagblad, 20 september 
2005)Aanvullingen op of berichten voor

bericht 25
15 september 2005



Algemene informatie:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 15 september 2005
Informatieavond over het voorlopig ontwerp voor het nieuwe stadsdeelkantoor en 40 woningen. Plaats: 
President Kennedyplantsoen 1-3, aanvang: 20:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
wo. 21 september 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten onder meer 
Kostenoverzicht Zuidas. Behandeling naar verwachting rond 14:30 uur. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.
di. 27 september 2005
Om 11:15 uur dient de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen minister Peijs om de 
maximumsnelheid op 200 kilometer stadssnelweg te verlagen naar 80. Plaats: rechtbank, Parnassusweg 
220. De zitting is openbaar. Om 10.30 uur is er een manifestatie vóór de rechtbank met 80 km en 
plaatsnaamborden. Aanmelden via service@milieudefensie.nl of 020 6262 620.
di. 27 september 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer aanpassingen projectbesluit Museumkavel. 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
wo. 28 september 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven.
wo. 28 september 2005
Inspraak over bouwvergunningaanvraag kantoorgebouw Gustav Mahlerlaan 14 – W1/0218-2005. Plaats: 
Weesperplein 4, tijd: 11:00 uur. Van te voren aanmelden op nummer 5513420 of 5513484.
do. 29 september 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 14 september doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur.
di. 11 oktober 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Plaats, 
tijd en inspreken: zie boven.

wo. 19 oktober 2005
Uiterste datum bezwaar kapvergunning Europaboulevard. Zie voor meer informatie de tekst in 
Weekbericht 24.
ST A N D V A N Z A K E N
Weekbericht via noodvoorziening
 Het zal u niet ontgaan zijn dat er al geruime tijd geen BPZ Weekbericht is verschenen. Dit komt door met 
de internetverbinding van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert op het nieuwe kantoor aan de A.J. 
Ernststraat. Het Wijkopbouwcentrum werkt hard aan een oplossing voor dit probleem. Het 
Bewonersplatform heeft de ontwikkelingen eerst enige tijd afgewacht, maar heeft nu besloten dat de 
verzending van het Weekbericht niet langer stil mag blijven liggen.

http://www.zuideramstel.nl/ris.asp
http://www.zuideramstel.nl/ris.asp
http://www.zuideramstel.nl/ris.asp
http://www.zuideramstel.nl/ris.asp
mailto:griffie@zuideramstel.amsterdam.nl
mailto:griffie@zuideramstel.amsterdam.nl
https://webmail.tiscali-business.nl/src/compose.php?send_to=service%40milieudefensie.nl
https://webmail.tiscali-business.nl/src/compose.php?send_to=service%40milieudefensie.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl


Voorlopig ontvangt u het Weekbericht via een omleiding. Dit betekent ook dat u een enigszins 
merkwaardig e-mailadres te zien krijgt. Wij verzoeken u vriendelijk dit adres niet te gebruiken om het BPZ 
of het Weekbericht te benaderen. Hiervoor kunt u gewoon het adres bpz@wocbuitenveldert.nl blijven 
gebruiken. De berichten worden enkele malen per week gelezen. Voor dringende zaken kan u op dinsdag, 
woensdag en donderdag bellen met 020-6449936. Onze excuses voor het ongemak.
Raadscommissie bespreekt kostenoverzicht Zuidas
Op 21 september bespreekt de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur het kostenoverzicht 
infrastructuur in de Zuidas. Volgens het kostenoverzicht zijn voor enkele grote investeringen in de 
infrastructuur van de Zuidas geen gelden gereserveerd. Dit is het gevolg van de keuze in het 
‘Brinkmanrapport’ om deze investeringen buiten de begroting voor het Dokmodel te houden. Onduidelijk 
is echter of en hoe deze investeringen gefinancierd gaan worden. Het gaat om zaken als de uitbreiding 
van station Zuid-WTC, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen en Schiphol en het 
aanpassen van de kruising Buitenveldertselaan-De Boelelaan. Kamerlid Duivesteijn heeft na het 
verschijnen van het kostenoverzicht al kritische vragen gesteld over het ontbreken van deze 
investeringen in de begroting voor het Dokmodel. Het kostenoverzicht is te downloaden via: http://
www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/nz3bijl1kostenoverzichtzuidas_nascreening0306051definitief.pdf

De antwoorden op de vragen van Duivesteijn staan op: http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/
nz3bijl2tweedekamerantwoordenschriftelijkevragenduivesteijn.pdf

Bewonersplatform vreest gevolgen schrappen OV-investeringen Zuidas
Uit het overzicht van wethouder Van der Horst over de kosten voor verkeersprojecten in de Zuidas blijkt 
dat voor belangrijke aanpassingen aan de infrastructuur in de Zuidas geen geld gereserveerd is.
Op advies van de heer Brinkman zijn belangrijke voorzieningen voor openbaar vervoer, fiets en 
voetganger uit de ‘businesscase’ voor de Zuidas wegbezuinigd of ze worden onmogelijk door de keuze 
voor een gestapelde variant van het dokmodel. Het geplande bouwvolume is echter niet verlaagd, want 
hiermee moet het dokmodel gefinancierd worden. Vooral de ‘flanken’ van de Zuidas, gelegen naast 
bestaande woonwijken, moeten veel geld gaan opleveren. Een actueel voorbeeld hiervan is te zien in de 
plannen voor het Museumgebied. Het bouwvolume wordt hier steeds verder opgeschroefd.
De ontwikkeling van de Zuidas is altijd in verband gebracht met de uitstekende bereikbaarheid per auto 
en per openbaar vervoer. Het schrappen van investeringen in infrastructuur en het tegelijkertijd opvoeren 
van de hoeveelheid vierkante meters bedreigen bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidas en 
omliggende buurten.
Wat zijn de gevolgen?
1 Voorheen is steeds gesteld dat het station Zuid moest uitgroeien tot een omvang vergelijkbaar met het 
huidige Rotterdam CS. De uitbreiding van het station wordt nu gehalveerd, niet met 4 perrons maar nog 
maar met 2 perrons, waarschijnlijk vooral te gebruiken voor de HSL.
2 Voor de Noord/Zuidlijn wordt de Zuidas het eindpunt. De lijn is ooit juist opgezet als regionale lijn en 
krijgt daardoor een beperkt aantal haltes in de stad, maar een mogelijke verlenging naar Schiphol moet 
nu wijken voor de snelle trein, en een verlenging van de metro richting Amstelveen wordt onmogelijk 
door de barrièrewerking van het ‘stapeldok’. Reizigers naar en uit Amstelveen zullen op de Zuidas moeten 
overstappen. Brinkman stelt dat het aantal gebruikers van deze lijn beperkt is en bovendien wordt station 
Zuid een aantrekkelijk overstapstation, zo heet het. Het ondergrondse treinstation komt echter erg ver te 
liggen van de ondergrondse metrohalte, doordat er een parkeerkelder tussen moet komen.
3 Hoewel de Amstelveenlijn vastloopt in het toenemende verkeer van de Zuidas, wordt geen geld 
uitgetrokken voor een ondergrondse kruising met de De Boelelaan.
4 De keersporen verdwijnen uit de Zuidas en komen aan de overkant van de Amstel. Verkeer en 
Waterstaat maken dit met een nieuwe financiële bijdrage mogelijk. Projecten elders in het land worden 
daarvoor uitgesteld.
5 Ook op het milieu en veiligheid wordt in de Zuidas bezuinigd. Vluchttunnels blijken overbodig als de 
A10-zuid ontrokken wordt als gevaarlijke-stoffenroute. Voor de bestrijding van geluidsoverlast en 
luchtvervuiling wordt een minimaal bedrag uitgetrokken. Een verwijzing naar “dove” gevels doet vrezen 
dat de afscherming van A10 en spoorlijnen minimaal wordt.
6 Op de 3e A10-afslag wordt bezuinigd. Voorheen vond men een volledige afslag onmisbaar, doch deze 
zou wel ondergronds komen. Nu komt er nog meer bebouwing om het kostbare Dok te betalen, maar nu 
zou ineens een halve bovengrondse afslag volstaan. Het ontstaan van een sluiproute naar de A9 dreigt, 
met als gevolg een zwaardere belasting van de lokale wegen.
7 Vanaf de Amstel gezien krijg je achtereenvolgens de ingang van de A10 tunnel, de ingang van de 
spoortunnel, en de af- en oprit van de A10 naar en van de Beethovenstraat. Dit alles komt op de plek waar 
voorheen de uitbreiding van het Beatrixpark over het Dok heen stond getekend, met daarin een 
doorgaande wandel- en fietsroute. De voorgestelde stapeling van lagen maakt elke verbinding vrijwel 
onmogelijk. Ook de geluidshinder zal op deze plek blijven bestaan.
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Raad vraagt verkeersstudies Zuidas op
In december 2004 heeft gemeenteraadslid Auke Bijlsma enkele verkeersonderzoeken over de Zuidas 
opgevraagd. Deze zijn nu door wethouder Van der Horst geleverd. Tot de vergadering van de 
raadscommissie verkeer op 21 september zijn de stukken te raadplegen via de website van de gemeente 
Amsterdam. De studies gaan vooral over de derde afslag van de A10.
Verkeersstudie Zuidas 2003, juni 2003: http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/
tkn498bijl3verkeersstudiezuidasdef.pdf

Functioneren A10 zuid, april 2004: http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/
tkn498bijl2studiealternatievenderdeaansluitingdefapril2004.pdf

Alternatieven voor derde aansluiting Zuidas, april 2004: http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/
tkn498bijl1functionerena10zuid.pdf

Een samenvatting van de onderzoeken is te vinden op: http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/
tkn498commissieflap.pdf

Compensatie luchtkwaliteit bouwprojecten mogelijk
Infrastructurele- en woningbouwprojecten, die leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, kunnen 
worden gecompenseerd met maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Dat is mogelijk volgens het 
nieuwe Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). Staatssecretaris Van Geel heeft dit in een brief aan de 
Tweede Kamer laten weten. De brief informeert de Kamer op hoofdlijnen over hoe gemeenten en 
provincies om zouden moeten gaan met de mogelijkheden van saldering (compensatie).
Het nieuwe Besluit luchtkwaliteit vervangt een eerder Besluit dat door strikte interpretatie van de 
Europese normen, met name bij bouw- en bestemmingsplannen, tot veel problemen heeft geleid. In het 
‘oude’ Besluit zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen die voortvloeien uit de Europese kader- en 
dochterrichtlijnen Luchtkwaliteit. (Bron: Persbericht ministerie van VROM, 20 juli 2005)
VVD: meer ruimte nodig voor middengroepen
De VVD ZuiderAmstel wil meer woningen voor middengroepen bij het toekomstige designmuseum in de 
Zuidas. De constateert dat er gesproken wordt over sociale woningbouw, maar vindt dat de 
middengroepen, ongeveer de helft van de Amsterdammers, met slechts 35 procent van de woningen 
tekort wordt gedaan. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 14 september 2005)
Afsluiting Rooseveltlaan richting Europaplein
Vanaf woensdag 14 september zal de Rooseveltlaan ter hoogte van nr. 85 in de richting van het 
Europaplein voor een periode van 8 weken worden afgesloten. In deze periode wordt onder de rijweg een 
onderheid riool aangelegd. Het werk start in de nacht van 13 op 14 september met het plaatsen van 
barriers. De overige werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, met uitzondering van de 
weekendwerkzaamheden. Autoverkeer richting het Europaplein wordt omgeleid via de Maasstraat en de 
President Kennedylaan. Autoverkeer vanaf het Scheldeplein kan niet linksaf slaan de Rooseveltlaan in. 
Wel is voor autoverkeer vanaf de rotonde de Rooseveltlaan toegankelijk. Voor bestemmingsverkeer zal de 
ventweg bij het Europaplein toegankelijk zijn via de Nierstraat. Fietsers en voetgangers kunnen langs de 
werkzaamheden. De oversteek ter hoogte van de tramhalte wordt verschoven richting de Dintelstraat ter 
hoogte van Rooseveltlaan nr. 87. De fietsenrekken die daar staan worden verplaatst naar het grasveld aan 
de overzijde. Let op: foutgeparkeerde fietsen worden verwijderd. Klachten en opmerkingen over de 
werkzaamheden kunt u doorgeven aan de omgevingsmanager van het stadsdeel, 06-55170160, of het 
Projectbureau Noord-Zuidlijn, 4704070.
Verkeershinder Europaplein tussen rotonde en Scheldeplein
De werkzaamheden aan het riool in de Rooseveltlaan vinden gedeeltelijk plaats op en nabij de kruising 
tussen de Rooseveltlaan en het Europaplein. Daarom is er tot medio oktober op het Europaplein van het 
Scheldeplein richting de rotonde maar 1 rijbaan beschikbaar. Klachten en opmerkingen over de 
werkzaamheden kunt u doorgeven aan de omgevingsmanager van het stadsdeel, 06-55170160, of het 
Projectbureau Noord-Zuidlijn, 4704070.
Tijdelijke KPN-mast naar grote hoogte
Een indrukwekkend schouwspel was het op 12 september op de Drentestraat toen met een hijskraan van 
160 meter hoog de werkzaamheden begonnen om de tijdelijke KPN-mast te plaatsen.
Omdat veel gebouwen op de Zuidas een flink stuk de hoogte in zijn gegaan, was het noodzakelijk om ook 
de toch al imposante KPN-toren met 40 meter te verhogen. Tot het zover is zal deze tijdelijke mast 
gebruikt worden. Op maandag 12 september zijn de eerste stappen gezet. Op dinsdag en donderdag 
zullen, bij goed weer, de volgende delen worden gemonteerd, tot een uiteindelijke hoogte van 146 meter. 
Naar verwachting zal deze toren tot eind 2007 die
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8 september 2005
Algemene informatie: 
 
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 8 september 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Niet relevant voor de 
Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 13 september 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten onder meer nota Parkeren in ZuiderAmstel. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 14 september 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten onder meer 
bouwenvelop (nieuw grondprijsbeleid), basiskwaliteit woningbouw en concept-projectbesluit 
Museumgebied. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 14 september 2005
Open dag Dr. Alma Schoolwerktuinen. Plaats: Gustav Mahlerlaan 25, tijd 14:00 – 20:00 uur. Meer 
informatie bij Anton Meester, telefoon 6445876, schooltuin@zuideramstel.amsterdam.n.l 
 
 
do. 15 september 2005
Informatieavond over het voorlopig ontwerp voor het nieuwe stadsdeelkantoor en 40 woningen. 
Plaats:President Kennedyplantsoen 1-3, aanvang: 20:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
 
wo. 21 september 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 27 september 2005
Om 11:15 uur dient de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen minister Peijs om de 
maximumsnelheid op 200 kilometer stadssnelweg te verlagen naar 80. Plaats: rechtbank, Parnassusweg 
220. De zitting is openbaar. Om 10.30 uur is er een manifestatie vóór de rechtbank met 80 km en 
plaatsnaamborden. Aanmelden via service@milieudefensie.nl of 020 6262 620. 
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di. 27 september 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer aanpassingen projectbesluit Museumkavel. 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 28 september 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 28 september 2005
Inspraak over bouwvergunningaanvraag kantoorgebouw Gustav Mahlerlaan 14 – W1/0218-2005. Plaats: 
Weesperplein 4, tijd: 11:00 uur. Van te voren aanmelden op nummer 5513420 of 5513484. 
 
do. 29 september 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 14 september doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 
di. 11 oktober 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: naar 
verwachting onder meer projectbesluit Museumgebied. In het eerste deel van de vergadering kunnen 
bewoners een actieve rol spelen. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 19 oktober 2005
Uiterste datum bezwaar kapvergunning Europaboulevard. Zie voor meer informatie de tekst in 
Weekbericht 24.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Weekbericht via noodvoorziening
 Het zal u niet ontgaan zijn dat er al geruime tijd geen BPZ Weekbericht is verschenen. Dit komt door met 
de internetverbinding van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert op het nieuwe kantoor aan de A.J. 
Ernststraat. Het Wijkopbouwcentrum werkt hard aan een oplossing voor dit probleem. Het 
Bewonersplatform heeft de ontwikkelingen eerst enige tijd afgewacht, maar heeft nu besloten dat de 
verzending van het Weekbericht niet langer stil mag blijven liggen.
Voorlopig ontvangt u het Weekbericht via een omleiding. Dit betekent ook dat u een enigszins 
merkwaardig e-mailadres te zien krijgt. Wij verzoeken u vriendelijk dit adres niet te gebruiken om het BPZ 
of het Weekbericht te benaderen. Hiervoor kunt u gewoon het adres bpz@wocbuitenveldert.nl blijven 
gebruiken. De berichten worden enkele malen per week gelezen. Voor dringende zaken kan u op dinsdag, 
woensdag en donderdag bellen met 020-6449936. Onze excuses voor het ongemak. 
Tram 5 én fietspaden behouden dankzij acties bewonersTram 5 én fietspaden behouden dankzij acties 
bewoners

Het opheffen van tram 5 gaat vrijwel zeker niet door. Na hevige protesten van reizigers en buurtbewoners 
uit Buitenveldert, Amsterdam-Zuid en Amstelveen heeft de gemeenteraad besloten dat de tram naar 
Buitenveldert en Amstelveen moet blijven rijden.
Deze populaire tramlijn tussen Buitenveldert en het centrum van Amsterdam dreigde te sneuvelen in het 
bouwgeweld voor de Noord/Zuidlijn bij station Zuid-WTC. Onder druk van de gemeenteraad heeft 
verkeerswethouder Van der Horst toegezegd dat er een omleidingsroute voor de tram wordt aangelegd 
via de Strawinskylaan.
Een tweede bliksemactie van bewoners, reizigers, scholen en fietsers was vervolgens nodig om te 
voorkomen dat de fiets- en voetgangerstunnels onder de Strawinskylaan zouden verdwijnen. De 
gemeente wilde namelijk voor de aanleg van de trambaan het dijklichaam van de Strawinskylaan afgraven 
en de tunneltjes vervangen door kruisingen. Dit zou het einde betekenen voor een aantal snelle en 
verkeersveilige fiets- en looproutes. De gemeenteraad stak hier een stokje voor en bepaalde dat de tram 
best over de bestaande Strawinskylaan kan rijden. Veel oudere buurtbewoners wisten dat natuurlijk al 
lang, want vroeger reden hier immers ook al trams.
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Dankzij de inspanningen van vele bewoners- en belangengroepen zijn nu zowel tramlijn 5 als de snelle 
fietsroutes veiliggesteld! 
 
Bewonersplatform is verhuisd
Het secretariaat van het bewonersplatform Zuidas en het wijkopbouwcentrum Buitenveldert zijn verhuisd 
naar de A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Het telefoonnummer blijft 020-6449936, het e-mailadres 
blijft bpz@wocbuitenveldert.nl. 
 
Kamervragen over financiering Zuidas
De Zuidas gaat honderden miljoenen euro’s extra kosten, waarvoor nog geen dekking bestaat. De PvdA in 
de Tweede Kamer vraagt of de gemeente moedwillig kosten voor de Zuidas buiten beschouwing heeft 
gelaten. Het gaat om verkeersprojecten die buiten de ‘businesscase’ voor het Dokmodel zijn gehouden. 
Ze zijn echter wel nodig om de Zuidas bereikbaar te houden. Het gaat bijvoorbeeld om de aansluiting van 
de Amstelveenlijn op de Noord-Zuidlijn en het ongelijkvloers maken van de kruising van de sneltram met 
de De Boelelaan. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 3 augustus 2005)
Het Bewonersplatform Zuidas heeft al ten tijde van de behandeling van het rapport-Brinkman 
gewaarschuwd voor het wegbezuinigen van allerlei noodzakelijke investeringen. Op deze manier werd de 
begroting voor het Dok sluitend gemaakt. 
Raadscommissie kritisch over plannen MuseumkavelRaadscommissie kritisch over plannen 
Museumkavel

De raadscommissie I/Zuidas van stadsdeel ZuiderAmstel sprak dinsdagavond over het 
conceptprojectbesluit Museumgebied. Bij de eerste helft van de vergadering konden ook bewoners 
meepraten. Net als de bewoners, waren ook de commissieleden kritisch over de plannen. De kritiek 
spitste zich toe op het bouwvolume, de vele onzekerheden rondom het project en het ontbreken van 
garanties voor de langzaamverkeersroute. Ook waren er vragen over de toekomst van de kerk en het 
Nicolaaslyceum. Verschillende commissieleden pleitten voor verlaging van de hoeveelheid vierkante 
meters die in het gebied gepland staan. Ook hadden ze moeite met de bouwhoogte die het gevolg zal zijn 
van het bouwvolume. Volgens portefeuillehouder Adema is het bouwvolume echter al grotendeels 
vastgelegd in afspraken tussen ING en de gemeente en in de Visie Zuidas 2004. Het Bewonersplatform en 
enkele commissieleden wezen erop dat de ‘deal’ met ING en de Visie 2004 nooit onderwerp van inspraak 
en besluitvorming door de stadsdeelraad zijn geweest. Voorzitter Wolmoed Dulfer van het platform vond 
het vreemd dat de in de Visie 2004 genoemde vierkante meters nu ineens een eigen leven gaan 
leiden.Uiteindelijk zegde wethouder Adema toe dat de hoeveelheid woningen en kantoren kan worden 
aangepast als het Dokmodel niet door mocht gaan. Er komt dan een herziening van het projectbesluit. 
Ook wordt het behoud van de hoogwaardige doorgaande langzaamverkeersroute als randvoorwaarde in 
het projectbesluit opgenomen. De bouw van tenminste 40 procent van de woningen in het 
middensegment wordt ‘een aandachtspunt’ in het projectbesluit Op de raadsvergadering op 27 september 
bespreken de raadsleden de voorgestelde aanpassingen op het projectbesluit.
Overigens staat het conceptprojectbesluit ook op de agenda van de raadscommissie Stedelijke 
Ontwikkeling van de centrale stad. Het CDA stelt vragen over het mogelijk verdwijnen van de kerk om 
plaats te maken voor het designmuseum.
 
Kapvergunning Europaboulevard
De gemeente Amsterdam heeft een kapvergunning afgegeven voor 5.800 vierkante meter bosplantsoen 
langs de Europaboulevard bij de afrit van de A10. Reden is de herinrichting van het gebied. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, sector Algemeen Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN 
Amsterdam. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. In dringende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd tegen de kap bij de President van de Rechtbank, sector 
Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie bij 
Dienst Advies en Beheer, J. Lammers, telefoon 5806582. 
 
Norm fijnstof wellicht soepeler
Nederland krijgt waarschijnlijk toestemming de Europese normen voor fijnstof in de lucht te 
overschrijden. Daarbij is de bouw van ruim tienduizend woningen in Amsterdam in het geding. Ook op de 
Zuidas zijn verschillende bouwplannen stilgelegd vanwege de overschrijding van de normen. 9Bron; Het 
Parool, 9 augustus 2005) 
 
Licht herstel op kant
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23 juni 2005
Algemene informatie:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

vr. 24 juni 2005
Let op: de rechtzaak Milieudefensie vs. minister Peijs over snelheidsverlaging op ringwegen is uitgesteld! 
Nadere informatie volgt. Meer informatie bij sandra.meezen@milieudefensie.nl

ma. 27 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 28 juli. Let op, nieuw adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 DB 
Amsterdam.
di. 28 juni 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven.
wo. 29 juni 2005
Minisymposium over luchtkwaliteit van Stichting Natuur en Milieu. Plaats: Utrecht, tijd: van 15.30 tot 17.30 
uur. Meer weten en aanmelden: mhw@natuurenmilieu.nl

wo. 29 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
Concept projectbesluit Museumgebied Zuidas, vereenvoudiging woningbouwregels (zie ook elders in dit 
weekbericht), woonvisie Amsterdam. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
di. 5 juli 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer herinrichting Gijsbrecht van Aemstelpark met schooltuinen en 
waterberging afkomstig uit de Zuidas, parkeerbeleid ZuiderAmstel. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 6 juli 2005
Uiterste datum voor reacties op het concept ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
Vivaldi’. Adres: Projectmanagement Bureau, W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  Telefoon 
projectgroep ‘Vivaldi’: 020 – 552 9649.
zo. 10 juli 2005
Uiterste datum voor het indienen van bedenkingen tegen gedeeltelijke herziening parkeernorm Zuidas. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per 
woning in de Zuidas te schrappen uit het streekplan. Ter inzage op het provinciehuis, het stadhuis, de 
stadsdeelkantoren ZuiderAmstel en de ibliotheek Buitenveldert. Eenieder kan bedenkingen tegen dit 
besluit richten aan Provinciale Staten van Noord-Holland, de heer J. Ottenhof, postbus 123, 2000 MD 
Haarlem. Voor informatie: J. Ottenhof, 023-5143326, ottenhofj@noord-holland.nl of H. Ziengs, 
023-5144626, ziengsh@noord-holland.nl. Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen via 023-5144300 of 
post@noord-holland.nl.
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wo. 13 en do. 14 juli 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn en toekomst 
lijn 5. Algemene informatie over plaats en tijd: zie boven..

wo. 13 juli 2005
In verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn is een reconstructie gepland voor de kruisingen 
Europaplein / President Kennedylaan en Europaplein / Rooseveltlaan. Belanghebbenden kunnen tot 13 
juli hun zienswijze sturen naar de Directeur van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Postbus 
95089, 1090 HB Amsterdam. De stukken liggen ter inzage bij: DIVV, Nieuwevaart 5-9, stadsdeelkantoor 
ZuiderAmstel, President Kennedyplantsoen 1-3 en Projectbureau Noord/Zuidlijn, Stationsplein 7.
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer herinrichting Gijsbrecht van Aemstelpark met 
schooltuinen en waterberging afkomstig uit de Zuidas, algemene beschouwingen, parkeerbeleid 
ZuiderAmstel. Projectbesluit Museumkavel pas na de zomer. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
di. 26 juli 2005
Belanghebbenden kunnen tot 26 juli bezwaar maken tegen de verkeersmaatregelen i.v.m. de bouw van 
metrostation Europaplein, bij het college van Burgemeester en Wethouders, Amstel 1, 1090 HB 
Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Hiervoor moet bij een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht 
Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
di. 6 september 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Plaats, 
tijd en inspreken: zie boven.

ST A N D V A N Z A K E N
Het Bewonersplatform gaat verhuizen!
Op 13 juli verhuist het secretariaat van het Bewonersplatform Zuidas naar ‘Het Binnenhof’ aan de A.J. 
Ernststraat. Telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd.

Bewonersplatform Zuidas
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
020-6449936
bpz@wocbuitenveldert.nl
 
Secretariaat gesloten tot 26 juli
Het secretariaat van het Bewonersplatform is wegens vakantie gesloten tot 26 juli. Het volgende 
Weekbericht verschijnt op 28 juli.

Bewoners en raadsleden praten over bomen in de Zuidas
Afgelopen dinsdag vond voor het eerst een speciale Zuidas-vergadering plaats van de raadscommissie 
van ZuiderAmstel. Door het organiseren van deze speciale vergaderingen hopen de raadsleden beter op 
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de Zuidas. Ook willen ze ruimte geven voor inbreng van 
bewoners.
Op deze eerste vergadering verzorgde het Bewonersplatform Zuidas een presentatie over bomenbeleid in 
de Zuidas. Inge de Boorder van het platform vertelde over de onrust bij de bewoners over het verdwijnen 
van grote aantallen bomen. Ook deed zij enkele voorstellen voor een beter bomenbeleid. Het 
bewonersplatform hoopt dat het stadsdeel de bewoners zal steunen en zich zal inzetten voor de bomen 
en de Zuidas en voor betere regels. Veel raadsleden deelden de zorgen van de bewoners. De 
raadscommissie gaat onderzoeken welke rol het stadsdeel speelt bij beslissingen over bomen in de 
Zuidas. Portefeuillehouder Koldenhof beloofde een startnotitie op te stellen over bomenbeleid in de 
Zuidas. Het voorstel van het Bewonersplatform is na te lezen op internet: http://www.bomenridders.nl/
artikelen.html.
Advies BPZ: minder kantoren en betere fietsroutes in deelgebied Vivaldi



Onlangs presenteerde het projectbureau Zuidas een nieuw Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
(SPvE) voor het deelgebied Vivaldi. Het projectbesluit voor dit gebied is al in 1999 genomen. Op wens van 
de ontwikkelaars is nu de uitwerking daarvan – het uitvoeringsbesluit/SPvE – aanzienlijk aangepast. Het 
Bewonersplatform Zuidas vindt dat er een heel nieuw projectbesluit moet worden genomen en dat de 
gebruikers en omwonenden bij de ontwikkeling moeten worden betrokken.
Ten opzichte van het vorige plan is het bouwvolume met zo’n 30 procent toegenomen. Nog steeds ligt in 
de plannen de nadruk op werkfuncties. Van het streven om in de Zuidas evenveel kantoren als woningen 
te bouwen, komt zo weinig terecht, vreest het platform.
Verder zijn de bewoners bang dat de ruime parkeernorm voor de kantoren veel extra verkeer zal 
aantrekken, terwijl het verkeer op de De Boelelaan nu al regelmatig vast staat.
Het platform denkt dat de routes voor fietsers en voetgangers door het gebied beter kunnen. De oost-
west route voor voetgangers en fietsers sluit aan op het station RAI. Deze route zal naar verwachting 
belangrijker worden voor fietsers doordat er op de De Boelelaan enkele kruispunten met stoplichten 
bijkomen. Uit de inrichting blijkt echter nergens dat deze gebruikers welkom zijn. Het wegdek, de 
kruisingen, de gevels en ook nog langsparkeren op straat, alles is afgestemd op de auto. Ook komen hier 
de in- en uitritten voor de parkeerkelders. Deze in- en uitritten kunnen beter aan de andere zijde van de 
bouwblokken komen. Wordt deze straat wel daarmee belast, dan zijn fietspaden noodzakelijk.
De noord-zuidfietsroute moet beter aangesloten worden op het projectgebied en op Buitenveldert, 
bijvoorbeeld via een brug over de De Boelelaan. Het Bewonersplatform doet ook de aanbeveling om de 
De Boelelaan te betrekken bij dit SPvE. De plannen voor Vivaldi hebben immers grote invloed op de 
hoeveelheid verkeer en de inrichting van deze straat. Iedereen kan nog tot 6 juli zijn mening geven over 
het SPvE Vivaldi. Adres: Projectmanagement Bureau, W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  
Telefoon projectgroep ‘Vivaldi’:552 9649.
Lijn 5 bedreigt snelfietspad
Wethouder Van der Horst wil het fietspad dat van het Beatrixpark naar de Parnassusweg loopt, 
gelijkvloers maken met het andere verkeer in het gebied. Op station Zuid-WTC is geen ruimte meer voor 
tramlijn 5. De tram moet daarom over de Strawinskylaan rijden. De wethouder wil de laan hiervoor 
verlagen. Dit betekent echter dat het fietspad gelijk komt te lopen met het andere verkeer. Het einde van 
een uniek snelfietspad, vinden de Fietsersbond, Bewonersvereniging Beehovenstraat/Parnassusweg, 
gesteund door het Bewonersplatform Zuidas (Bron: De Echo, 22 juni 2005)
Raad van State keurt bestemmingsplannen Mahler en Gershwin af
De Raad van State heeft de goedkeuring van het bestemmingsplannen Mahler en Gershwin 
teruggedraaid. Bij het opstellen van de bestemmingsplannen is onvoldoende rekening gehouden met de 
normen uit het Besluit Luchtkwaliteit, zo oordeelde de Raad van State gisteren.
Het bestemmingsplan heeft een verkeersaantrekkende werking, wat in vergelijking met de autonome 
situatie een verslechtering van de luchtkwaliteit in het plangebied meebrengt. De grenswaarde voor de 24 
uurgemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM10) wordt in het gehele plangebied overschreden. 
Voorts wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in een gedeelte van het 
plangebied, langs de A10, overschreden. De uitspraken zijn na te lezen op de website van de Raad van 
State: uitspraak over Mahler: 200406192/1, uitspraak over Gershwin: 200406190/1.
Volgens G. Goosen, projectmanager Mahler 4/Gershwin, leiden de jongste uitspraken tot een vertraging 
van de bouwplannen, maar is de ontwikkeling van de Zuidas niet reddeloos verloren. Reparatie van beide 
bestemmingsplannen lijkt goed mogelijk, maar eerst wil de gemeente het nieuwe besluit luchtkwaliteit 
afwachten. “Als de voornemens van het kabinet worden uitgevoerd, kunnen we aan de norm voldoen”, 
aldus Goosen. (Bron: Cobouw, 23 juni 2005, Raad van State, 22 juni 2005)
Tachtig voor schonere lucht
De maximumsnelheid op de ringweg rond Amsterdam gaat mogelijk al in 2007 terug van honderd naar 
tachtig kilometer per uur. Minister Peijs van Verkeer kondigde gisteren een versneld onderzoek aan naar 
het verlagen van de maximumsnelheid op de ringwegen rond de vier grootste steden, om de 
luchtvervuiling terug te dringen. Vanaf 1 november dit jaar geldt al op de A10-West een maximumsnelheid 
van tachtig kilometer. Wellicht wordt dat later ook op andere delen van de A10 ingevoerd. De lagere 
snelheid wordt vermoedelijk ingevoerd in combinatie met een extra rijstrook, om files te bestrijden.
De maatregelen maken deel uit een plan dat het kabinet lanceert voor het verbeteren van de luchtkwaliteit 
in met name de Randstad. De luchtvervuiling overschrijdt op veel plaatsen de strenge normen van de 
Europese Unie. Als gevolg daarvan zijn de afgelopen maanden tal van grote bouwprojecten geblokkeerd 
door de Raad van State. (Bron: Het Parool, 20 juni 2005)
Kamer kritisch over Zuidas
De Tweede Kamer is kritisch over de financiering van de Amsterdamse Zuidas, zo blijkt uit het 
kameroverleg. Minister Zalm beloofde in het debat voor het einde van de zomer een financiële uitwerking 
op te stellen. Hij zal hierin uitvoerig de verschillen tussen de twee modellen (het Dokmodel en het 
Dijkmodel) belichten. Het kabinet heeft een voorkeur voor het duurdere Dokmodel, waarbij alle 
infrastructuur onder de grond komt met kantoren en woningen daarboven. De verwachting is dat de 
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kamer niet eerder dan medio 2006 een definitief oordeel over de Zuidas zal vellen. (Bron: nu.nl, 20 juni 
2005)
Digitale nieuwsbrief Projectbureau Zuidas
Op de website van het Projectbureau Zuidas, www.zuidas.nl, kunt u zich nu aanmelden voor digitaal 
nieuws via ZuidasCommunity. Op de homepage kunt u onderaan uw e-mailadres achterlaten. U ontvangt 
dan regelmatig het laatste nieuws over de Zuidas en het actuele aanbod van woningen en kantoren in uw 
mailbox. (www.zuidas.nl)
Vooraankondiging kapvergunning
Binnenkort zal de gemeente een kapvergunning verlenen aan ProRail is een kapvergunning voor 158 
bomen voor de aanleg van een extra perron op Zuid WTC.  Ook 12.000 m2 groenplantsoen verdwijnt. De 
gemeente wikkelt dit verzoek af conform de Centrale Kapverordening. Contactpersoon gemeente: Joost 
Lammers, Westpoortbeheer Amsterdam, telefoon 5806500.
Aanleg verkeersdrempels Beethovenstraat
Er komen twee drempels ter hoogte van de Prinses Irenestraat en Willem Kesstraat. De verkeersdrempels 
worden aangelegd om de verkeersveiligheid te vergroten. Naar verwachting is het werk half juli 2005 
afgerond. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)
Uw bijdragen voor het v

bericht 22
16 juni 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 16 juni 2005
Bewonersplatform Zuidas. Met speciale aandacht voor verkeer en vervoer in de Zuidas. Plaats: Gebouw 
De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
di. 21 juni 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
Bomenbalans voor de Zuidas. Een voorstel van het Bewonersplatform Zuidas. In het eerste deel van de 
vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Eerste vergadering Zuidascommissie-nieuwe stijl. 
Let op: deze vergadering begint om 19:30 uur! Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 22 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: milieuprogramma 2005, voorstel voor 
onderzoekscommissie naar de luchtkwaliteit in Amsterdam, Amsterdams hoogbouwbeleid. Voor 
algemene informatie over plaats en tijd: zie boven. 
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do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Naar verwachting niet 
relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
vr. 24 juni 2005
Rechtzaak Milieudefensie vs. minister Peijs over snelheidsverlaging op ringwegen ter bestrijding van 
luchtvervuiling. Rechtbank van Amsterdam, Parnassusweg 220. Om 10:00 uur vindt een demonstratie 
plaats vóór de invoering van 80 km-zones op diverse snelwegdelen. Meer informatie bij 
sandra.meezen@milieudefensie.nl 
ma. 27 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 28 juli. Let op, nieuw adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 DB 
Amsterdam. 
 
di. 28 juni 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 29 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 5 juli 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt, maar naar verwachting niet relevant voor de Zuidas. 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 6 juli 2005
Uiterste datum voor reacties op het concept ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
Vivaldi’. Adres: Projectmanagement Bureau, W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  Telefoon 
projectgroep ‘Vivaldi’: 020 – 552 9649. 
 
zo. 10 juli 2005
Uiterste datum voor het indienen van bedenkingen tegen gedeeltelijke herziening parkeernorm Zuidas. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per 
woning in de Zuidas te schrappen uit het streekplan. Ter inzage op het provinciehuis, het stadhuis, de 
stadsdeelkantoren ZuiderAmstel en de ibliotheek Buitenveldert. Eenieder kan bedenkingen tegen dit 
besluit richten aan Provinciale Staten van Noord-Holland, de heer J. Ottenhof, postbus 123, 2000 MD 
Haarlem. Voor informatie: J. Ottenhof, 023-5143326, ottenhofj@noord-holland.nl of H. Ziengs, 
023-5144626, ziengsh@noord-holland.nl. Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen via 023-5144300 of 
post@noord-holland.nl. 
 
wo. 13 en do. 14 juli 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn en toekomst 
lijn 5. Algemene informatie over plaats en tijd: zie boven..

wo. 13 juli 2005
In verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn is een reconstructie gepland voor de kruisingen 
Europaplein / President Kennedylaan en  Europaplein / Rooseveltlaan. Belanghebbenden kunnen tot 13 
juli hun zienswijze sturen naar de Directeur van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Postbus 
95089, 1090 HB Amsterdam. De stukken liggen ter inzage bij: DIVV, Nieuwevaart 5-9, stadsdeelkantoor 
ZuiderAmstel, President Kennedyplantsoen 1-3 en Projectbureau Noord/Zuidlijn, Stationsplein 7. 
 
di. 19 juli 2005
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Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Projectbesluit 
Museumkavel pas na de zomer. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 26 juli 2005
Belanghebbenden kunnen tot 26 juli bezwaar maken tegen de verkeersmaatregelen i.v.m. de bouw van 
metrostation Europaplein, bij het college van Burgemeester en Wethouders, Amstel 1, 1090 HB 
Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Hiervoor moet bij een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht 
Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

di. 6 september 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

ST A N D V A N Z A K E N 
 
Bomenvoorstel BPZ in raadscommissie Zuidas
Op dinsdag 21 juni vindt de eerste vergadering van de Commissie Zuidas plaats. Het is de bedoeling dat 
tijdens deze commissievergadering-nieuwe stijl veel gelegenheid is voor bewoners om mee te praten 
over de Zuidas. Op de agenda staat het voorstel van het Bewonersplatform Zuidas voor een bomenbeleid 
op de Zuidas. De vergadering begint om half acht en is openbaar. Het platform verwacht een hoge 
opkomst van bewoners die zich zorgen maken over het verdwijnen van groen uit hun buurten. 
 
Het Bewonersplatform verzoekt de deelraad om:
1–Inventarisatie van de aantallen aanwezige, gekapte, geplante en nog te kappen bomen in de Zuidas;
 
2-Onderzoek naar mogelijke plaatsen voor het toevoegen van bomen in en rondom de Zuidas. Het 
Bewonersplatform heeft een lijst met suggesties opgesteld;
3- Bomenbalans: de hoeveelheid bomen en bladgroen mag niet verder afnemen;
4-Bomenverordening voor de Zuidas ter vervanging van de verouderde grootstedelijke kapverordening;
5-Duidelijke afspraken over de verdeling van bevoegdheden tussen stadsdeel en centrale stad t.a.v. de 
bomen in de Zuidas 
Raad unaniem voor bypass lijn 5; wethouder houdt slag om de armRaad unaniem voor bypass lijn 5; 
wethouder houdt slag om de arm

Na enkele malen uitstel rondde de Raadscommissie VVI op 15 juni het dossier over de Zuidelijke 
beëindiging van de Noord/Zuidlijn en de inkorting van lijn 5 (voorlopig) af. Nogmaals betoogden 
verschillende insprekers dat de doorgaande verbinding tussen Concertgebouw/Museumkwartier en 
Amstelveen onverkort gehandhaafd diende te blijven. Monique Disselhoff voerde het woord namens het 
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en van de andere insprekers kwam Lieneke Meurs van de Vereniging 
Beethovenstraat-Parnassusweg prominent naar voren. Zij bepleitte mede namens de Fietsersbond het 
behoud van de verhoogde Strawinskylaan vanwege de vele voordelen voor het langzaam verkeer.
De Marez (PvdA) gaf namens de commissie de aftrap; die bypass diende er beslist te komen en wel als 
variant met de verlaagde Strawinskylaan. De andere linkse partijen en Mokum Mobiel konden zich daarin 
vinden met de aantekening dat nader onderzoek vereist is naar de voor- en nadelen van de hoge en de 
lage variant. De VVD sloot zich bij de grootste coalitiefractie aan, al attendeerde woordvoerder Flos op de 
aanvullende financiering voor de extra investering.
Wethouder Van der Horst wees er in zijn antwoord op dat hij weliswaar alle begrip had voor de wensen 
van de raadsleden, maar dat hij een terugvaloptie niet wilde uitsluiten. Dan zouden alsnog de 
busvarianten in het vizier komen en niet in de eerste plaats de aanvankelijk beoogde versterking van lijn 
51. De capaciteit van de Oostbuis, het ingewikkelde metronet en het samen rijden met lijn 5 vormen 
bottlenecks. De VVD kon voor zo’n terugvaloptie wel begrip opbrengen gezien de ingewikkelde toestand 
van de Zuidas en mogelijke claims van private investeerders. De andere partijen hielden echter vast aan 
het loyaal uitvoeren van de motie.
Nadat de insprekers nogmaals de gelegenheid kregen het woord te voeren, werd afgesproken dat het 
College de Raadsvoordracht zou aanpassen aan de eisen van de Raad. Waarschijnlijk wordt dan de motie 



ingetrokken en kan het onderwerp tijdens de plenaire vergadering op 13 en 14 juli worden afgerond. 
(Bron: Theo van Eck, Reizigersvereniging ROVER) 
Tram contra fiets op Strawinskylaan?Tram contra fiets op Strawinskylaan?

Gisteravond werd in de commissie verkeer van de centrale stad duidelijk dat een meerderheid van de 
gemeenteraad -vergadering 13/14 juli a.s.- het college gaat dwingen tram 5 naar Buitenveldert en 
Amstelveen te laten doorrijden via de Strawinskylaan. Na inspraak door de Vereniging Beethovenstraat-
Parnassusweg en Fietsersbond werd nog wel gevraagd zowel de optie Laag als Hoog nader te 
onderzoeken, maar wethouder Van der Horst deed het voorkomen alsof hij al duidelijk met collega Stadig 
had afgekaart dat het op een verlaagde Strawinskylaan zou moeten. Dat zou goedkoper zijn omdat het 
afgraven een fluitje van een cent is, de tram dicht langs het WTC zou kunnen lopen en er dan in het platte 
vlak ruimte is voor veel extra bebouwing. Dat de fietsers dan het lange-afstandspad, de enige 
fietssnelweg van Amsterdam, kwijt zijn, de onderdoorgangen noord-zuid en vooral ook de kruisingsvrije 
onderdoorgang naar het station ZuidWTC, nu tevens fietsenstalling voor duizenden fietsen en straks als 
er ooit een dok komt tijdens de bouw de enige toegangsweg voor fietsers naar het station, dat telt weer 
allemaal niet. (Bron: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg) 
Stadig en Doets vol vertrouwen over ZuidasStadig en Doets vol vertrouwen over Zuidas

Wethouder Stadig denkt dat de Zuidas een aantrekkelijke locatie is voor het vestigen van Europese 
hoofdkantoren van bedrijven uit China en India, die nu een enorme economische groei doormaken. “het 
kunstje dat we met de Japanners uitgehaald hebben, herhalen we met de Chinezen en de Indiërs,” zei de 
wethouder op de conferentie van het Nederlands Vastgoed Instituut.
Kwartiermaker Doets verwacht op korte termijn een kansrijke blauwdruk voor de Zuidas-Dok NV te 
kunnen presenteren. De problemen op de kantorenmarkt zijn volgens hem geen belemmering. Als er 
minder vraag is naar kantoren, zullen er meer woningen worden gebouwd, en vice versa, aldus Doets in 
Cobouw van 15 juni.
Diverse pensioenfondsen vinden het Dok een aantrekkelijk investeringsobject, vertelde hij op de 
conferentie. Doets rekent op een geldstroom van 1,2 miljard euro door de overheid, 1 miljard door uitgifte 
van grond en 2 miljard van institutionele beleggers. Doets spant zich vooral in om de beoogde inkomsten 
uit het vastgoedprogramma naar voren te halen. Nu schiet de NV Zuidas-Dok tegen 2020 nog zwaar in het 
rood, om pas in 2033 winst op te leveren. (Bron: Cobouw, 15 juni 2005) 
 
Rails Zuidas toch duurder
Wegen en spoorlijnen langs de Zuidas vallen toch duurder uit als ze in een tunnel worden gelegd. Eerder 
beloofde het kabinet de Tweede Kamer geen extra geld voor infrastructuur aan de Zuidas uit te geven. In 
februari spraken Amsterdam en het kabinet af samen de Zuidas te ontwikkelen. Snelweg A10, spoorlijnen 
en metrorails gaan in dat zogeheten dokmodel ondergronds. Daarboven komen kantoren.
Minister Sybilla Dekker van Vrom (dat de regie voert over de Zuidas) erkent nu echter in antwoord op 
Kamervragen dat de infrastructuur in het dokmodel meer geld gaat kosten. De kostenstijging komt vooral 
door de treinsporen. De kosten van de rails in het dokmodel zijn opnieuw berekend, waaruit een ‘geringe 
budgetoverschrijding’ blijkt.
Dekker bevestigt eveneens dat de rijksweg A10 meer geld zal kosten – maar dat zou in het 
oorspronkelijke plan ook zo zijn. De weg wordt uitgebreid van vier rijstroken naar vijf, waarin tot nu toe in 
de begroting niet is voorzien. Het extra geld wordt uit een potje voor de bereikbaarheid van de regio 
Amsterdam gehaald. (Het Parool, 14 juni 2005) 
HSL-Zuid voorlopig nog niet naar ZuidasHSL-Zuid voorlopig nog niet naar Zuidas

In april 2007 zal de HSL-Zuid tussen Schiphol en Brussel in gebruik worden genomen. Voor het deel over 
Nederlands grondgebied heeft de rijksoverheid een concessie van 15 jaar verleend aan de High Speed 
Alliance (HSA), waarin de NS voor 90 procent en de KLM voor 10 procent participeert.
De HSA heeft in Amsterdam gekozen voor het CS als begin- en eindpunt. Zuid-WTC komt pas in zicht als 
de Noord/Zuidmetro gereed is, er extra keersporen ten oosten van het station aanwezig zijn en de 
capaciteit voldoende is, inclusief een volwaardige terminal. Het is niet aannemelijk dat er binnen de 
eerste concessieperiode (tot 2022) HSL-treinen naar en van Zuid-WTC zullen rijden. De HSA wil het voor 
de reizigers overzichtelijk houden en de treinen niet spreiden over twee Amsterdamse stations. 
Bovendien kan het nog heel lang duren voordat Zuid-WTC in de avonduren en tijdens het weekeinde qua 
aantal reizigers op het niveau zit van het CS. (Bron: Theo van Eck, Reizigersorganisatie ROVER) 
Oproep Milieudefensie: demonstratie verlaging snelheid A10
In de Europese Richtlijn voor luchtkwaliteit staat dat de minister van Verkeer en Waterstaat alles moet 
doen wat redelijkerwijs haalbaar is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieudefensie gaat naar de rechter 



om een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur af te dwingen op 200 km ringwegen, waaronder de 
A10.
Milieudefensie roept mensen die in de omgeving van de A10-Zuid wonen op om vrijdag 24 juni naar de 
rechtbank aan de Parnassusweg 220 te komen en mee te doen met de demonstratie om 10:00 uur.
Meer informatie bij sandra.meezen@milieudefensie.nl en  www.milieudefensie.nl/verkeer (Bron: 
Milieudefensie)

Verkeersbesluit i.v.m. bouw Noord/Zuidlijn
In verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn is een aantal (tijdelijke) verkeersmaatregelen benodigd in 
en rond het Europaplein. Hiertoe heeft de Directeur van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 
namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, op 14 juni 2005 een verkeersbesluit 
genomen over:
-Omleggen van rijbanen op het Europaplein
-Tijdelijk opheffen van fietspaden, en instellen van tijdelijke fietspaden en fietsstroken
-Gesloten verklaring van het werkterrein voor andere voertuigen dan bouwverkeer
-Instellen van een verplichtte rijrichting van en naar het werkterrein
-Aanwijzen van laad- en losplekkenBelanghebbenden kunnen tot 26 juli bezwaar maken tegen de 
verkeersmaatregelen i.v.m. de bouw van metrostation Europaplein bij het college van Burgemeester en 
Wethouders, Amstel 1, 1090 HB Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit 
besluit. Hiervoor moet bij een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Amsterdam, 
Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
 
Voornemen tot reconstructie EuropapleinVoornemen tot reconstructie Europaplein

Misschien nog belangrijker zijn de plannen voor het verkeersbesluit voor de (definitieve) reconstructie 
van de kruisingen Europaplein / President Kennedylaan en Europaplein / Rooseveltlaan vanwege de 
aanleg van metrostation Europaplein. Hiertoe zal de Directeur van de dienst Infrastructuur Verkeer en 
Vervoer, namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, in week 29 een 
verkeersbesluit nemen over:
-Omvormen rotonde Europaplein / Kennedylaan tot kruising met verkeerslichten
-Reconstructie kruising Europaplein / Rooseveltlaan, geregeld met verkeerslichten
-Aanleg van voetgangersoversteekplaatsen bij deze kruisingen
-Aanleg van fietsoversteken en fietspaden bij deze kruisingen
-Verplaatsing van bestaande tram/lijnbusbaan en tram/bushalteBelanghebbenden kunnen tot 13 juli hun 
zienswijze sturen naar de Directeur van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Postbus 95089, 1090 
HB Amsterdam. De stukken liggen ter inzage bij: DIVV, Nieuwevaart 5-9, stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, 
President Kennedyplantsoen 1-3 en Projectbureau Noord/Zuidlijn, Stationsplein 7.
 
 

Uw bijdragen voor het volgende we

kbericht 21
9 juni 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
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vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

zo. 12 juni 2005
Opening zandstrand RAI. Het publiek kan hier tot en met 22 augustus gratis terecht van ’s ochtends tien 
tot ’s avonds elf uur. Het strandje is een idee van BPZ-lid Roland Haffmans, die hiermee een prijsvraag 
won over groen en recreatieve voorzieningen in de Zuidas. De aanleg wordt mede betaald vanuit het 
Groeifonds Groen. 
 
di. 14 juni 2005
Informatie-avond over de gedeeltelijke herziening parkeernorm Zuidas. Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland hebben besloten de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woning in de Zuidas te schrappen uit 
het streekplan. In de praktijk betekent dit dat een parkeernorm van 1,25 per woning zal worden 
aangehouden, zo stellen provincie en gemeente. Plaats: World Trade Center, Strawinskylaan 1. Aanvang: 
19:30 uur. Voor informatie: J. Ottenhof, 023-5143326, ottenhofj@noord-holland.nl of H. Ziengs, 
023-5144626, ziengsh@noord-holland.nl. Een gedrukt exemplaar is te verkrijgen via 023-5144300 of 
post@noord-holland.nl. 
 
wo. 15 juni 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Omdat het om de laatste vergadering 
van de Raadscommissie VVI voor het zomerreces gaat, is het een marathonzitting. Hij wordt gehouden in 
zaal 0239. Van 13.00 tot 13.30 uur is er het algemeen deel met o.a. het vragenhalfuur voor het publiek. Van 
13.30 tot 17.00 uur zal de portefeuillehouder ROA ingaan op het Program van Eisen voor de OV-concessie 
Amsterdam. Er zal ook worden gesproken over het rapport van de Commissie Sorgdrager over de Noord/
Zuidlijn. (Zie ook elders in dit Weekbericht)
Van 19.30 tot 21.30 uur komt de Zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn aan bod, inclusief het 
dossier rond lijn 5. Agenda en stukken inzien kan via: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/
raadscommissies/verkeer_vervoer_en/vergaderagenda 
 
do. 16 juni 2005
Bewonersplatform Zuidas. Met speciale aandacht voor verkeer en vervoer in de Zuidas. Plaats: Gebouw 
De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 16 juni 2005
Congres De Open Stad in Nijmegen. Over nieuwe vormen van samenwerking en interactie bij stedelijke 
ontwikkeling tussen burgers, bestuur, ambtenaren en markt. Voor studenten en vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.
http://www.nijmegen.nl/bestuurorganisatie/plannenprojecten/deopenstad/Bijeenkomsten/Bijeenkomst7/ 
di. 21 juni 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
Bomenbalans voor de Zuidas. Een voorstel van het Bewonersplatform Zuidas. In het eerste deel van de 
vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Eerste vergadering Zuidascommissie-nieuwe stijl. 
Let op: deze vergadering begint om 19:30 uur! Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 22 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats en tijd: zie boven. 
 
 
do. 23 juni 2005
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Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Naar verwachting niet 
relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 27 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 28 juli. 
 
di. 28 juni 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 29 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 5 juli 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt, maar naar verwachting niet relevant voor de Zuidas. 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 6 juli 2005
Het is mogelijk om tot woensdag 6 juli 2005 schriftelijk te reageren op het concept ‘Herziening 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Vivaldi’. U kunt uw inspraakreactie sturen naar het 
Projectmanagement Bureau, t.a.v. W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep ‘Vivaldi’, telefoon 020 – 552 9649. 
 
zo. 10 juli 2005
IVN-Zomermarkt in het Amstelpark.

zo. 10 juli 2005
Uiterste datum voor het indienen van bedenkingen tegen gedeeltelijke herziening parkeernorm Zuidas. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per 
woning in de Zuidas te schrappen uit het streekplan. In de praktijk betekent dit dat een parkeernorm van 
1,25 per woning zal worden aangehouden, zo stellen provincie en gemeente. Tot en met 10 juli ligt dit 
besluit ter inzage op het provinciehuis, het stadhuis, de stadsdeelkantoren ZuiderAmstel en de openbare 
bibliotheek Buitenveldert. Eenieder kan bedenkingen tegen dit besluit richten aan Provinciale Staten van 
Noord-Holland, de heer J. Ottenhof, postbus 123, 2000 MD Haarlem. Voor informatie: J. Ottenhof, 
023-5143326, ottenhofj@noord-holland.nl of H. Ziengs, 023-5144626, ziengsh@noord-holland.nl. Een 
gedrukt exemplaar is te verkrijgen via 023-5144300 of post@noord-holland.nl. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Projectbesluit 
Museumkavel pas na de zomer. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 6 september 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

ST A N D V A N Z A K E N 
 
BPZ zet vraagtekens bij milieustudie Zuidas
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Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) heeft in een brief aan Rijkswaterstaat en de Commissie voor de 
Milieu-Effectrapportage gevraagd wat voor zin de lopende studie naar de milieu-effecten (Tracé-MER) van 
de Zuidas heeft.
Een Milieu-Effect-Rapportage (MER) is bedoeld om de milieugevolgen een voorgenomen ruimtelijke 
ingreep te onderzoeken. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het nemen van besluiten over het 
project.  Volgens het platform is een MER bedoeld om eerst de (milieu)gevolgen in beeld te brengen om 
pas dan tot uitvoering over te gaan.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 13 april 2005 besloten om de Dokvariant voor de Zuidas te 
gaan uitwerken. Met een uitgewerkt plan is een aanpassing – indien die wenselijk is – onwaarschijnlijk, 
vreest het BPZ.
Het Bewonersplatform vraagt verder wat de gevolgen van de keuze voor deze variant zijn voor het 
lopende MER-onderzoek. De variant die nu verder wordt uitgewerkt, wijkt immers flink af van het 
‘Dokmodel’ dat in de MER wordt onderzocht. Onder invloed van het Brinkmanrapport is bijvoorbeeld een 
aantal openbaarvervoervoorzieningen uit het plan geschrapt. Het Bewonersplatform vermoedt dat dit 
gevolgen zal hebben voor de milieuprestaties van het Dokmodel en vraagt of in de MER rekening wordt 
gehouden met het nieuwe voorstel voor het dokmodel, zoals dat nu wordt uitgewerkt.
 
Bouw Gershwin ligt stil om norm luchtvervuiling
De bouw van het Gershwin-project aan de Zuidas is geschorst door de Raad van State, vanwege de 
overschrijding van de Europese norm voor de luchtkwaliteit. In augustus volgt een definitief oordeel van 
de Raad van State. (Bron: Het Parool, 8 juni 2005)

Zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn
Op 15 juni zal de Raadscommissie VVI de Voordracht van 11 mei 2005 behandelen over bovengenoemd 
onderwerp. De onderliggende stukken dateren al van 6 april. Het nu pas voor het publiek beschikbare 
rapport van dIVV van 83 pagina’s gaat gedetailleerd in op de diverse modellen die getoetst zijn op 
vervoerwaarde, exploitatie, infrastructuur, kosten en gevolgen voor de Zuidas. Het College heeft zich in 
april uitgesproken voor een dubbele lijnvoering, t.w. lijn 52 naar Amstelveen Centrum en lijn 58 naar 
Amstelveen Westwijk. Slechts de kosten voor Zuid-WTC zijn in het budget voor de Noord/Zuidlijn 
meegenomen. De verwachting is dat de Raad in ieder geval akkoord gaat met tenminste de verlenging 
van lijn 58 naar Amstelveen Westwijk. (Bron: Theo van Eck, Reizigersvereniging ROVER) Agenda en 
stukken via: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/verkeer_vervoer_en/
vergaderagenda
 
Inkorting of bypass voor lijn 5
De wethouders Stadig en Van der Horst bieden de raadscommissies Stedelijke Ontwikkeling en VVI ook 
de nota “Positie tramlijn 5 als gevolg van ontwikkeling van projecten Noord/Zuidlijn en Zuidas” aan. 
Daarin scoort het zogenaamde referentiealternatief, de inkorting van lijn 5 tot de Strawinskylaan, nog 
altijd het beste, al wordt erkend dat er reizigers zijn die hun doorgaande verbinding moeten missen en 
moeten overstappen op lijn 5 respectievelijk lijn 51 of omgekeerd. Een positief geluid voor de toekomst 
van lijn 5 is evenwel dat Stadig en Van der Horst vinden dat een “bypass-trambaan” te combineren valt 
met het verlagen van de Strawinskylaan: ” Door combinatie van deze werkzaamheden kan winst worden 
geboekt op kosten van stedenbouwkundige kwaliteit en ligging van de halte van lijn 5″. De strekking van 
de motie van de linkse meerderheid gaat eveneens uit van deze bypass (en een via de De Boelelaan). 
Daarom is een “happy end” van deze inmiddels maandenlange slepende kwestie niet uitgesloten. 
Overigens zal het verlagen van de Strawinskylaan op weer heel andere bezwaren stuiten. Bewoners, 
fietsers en scholen maken al enkele jaren bezwaar tegen deze plannen, omdat dit het einde zou 
betekenen van de verkeersveilige en snelle fietsroute die nu nog via de tunneltjes in de omgeving van de 
Strawinskylaan loopt.Daarnaast wordt in de nota erkend dat versterking van lijn 51 slechts kan worden 
doorgevoerd door de exploitatie van het metronet aan te passen en/of door materieel te bestellen en om 
te bouwen. Er ontstaat nl. een capaciteitstekort bij metro en sneltram als lijn 5 moet worden ingekort. En 
als door wijzigingen in het lijnennet het aantal sneltrams en metrotreinen op de Zuidtak toeneemt, dreigen 
punctualiteit en regelmaat ernstig te worden aangetast. (Bron: Theo van Eck, Reizigersvereniging 
ROVER)
 
 
Bespreking in de commissie: 15 juni 2005, in de avond. Agenda en stukken via: http://www.amsterdam.nl/
gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/verkeer_vervoer_en/vergaderagenda

Standpunt kabinet over de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen



De vaste kamercommissies voor VROM en VenW zullen op 15 juni met de betrokken ministers debatteren 
over de brieven van minister Dekker inzake de Zuidas en over de antwoorden op de schriftelijke vragen 
die de kamerleden haar hebben gesteld.
Een van de vragen luidde: “Deelt de minister de opvatting van Brinkman over het niet voorzien in een 
doortrekking van de metroverbinding naar Amstelveen?”
Antwoord minister: “De afweging ligt bij de regio (het ROA) als verantwoordelijke voor het regionaal OV. 
Zou de regio het voornemen hebben om de doorgaande verbinding via de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen 
te laten vervallen, dan betekent dat een wijziging van het functioneel Program van Eisen waarop de 
subsidieverlening van VenW aan dit project is gebaseerd. Daarvoor dient ze instemming te vragen aan 
VenW. Inmiddels is in bestuurlijk overleg met Amsterdam uitgegaan van doortrekking van de metro met 
een Amstelveenboog op maaiveld.”

Dit antwoord betekent dat Amsterdam, als lid van het ROA, gehouden is om de ombouw van tram- naar 
metro-infrastructuur tussen Zuid-WTC en Amstelveen te realiseren.
Hoewel er voor de eerstkomende 25 jaar 722 miljoen euro (waarvan 85 procent van VenW) beschikbaar is 
voor onderhoud en vervanging van het metronet, is niet helder of een deel daarvan besteed kan worden 
aan de ombouw van de Amstelveenlijn. En mocht dat zijn toegestaan, dan beslist het ROA over de 
voorwaarden en niet Amsterdam. (Bron: Theo van Eck, Reizigersvereniging ROVER)

Amsterdam houdt fijnmazig OV
Het Regionaal Orgaan Amsterdam streeft naar handhaving van het fijnmazige openbaarvervoernetwerk in 
de stadsdelen binnen de ringweg. Op een aantal verbindingen gaan de minimumfrequenties omhoog. Dat 
blijkt uit het Programma van Eisen voor de OV-concessie die eind mei 2006 van kracht wordt. Reacties op 
de ontwerpversie van Reizigersadviesraden en de Amsterdamse gemeenteraad hebben ertoe geleid dat 
de nadruk meer is komen te liggen op ontsluitende en minder op verbindende lijnen. In het programma 
staan dan ook nog maar vier tramtrajecten op de nominatie om te verdwijnen, terwijl dat er in het eerdere 
ontwerp dertien waren. (Bron: IKCRO Nieuwsflits/Staatscourant, 3 juni 2005) 
Fietspad stuit op viaduct A10
Stadsdeel Oud-Zuid gaat door het Schinkeilandengebied een fietpad aanleggen dat langs het 
Haarlemmermeerstation onder de A10 doorloopt. Het fietspad maakt de verbinding Vondelpark-
Amsterdamse Bos mogelijk. Tenminste, dat is de bedoeling, maar om onder de A10 door te kunnen, moet 
een deel van de zijwand uit het viaduct worden gehaald. Daar zit letterlijk en figuurlijk een bottleneck, 
aldus Tuindersvereniging De Groenlijn in De Echo van 8 juni. 
Metro wordt weer duurder
Opeenvolgende wethouders hebben de aanleg van de Nood/Zuidlijn veel te optimistisch voorgespiegeld. 
Dat concludeert de onderzoekscommissie Sorgdrager, mede op basis van Brits technisch onderzoek. De 
metro wordt duurder omdat financieel overzicht onvoldoende is (Bron: Amsterdams Stadsblad, 8 juni 
2005) 
RAI gaat concurrentie aan met Beurs van Berlage
Amsterdam RAI gaat de concurrentie aan met zijn tegenspelers op de Amsterdamse beursmarkt. Met een 
nieuwe hal voor kleine beurzen en exposities komt de RAI direct in het vaarwater van de Beurs van 
Berlage, het Okura en nieuwkomer Expo XXL.
Ook zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van een hotel met vijf- tot achthonderd kamers aan de 
achterzijde van het RAI-complex. Het Amerikaanse Marriott zal het exploiteren. TCN wordt de eigenaar. In 
2010 moet het klaar zijn. 
Vragen over woonboten
De VVD ZuiderAmstel is bezorgd over de mogelijke komst van meer woonboten naar het stadsdeel en 
heeft er schriftelijke vragen over gesteld. De gemeente is op zoek naar nieuwe ligplaatsen en heeft 
daarvoor drie opties aangedragen: de Boerenwetering achter de RAI, de toekomstige De Boelegracht en 
de Spinozakom achter het Spinozalyceum. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 1 juni 2005)50.000 km. minder 
reizen door nieuw stadsdeelkantoor
De komst van het nieuwe stadsdeelkantoor zorgt ervoor dat ambtenaren van ZuiderAmstel jaarlijks 
minstens vijftigduizend kilometer minder hoeven af te leggen. Dat meldt stadsdeelsecretaris Paul Menting 
in het Amsterdams Stadsblad van 1 juni.Toegangskaart en vervoerbewijs in één?
In reactie op de plannen voor het Musicaltheater aan de Europaboulevard hebben bewonersgroepen 
gevraagd om invoering van combi-kaartjes voor openbaar vervoer en theater als maatregel om 
parkeeroverlast, lawaai en luchtvervuiling tegen te gaan. Tot nu toe zijn deze voorstellen nog niet 
overgenomen. Nu blijkt dat dit op andere plekken in de stad wel mogelijk is. Een toegangskaart voor het 



Concertgebouw of de Stadsschouwburg is vanaf 1 september 2005 ook geldig als vervoersbewijs van het 
GVB in Amsterdam (tram, bus en metro). Wellicht vindt dit voorbeeld navolging in de Zuidas?
 
Uw bijdragen voor het volge

kbericht 20
2 juni 2005

Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

di. 7 juni 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 8 juni 2005
Inspraakavond over het concept ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Vivaldi’ in 
de Zuidas. De inspraakavond wordt gehouden in Veilinghuis Sotheby’s, De Boelelaan 30. De zaal is open 
om 19:15 uur, de avond begint om 19:30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de projectgroep ‘Vivaldi’, telefoon 020 – 552 9649. 
 
wo. 8 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: onder meer het 
nieuwe hoogbouwbeleid gemeente Amsterdam. Zie ook elders in dit Weekbericht. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 15 juni 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer zuidelijke 
beëindiging Noord/Zuidlijn en inkorten tramlijn 5. Zie ook elders in dit Weekbericht. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
do. 16 juni 2005
Bewonersplatform Zuidas. Met speciale aandacht voor verkeer en vervoer in de Zuidas. Agendapunten 
graag voor 1 juni doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 16 juni 2005
Congres De Open Stad in Nijmegen. Over nieuwe vormen van samenwerking en interactie bij stedelijke 
ontwikkeling tussen burgers, bestuur, ambtenaren en markt. Voor studenten en vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.
http://www.nijmegen.nl/bestuurorganisatie/plannenprojecten/deopenstad/Bijeenkomsten/Bijeenkomst7/ 
di. 21 juni 2005
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Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
Bomenbalans voor de Zuidas. Een voorstel van het Bewonersplatform Zuidas (onder voorbehoud). In het 
eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen. Eerste vergadering 
Zuidascommissie-nieuwe stijl. Let op: deze vergadering begint om 19:30 uur! Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
 
 
wo. 22 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats en tijd: zie boven. 
 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt, maar naar verwachting niet relevant voor de Zuidas. Behandeling Projectbesluit 
Museumkavel waarschijnlijk pas na de zomer in Commissie I. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 27 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 28 juli. 
 
di. 28 juni 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 29 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 5 juli 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt, maar naar verwachting niet relevant voor de Zuidas. 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 6 juli 2005
Het is mogelijk om tot woensdag 6 juli 2005 schriftelijk te reageren op het concept ‘Herziening 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Vivaldi’. U kunt uw inspraakreactie sturen naar het 
Projectmanagement Bureau, t.a.v. W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep ‘Vivaldi’, telefoon 020 – 552 9649. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer algemene beschouwingen. Behandeling 
Projectbesluit Museumkavel waarschijnlijk pas na de zomer. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 6 september 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. In het eerste deel van de vergadering kunnen bewoners een actieve rol spelen (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

ST A N D V A N Z A K E N 
 
Provincie schrapt parkeernorm Zuidas



Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de ontwerp-partiële  streekplanherziening 
parkeernorm Zuidas vastgesteld. Daarin wordt de parkeernorm uit het huidige streekplan Noord-Holland 
Zuid losgelaten en wordt in plaats daarvan geen enkele parkeernorm meer genoemd. Dankzij dit GS-
besluit zijn voor de Zuidas in Amsterdam nu minder parkeerplaatsen nodig. Dat betekent zuinig 
ruimtegebruik op de Zuidas, minder verkeer en uiteindelijk een verbetering van de leefbaarheid.
Doel van deze streekplanherziening is om de in het huidige streekplan Noord-Holland Zuid opgenomen 
parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woning te laten vervallen. De gemeente Amsterdam houdt in haar 
eigen plannen rekening met een parkeernorm van 1,25 parkeerplaatsen per woning. Dit verschil was 
aanleiding de parkeernorm nog eens te bezien. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de in het 
streekplan Noord-Holland Zuid aangehouden ruimere parkeernorm voor de Zuidas niet noodzakelijk is. 
In de ontwerp-partiële streekplanherziening parkeernorm Zuidas is geen parkeernorm meer opgenomen 
omdat de provincie Noord-Holland ook in het nieuwe inmiddels geldende Locatiebeleid ‘Een Goede plek 
voor Ieder bedrijf’ geen parkeernormen meer aanhoudt.
GS houden met dit besluit de mogelijkheid open voor bouwers en projectontwikkelaars die een plan 
zouden willen realiseren waarin meer parkeerplaatsen worden gemaakt dan de norm van 1,25. Het is 
uiteindelijk aan de gemeente Amsterdam om hierover te beslissen.
Van 13 juni tot en met 10 juli 2005 wordt de ontwerp-partiële streekplanherziening parkeernorm Zuidas ter 
inzage gelegd en kunnen bedenkingen worden ingediend. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten de partiële 
streekplanherziening in oktober 2005 vaststellen. (Bron: persbericht Provincie Noord-Holland) 
Beslissing over lijn 5 op 15 juni in de Raadscommissie VVI
De laatste vergadering van de Raadscommissie VVI voor het zomerreces zal op woensdag 15 juni 
plaatsvinden. Verwacht wordt dat er dan een beslissing plaatsvindt over de toekomst van lijn 5. ROVER 
en Stadsvervoerbelang zullen pleiten voor een bypass via Stadionweg en Parnassusweg. De argumenten 
hiervoor zijn sterker dan de bezwaren die de dienst IVV naar voren brengt. Deze dienst stelt dat er dan te 
weinig ruimte voor de auto overblijft en dat passagiers onder het viaduct bij het gerechtsgebouw de weg 
moeten oversteken. Maar belangrijke voordelen zijn dat daar trappartijen zijn naar de NS-perrons en dat 
daarmee tevens de haltes van de metrolijnen bereikbaar zijn, de rijtijd ongeveer gelijk blijft en de niet al te 
drukke halte in de verlengde Beethovenstraat door lijn 15 bediend blijft. Zoals al eerder betoogd, behoren 
de kosten van de nieuwe infrastructuur ten laste te komen van het budget voor de N/Z-lijn. En mochten de 
overigens zeer vage plannen om ooit lijn 24 vanaf de Stadionweg te verleggen naar de ingang van Zuid-
WTC doorgaan, dan kan het gemeentelijk argument van “kapitaalvernietiging” naar de prullenmand 
verwezen worden.
Het laatste woord is aan de raad die -naar wij hopen- een verstandig besluit neemt. (Bron: Theo van Eck, 
Reizigersvereniging ROVER) 
 
Hoogbouwstudie niet langer verplicht voor Zuidas
De commissie Stedelijke Ontwikkeling van de centrale stad bespreekt op 8 juni het voorgestelde nieuwe 
hoogbouwbeleid voor de gemeente Amsterdam. Volgens dit voorstel zal het in de Zuidas niet langer 
verplicht zijn apart onderzoek te doen naar de effecten van hoogbouwplannen.
Ten behoeve van een zorgvuldige toepassing van hoogbouw werd in 1993 het instrument van de 
Hoogbouweffectrapportage (HER) ontwikkeld. De HER is een rapportage van het onderzoek naar alle 
relevante effecten, zoals windhinder en schaduwwerking, toetsing aan hindernisbeperkingen als 
straalpaden en beperkingen rond Schiphol, maar vooral bedoeld om de effecten van een plan op het 
stadslandschap in beeld te brengen en te beoordelen. Naar aanleiding van het nieuwe structuurplan 
“Kiezen voor stedelijkheid” (2003) wordt het beleidskader voor hoogbouw opnieuw geactualiseerd.
Tot nu toe was het uitvoeren van een Hoogbouw Effectrapportage (HER) in de Zuidas verplicht voor 
gebouwen van meer dan 90 meter hoog. In het voorgestelde nieuwe beleid wordt het uitvoeren van een 
HER wel dringend aanbevolen, maar niet langer verplicht gesteld. Het is de bedoeling dat de toetsing van 
hoogbouweffecten die voorheen door een HER gebeurde, nu onderdeel wordt van de reguliere 
procedures bij het maken van plannen voor hoogbouw. Hiervoor is in de afgelopen jaren voldoende 
kennis en ervaring opgedaan, meent de dienst Ruimtelijke Ordening.
Voorheen werd een HER om advies voorgelegd aan de raadscommissie. In de toekomst zal de 
raadscommissie geen directe bemoeienis meer hebben met de effecten van afzonderlijke 
hoogbouwprojecten in de Zuidas. (Bron: gemeente Amsterdam)
Nota downloaden: http://www.amsterdam.nl/contents/pages/5429/r1hoogbouwbeleidnota.pdf 
Gunningvoorstel Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel goedgekeurd
Op 17 mei heeft de stadsdeelraad van ZuiderAmstel het gunningvoorstel met de bijbehorende 
kredietaanvraag goedgekeurd. Daarmee is het licht definitief op groen gezet voor de ontwikkeling en de 
bouw van een project in de Kop van de Rivierenbuurt, aan de President Kennedylaan. Het project bestaat 
uit een stadsdeelkantoor, een ondergrondse garage en woningen.
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Dura Vermeer heeft door middel van Europese aanbesteding ingetekend en zal zich voor circa 13 miljoen 
euro contracteren om het ontwerp en de bouw van een casco stadsdeelkantoor te realiseren. Het gebouw 
beslaat ongeveer 10.000m2 en krijgt een ondergrondse parkeergarage voor 80 auto’s. Na oplevering van 
het casco eind 2007, begint de bouw van het inbouwpakket. De opening van het kantoor staat gepland 
voor de zomer 2008. (Bron: stadsdeel ZuiderAmstel) 
 
Ondergrondse waterberging biedt kansen voor ruimtebesparing
Er is steeds meer behoefte aan bergingsruimte voor water. Ondergrondse waterberging wordt gezien als 
een oplossing. Uit onlangs uitgevoerd onderzoek is gebleken dat ondergrondse waterberging in de 
Haarlemmermeer technisch gezien mogelijk is. Bovendien is het een economisch aantrekkelijke methode 
om grote hoeveelheden water tijdelijk te bergen. Ook juridisch gezien lijken er op voorhand geen 
overwegende bezwaren te zijn. De maatschappelijke haalbaarheid zal vooral bepaald worden door de 
omvang van de effecten en de mate waarin deze acceptabel zijn voor belanghebbenden. Uit oriënterende 
berekeningen blijkt dat de effecten sterk zullen afhangen van de locale bodemopbouw, en dat bij een 
geschikte bodemopbouw de effecten vermoedelijk acceptabel zullen zijn. Dat meldt het Arnhemse bureau 
IF Technology dat het onderzoek samen uitvoerde met Kiwa Water Research, Brouwer Communicatie 
Projecten, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer. (Bron: IKCRO 
Nieuwsflits/AgriHolland, 27 mei 2005) 
 
Meningen verdeeld over ontwerp-besluit luchtkwaliteit
De normen van het Besluit Luchtkwaliteit hebben ook invloed op de ontwikkeling van de Zuidas. 
Bestemmingsplannen en bouwplannen worden vertraagd of misschien stilgelegd doordat de lucht op de 
Zuidas vuiler is dan de Europese normen voorschrijven.
Het kabinet heeft nieuwe voorstellen gedaan voor de luchtkwaliteitsnormen. De reacties zijn verdeeld. 
Regionale overheden en bouwers vinden de voorstellen nog steeds onwerkbaar, maar volgens de 
milieubeweging is de voorgestelde aanpak juist niet streng genoeg. Een overzicht.
 
Randstad vraagt Europa om aanpassing beleid luchtkwaliteit
Randstad Holland bevindt zich in een lastig parket wat de luchtkwaliteit betreft. Door de geografische 
ligging “importeert” de Randstad veel vervuiling uit het buitenland en vanaf zee. Mede hierdoor 
overschrijd Randstad Holland op een aantal plaatsen de norm. Op sommige plaatsen wordt ook met de 
meest draconische maatregelen de norm niet gehaald. Hierdoor dreigen belangrijke (infrastructurele) 
projecten stil te komen liggen. Hierdoor komt de concurrentiepositie van Randstad Holland verder in 
gevaar. Dit is de hoofdlijn van de brief die Regio Randstad heeft gestuurd aan Stavros Dimas, 
milieuverantwoordelijke van de Europese Commissie. (Persbericht Regio Randstad, 29 mei 2005)NVB 
luidt noodklok over ontwerp-besluit luchtkwaliteit
Het Ontwerp-Besluit Luchtkwaliteit 2005 zal desastreuze gevolgen hebben voor de bouwproductie in 
Nederland. Dit is de strekking van een brandbrief die de Vereniging voor Ontwikkelaars & 
Bouwondernemers (NVB) aan staatssecretaris Pieter van Geel heeft gestuurd. De NVB vreest dat een 
strikte toepassing van de daarin voorgestelde luchtkwaliteitsnormen op jaarbasis een verlies van vele 
miljarden euro´s aan bouwproductie tot gevolg zal hebben. Volgens een enquête van Bouwend Nederland 
heeft de bouw nu al een vertraging in het investeringsvolume van 1,2 miljard euro als gevolg van de 
luchtnorm. (Bron: Persbericht NVB/Cobouw, 30 mei 2005, 1 juni 2005)
Milieudefensie: vieze lucht heeft terecht gevolgen voor bouw
In plaats van adequate maatregelen te nemen om de lucht schoner te krijgen, probeert staatssecretaris 
Van Geel met een nieuwe wettelijke regeling allerlei bouwplannen alsnog mogelijk te maken. Volgens 
Joris Wijnhoven, campagneleider verkeer van Milieudefensie, gaan asfalt en beton bij dit kabinet kennelijk 
boven gezondheid en milieu. En dat terwijl de grenzen van de groei van het autoverkeer in grote delen 
van het land inmiddels zijn bereikt, aldus Wijnhoven. (Bron: Cobouw, 1 juni 2005)
 
Zuidas genomineerd voor De Gouden Piramide 2005Zuidas genomineerd voor De Gouden Piramide 2005

De jury van De Gouden Piramide 2005 heeft, onder leiding van rijksbouwmeester Mels Crouwel, op 20 mei 
de vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Thema van 
De Gouden Piramide 2005 is het zogenoemde macroniveau. Grootschalige ruimtelijke plannen met een 
bovenlokale betekenis. Een van de genomineerde opdrachtgevers is de gemeente Amsterdam/
Projectbureau Zuidas met de Amsterdam Zuidas. De winnaar zal tijdens een live tv-programma 
(vermoedelijk eind november) bekend worden gemaakt. (IKCRO Nieuwsbrief/Gouden Piramide, 30 mei 
2005)
Hoofdnet fiets gered



Amsterdam Anders/ De Groenen diende vorige week woensdag succesvol een motie in om afbraak van 
het bestaande, fijnmazige fietsnetwerk (Hoofdnet Fiets) te voorkomen. De motie kreeg de steun van de 
gemeenteraad. Een motie om in de stad prioriteit te geven aan de fiets haalde echter geen meerderheid. 
(Bron: Amsterdam Anders/De Groenen) 
 
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan wel

ht 19
26 mei 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 26 mei 2005
Presentatie gewijzigde plannen deelgebied Vivaldi en stand van zaken Dokontwikkeling door 
Projectbureau Zuidas, op uitnodiging van Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Gebouw De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur. 
 
wo. 1 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten onder meer voorstel voor handhaven tijdelijke vrijstellingen 
voor bouwen in de hoofdgroenstructuur. Voor algemene informatie over plaats en tijd: zie boven. 
 
wo. 8 juni 2005
Inspraakavond over het concept ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Vivaldi’ in 
de Zuidas. De inspraakavond wordt gehouden in Veilinghuis Sotheby’s, De Boelelaan 30. De zaal is open 
om 19:15 uur, de avond begint om 19:30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de projectgroep ‘Vivaldi’, telefoon 020 – 552 9649. 
 
wo. 8 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 15 juni 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer zuidelijke 
beëindiging Noord/Zuidlijn en inkorten tramlijn 5. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 16 juni 2005
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Bewonersplatform Zuidas. Met speciale aandacht voor verkeer en vervoer in de Zuidas. Agendapunten 
graag voor 1 juni doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
wo. 22 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats en tijd: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 27 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 28 juli. 
 
wo. 29 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 6 juli 2005
Het is mogelijk om tot woensdag 6 juli 2005 schriftelijk te reageren op het concept ‘Herziening 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Vivaldi’. U kunt uw inspraakreactie sturen naar het 
Projectmanagement Bureau, t.a.v. W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep ‘Vivaldi’, telefoon 020 – 552 9649. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom! 
 
Besluit inkorting van lijn 5 weer uitgesteld
Gisteren is de behandeling van de zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn en de mogelijke inkorting 
van lijn 5 in de raadscommissie opnieuw uitgesteld, nu tot 15 juni. Erg demotiverend voor de betrokken 
burgers die weer voor niets naar de Stopera waren gekomen om hun zorgen over deze plannen te uiten. 
Hieronder een reconstructie van de commissievergaderingen tot nu toe.
Op 6 april werd de inmiddels bekende voordracht rond de zuidelijke beëindiging van de N/Z-lijn en de 
inkorting van tramlijn 5 voor het eerst door de Raadscommissie VVI behandeld. De insprekers konden 
hun zegje doen en vervolgens debatteerden de fractiewoordvoerders over het voorstel. Men was zeer 
kritisch, maar wethouder Van der Horst bleek zeer terughoudend en deed geen toezeggingen over een 
mogelijke bypass. Merkwaardig genoeg stond het onderwerp niet op de agenda van de volgende 
vergadering van de Raadscommissie van 27 april.
Het deed vreemd aan toen bleek dat het wel geagendeerd stond voor de plenaire raadsvergadering van 11 
mei j.l. Maar al aan het begin hiervan schrapte de voorzitter dit punt en verwees het terug naar de 
Commissie VVI. De verwachting was dat op 25 mei knopen zouden worden doorgehakt. Omdat 
Voorlichting aan geïnteresseerde burgers niet meer te bieden zou hebben dan het bewuste A4tje met de 
reeds bekende vijf beslispunten (w.o. de amputatie van lijn 5 in 2007), konden de insprekers weer aan de 
slag. Zij stonden in de startblokken toen agendapunt Noord/Zuidlijn Zuidelijke beeindiging (lijn 5/51) aan 
de beurt was.
Van der Horst vertelde dat hij en zijn collega Stadig dinsdag overleg hadden gevoerd met de wethouder 
Verkeer en Vervoer in Amstelveen, mede vanwege de twee moties die door de Raad aldaar waren 
aangenomen. (over het Convenant ROA-Amsterdam-Amstelveen en de bypass lijn 5 totdat de NZL naar 
Westwijk rijdt) Omdat de commissieleden inmiddels in het bezit waren van een recent rapport van DIVV 
“Positie tramlijn 5 a.g.v. ontwikkeling van projecten NZ lijn en Zuidas” werd het onderwerp voor verdere 
bespreking doorgeschoven naar 15 juni 2005! De insprekers hoefden niet in te spreken en konden hun 
biezen pakken.
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Gelukkig was er ook iets positiefs te melden. Voor de raadsvergadering van 11 mei 2005 hadden de PvdA, 
GL, SP en AA/dG een motie klaarliggen over dit onderwerp, die helaas niet werd ingediend.
U kunt uw mening laten horen tijdens de commissievergadering. Aanmelden kan via de raadsgriffie: 
telefoon 5522062. (Bron: Theo van Eck, Reizigersvereniging ROVER) 
BPZ weer in actie voor lijn 5BPZ weer in actie voor lijn 5

Gisteren vergaderde de commissie verkeer, vervoer en infrastructuur van de gemeente Amsterdam 
nogmaals over de zuidelijke beëindiging van de Noord/Zuidlijn en de gevolgen voor tram 5. Inmiddels is 
bekend dat de behandeling van deze netelige kwestie opnieuw is uitgesteld. Vanwege het grote belang 
van deze zaak voor het hele Zuidasgebied had het Bewonersplatform Zuidas een inspraakreactie 
voorbereid voor deze vergadering.Toen tijdens de raadsvergadering van 11 mei de voorzitter agendapunt 
16 terugverwees naar de Raadscommissie VVI, gloorde er hoop bij de zeer velen die een bypass voor lijn 
5 als absolute noodzaak beschouwden. Ook bij u waren er op die 6de april kritische geluiden te horen 
rond de bewuste voordracht. Daarna verschenen er berichten in de media waarin verschillende 
raadsfracties hun voorkeur voor zo’n bypass naar buiten brachten.
Wij waren dan ook ernstig teleurgesteld toen uit de agendastukken voor vandaag bleek dat de 
oorspronkelijke voorstellen nog recht overeind stonden. Met nota bene als aanvullende tekst dat uw 
commissie op 6 april met de voordracht heeft ingestemd! Te gek voor woorden dus.
Wat ons als Bewonersplatform Zuidas stoort, is het feit dat de kosten voor de omleiding van lijn 5 niet zijn 
meegenomen in de begroting van de Noord-Zuidlijn. Het is immers al jaren bekend dat de bouw van een 
extra metroviaduct over de Beethovenstraat onderdeel is van dat megaproject en de tram de op- en afrit 
naar en van station Zuid-WTC niet meer kan gebruiken. Door de kosten van de bypass er stelselmatig 
buiten te houden, wordt de prijs van de nieuwe metroverbinding kunstmatig te laag gehouden en daarmee 
vergroot je het wantrouwen van de gewone burger in de politiek.
De urgentie van een bypass groeide door het aannemen van het amendement Olij in november 2003 en 
vervolgens toen de bevindingen van de Commissie Brinkman openbaar werden. Het advies om de noord-
zuid metro van WTC-Zuidas NIET door te trekken naar Amstelveen is zowel bij de Kamer als bij de 
betrokken ministeries bekend. Een dergelijk advies wordt door de ambtenaren in hun interdepartementale 
overlegstructuren niet zo maar op een zijspoor gerangeerd. Bovendien beschikken zij en hun 
Amsterdamse collega’s over de onderliggende studies.
Daarnaast attenderen wij u op de urgentie om ter wille van het milieu (denk aan de strenge Brusselse 
regels) de groei van het autoverkeer drastisch te beperken. Hierbij past dus niet minder, maar juist meer 
en beter (rail)vervoer bij.
Wij verzoeken u met klem om de raadsvoordracht zodanig te amenderen dat de door iedereen gewenste 
rechtstreekse verbinding tussen de stadsharten van Amstelveen en Amsterdam via de route van lijn 5 
behouden blijft.
 
Monumentale platanen gespaard na ingrijpen bomenconsulentMonumentale platanen gespaard na 
ingrijpen bomenconsulent

Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de kap van twee meer 
dan vijftig jaar oude platanen op de President Kennedylaan. Er was een kapvergunning verleend in 
verband met het bouwrijp maken van de kavel van het nieuwe stadsdeelkantoor van ZuiderAmstel. Op 12 
mei vond de hoorzitting plaats van de bezwarencommissie. Tijdens de bijeenkomst is meegedeeld dat de 
platanen uit de kapvergunning worden gehaald en dus gespaard blijven.
De verenging klopte aanvankelijk tevergeefs bij het stadsdeel aan voor steun voor het behouden van de 
bomen. Toen ZuiderAmstel niet reageerde, stapte de bewonersvereniging naar de bomenconsulent van 
de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam, Hans Kaljee. Zijn ingrijpen leidde er 
uiteindelijk toe dat de twee platanen kunnen blijven staan.
De Bewonersvereniging De Mirandabuurt is blij met dit resultaat, maar constateert wel dat de 
communicatie tussen stadsdeel en centrale stad over de kapvergunningen in het Zuidasgebied moeizaam 
verloopt.
Het Bewonersplatform Zuidas hoopt dat het stadsdeel zich in de toekomst actiever zal inzetten voor het 
beschermen van het groen en de bomen in het Zuidasgebied. Het platform presenteerde vorige maand op 
een speciale thema-avond voorstellen voor bomenbeleid op de Zuidas. (Bron: Bewonersvereniging De 
Mirandabuurt) 
 
Roeskestraat niet hoger dan veertig meter
’Hoogteaccenten’ van nieuwbouw aan de Roeskestraat mogen niet hoger worden dan veertig meter en 
niet meer dan 10 procent van het bouwvolume omvatten. Dat heeft de deelraad van ZuiderAmstel 



besloten. De bewonersvereniging van de aangrenzende Prinses Irenebuurt is er niet gelukkig mee, en had 
gevraagd om uitstel omdat er nog veel onzekerheden zijn rondom de plannen. Het Bewonersplatform 
Zuidas steunde dit standpunt. Het belangrijkste kritiekpunt voor het BPZ blijft het grote volume (62 000 
vierkante meter). Het BPZ is in hoge mate bezorgd dat bij deze en andere toekomstige plannen het 
volume de boventoon zal gaan voeren. Leefbaarheid en zorg voor omliggende gebieden zullen 
ondergeschikt zijn aan het volume, vreest het BPZ 
 
Maar volgens stadsdeelwethouder Duco Adema heeft het geen zin om als stadsdeel tegen de plannen in 
te gaan. Volgens hem bereikt het stadsdeel meer voor bewoners door met de gemeente te overleggen dan 
door plannen af te wijzen. Zo is een horeca-eiland in het Zuider Amstelkanaal geschrapt en blijven de 
oevers groen. Ook ziet het er steeds meer naar uit dat het Nicolaaslyceum in de buurt van het Beatrixpark 
blijft, en niet naar de Roeskestraat verhuist, aldus Adema. Verschillende groepen hadden bezwaren tegen 
de komst van nog een grote school naar de Roeskestraat. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 25 mei 2005) 
Nieuwbouw voor ZuiderAmstelNieuwbouw voor ZuiderAmstel

Het nieuwe stadsdeelkantoor van ZuiderAmstel aan de Graafschapstraat komt er definitief. De deelraad 
ging vorige week met de financiering. Er komen ook circa vijftig woningen. Het geheel moet in 2008 klaar 
zijn. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 25 mei 2005) 
 
Expo XXI opent deuren in Zuidas
Expo XXI is een nieuw evenementencentrum dat vandaag feestelijk de deuren opent in Mahler4. Het 
centrum biedt 2700 vierkante meter ruimte voor beurzen, conferenties en andere bijeenkomsten. (Bron: 
Amsterdams Stadsblad, 25 mei 2005) 
 
Inspraakavond Vivaldi
Op woensdag 8 juni vindt er een inspraakavond plaats over het concept ‘Herziening Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SPvE) Vivaldi’ in de Zuidas. De inspraakavond wordt gehouden in Veilinghuis 
Sotheby’s, De Boelelaan 30.
‘Vivaldi’ (voorheen ‘Drentepark’ geheten) is een deelgebied van de Zuidas en wordt begrensd door de 
A10, De Europaboulevard, de De Boelelaan en de sportvelden van AFC.
In 1999 is het Projectbesluit Drentepark vastgesteld door de stadsdeelraad van ZuiderAmstel. In mei 2001 
is het Uitvoeringsbesluit Drentepark door de gemeenteraad vastgesteld. Met de vaststelling is het besluit 
genomen dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Gewijzigde marktinzichten, nieuwe initiatieven, en daaruit volgende aanpassingen binnen het plangebied 
hebben een ‘actualisatie’ van het Uitvoeringsbesluit Drentepark uit 2001 noodzakelijk gemaakt. Het SPvE 
Drentepark is daarom herzien en deze herziening, ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
Vivaldi’, ligt nu ter inspraak voor.
Het concept ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen Vivaldi’ ligt vanaf woensdag 25 mei 
2005 ter inzage bij op het stadhuis en bij de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. Het is ook mogelijk om 
tot en met woensdag 6 juli 2005 schriftelijk te reageren. U kunt uw inspraakreactie sturen naar het 
Projectmanagement Bureau, t.a.v. W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep ‘Vivaldi’, telefoon 020 – 552 9649.
De zaal is open om 19:15 uur, de avond begint om 19:30 uur. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)

Gemeenteraadsverkiezingen 2006: wie wil alvast meedenken? 
Een bericht dat misschien interessant is voor aangesloten groepen van het BPZ.
Over een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar de aanloop er naartoe is al 
begonnen. Vanaf nu gaan de lokale politieke partijen aan de slag met het schrijven van 
verkiezingsprogramma’s. De Milieufederatie Noord-Holland wil raadsleden en toekomstige raadsleden 
ideeën geven over hoe zij natuur- en milieuambities in die verkiezingsprogramma’s kunnen opnemen, 
zodat ze later ook in het raadsprogramma terechtkomen, en via het collegeprogramma gemeentelijk 
beleid worden. Om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren, willen we graag in de aanloop naar de 
verkiezingen ondersteuning bieden aan, en samenwerken met ons lokale netwerk. Wij hebben een 
verlanglijst van onderwerpen die we graag in de lokale politiek willen terugzien. Omdat we niet iedere 
lokale situatie kennen, verzoeken wij u om over onderwerpen die lokaal spelen, na te denken en ons te 
melden, wat u als organisatie in de verkiezingsprogramma’s van uw gemeente wilt terugzien. Aan de hand 
van uw onderwerpen maken we samen een lobbyplan. Er staan bij ons negen beleidsmedewerkers voor u 
klaar! Neem contact op met j.jansen@mnh.nl (Bron: Milieufederatie Noord-Holland) 
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Bestemmingsplan Rivierenbuurt-Zuid afgekeurd door Raad van State
De Raad van State heeft op grond van een vormfout het bestemmingsplan Rivierenbuurt-Zuid afgekeurd. 
Het stadsdeel had ten onrechte gemeld dat alleen belanghebbenden bezwaar konden maken tegen het 
bestemmingsplan. Deze fout levert voor dit bestemmingsplan een vertraging op die op zou kunnen lopen 
tot enkele jaren. (Bron: Bewonersvereniging De Mirandabuurt) 
Burgerparticipatie geeft burgers te weinig invloedBurgerparticipatie geeft burgers te weinig invloed

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotte

bericht 18
12 mei 2005
Algemene informatie:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):
do. 12 mei 2005
Informatie- en inspraakavond over bestemmingsplan Irenebuurt om 20.00 uur in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend.
do. 12 mei 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer bomen, lijn 5, bouwoverlast. Locatie: Gebouw De 
Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur.
di. 17, wo. 18 en do. 19 mei
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 24 mei weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 26 mei.
di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (zie ook elders 
in dit Weekbericht) en raadsadres BPZ over waterberging Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
wo. 18 mei 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
di. 24 mei 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: 
voorjaarsnota. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
wo. 25 mei 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer zuidelijke 
beëindiging Noord/Zuidlijn en alternatieven voor opheffen tramlijn 5. Het is mogelijk om in te spreken op 
deze vergadering. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
do. 26 mei 2005
Presentatie gewijzigde plannen deelgebied Vivaldi en stand van zaken Dokontwikkeling door 
Projectbureau Zuidas, op uitnodiging van Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Gebouw De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur.
wo. 1 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats en tijd: zie boven.



wo. 8 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
wo. 15 juni 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
do. 16 juni 2005
Bewonersplatform Zuidas. Met speciale aandacht voor verkeer en vervoer in de Zuidas. Agendapunten 
graag voor 1 juni doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, 
Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur.
wo. 22 juni 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats en tijd: zie boven.
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
ma. 27 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. Het Weekbericht verschijnt weer op 28 juli.
wo. 29 juni 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
ST A N D V A N Z A K E N
Veel tegenstand opheffen lijn 5; besluit uitgesteld
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteren werd bekend dat een besluit over de zuidelijke 
beëindiging van de Noord/Zuidlijn en de gevolgen voor tram 5 is uitgesteld. Dit controversiële onderwerp 
is terugverwezen naar de raadscommissie Verkeer en Vervoer. Deze vergadert op 25 mei. Burgers kunnen 
op deze commissievergadering hun mening laten horen door in te spreken.
Uit een inventarisatie door het Amsterdams Stadsblad blijkt dat veel partijen tegen het inkorten van lijn 5 
zijn. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor behoud van de hele tramlijn. De belangrijkste fracties 
willen een onderzoek naar een ‘bypass’ van de tram om het hart van de Zuidas heen. Over de financiering 
zijn verschillende ideeën. VVD-er Robert Flos vindt dat het Mobiliteitsfonds aangesproken zou kunnen 
worden. Olaf Olmer van het CDA wil Amstelveen om een bijdrage vragen.
Donderdag 12 mei vergadert het Dagelijks Bestuur van het ROA en wellicht vormt daarbij het dossier “lijn 
5” een agendapunt om financiële dekking te verkrijgen. (Bron: Theo van Eck, Reizigersvereniging 
ROVER, Amsterdams Stadsblad 11 mei 2005)
Prinses Irenebuurt en Fietsersbond willen uitstel besluit Roeskestraat
Tekst inspraakreactie voor de deelraadsvergadering op 17 mei.
In aanvulling op hetgeen wij reeds naar voren brachten bij de behandeling van het concept projectbesluit 
Fred. Roeskestraat in de commissievergadering van 14 april jongstleden willen wij tezamen met de 
Fietsersbond benadrukken dat u ons inziens gebruik dient te maken van uw bevoegdheid om dit 
projectbesluit nu niet vast te stellen
Alle plannen voor bebouwing in deze straat, op al dan niet onder druk vrijkomende kavels, zijn zeer 
onvoldragen en volkomen onzeker. Het enige dat zeker is, is het uitgangspunt van een sterke vergroting 
van het bouwvolume.
Het helpt daarbij niet, zoals in de commissie van diverse zijden geopperd, om de toegestane hoogte van 
de bebouwing te beperken. Immers, bij een onveranderd volume betekent dat alleen maar dat het 
grondoppervlak voor 100% of meer, dat is onder de grond, bezet moet gaan worden. Het enige gebouw 
dat nu erboven uitsteekt met 30 meter hoogte, de nieuwbouw van de Rietveldacademie, is vanuit 
welstandsoptiek geslaagd omdat het smal is. Alle kavels volproppen maken meteen dit gebouw 
onzichtbaar. De voorstellen in het projectbesluit zijn volstrekt buiten proportie vergeleken met de overige 
bebouwing in dit gebied, de kavels van Forum, Rietveld en Geert Groote die nagenoeg zullen blijven zoals 
ze zijn.



De wanhoopsvoorstellen lijken er uitsluitend op gericht te zijn een theoretische haalbaarheid van het 
Dokmodel te moeten onderbouwen. Het stedenschoon en menselijk beleven worden daaraan 
ondergeschikt gemaakt.
Ook het ontbreken van een besluit over de aard van het verkeer op de Fred. Roeskestraat vóór het 
vaststellen van een projectbesluit lijkt ons niet juist. De ruimte die een weg met doorgaand karakter hier 
zou vragen is aanmerkelijk groter dan die van een weg met alleen lokaal verkeer. Inrichting en mogelijke 
bebouwing van dit gebied kunnen toch moeilijk los hiervan ontworpen worden.
Wij zien niet in waarom het nodig is dit besluit nu te nemen. Er is nog veel onzeker over het Dokmodel. 
Wij zijn er niet van overtuigd dat dit plan noodzakelijk is voor de realisering van het Dok. Als het niet 
doorgaat zit de buurt voor niks met de brokken. Het stadsdeel ZuiderAmstel is indertijd in het leven 
geroepen juist om de belangen van de bewoners tegenover het geweld van de door de centrale stad 
aangestuurde Zuidasontwikkeling beter te kunnen behartigen. Graag zien wij dat u gebruik maakt van uw 
mandaat en dat betekent voor ons dat u HO zegt!!
Wij verzoeken u dringend het nemen van een projectbesluit uit te stellen totdat er duidelijkheid is over het 
al dan niet doorgaan van het Dokmodel en over de verkeersmaatregelen rondom waarmee dat model 
wordt uitgewerkt.
Ten principale verzoeken wij u tevens nu reeds uit te spreken dat niet volume, maar stedenbouwkundige 
samenhang en beperking in hoogte uitgangspunt dient te zijn voor een nieuw concept.
BPZ organiseert avond over Vivaldi en Dokmodel op 26 mei
Het Bewonersplatform Zuidas nodigt u uit voor een informatie-avond over twee actuele onderwerpen van 
de Zuidas: het deelgebied Vivaldi en de Dokontwikkeling.
Als eerste zal Gijs Mol van het projectbureau Zuidas van de gemeente Amsterdam vertellen over de 
gewijzigde bouwplannen voor het gebied Vivaldi. Dit is het gebied tussen de A10, Europaboulevard en De 
Boelelaan (bij Holiday Inn en Sotheby´s).
De tweede spreker is Bennie Rusken, ook van het projectbureau. Hij zal vertellen over de plannen voor de 
aanleg van het Zuidas-‘Dokmodel’. Het Dokmodel houdt in dat de sporen en snelweg in tunnels worden 
gelegd om ruimte te maken voor de bebouwing van de Zuidas.
Deze avond is geen officiële informatie- of inspraakavond, maar een informele bijeenkomst waarop de 
projectmanagers bewoners bijpraten over de voortgang van deze twee projecten. De organisatie is dan 
ook niet in handen van de gemeente, maar van het Bewonersplatform Zuidas, waarin verschillende 
bewoners- en belangengroepen samenwerken. Omdat de avond voor een deel gewijd is aan het gebied 
Vivaldi, nodigt het platform voor deze avond ook bewoners uit aangrenzende buurten van Buitenveldert 
uit. Na iedere presentatie kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de projectmanagers van het 
projectbureau.
Thema-avond Bomenbalans
Op 25 april vond in De Inham de thema-avond ‘Bomenbalans voor de Zuidas’ plaats. De ongerustheid bij 
veel bewonersgroepen over het verdwijnen van groen en bomen in hun buurt vormde voor het 
Bewonersplatform Zuidas de aanleiding voor deze avond. Onderzoeker Fred Tonneick van de Universiteit 
Wageningen vertelde over het effect van bomen op de luchtkwaliteit langs drukke wegen. Herman Wals 
van de gemeente Haarlem gaf een presentatie over het bomenbeleid van Haarlem, dat werkt volgens het 
principe ‘Bomen in balans’ (een boom die wordt gekapt, moet worden gecompenseerd).
Inge de Boorder van het Bewonersplatform Zuidas maakte met foto’s en getallen duidelijk hoe groot het 
probleem van bomenkap in de Zuidas is. Het bewonersplatform lanceerde eigen voorstellen voor beter 
beleid. Het platform wil graag een ‘Bomenbalans’ voor de Zuidas. Dit betekent dat voor elke boom die in 
de Zuidas wordt gekapt, een nieuwe boom terugkomt in of vlakbij het projectgebied. Ook pleit het 
platform voor het invoeren van een betere bomenverordening voor het Zuidasgebied. Bewoners zullen in 
de komende tijd deze voorstellen bij het stadsdeel en de centrale stad onder de aandacht brengen.
Voorstel voor een onderzoek naar eigen waterberging in de Zuidas
In de Visie Zuidas 2004 leest het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) dat de Zuidas wil afwijken van de 
algemene regel van de Watertoets die voorschrijft dat elk project zorgt voor de eigen waterberging. Vooral 
de mogelijke komst van het Dok vergt zoveel verharding, dat de bijbehorende waterberging is het eigen 
gebied moeilijk wordt. Elders, zoals in het Museumpark Rotterdam en het Amsterdamse Westerpark, 
benut men de mogelijkheid voor ondergrondse waterberging. Waarom gebeurt dit niet in de Zuidas? Is 
deze mogelijkheid eigenlijk wel onderzocht?
Het BPZ verzoekt de stadsdeelraad besluiten over waterberging voor de Zuidas in het stadsdeel uit te 
stellen totdat:
-voldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke waterberging in de Zuidas
-met besluiten voor waterberging voor het Dok te wachten op de besluitvorming over het Dok
Het platform stelt de deelraad voor om gezamenlijk een avond te organiseren over voorbeelden van 
ondergrondse waterberging elders en de mogelijkheden daarvan in de Zuidas.



Zuidas kan leren van Antwerpen
Vijf elementen zijn noodzakelijk voor succesvolle projecten in publiek-private samenwerking: “Dromen, 
denken, doen, durven en doorgaan.” Dat zei Boer en Croon-partner W. Verbaan op een bijeenkomst waar 
een vergelijking tussen Belgische en Nederlandse pps-projecten werd besproken. Als een van de 
belangrijkste punten kwam naar voren dat overheden het eerst eens moeten worden, voordat zij private 
partijen erbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan zijn de doelen onhelder of zelfs verschillend, hetgeen pas 
gaande het werk duidelijk wordt. (Bron: Cobouw, 11 mei 2005)
ZuiderAmstel op zoek naar huurders
Stadsdeel ZuiderAmstel is op zoek naar huurders voor de zeshonderd meter commercieel te verhuren 
ruimte in het nieuwe stadsdeelkantoor. Deze ruimte is pas nodig als de bevolking van het stadsdeel is 
gaat groeien door de uitbreiding van de Zuidas. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 11 mei 2005)
Eerste gebouw Mahler4 open
Het eerste gebouw van Zuidas-project Mahler4 is voltooid en vandaag vindt de officiële opening plaats. 
De eerste gebruiker van gebouw Viñoly is advocatenkantoor Boekel De Nerée. (Bron: Amsterdams 
Stadsblad, 11 mei 2005)

bericht 17
4 mei 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 5 mei 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 10 mei weer 
bereikbaar. 
 
di. 10 mei 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten niet 
relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 10 mei 2005
Nachtwerk Europaplein In de nacht van 10 op 11 mei worden aan het Europaplein tussen de 
Wielingenstraat en de Rooseveltlaan werkzaamheden uitgevoerd aan de rijweg, waardoor het Europaplein 
tussen deze straten niet bereikbaar is voor autoverkeer. De ventweg van het Europaplein is wel 
bereikbaar. 
wo. 11 mei 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer opheffen zuidelijk deel tramlijn 5 vanwege 
aanleg Noord/Zuidlijn. Zie ook elders in dit Weekbericht. Voor algemene informatie over plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
do. 12 mei 2005
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Informatie- en inspraakavond over bestemmingsplan Irenebuurt om 20.00 uur in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. 
 
do. 12 mei 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 27 april doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
di. 17, wo. 18 en do. 19 mei
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 24 mei weer 
bereikbaar. 
 
di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 18 mei 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 24 mei 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: 
voorjaarsnota. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 26 mei 2005
Presentatie gewijzigde plannen deelgebied Vivaldi door Projectbureau Zuidas (onder voorbehoud). 
Nadere informatie volgt. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur. Zaal 
open om 19:30 uur. 
 
do. 16 juni 2005
Bewonersplatform Zuidas. Met speciale aandacht voor verkeer en vervoer in de Zuidas. Agendapunten 
graag voor 1 juni doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 28 juni tot en met vr. 22 juli 2005
Het secretariaat van het Bewonersplatform is gesloten. Het secretariaat is op dinsdag 26 juli weer 
bereikbaar. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Raad Amstelveen wil lijn 5 behouden, Van der Horst blijft bij inkorten
Het vorige week gehouden overleg tussen de verkeerswethouders van Amsterdam en Amstelveen heeft 
weinig nieuws opgeleverd. Van der Horst volhardt in zijn streven om in 2007 lijn 5 te laten eindigen bij de 
Strawinskylaan. We zijn benieuwd welke steekhoudende argumenten hij op 11 mei op tafel legt om de 
hoofdstedelijke raad te overtuigen van de noodzaak tot het nemen van deze onsympathieke 
maatregel.Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen van 27 april 2005 werden twee moties 
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betreffende lijn 5 en de Noord/Zuidlijn ingediend die beide door de raad werden aanvaard. In de eerste 
motie spreekt de raad als zijn mening uit dat:
-beëindiging van tramlijn 5 bij Station Zuid-WTC per 2007, zoals voorgesteld door het Amsterdamse 
College van B&W in de huidige situatie een onaanvaardbare verslechtering zou betekenen voor de 
openbaar vervoer railverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen;
-tramlijn 5 tussen Amstelveen Binnenhof en Amsterdam Centraal Station, zo nodig middels een bypass 
rond station Amsterdam Zuid/WTC, in ieder geval dient te blijven rijden tot minimaal 2012 of zoveel langer 
als nodig tot het mogelijke moment waarop de Noord/Zuidlijn in Amstelveen zal rijden opdat continuïteit 
en het OV-voorzieningenniveau gewaarborgd blijft;
en verzoekt:
1. de voorzitter van de gemeenteraad de inhoud van deze motie zo spoedig mogelijk over te brengen aan 
de gemeenteraad van Amsterdam, het College van B&W van de gemeente Amsterdam, het Dagelijks 
bestuur van het ROA en de ROA-raad;
2. het college om conform deze lijn te handelen.
De fracties van PvdA, VVD, CDA, GL en D66 hebben een motie ingediend waarin wordt geconstateerd dat 
Amstelveen heeft ingezet op harde garanties voor verbetering van de openbaar vervoer railverbinding op 
langere termijn enerzijds en harde garanties om noemenswaardige verslechtering van de railverbinding 
op korte termijn uit te sluiten anderzijds. In deze motie spreekt de raad als zijn mening uit dat de 
genoemde harde garanties voor verbetering van de openbaar vervoer railverbinding op langere termijn, 
dit wil zeggen doortrekking in 2012 van de Noord/Zuidlijn in dubbele lijnvoering naar Amstelveen, 
dichterbij zouden moeten worden gebracht door ze vast te leggen in een convenant terzake tussen de 
gemeenten Amsterdam, Amstelveen en het ROA en verzoekt:
1. de voorzitter van de gemeenteraad de inhoud van deze motie zo spoedig mogelijk over te brengen aan 
de gemeenteraad van Amsterdam, het College van B&W van de gemeente Amsterdam, het Dagelijks 
bestuur van het ROA en de ROA-raad;
2. het college om conform deze lijn te handelen.
Deze breed aanvaarde moties vormen een forse steun in de rug van iedereen die het goed voor heeft met 
het openbaar vervoer. Eigenlijk kan de Amsterdamse politiek niet achterblijven en steunt die ons streven 
om de directe verbinding tussen Amstelveen en Buitenveldert met Concertgebouwbuurt en Leidsestraat 
volledig in tact te laten. Behandeling op 11 mei in de gemeenteraad. (Bron: Theo van Eck, 
Reizigersvereniging ROVER)
 
Stapeldok bedreiging voor OV naar Amstelveen en BuitenveldertStapeldok bedreiging voor OV naar 
Amstelveen en Buitenveldert

Het opheffen van lijn 5 ten zuiden van de Strawinskylaan is niet de enige bedreiging voor het openbaar 
vervoer in Buitenveldert en Amstelveen. De andere bedreiging komt van de plannen voor de ontwikkeling 
van het ‘Dokmodel’. In navolging van het advies van Brinkman heeft de gemeenteraad gekozen voor een 
Dokmodel zonder aansluiting van de Noord/Zuidlijn richting Amstelveen. Door de keuze voor het 
‘Stapeldok’, met twee tunnelbuizen boven elkaar, zou voor een eventuele aansluiting richting 
Buitenveldert en Amstelveen een diepe tunnel onder de andere tunnels door moeten worden gebouwd. 
Deze tunnel is niet opgenomen in de plannen voor het Dok. In plaats van een tijdelijke oplossing wordt 
het overstappen op Zuid-WTC een permanente situatie. 
 
Tijdelijke schermen langs de viaducten van de A10
Het college heeft ingestemd met de aanleg van de tijdelijke schermen langs de viaducten van de A10 bij 
de Buitenveldertselaan, de Beethovenstraat en de Europaboulevard, voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Dit in het kader van de projecten Mahler4 en Gershwin. Daarnaast heeft het college, in 
samenwerking met ZuiderAmstel, ook ingestemd met de dekking van het voor de schermen benodigde 
budget van 1,6 miljoen euro uit het Kwaliteitsfonds Openbare Ruimte Zuidas en met het treffen van nog 
nader te onderzoeken fysieke maatregelen tegen de overschrijding bij meetpunt 30 op de Parnassusweg. 
Het voorstel wordt ter kennisneming naar de leden van raadscommissie gestuurd. (Nieuws uit B&W van 
20 april 2005) 
 
Kritiek Adema op ‘nee’ van de SP tegen Dokmodel
Op de site van de Amsterdamse PvdA levert wethouder Duco Adema van ZuiderAmstel kritiek op de 
tegenstem van de SP tegen het Dokmodel: ”De plek waar in de toekomst veel voor ouderen geschikte 
woningen kunnen worden gebouwd, is de Zuid-As. Dankzij de inzet van de PvdA zal het lukken om hier bij 
de meeste projecten 30 procent goedkope woningen te bouwen. Maar ja, u raadt het al. De SP is tegen de 
ondertunneling van wegen en spoor. Als hun voorstel wordt gevolgd, kunnen niet alleen geen woningen 



bovenop de tunnels worden gebouwd, maar ook enkele honderden woningen minder in de omliggende 
gebieden: minder woningen dus voor ouderen. Bovendien zal de luchtkwaliteit voor vele bewoners in ons 
stadsdeel veel slechter zijn.” http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/1804 
Amsterdamse luchtkwaliteit
De stedelijke luchtkwaliteit staat in de belangstelling. Op deze website vindt u meer informatie over het 
Europese Besluit Luchtkwaliteit en het beleid van de gemeente. http://www.amsterdammail.nl/lib/
forward.php?id=2965Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!Aanvullingen 
op of berichten voor
 
dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuiten

kbericht 16
28 april 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. 
De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost 
voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak 
kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en 
telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor 
Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt 
u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 28 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Besloten vergadering. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
di. 10 mei 2005
 
 

Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten niet 
relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
 
di. 10 mei 2005
Nachtwerk Europaplein In de nacht van 10 op 11 mei worden aan het Europaplein tussen de 
Wielingenstraat en de Rooseveltlaan werkzaamheden uitgevoerd aan de rijweg, waardoor het Europaplein 
tussen deze straten niet bereikbaar is voor autoverkeer. De ventweg van het Europaplein is wel 
bereikbaar.
 
 
wo. 11 mei 2005
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Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer opheffen zuidelijk deel tramlijn 5 vanwege 
aanleg Noord/Zuidlijn. 
Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
do. 12 mei 2005

Informatie- en inspraakavond over bestemmingsplan Irenebuurt om 20.00 uur in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. 
 
 
do. 12 mei 2005
Bewonersplatform Zuidas.
Agendapunten graag voor 27 april doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 020-6449936. Locatie: 
Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
 
di. 17 mei 2005

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 18 mei 2005

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
di. 24 mei 2005

Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: 
voorjaarsnota. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
do. 23 juni 2005

Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
di. 19 juli 2005

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). 
Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
ST A N D V A N Z A K E N 
Problemen lijn 5
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Problemen lijn 5
 
 
Chris Vonk zet in tijdschrift D’Amsterdamse Tram het probleem rondom lijn 5 nog eens uiteen:
Op 11 mei wordt in de gemeenteraad vermoedelijk een besluit genomen over de inkorting van lijn 5 tot het 
traject CS-Station Zuid/WTC. De bouw van de Noord-Zuidlijn en de aanleg van het dokmodel aan de 
Zuidas vormen de hoofdreden.
Nu worden beide projecten onder geheel verschillende projectbureaus uitgevoerd en vallen ze ook onder 
verschillende wethouders. Volgens de wethouder voor het Verkeer en Vervoer moet in de loop van 2007 
reeds ruimte worden gemaakt voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn en is er geen ruimte meer op Station 
Zuid voor lijn 5. Deze moet dan maar verdwijnen naar een kopeindpunt op de Strawinskylaan. Dat hiermee 
de directe verbinding vervalt tussen het centrum van de stad en Amstelveen lijkt daarbij een 
ondergeschikte rol te spelen zeker ook als men bedenkt dat na de aanleg van het dokmodel en de komst 
van de Noord-Zuidlijn in 2011/2012 ook deze lijn niet zal doorrijden naar Amstelveen.
Dat heeft vooral te maken met de aanlegkosten waarbij zeker tot 2020 geen mogelijkheden zijn tot een 
doorverbinding. Dat hierdoor de bewoners van Amstelveen en Buitenveldert voor zeker 15 tot 20 jaar naar 
een rechtstreekse verbinding naar het centrum van de stad kunnen fluiten lijkt hierbij voor de gemeente 
Amsterdam niet van belang te zijn. Het gaat alleen maar om geld. Het projectbureau Zuidas heeft 
geldelijke toezeggingen van zowel de Rijksoverheid als de gemeente Amsterdam en dient daarnaast nog 
veel geld bij elkaar te sprokkelen van particuliere ondernemers. Vooral voor dit laatste heeft de wethouder 
voor de Zuidas, Duco Stadig, nog de nodige scepsis. Hij moet nog maar zien of er voldoende financieel 
aanbod is om de Zuidas echt op poten te krijgen.
In het verhaal is in ieder geval wel het dokmodel opgenomen en zullen zowel de spoorbaan met station, 
de metrobaan met haltes en de ondergrondse weg worden opgenomen alsmede het inmiddels beruchte 
tunneltje voor de Amstelveenlijn. Voor de doortrekking van de Noord-Zuidlijn maar ofwel Amstelveen 
ofwel Schiphol is in ieder geval geen geld van het projectbureau Zuidas te verwachten en ook wethouder 
Mark van der Horst van Verkeer en Vervoer hoeft bij de gemeenteraad ook niet nog eens aan te kloppen 
om enkele honderden miljoenen Euro’s extra.
De oplossing blijft dus voorlopig de oplossing met een ingekorte lijn 5, lijn 51 die blijft rijden en een 
pendellijn 51E. Overigens blijkt uit berekeningen dat deze oplossing duurder is dan de aanleg van een 
omleiding van lijn 5 en het handhaven van deze tramlijn naar Amstelveen. De gemeenteraad van 
Amstelveen die zich eerder had uitgesproken voor de metrovariant heeft nu eieren voor haar geld 
gekozen en is nu voor handhaving van lijn 5 en een directe metroverbinding.
Nu nog de Amsterdamse gemeenteraad om dit voor reizigers onzinnige plan van tafel te vegen. (Bron: 
D’Amsterdamse Tram, 23 april 2005)

Protest tegen de opheffing van tramlijn 5
Het Bewonersplatform Zuidas, Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, de Stichting Tuinstad Buitenveldert en 
de Wijkraad Zuid-West  protesteren tegen het inkorten van lijn 5 vanaf 2007. Lijn 5 zal dan alleen maar 
rijden tussen het Centraal Station en Zuid/WTC. 
Tramlijn 5 is een onmisbare directe verbinding tussen de binnenstad van Amsterdam, Buitenveldert en 
het stadshart Amstelveen. Het is een van de drukste lijnen van het GVB en opheffing betekent de 
zoveelste aanslag op de mobiliteit en openbaar vervoermogelijkheden.
Uiteindelijk wil de gemeente Amsterdam de Noord/Zuidlijn laten doorrijden naar Amstelveen. Tram 5 komt 
dan helemaal niet meer terug. Voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen is voorlopig 
echter geen geld. Het kan dus nog jaren en jaren duren voordat de metro gaat rijden. Voor de gebruikers 
van lijn 5 gaat het om een periode van 2007 tot uiterlijk 2020 dat voor de richting Buitenveldert en 
Amstelveen alleen sneltram 51 beschikbaar is. Reizigers van en naar de binnenstad moeten voortaan 
overstappen op station Zuid-WTC. Dit is voor hen onaanvaardbaar.
Op 11 mei beslist de gemeenteraad over de toekomst van lijn 5. De gebruikers van tramlijn 5 verzoeken de 
Gemeenteraad ervoor te zorgen dat voor deze lijn een alternatieve route wordt gevonden, zodat een 
directe verbinding met de binnenstad van Amsterdam blijft gehandhaafd. Bij het BPZ is een model-
protestbrief van deze strekking te verkrijgen, die u kunt opsturen aan de gemeenteraadsfracties. 
Ondernemers binnenstad tegen afkappen lijn 5
Ondernemers binnenstad tegen afkappen lijn 5
 

In Het Parool van 27 april protesteert de voorzitter van de Vereniging Ondernemers Rokin, Willem Koster, 
tegen het afkappen van lijn 5. Daarmee wordt de bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de Zuidelijke 



stadsdelen en Amstelveen sterk beperkt, met forse schade voor het hart van Amsterdam, stelt Koster. 
(Bron: Het Parool, 27 april 2005) 
 
 
Studenten ontwerpen nieuw Europaplein
Het Europaplein ondergaat een complete metamorfose door de komst van de Noord/Zuidlijn en de 
ontwikkelingen van de Zuidas (ringweg A1-zuid). 24 studenten gaan plannen bedenken voor de toekomst 
van dit plein in de workshop ‘Atelier Europaplein’.
De workshop vindt plaats tijdens Urban Design de vakbeurs voor de inrichting van de openbare ruimte, 
gehouden van 26 tot en met 28 april 2005 in Amsterdam RAI. Initiatiefnemers van ‘Atelier Europaplein’ zijn 
Amsterdam RAI en de Projectbureaus Noord/Zuidlijn en Zuidas van de Gemeente Amsterdam. 
Beursbezoekers kunnen de vorderingen zien en met de studenten van gedachten wisselen. De beurs 
Urban Design is alleen toegankelijk voor vakbezoekers en pers. Het grote publiek kan de ontwerpen later 
zien in een expositie in het informatiecentrum van de Noord/Zuid-lijn, gevestigd in Amsterdam Centraal 
Station. Ook verschijnt er een publicatie van het project ‘Atelier Europaplein’. 
Concept-ontwerp bestemmingsplan ‘Prinses Irenebuurt en omgeving’
Concept-ontwerp bestemmingsplan ‘Prinses Irenebuurt en omgeving’
 

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel maakt bekend dat met ingang van donderdag 28 
april 2005 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt het concept-ontwerp bestemmingsplan 
‘Prinses Irenebuurt en omgeving’.
Het plangebied valt net buiten het Zuidasgebied. Het nieuwe bestemmingsplan is grotendeels behoudend 
van aard. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt is om de bestaande stedenbouwkundige structuur en opzet 
van de Prinses Irenebuurt te behouden. Daarnaast is rekening gehouden met een aantal nieuwe 
ontwikkelingen (o.a. het Publicisgebouw, uitbreiding van het Spinozalyceum en het verruimen van de 
bebouwingsvoorschriften voor de in het plangebied aanwezige laagbouw).
Het concept-ontwerp bestemmingsplan ‘Prinses Irenebuurt en omgeving’  ligt vanaf donderdag 28 april 
2005 gedurende vier weken ter inzage bij de informatiebalies van stadsdeel ZuiderAmstel. De vestiging 
President Kennedylaan 1-3 is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur, de vestiging Zwaansvliet 5 
van 8.30 tot 12.30 uur.
Op 12 mei 2005 vindt een informatie- en inspraakavond plaats om 20.00 uur in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. U kunt op de informatie- en inspraakavond mondeling 
uw zienswijzen meedelen. U kunt ook schriftelijk reageren in de periode van donderdag 28 april tot en met 
woensdag 25 mei 2005. U dient uw brief te richten aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel 
ZuiderAmstel, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen met Margo Visser van de afdeling Ruimte, telefoon (020) 546 
46 23.

Dinsdag 10 mei: Nachtwerk Europaplein
In de nacht van 10 op 11 mei worden aan het Europaplein tussen de Wielingenstraat en de Rooseveltlaan 
werkzaamheden uitgevoerd aan de rijweg, waardoor het Europaplein tussen deze straten niet bereikbaar 
is voor autoverkeer. De ventweg van het Europaplein is wel bereikbaar.
Voor deze werkzaamheden geldt de volgende omleidingroute: Zowel het verkeer komend vanaf de 
Europaboulevard richting de Scheldestraat/Wielingenstraat als het verkeer komend vanaf de Ferdinand 
Bolstraat richting Europaplein wordt deze nacht omgeleid via de 
Rooseveltlaan, de Maasstraat en de Churchilllaan.
De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van 10 op 11 mei. Er wordt gewerkt van 20.00 tot 6.00 uur. 
Het werk zal enige geluidshinder veroorzaken.
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een definitieve asfaltlaag in de middenberm en het 
aanbrengen van nieuwe markering. Nu de nieuwe rioleringsbuis in de middenberm van het Europaplein is 
aangelegd dient de middenberm inmiddels als rijstrook voor het verkeer dat vanaf het Scheldeplein 
richting de rotonde rijdt. De oorspronkelijke 
rijstrook wordt onderdeel van het bouwterrein voor de tunnel van de Noord/Zuidlijn.Heeft u vragen of wilt 
u nadere informatie?
U kunt contact opnemen met Marleen Pieper, projectbegeleider voor station Europaplein. Telefoon: 020 
470 4070, e-mail:
info.noordzuidlijn@ivv.amsterdam.nl, website: www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
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kbericht 15
21 april 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

vr. 22 april 2005
Vergadering Ouderenadviesraad ZuiderAmstel. Plaats: zaal S15, stadsdeelkantoor Zwaansvliet. Aanvang 
9:30 uur. 
 
ma. 25 april 2005
Thema-avond: ‘Bomen en de Zuidas’. Het Bewonersplatform Zuidas en de Commissie Ruimtelijke 
Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (ROWOC) organiseren een thema-avond over bomen 
in de Zuidas. Ze zullen voorstellen doen voor een ‘Bomenbalans Zuidas’, naar voorbeeld van de 
gemeente Haarlem. Sprekers: Fred Tonneijck (Universiteit Wageningen), Herman Wals (Gemeente 
Haarlem), Inge de Boorder (Bewonersplatform Zuidas). Plaats: De Inham, Van Leijenberghlaan 124. 
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. 
 
ma. 25 april 2005
Wijkraad Zuid-West, thema-avond Zuidas. Plaats: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang 20:00 uur. 
Meer informatie via Wijkopbouworgaan Zuid-West, telefoon 020-6620389. 
 
wo. 27 april 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
programma van eisen Openbaar Vervoer Amsterdam 2006-2011, aanbesteding openbaar vervoer, concept-
uitvoeringsprogramma regionaal verkeer- en vervoerplan. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 28 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
do. 28 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 11 mei 2005
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Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer opheffen zuidelijk deel tramlijn 5 vanwege 
aanleg Noord/Zuidlijn. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 12 mei 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 27 april doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 18 mei 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Bijdrage groen aan luchtkwaliteit wordt onderschat
Volgens recente berichten in de media verhoogt groen langs snelwegen de concentratie van 
luchtverontreiniging. Groen is echter wel degelijk in staat de luchtkwaliteit te verbeteren mits het op de 
juiste wijze wordt toegepast. Dit stelt Fred Tonneijck, onderzoeker aan de Universiteit Wageningen in een 
artikel in de Staatscourant. Tonneijck is een van de sprekers op de thema-avond ‘Bomenbalans voor de 
Zuidas’ op maandag 25 april.
Planten en bomen nemen permanent vuile stoffen en deeltjes uit de lucht op en belemmeren de 
ongewenste verspreiding daarvan. Het maakt niet uit waar het groen staat: buiten de stad of op het 
platteland, binnen in de huiskamer of op kantoor. De beste plaats voor groen is echter niet direct langs de 
weg, maar aan de rand van de bebouwing, adviseert Tonneijck. Met hun grote bladoppervlak nemen 
bomen bij uitstek veel verontreiniging op. Zo is de depositie van stof uit de atmosfeer op een bos tot 16 
maal groter dan op een lage vegetatie. Deze positieve effecten van groen op de luchtkwaliteit worden tot 
nu toe niet meegenomen in de planvorming en worden ook niet gewaardeerd in sociaal-economische zin.
(Bron: Staatscourant, 19 april 2005)
De thema-avond “Bomen in de Zuidas’ begint om 20:00 uur in De Inham, Van Leijenberghlaan 124. 
 
Projectbesluit Roeskestraat
Stadionbuurtbewoner Dick de Jongh heeft namens de Fietsersbond in de raadscommissie van 
ZuiderAmstel het nodige commentaar geleverd op het projectbesluit Roeskestraat.
”De Fietsersbond is blij met de brief van het Stadsdeel aan B&W waarin aandacht voor het doorkruisen 
van de fietsroute door autoverkeer (vooral naar de parkeergarages) wordt gevraagd.
Ten tweede is de Fietsersbond verheugd dat het verzoek om de brug naar de Jasonstraat geschikt te 
maken voor fietsverkeer gunstig werd beoordeeld. Wij lezen dit als een toezegging dat dit gebeurt. Wij 
vragen ons af waarom dit punt noch in de conceptbrief van het Stadsdeel aan B&W noch in het besluit 
wordt vermeld. Wij verzoeken dit punt alsnog op te nemen. Deze verbetering is essentieel voor de 
verbinding met de aangrenzende woongebieden in Oud-Zuid en de winkels daar waarop de toekomstige 
bewoners van de Fred. Roeskestraat vanzelfsprekend zijn aangewezen. Het dient absoluut duidelijk te zijn 
dat een dergelijke voorziening uit de grondopbrengsten wordt betaald en niet ten laste van het Stadsdeel 
komt. De grondopbrengsten dienen niet geheel en al in het zwarte gat van het Dok te verdwijnen maar ook 
aan de buurt ten goede te komen.”Ook als buurtbewoner had De Jongh nog enkele opmerkingen over het 
bouwvolume:
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”In het algemeen zijn er in de Zuidas zorgwekkende ontwikkelingen gaande. Het Dok lijkt zo duur te 
worden dat alles er op gericht is om voldoende geld bij elkaar te graaien om het door te laten gaan. 
Daarbij lijkt het belang van buurtbewoners langzamerhand totaal ondergeschikt te worden. Om het 
bouwvolume benodigd voor de financiën van het dok te realiseren wordt er voor de overblijvende kavels 
een zeer veel grotere dichtheid voorgesteld die niet in overeenstemming is met het karakter van de rest 
van de buurt.”
Doortrekken Roeskestraat?
”Het zou logisch zijn een deel van de bebouwing aan de overzijde van de Fred. Roeskestraat te plaatsen 
maar dat is onmogelijk omdat hier de ruimte moet blijven voor een vierbaansweg. Er wordt gezegd dat de 
mogelijkheid om de Fred. Roeskestraat voor de ontsluiting van het Centrumgebied van de Zuidas voor 
autoverkeer te gebruiken niet in dit plan zit, wel op deze manier dus. Een ontsluiting van de Fred. 
Roeskestraat bij de Parnassusweg zal een zeer grote hoeveelheid autoverkeer betekenen en een zodanig 
vernietigende invloed hebben op de bestaande woonomgeving bij het kruispunt dat sloop van woningen 
overwogen zal moeten worden.”
Behandeling in de stadsdeelraad op 17 mei.
 
 

Een park waar altijd strijd om is
Het lijkt een wonder dat het Beatrixpark nog bestaat, gezien de strijd die er door de jaren heen om is 
geleverd. Het ligt wat verscholen achter de RAI en andere bebouwing, maar het is fraai ingericht en 
herbergt een grote soortenvariatie. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark probeert het park tegen 
allerlei bedreigingen te beschermen, zoals de oprukkende Zuidasbebouwing.
Merel Ligtelijn en Ernest Kurpershoek schreven een mooi boek over de geschiedenis van het park. Het is 
verschenen bij uitgeverij Ginkgo in Leiden en het kost 12,95 euro. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 20 april 
2005) Zie ook www.vriendenbeatrixpark.nl.
 
CDA tevreden met besluit over dokmodel
Het CDA is tevreden met het besluit van de gemeenteraad om door te gaan met de ontwikkeling van het 
Zuidas-dok. Deze investering wordt mogelijk door een publiek-private onderneming. 60% van de aandelen 
komt in handen van private financiële instellingen en 40% blijft in publieke handen (20% Gemeente 
Amsterdam en 20% het Rijk). Eerder bleek dat het dokmodel financieel niet haalbaar zou zijn. Maar mede 
dankzij de inzet van ‘CDA topper’ Elco Brinkman ligt er nu een principe-overeenkomst waarmee het CDA 
zeer tevreden is. Het hele nieuwsbericht is te lezen op www.cda-amsterdam.nl, klik op ‘actueel’.  (Bron: 
CDA Amsterdam) 
 
Dokmodel: PvdA blij met beperken risico’s voor Amsterdam
PvdA woordvoerder Thijs Reuten stelde vast dat met het plan voor de oprichting van een NV voor de 
aanleg van het zogenaamde Zuidas-dok, de daadwerkelijke realisering nog nooit zo dichtbij is geweest. 
Reuten: “De weg die nu ingeslagen wordt biedt geen garantie op succes, maar als het lukt en er zijn 
voldoende marktpartijen die het een haalbaar project vinden dan komt het Dok er echt en is het risico 
voor de gemeente Amsterdam met een aandeel van 20% in de NV relatief klein”. Tot nu toe waren er wel 
goede plannen, maar was het risico steeds 100% voor Amsterdam en leek uitvoering van het plan ver 
weg. In de commissie had de PvdA al aandacht gevraagd voor het openhouden van de mogelijkheid om 
boven het Dok over tien tot vijftien jaar alsnog sociale woningbouw te kunnen realiseren. Ook vindt de 
PvdA het van groot belang dat er zonodig goede alternatieve scenario’s op tafel komen voor de 
(snel)trambereikbaarheid van Buitenveldert en Amstelveen. (Bron: www.amsterdam.pvda.nl) 
 
VVD wil meer woningen lage middeninkomens op Zuidas
De Amsterdamse VVD wil dat er extra aandacht komt voor de bouw van huizen bestemd voor de lage 
middeninkomens op de Zuidas. In Amsterdam is er een grote vraag naar woningen voor mensen die 
vanuit een sociale woning willen doorstromen naar een goedkope koopwoning.
Nu de financiering van de Zuidas rond is zullen in dit gebied naar verwachting 7600 woningen worden 
gebouwd. Hiervan zal volgens de huidige plannen 85 procent in het hoge- en middensegment vallen. De 
overige 15% zijn sociale woningen. Voor de lage middeninkomens zijn voorlopig geen voorzieningen 
getroffen. Woordvoerder Pauline Buurma vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan deze groep. 
(Bron: www.vvdamsterdam.nl) 
 
AA/DG tegen voorstel dokmodel
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Amsterdam Anders/De Groenen stemde vorige week “na lang overwegen” tegen het voorstel voor de 
ontwikkeling van het Dokmodel. Deze partij vindt dat er in de plannen een enorme toename van het 
autoverkeer wordt mogelijk gemaakt en er te weinig sociale woningen komen. Ook heeft de partij er 
bezwaar tegen dat het project wordt ‘weggegeven’ aan een NV waarin de gemeente een 
minderheidsaandeel heeft. Tenslotte vindt Amsterdam Anders/De Groenen het niet zinnig om mee te 
willen doen met de internationale concurrentieslag met Londen, Parijs of Frankfurt. AA/DG wil wel graag 
een overkluizing van de A10. 
Barrie Needham over ‘Een andere marktwerking’Barrie Needham over ‘Een andere marktwerking’

In het aprilnummer van het tijdschrift Geografie analyseert Barrie Needham (Faculteit der 
managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen) de toenemende samenwerking van 
overheden en marktpartijen bij het ontwikkelen van en realiseren van ruimtelijke plannen. Hoewel 
voorstanders van ontwikkelingsplanologie deze tendens toejuichen, leidt het volgens de hoogleraar tot 
een ongezonde concentratie van macht en onvoldoende verantwoordelijkheid van burgers voor hun 
leefomgeving. Wat is het ‘andere’ dan in de marktwerking? Needham geeft aan dat burgers de ruimtelijke 
inrichting voor een deel zélf kunnen regelen, gebruikmakend van (verbeterde) onroerendgoedregels. 
(Bron: IKCRO Nieuwsflits/Geografie, 20 april 2005) 
 
Ex-ING’er als kartrekker Zuidas roept vragen op
Jan Doets, oud-bestuursvoorzitter van ING Vastgoed, wordt ‘kwartiermaker’ op de Zuidas. Hij bepaalt hoe 
de op te richten NV Zuidas gaat werken om terreinen te verkopen, gelegen boven de sporen en wegen die 
ondergronds gaan. Doets is een autoriteit in vastgoed. Toch roept zijn benoeming vragen op, vooral 
doordat ING een van de belangrijkste betrokken partijen is. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 20 april 2005) 
 
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!Aanvullingen op of berichten voor
 
dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .

ekbericht 14
14 april 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Miciel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 14 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 14 april 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer projectbesluit Museumkavel, ondergrondse 
waterberging, actie n.a.v. Brinkmanrapport. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. 
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
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vr. 15,  za. 16 en zo. 17 april 2005
In het weekend van 15, 16 en 17 april is geen treinverkeer mogelijk in verband met de werkzaamheden op 
station Zuid-WTC en RAI. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. Voor meer 
informatie kijk op www.ns.nl. 
 
zo. 17 april 2005
Feestelijke presentatie van het boek: ‘Het Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark’, van Merel 
Ligtelijn en Ernest Kurpershoek, met dvd ‘Het Paradijs’ van Rob Schröder. Het boek is geschreven in 
opdracht van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Locatie: kantine van het Sint Nicolaas Lyceum, 
Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam. Tijd: 16:00 uur. Kijk ook eens op www.vriendenbeatrixpark.nl 
di. 19 april 2005
Lezing Duco Stadig: een balans van elf jaar wethouderschap. Plaats: Aula van de Universiteit van 
Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. De aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Meer informatie op: http://www.uva.nl/adamreeks. 
 
di. 19 april 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer verbetering Beatrixpark. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 20 april 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten niet relevant voor 
de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 25 april 2005
Thema-avond: ‘Bomen en de Zuidas’. Het Bewonersplatform Zuidas en de Commissie Ruimtelijke 
Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (ROWOC) organiseren een thema-avond over bomen 
in de Zuidas. Ze zullen voorstellen doen voor een beter bomenbeleid in de Zuidas. Plaats: De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. 
 
ma. 25 april 2005
Wijkraad Zuid-West, thema-avond Zuidas. Plaats: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang 20:00 uur. 
Meer informatie via Wijkopbouworgaan Zuid-West, telefoon 020-6620389. 
 
wo. 27 april 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 28 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
do. 28 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 11 mei 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 

http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/


do. 12 mei 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 27 april doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 18 mei 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Thema-avond ´Bomenbalans voor de Zuidas´
Bewoners willen compensatie voor gekapte bomen
 
Het Bewonersplatform Zuidas organiseert op maandag 25 april een avond over bomen in de Zuidas. Veel 
bewoners zijn bezorgd over het verdwijnen van grote aantallen bomen. De afgelopen jaren zijn al 
honderden bomen gekapt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Zuidas. Dit verlies aan bomen 
wordt niet of nauwelijks gecompenseerd.
Fred Tonneijck, onderzoeker van de Universiteit Wageningen zal vertellen over de bijdrage die bomen 
kunnen leveren aan de luchtkwaliteit langs autowegen.
Het Bewonersplatform Zuidas vindt dat de gemeente Amsterdam veel zorgvuldiger moet omgaan met de 
bomen. Het Bewonersplatform zal een voorstel presenteren voor een beter bomenbeleid in de vorm van 
een ‘Bomenbalans Zuidas’. De Bomenbalans houdt in dat gekapte bomen worden gecompenseerd in of 
nabij het projectgebied. Herman Wals, hoofd beheer openbare ruimte van de gemeente Haarlem zal 
vertellen hoe dit in Haarlem functioneert.
Ook houdt het Bewonersplatform een pleidooi voor een nieuwe Bomenverordening voor de centrale stad, 
als vervanging voor de verouderde Kapverordening. Hierin moeten zowel de compensatie van gekapte 
bomen als de communicatie met de bewoners worden geregeld.
 
Plaats: De Inham, Van Leijenberghlaan 124
Tijd: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur
Meer informatie: Bewonersplatform Zuidas, 020-6449936 (di, wo, do) 
Informatie en discussie over Zuidas voortaan in CommissieInformatie en discussie over Zuidas voortaan 
in Commissie
I
Vorige week werd bekend dat de stadsdeelraad van ZuiderAmstel tegen het instellen van een nieuwe 
raadscommissie Zuidas had gestemd. De stadsdeelraad heeft echter ook besloten om voortaan per jaar 
minimaal 4 maal 90 minuten in te ruimen aan het begin van de vergaderingen van raadscommissie I ten 
behoeve van Zuidas-onderwerpen. De raad besloot ook om van deze 90 minuten maximaal 45 minuten te 
bestemmen voor inspraak en participatie van de burger en maximaal 45 minuten voor 
informatievoorziening en beraadslagingen.
Onafhankelijk raadslid Van der Waerden is teleurgesteld over het niet doorgaan van de commissie. `Als je 
voor Zuidas vier keer per jaar een avond uittrekt, dan kun je veel meer dan wanneer het een van de 
punten is op de agenda, ` zegt ze in het Amsterdams Stadsblad van deze week.
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Gemeenteraad akkoord met volgende stap dokontwikkeling Zuidas
De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de voorgestelde aanpak om de begroting voor het 
dokmodel rond te krijgen. De ‘kwartiermaker’ Jan Doets van ING gaat nu de publiek-private ‘NV Zuidas’ 
voorbereiden. Naar verwachting zal begin volgend jaar een definitief besluit worden genomen over het 
aanleggen van het dok. Overigens was de steun van de raad niet unaniem: de SP en Amsterdam Anders/
De Groenen stemden tegen. 
Toch dure woningen op ZuidasToch dure woningen op Zuidas

Boven de ondergrondse snelweg A10-Zuid en railverbindingen komen geen sociale huurwoningen. Om 
het ‘dokmodel’ voor de Zuidas financieel mogelijk te maken ziet de gemeente Amsterdam af van de in 
2002 afgesproken dertig procent in de betaalbare sector. Op wat de ‘flanken’ van de Zuidas genoemd 
worden, de nu al bestaande grond, wordt wel gebouwd voor de minder draagkrachtigen. Hier wordt, als 
het dok gerealiseerd is, vijftien procent in de sociale sector gebouwd. Dat levert in de periode 2015-2020 
ruim 1100 betaalbare woningen op, die daar gebouwd kunnen worden omdat de geluidsoverlast van de 
ringweg A10 dan verdwenen is. Dit blijkt uit het door wethouder Duco Stadig (stedelijke ontwikkeling) 
opgestelde ‘Dokontwikkeling Zuidas’ dat gisteren door de gemeenteraad besproken werd. (Bron: De 
Telegraaf/Woonkrant, 13 april 2005) 
 
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan 

kbericht 13
7 april 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u 
ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

za. 9 april 2005
Parkschoonmaakactie Beatrixpark, aanvang: 14:00 uur, verzamelen bij het basketbalveld. Alle helpende 
handen zijn welkom. 
 
di. 12 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten onder meer 
straatnamen Zuidas, handreiking veiligheid bij bouw Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 13 april 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer dokontwikkeling Zuidas. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 14 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
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do. 14 april 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer projectbesluit Museumkavel, ondergrondse 
waterberging, actie n.a.v. Brinkmanrapport. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. 
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
vr. 15,  za. 16 en zo. 17 april 2005
In het weekend van 15, 16 en 17 april is geen treinverkeer mogelijk in verband met de werkzaamheden op 
station Zuid-WTC en RAI. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. Voor meer 
informatie kijk op www.ns.nl. 
 
zo. 17 april 2005
Feestelijke presentatie van het boek: ‘Het Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark’, van Merel 
Ligtelijn en Ernest Kurpershoek, met dvd ‘Het Paradijs’ van Rob Schröder. Het boek is geschreven in 
opdracht van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Locatie: kantine van het Sint Nicolaas Lyceum, 
Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam. Tijd: 16:00 uur. Kijk ook eens op www.vriendenbeatrixpark.nl 
di. 19 april 2005
Lezing Duco Stadig: een balans van elf jaar wethouderschap. Plaats: Aula van de Universiteit van 
Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. De aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Meer informatie op: http://www.uva.nl/adamreeks. 
 
di. 19 april 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer woonbotenbeleid Jachthavenweg. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

wo. 20 april 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten niet relevant voor 
de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 25 april 2005
Thema-avond: ‘Bomen en de Zuidas’. Het Bewonersplatform Zuidas en de Commissie Ruimtelijke 
Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (ROWOC) organiseren een thema-avond over bomen 
in de Zuidas. Ze zullen voorstellen doen voor een beter bomenbeleid in de Zuidas. Nadere informatie 
volgt. Plaats: De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. 
 
wo. 27 april 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 28 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.do. 28 april 2005
 
 

Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 11 mei 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
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do. 12 mei 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 27 april doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 18 mei 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Deelraad wil toch geen raadscommissie Zuidas
Nadat aanvankelijk een meerderheid van de fracties in ZuiderAmstel zich had uitgesproken vóór het 
instellen van een aparte raadscommissie die zich zou bezighouden met de Zuidas, is het voorstel in de 
raadsvergadering op 5 april alsnog weggestemd. De zaken van de Zuidas komen voortaan in Commissie I  
aan de orde.
Het stadsdeel had voorgesteld dat de nieuwe raadscommissie ook een rol zou krijgen als overleg- en 
informatiekanaal voor bewoners. Het is nog niet bekend hoe het bewonersoverleg over de Zuidas 
vormgegeven gaat worden, nu deze aparte raadscommissie Zuidas niet doorgaat. 
BPZ: “inkorten lijn 5 dupeert talloze gebruikers”BPZ: “inkorten lijn 5 dupeert talloze gebruikers”

Het Bewonersplatform Zuidas heeft op de commissievergadering Verkeer van de centrale stad 
geprotesteerd tegen het opheffen van tram 5 tussen Zuid/WTC en Amstelveen. Lijn 5 zou vanwege de 
bouw van de Noord/Zuidlijn vanaf 2007 worden ingekort.
Het verbaast het BPZ dat aan de inkorting van lijn 5 tot Zuid/WTC in 2007 nauwelijks aandacht wordt 
besteed, terwijl deze maatregel nu juist talloze gebruikers ernstig dupeert. En niet in het minst de 
bewoners rond het Zuidasgebeid die toch al ernstig geplaagd worden door de overlast van twee 
megaprojecten (Zuidas en Noord/Zuidlijn) Hoewel uit ambtelijke bronnen bekend is dat er uitvoerig 
onderzoek gedaan is naar mogelijke omleidingen van lijn 5, wordt daarover in het dIVV-stuk met geen 
enkel woord gerept. Het BPZ vraagt waarom verleggingen via de Strawinskylaan of desnoods via de De 
Boelelaan onmogelijk zijn.
Voor de gebruikers van lijn 5 gaat het immers om een periode van 2007 tot uiterlijk 2020 (!)  dat voor de 
richting Buitenveldert alleen sneltram 51 beschikbaar is. In ieder geval duurt het nog ongelooflijk lang 
voordat metrotreinen van de Noord/Zuidlijn Amstelveen-Westwijk zullen bereiken. Juist omdat te voorzien 
was dat lijn 5 in 2007 de op- en afrit naar en van Zuid/WTC niet meer zou kunnen berijden, had het BPZ op 
een creatieve oplossing van dIVV gerekend. Maar zelfs de situering van het nieuwe eindpunt van lijn 5 is 
nog niet bekend. Bij het alternatief in de vorm van extra sneltram zet het platform vraagtekens, daar er 
nauwelijks voldoende materieel beschikbaar is.
Het bewonersplatform is buitengewoon ontevreden over de voorgestelde amputatie van lijn 5 en verzoekt 
de Raad niet akkoord te gaan. De dalende reizigersaantallen vragen om een ambitieus beleid dat zo snel 
mogelijk zijn vruchten afwerpt en niet pas over vijf of over tien jaar. En daarbij past zeker niet de 
drastische ingreep om een van de drukste lijnen van het hoofdstedelijke net in 2007 een kopje kleiner te 
maken.R
 
aadsleden niet akkoord met inkorten lijn 5
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Niet alleen bewoners en reizigers zijn tegen het inkorten van lijn 5, ook de gemeenteraad gaat niet 
akkoord, zo bleek gisteravond. De meerderheid van de Raadscommissie VVI heeft zich tijdens de 
vergadering op 6 april niet akkoord verklaard met de voorgestelde inkorting van lijn 5. Met name het 
ontbreken van informatie over de bestudeerde bypasses zat de raadsleden erg hoog. De PvdA eiste zelfs 
een onafhankelijk onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden in breder verband. Men miste een heldere 
visie voor de toekomst en vond lijn 5 zo belangrijk dat men een ‘knip’ niet aanvaardbaar vond.
Wethouder Van der Horst zou de raadsleden aanvullende informatie sturen. Hij deelde mee dat het (in zijn 
ogen) tijdelijke eindpunt van lijn 5 op de Strawinskylaan zou komen te liggen. Voorts moest hij op een 
vraag van raadslid Zwart toegeven dat na de ombouw van het traject Zuid/WTC -Amstelveen Westwijk van 
(snel)tramtraject naar volwaardige metro-exploitatie het aantal haltes fors zal verminderen en gerekend 
moet worden op halte-afstanden van rond de 800 meter. 
Raad steunt bouw Zuidas
De gemeenteraad stemt in met een investering in de overbouwing van wegen en sporen op de Zuidas van 
345 miljoen euro. Wethouder Duco Stadig (PvdA) overweegt ook tramlijn 5 ondergronds of bij de De 
Boelelaan op palen te laten rijden.
Politieke partijen in de gemeenteraad zijn daarmee vorige week op hoofdlijnen akkoord gegaan, nog 
voordat duidelijk is of het toenemend autoverkeer in de Zuidas inderdaad voor grote opstoppingen zal 
zorgen.
Hoewel de gemeenteraad formeel in oktober over de investering in de Zuidas beslist, is dat besluit 
feitelijk donderdag door fractiespecialisten genomen.
Op vragen van SP-raadslid Hans Bakker of de gemeenteraad ‘aan de Zuidas vastzit’, antwoordde Stadig: 
“In feite wel. Laten we daar maar duidelijk over zijn”. De SP wil eerst een onderzoek naar mogelijke 
uitbreidingen en nieuwe investeringen in wegen. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 6 april 2005) 
 
Bestuur ZuiderAmstel stelt extra voorwaarden aan dokontwikkeling
In een brief aan wethouder Stadig heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel gemeld dat het 
de ontwikkeling van het Dok in de Zuidas steunt. Wel heeft het stadsdeel een aantal extra wensen naar 
voren gebracht. Deze wensen betreffen onderdelen (‘modules’) van de Zuidas die door Brinkman uit het 
project zijn gehaald om de begroting voor het dok sluitend te maken. Het stadsdeel wil dat er toch iets 
geregeld wordt voor de sociale woningbouw, het Groeifonds Groen en het openbaar vervoer in de Zuidas.
Om te zorgen dat voor de Zuidas het stedelijk afgesproken percentage van 30% sociale woningbouw 
wordt gerealiseerd, stelt het stadsdeel voor een fonds te vormen voor de bouw van goedkope en 
middensegment woningen elders in het stadsdeel, vergelijkbaar met het Groeifonds Groen.
Het stadsdeel verzet zich verder tegen het voorgestelde opheffen van het Groeifonds Groen. Het 
toevoegen van groen en een kwalitatief goede openbare ruimte in een sterk verstedelijkte omgeving 
bieden die omgeving extra kwaliteit die voor de leefbaarheid van het gebied van groot belang is. De 
bijdrage van de fondsen aan de totale Zuidas financiering zijn slechts klein, de voordelen om de fondsen 
in stand te houden veel groter, dus het stadsdeel dringt er met klem op aan om het fonds in elk geval 
deels te handhaven voor zover de voeding ervan vanuit de opbrengsten op het Dok komt.
Het stadsdeel vreest ook dat de openbaar vervoer verbinding van Buitenveldert met het centrum volgens 
het voorstel zal verslechteren. Tramlijn 5 zal vanaf 2007 niet verder rijden dan station Zuid/WTC. Lijn 51 
zal tot 2012 met dubbele frequentie rijden om lijn 5 te vervangen. Als in 2012 de Noord/Zuidlijn wordt 
doorgetrokken naar Amstelveen vervalt ook lijn 51. Dit houdt een verslechtering van de OV-
bereikbaarheid van Buitenveldert in, aangezien de Noord-Zuidlijn minder haltes zal krijgen dan er in de 
huidige situatie zijn. Bovendien heeft de komst van de langere en sneller rijdende Noord-Zuidlijn een 
grotere verkeersonveiligheid in het stadsdeel tot gevolg. Om die verslechtering te beperken vindt het 
stadsdeel dat de verbinding tussen Zuid/WTC en Buitenveldert in elk geval tot voorbij de De Boelelaan 
ondergronds zal moeten worden aangelegd. 
MER Musicaltheater voldoende, wel enkele aanbevelingen
De commissie die het Milieu-onderzoek (MER) voor de bouw van het Musicaltheater beoordeeld heeft, is 
van mening dat het MER voldoende informatie biedt over de milieugevolgen van dit project. De MER-
Commissie vindt een aanvullend onderzoek, waar verschillende buurtgroepen om gevraagd hadden, dan 
ook niet nodig. 
Het MER besteedt voldoende aandacht aan de verwachte verkeersstromen, de toekomstige vraag naar en 
aanbod van parkeerruimte en de kwaliteit van de openbare ruimte in het plangebied. De Commissie heeft 
wel enkele opmerkingen en aanbevelingen op het gebied van parkeren, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
geluid, archeologie en cultuurhistorie, energie en het evaluatieprogramma.Parkeren
Het MER berekent dat per voorstelling circa 500 auto’s bij het theater zullen arriveren. In het 
voorkeursalternatief wordt echter gesproken over een parkeergarage met een capaciteit van ongeveer 
1200 parkeerplaatsen, ook bedoeld voor omliggende panden. Deze omvang wordt niet met een 
berekening onderbouwd. De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming voor de nabije omgeving – 
woningen en kantoren Kop Rivierenbuurt; ontwikkelingen RAI – na te gaan in welke mate de (extra) 



parkeerruimte in de garage van het musicaltheater voorziet in de parkeerbehoefte van de omliggende 
gebouwen en/of de RAI.
Luchtkwaliteit
In de toekomst kunnen zich problemen voordoen met de luchtkwaliteit, stelt het MER. Hoewel deze 
problemen vooral het gevolg zijn van het verkeer op de A10 en niet veroorzaakt worden door de bouw van 
het theater, vindt de commissie dat de gemeente de bouw van het theater zou kunnen aangrijpen om er 
iets aan te doen. De MER-Commissie adviseert om bij het beoordelen van de artikel 19-aanvraag 
(vrijstelling van het bestemmingsplan) in te gaan op alle mogelijke maatregelen om overschrijding van de 
luchtkwaliteitsnormen te verminderen en zonodig met andere partijen in overleg te treden om tot 
verbetering van de luchtkwaliteit te komen.
Geluid
 
 
Volgens het MER zal het bouwen van geluidgevoelige objecten, zoals woningen, rondom het theater 
beperkt mogelijk zijn vanwege de te verwachten geluidsoverlast van de ontsluitingsweg naar het 
Musicaltheater. De Commissie adviseert om bij het vrijstellingsbesluit de voorwaarden voor de 
geluidsgevoelige objecten en eventuele operationele beperkingen voor het theater al zoveel mogelijk 
concreet te benoemen.Het complete MER advies (Nr. 1364) kunt u downloaden onder:
http://www.eia.nl/mer/projecten/index.asp

 
Advies MER over Schiphol-Almere: Naast OV ook beprijzen onderzoeken
Rijkswaterstaat schreef een tijdje geleden in de startnotitie ‘Schiphol-Almere’ dat zij de problemen rond 
deze verbinding willen oplossen door meer wegen aan te leggen. Het Milieucentrum Amsterdam (MCA) 
wees deze plannen al eerder af omdat ‘asfaltuitbreiding’ geen duurzame oplossing biedt. De commissie 
voor de Milieueffectrapportage (MER) heeft Rijkswaterstaat nu ook geadviseerd om de situatie anders aan 
te pakken.Extra OV en beprijzen
De commissie pleit voor het onderzoeken van een:
 
� Nul-alternatief: Onderzoek naar de mogelijkheden van extra openbaar vervoer en andere reële 
maatregelen in plaats van weguitbreiding.
�Nulplus-alternatief: Naast extra openbaar vervoer ook kijken naar mogelijkheden om het autorijden 
duurder te maken door bijvoorbeeld het invoeren van kilometerheffing.
Daarnaast vindt de commissie dat de IJmeer-alternatieven volwaardig moeten worden meegenomen in de 
studie.MCA blij maar kritisch
Het Milieucentrum is erg blij dat de MER commissie pleit voor het meenemen van het openbaar vervoer 
en de invoering van prijsbeleid in de studie. Met MCA is kritisch over het meenemen van IJmeer 
alternatieven, omdat dit een aantasting van het waardevolle gebied betekent.
Meer weten?
Het MER advies (Nr. 1491) kunt u downloaden onder:
http://www.eia.nl/mer/projecten/index.asp

De MCA-reactie op de Startnotitie vindt u op: http://www.milieucentrumamsterdam.nl/verkeer/
27%20jan%202005%20Inspraakreactie%20Startnotitie%20Schiphol-Almere.asp (Bron: Stuifmail, nieuwsbrief 
van het MCA) 
 
Bomen verplaatst in Kop Rivierenbuurt
Op 30 maart 2005 werden in de Kop Rivierenbuurt drie iepen op vrachtwagens getakeld en afgevoerd. Ze 
gaan naar het terrein van de Bomenbank. Zodra de Bomenbank een afnemer heeft gevonden, zullen ze 
naar hun definitieve nieuwe locatie worden gevoerd. De bomen worden verplaatst voor het bouwrijp 
maken van de kavel voor het nieuwe musicaltheater. (www.zuidas.nl) 
 
Nordcapital koopt gebouw Graves
De Duitse vastgoedbelegger Nordcapital heeft het nieuwe kantoorgebouw van de architect Michael 
Graves op Mahler4 gekocht voor 54 miljoen euro. Het Graves-gebouw is een ontwikkeling van het 
Mahler4-consortium waarin G&S, Fortis Vastgoed en ING Real Estate verdeemoedigd zijn. Het gebouw telt 
10.000 m2 en wordt in september 2006 opgeleverd. Het kantoorgebouw krijgt 8 verdiepingen en wordt 
uitgevoerd in rode baksteen. De architect liet zich inspireren door de Amsterdamse bouwstijl van de jaren 
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dertig. Het Graves-gebouw is voor tien jaar verhuurd aan de internationale advocatenfirma Baker & 
McKenzie. (www.zuidas.nl) 
 
Eerste gebouw Mahler4 opgeleverd
Aan de Zuidas is onlangs het eerste gebouw van Mahler4 opgeleverd: Viñoly, genoemd naar de architect 
ervan, Rafael Viñoly. De strakke kantoortoren valt vooral op vanwege de snijlijnen in de gevel. De 
onderste etages zijn in gebruik bij het notariskantoor Boekel De Nerée, de rest van de 25 etages wordt 
spoedig opgeleverd. (Het Parool, 30 maart 2005) 
 
Uw bijdragen voor het volgen

kbericht 12
31 maart 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. 
De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost 
voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak 
kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of 
via nummer 5464335 of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 31 maart 2005

Inspraakavond over het Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. Plaats: Stadhuis, 
Amstel 1, zaal 0239. aanvang: 19:30 uur. 
 
 
di. 5 april 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer instellen commissie IV Zuidas. Eenieder is van 
harte uitgenodigd.
Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
wo. 6 april 2005

Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten onder meer zuidelijke 
beëindiging Noord/Zuidlijn. Zie ook elders in dit Weekbericht. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
za. 9 april 2005

Parkschoonmaakactie Beatrixpark, aanvang: 14:00 uur, verzamelen bij het basketbalveld. Alle helpende 
handen zijn welkom. 
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di. 12 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

do. 14 april 2005

Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
do. 14 april 2005
Bewonersplatform Zuidas.
Agendapunten onder meer projectbesluit Museumkavel, ondergrondse waterberging, actie n.a.v. 
Brinkmanrapport. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open 
om 19:00 uur. 
 
 
vr. 15,  za. 16 en zo. 17 april 2005
In het weekend van 15, 16 en 17 april is geen treinverkeer mogelijk in verband met de werkzaamheden op 
station Zuid-WTC en RAI. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. Voor meer 
informatie kijk op www.ns.nl. 
 
 
zo. 17 april 2005
Feestelijke presentatie van het boek: ‘Het Beatrixpark
, kroniek van een Amsterdams stadspark’, van Merel Ligtelijn en Ernest Kurpershoek, met dvd ‘Het 
Paradijs’ van Rob Schröder. Het boek is geschreven in opdracht van de vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark. Locatie: kantine van het Sint Nicolaas Lyceum, Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam. Tijd: 
16:00 uur. Kijk ook eens op www.vriendenbeatrixpark.nl 
 
di. 19 april 2005

Lezing Duco Stadig: een balans van elf jaar wethouderschap. Plaats: Aula van de Universiteit van 
Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. De aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Meer informatie op: http://www.uva.nl/adamreeks. 
 
 
di. 19 april 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer woonbotenbeleid Jachthavenweg. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

ma. 25 april 2005

Thema-avond: ‘Bomen en de Zuidas’. Het Bewonersplatform Zuidas en de Commissie Ruimtelijke 
Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (ROWOC) organiseren een thema-avond over bomen 
in de Zuidas. Ze zullen voorstellen doen voor een beter bomenbeleid in de Zuidas. Nadere informatie 
volgt. Plaats: De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. 
 
 
di. 17 mei 2005
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Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
do. 23 juni 2005

Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
 
di. 19 juli 2005

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!
 
 
 
 
Vooraankondiging Thema-avond: ‘Bomen en de Zuidas’
Het Bewonersplatform Zuidas en de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert (ROWOC) organiseren een thema-avond over bomen in de Zuidas. Ze zullen voorstellen 
doen voor een beter bomenbeleid in de Zuidas. Nadere informatie volgt. Plaats: De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
 
 
Raadsleden spreken over Brinkmanrapport

Gisteravond hebben de leden van de raadscommissies van de centrale stad en ZuiderAmstel vergaderd 
over de bevindingen van Elco Brinkman over het dokmodel. Wethouder Stadig vertelde dat een 
‘kwartiermaker’ een jaar de tijd krijgt voor verder onderzoek. De definitievee beslissing over het dokmodel 
valt in 2006.
De meeste fracties vonden het dok een mooi plan, maar maakten zich wel zorgen over de financiële 
risico’s. Zo zouden de bijdragen van het ROA en de provincie aan het dokmodel nog niet zeker zijn. Alleen 
de SP liet weten dat het dok te duur is, en dat ze tegen zal stemmen.
Verder maken verschillende politici zich zorgen over het beperken van de hoeveelheid sociale 
woningbouw in de Zuidas. Ook stelden raadsleden vragen over het verder volbouwen van de ‘flanken’ van 
de Zuidas. Wethouder Stadig bleef onduidelijk over de vraag of ‘Brinkman’ leidt tot een verdere toename 
van het aantal vierkante meters in de Zuidas. 
 
 
Zuidelijk deel van lijn 5 opgeheven in 2007
Vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn kan tram 5 vanaf 2007 niet meer vanaf de Beethovenstraat naar 
station Zuid/WTC rijden. Hoewel dit probleem al sinds het jaar 2000 bekend is bij het projectbureau 
Noord/Zuidlijn, zijn er geen plannen gemaakt voor een tijdelijke omleidingsroute van tram 5. Dit betekent 
dat lijn 5 vanaf 2007 zal worden ingekort en alleen nog zal rijden tussen het Centraal Station en Zuid/WTC. 
Als compensatie zullen er wel extra sneltrams worden ingezet tussen RAI en Amstelveen Centrum.
Uiteindelijk wil de gemeente Amsterdam de Noord/Zuidlijn laten doorrijden naar Amstelveen. Tram 5 komt 
dan helemaal niet meer terug in Amstelveen en Buitenveldert. Stadsdeel ZuiderAmstel zou graag een 
tramlijn naar het Gelderlandplein zien. Van deze plannen staat nog niet vast of en wanneer ze worden 
uitgevoerd.



Op 6 april bespreekt de raadscommissie Verkeer en Vervoer het voorstel voor de zuidelijke beëindiging 
van de Noord/Zuidlijn. 
Reactie Wijkraad Zuid-West
Reactie Wijkraad Zuid-West
 

De Wijkraad Zuid-West heeft grote bezwaren tegen de opheffing van een deel van lijn 5. Zij pleit ervoor om 
het zuidelijke deel van de Noord/Zuidlijn pas definitief aan te leggen als het Dok- of Dijkmodel van de 
Zuidas wordt aangelegd. De Noord/Zuidlijn zou dan voorlopig kunnen rijden tot aan station RAI. Dit 
bespaart veel geld voor de aanleg van een stuk metro dat enkele jaren later misschien weer moet worden 
afgebroken, denkt de wijkraad. Tram 5 en de Amstelveenlijn kunnen dan voorlopig gewoon blijven rijden.
De Wijkraad Zuid-West verzet zich tegen het ‘uitkleden’ van het fijnmazige OV-net in Amsterdam-Zuid, 
door het mogelijk opheffen van trams 2, 5, 6, 16 en 24, meldt zij in een inspraakreactie. 
 
 
GVB heft dertien lijnen op
Het vervoerbedrijf GVB wil vier tramlijnen en negen buslijnen in Amsterdam opheffen. Dat is het gevolg 
van nieuwe eisen van het regionale bestuursorgaan ROA.
Volgens het hoofd planning van het GVB zijn de tramlijnen 6, 14, 16 en 25 en de buslijnen 29, 36, 39, 46 68, 
222, 223, 245 en 247 niet langer te handhaven. Er is geen geld meer voor, omdat het ROA meer de nadruk 
wil leggen op de hoofdlijnen in de stad, waarop frequenter gereden zal moeten worden. De bedreigde 
lijnen maken deel uit van ‘het ontsluitende net’, dat ervoor zorgt dat buurten en wijken aangesloten zijn 
op het hoofdnet.
In juli neemt het ROA een besluit over de plannen van het GVB. Die zijn de komende tijd onderwerp van 
inspraak. (Bron: Het Parool, 31 maart 2005) 
Bouw researchcentrum Cancer Center Amsterdam (CCA)
Bouw researchcentrum Cancer Center Amsterdam (CCA)
 

Op woensdag 30 maart ondertekenden Elmer Mulder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU 
medisch centrum, en Duco Adema, portefeuillehouder van stadsdeel ZuiderAmstel, de 
grondovereenkomst voor de bouw van een tijdelijk oncologische researchcentrum. Het gebouw komt te 
staan tussen de polikliniek van het VU medisch centrum en de afslag van de Rijksweg 10. De opening 
wordt reeds verwacht in september 2005. Deze plek is tijdelijk, want CCA verhuist na vijf jaar naar het nu 
nog te bouwen Onderzoeksgebouw. Het stadsdeel heeft de tijdelijke plek om niet in gebruik gegeven. 
(Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel, VUMC) 
 
 
Garagedak inzetten als actieve waterberging
Gebruik van het garagedak als waterberging is bij de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas een punt 
van overweging. Ruim vier jaar na de ontwikkeling van de Parkgarage lijkt het concept van BAM 
Utiliteitsbouw alsnog aan te slaan. (Bron: Cobouw, 31 maart 2005)

Aanvullingen op of berichten voor dit WEE

richt 11
24 maart 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u 
ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
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Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 30 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten onder meer 
Dokontwikkeling Zuidas (bespreking Brinkmanrapport). Zie voor de agenda en het downloaden van de 
relevante stukken: http://www.amsterdam.nl/asp/get.asp?
ItmIdt=00001474&SitIdt=00000002&VarIdt=00000001. Plaats: Boekmanzaal. Inspreken: zie boven. 
Aanvang: 19:30 uur. 
 
wo. 30 maart 2005
Uiterste datum voor inspraak op Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. U kunt 
het programma van eisen inzien en erop reageren op de internetsite www.ivv.amsterdam.nl of op het 
stadhuis, stadsdeelkantoren en Nieuwevaart 5-9. U kunt een brief sturen aan dIVV, afdeling Strategie en 
Beleid, t.a.v. Mensina van Dijk, Antwoordnummer 39319, 1090 WC Amsterdam of per e-mail 
inspraak@ivv.amsterdam.nl. 
 
do. 31 maart 2005
Inspraakavond over het Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. Plaats: Stadhuis, 
Amstel 1, zaal 0239. aanvang: 19:30 uur. 
 
di. 5 april 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer instellen commissie IV Zuidas. Eenieder is van 
harte uitgenodigd. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 12 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

do. 14 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 14 april 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 30 maart doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
vr. 15,  za. 16 en zo. 17 april 2005
In het weekend van 15, 16 en 17 april is geen treinverkeer mogelijk in verband met de werkzaamheden op 
station Zuid-WTC en RAI. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. Voor meer 
informatie kijk op www.ns.nl. 
 
zo. 17 april 2005
Feestelijke presentatie van het boek: ‘Het Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark’, van Merel 
Ligtelijn en Ernest Kurpershoek, met dvd ‘Het Paradijs’ van Rob Schröder. Het boek is geschreven in 
opdracht van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Locatie: kantine van het Sint Nicolaas Lyceum, 
Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam. Tijd: 16:00 uur. Kijk ook eens op www.vriendenbeatrixpark.nl 
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di. 19 april 2005
Lezing Duco Stadig: een balans van elf jaar wethouderschap. Plaats: Aula van de Universiteit van 
Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. De aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Meer informatie op: http://www.uva.nl/adamreeks. 
 
di. 19 april 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer woonbotenbeleid Jachthavenweg. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Raadscommissies bespreken Brinkmanrapport
Op woensdag 30 maart zullen de raadscommissies van de centrale stad en ZuiderAmstel spreken over de 
aanbevelingen van de heer Brinkman over de haalbaarheid van het dokmodel en over de gevolgen voor 
Amsterdam. Het Bewonersplatform is bang dat de nu voorgestelde maatregelen ten koste zullen gaan van 
omwonenden, toekomstige Zuidasbewoners en openbaarvervoerreizigers. 
Meer bouwen aan de randen van de Zuidas
Een van de maatregelen die Brinkman voorstelt is meer bouwen in de zogenaamde flanken van de Zuidas. 
Met de hogere grondopbrengsten worden de gaten in begroting van het dok deels gedicht. Het 
Bewonersplatform verwacht hiervan meer overlast van hoogbouw en verkeer voor de aangrenzende 
buurten.Het Bewonersplatform roept alle leden op om deze commissievergadering op de publieke tribune 
bij te wonen. Zie voor de agenda en het downloaden van de relevante stukken:
http://www.amsterdam.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00001474&SitIdt=00000002&VarIdt=00000001. Plaats: 
Boekmanzaal. Inspraak aanmelden: zie boven. Aanvang: 19:30 uur.
 
Perronverlenging Zuid-WTC begonnen
Enkele weken geleden is Prorail begonnen met de langverwachte verlenging van het perron op station 
Zuid-WTC. Vanaf eind 2005 is er plaats voor langere treinen van NS en ook station RAI verlengt ProRail de 
perrons.
Al geruime tijd is station Zuid/WTC een station in beweging. De afgelopen jaren is er veel vastgoed 
ontwikkeld, waardoor het aantal treinreizigers gestaag is gegroeid. Deze trend zet zich de komende tien 
jaar voort. NS verwacht dat rond 2020 het aantal treinreizigers is toegenomen van 15.000 naar 90.000.
In 2005 groeit het aantal treinreizigers op station Zuid-WTC fors ten opzichte van 2001. Om deze 
toenemende stroom reizigers op te vangen, rijdt NS vanaf eind 2005 met treinen op maximale lengte. Het 
perron moet vanaf die tijd dus plaats bieden aan treinen met 12 rijtuigen. Om dit te faciliteren verlengt 
ProRail het perron met 90 meter in de richting van Duivendrecht. Liften en roltrappen moeten ook meer 
passagiers kunnen verwerken, daarom wordt de stationshal aangepast, komt er een nieuwe lift, een 
bredere trap en een extra roltrap. Er komt ook een trap naar de Beethovenstraat.
Ook op station RAI wordt het perron verlengd voor de extra lange treinen die de NS inzet bij grote 
evenementen in de RAI.
Na 2006 groeit het treinverkeer nog verder. NS verwacht in 2007 rond de 35.000 reizigers. In 2006 is de 
Utrechtboog gereed. Dit geeft reizigers een directe verbinding tussen Utrecht, Zuid-WTC en Schiphol, 
zonder overstap in Duivendrecht. Eind 2005 wordt het station verder uitgebreid met een tweede perron 

http://www.amsterdam.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00001474&SitIdt=00000002&VarIdt=00000001
http://www.amsterdam.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00001474&SitIdt=00000002&VarIdt=00000001


zodat de verwachte groei ook in de toekomst gefaciliteerd kan worden. De bouw van dit perron is eind 
2006 gereed.
In het weekend van 15, 16 en 17 april is geen treinverkeer mogelijk in verband met de werkzaamheden op 
station Zuid-WTC en RAI. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. Voor meer 
informatie kijk op www.ns.nl.
Kijk voor de actuele planning op www.prorail.nl/zuidwtc.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkzaamheden of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? 
Neem dan contact op met ProRail, Esther van Engelen (JCW), Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, 
030-2358410, esther.vanengelen@prorail.nl.  
Inspraak parkeren in ZuiderAmstel
Voor de drie buurten van ZuiderAmstel wordt per januari 2006 nieuw parkeerbeleid voorgesteld. De 
volledige nota met daarin het voorgestelde beleid kunt u tot 1 mei a.s. downloaden via de website van het 
stadsdeel. U kunt schriftelijk reageren vóór 1 mei aanstaande. Stuurt u uw reactie naar: stadsdeel 
ZuiderAmstel, Postbus 74019, 1070 BA, Amsterdam, onder vermelding van ‘Parkeren’. U kunt ook e-
mailen: parkeren@zuideramstel.amsterdam.nl

Voor elk van de drie buurten wordt een aparte inspraakavond georganiseerd. Voor alle avonden geldt dat 
de zaal opengaat om 19.00 uur, aanvang half acht. De avond eindigt om circa 21.30 uur.
• Rivierenbuurt: dinsdag 29 maart, stadsdeelkantoor President Kennedyplantsoen 1-3
• Buitenveldert: woensdag 30 maart, Vrije Universiteit, zaal 04A-00, hoofdgebouw, De Boelelaan 1117.
• Prinses Irenebuurt/Zuidas: maandag 4 april, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.
Meer informatie vindt u op http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=2814. 
 
Dag en nacht OV-fietsen huren bij station Amsterdam Zuid WTC
Pashouders kunnen weer OV-fietsen huren bij station Amsterdam Zuid WTC. De stallinghouder was in 
april 2004 gestopt met de OV-fiets en is eind 2004 helemaal gestopt met de stalling. De gemeente 
Amsterdam heeft nu op het Zuidplein naast het station een bewaakte stalling (’Locker’) geopend. Die is 
dag en nacht open. Daar zijn sinds kort OV-fietsen te huur. Amsterdam Zuid WTC is dus de eerste 
bewaakte huurlocatie waar pashouders zeven dagen per week 24 uur per dag OV-fietsen kunnen huren. 
(Bron: OV-fietsnieuws, maart 2005) 
 
Concept PvE Amsterdams OV: Meer aandacht voor verbindende lijnen
De eisen die het ROA stelt aan het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam voor de 
volgende concessieperiode beogen dat het aangeboden openbaar vervoer de drukke verbindingen 
opzoekt. Het verbindende net zal in de kern bestaan uit het netwerk van tram en metro, aangevuld met 
een aantal verbindende bus- en tramlijnen die vanuit de buitenwijken direct naar het centrum rijden.
Belangengroepen van reizigers willen juist dat het fijnmazige ov-net behouden blijft, dat er geen 
tramlijnen verdwijnen en dat de huidige normen voor afstanden tot de haltes van kracht blijven. Ze vinden 
de voorgestelde wijzigingen slecht voor de reiziger. (Bron: Persbericht Regionaal Orgaan Amsterdam, 
Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden) 
 
Nachtwerk Europaplein op dinsdag 29 en woensdag 30 maart
De nieuwe rioleringsbuis die aangelegd wordt in de middenberm van het Europaplein moet met 
dwarsverbindingen aangesloten worden op het bestaande rioleringssysteem. Hiervoor moet de riolering 
de rijweg oversteken: vanaf de middenberm Europaplein richting de ventweg en vanaf de middenberm 
Europaplein richting de RAI. De oversteken worden gemaakt ter hoogte van de groene bouwkeet.
Het maken van deze oversteken gebeurt ’s nachts op 29 en op 30 maart. Er wordt gewerkt van 20.00 tot 
05.30 uur. Het werk zal enige geluidshinder veroorzaken.
Voor deze werkzaamheden geldt de volgende omleidingroute: Het verkeer komend vanaf de 
Europaboulevard richting de Scheldestraat wordt in de nacht van 29 op 30 maart omgeleid via de 
Rooseveltlaan, de Maasstraat en de Churchilllaan.
Het verkeer komend vanaf de Ferdinand Bolstraat richting Europaplein wordt in de nacht van 30 op 31 
maart omgeleid via de Churchilllaan, de Maasstraat en de Rooseveltlaan.
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? U kunt contact opnemen met Marleen Pieper, 
projectbegeleider voor station Europaplein, of met één van de andere medewerkers van het 
Informatiepunt Noord/Zuidlijn. Ook kunt u kijken op de website of een e-mail sturen.
Adres: Stationsplein 7, 1012 AB Amsterdam
Telefoon: (020) 470 40 70
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E-mail: info.noordzuidlijn@ivv.amsterdam.nl
Website: www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer da

kbericht 10
17 maart 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u 
ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

vr. 18 maart 2005
Officiële opening kunstproject Landfall. Locatie: Gustav Mahlerplein. Om 15.00 uur: officiële opening van 
het kunstwerk door Duco Stadig, wethouder van de Gemeente Amsterdam en Duco Adema, wethouder 
van het stadsdeel ZuiderAmstel en wandeling met de twee kunstenaars langs 3 billboards in de buurt van 
het Gustav Mahlerplein. Daarna toespraak door Simon den Hartog, supervisor Beeldende Kunst Zuidas, 
lezing met documentairebeelden van Surtsey, nawoord en borrel in auditorium WTC. Landfall zal tot juni 
2006 te zien zijn op tien verschillende locaties in de Zuidas.
Voor meer informatie: www.virtueel-museum.nl, www.landfall-project.info (vanaf 18 maart 2005), www.zuidas.nl 
vr. 18 maart 2005
Vergadering OuderenAdviesRaad ZuiderAmstel. Plaats: raadzaal stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3, aanvang 9.30 uur. Bent u 50+ en heeft u belangstelling voor de OAR, dan bent u 
van harte welkom. 
 
za. 19 maart 2005
In de nacht van zaterdag op zondag wordt in de RAI het dance event  ‘In Qontrol’ gehouden. Verschillende 
aangrenzende buurten worden afgezet voor autoverkeer om parkeeroverlast tegen te gaan. Mocht u 
tijdens het evenement toch overlast ondervinden, dan kunt u dat doorgeven aan de politie op nummer 
0900-8844. (Bron: stadsdeel ZuiderAmstel). 
 
wo. 23 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer voorbereiding van het bestemmingsplan Kop 
Rivierenbuurt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 30 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 30 maart 2005
Uiterste datum voor inspraak op Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. U kunt 
het programma van eisen inzien en erop reageren op de internetsite www.ivv.amsterdam.nl of op het 
stadhuis, stadsdeelkantoren en Nieuwevaart 5-9. U kunt een brief sturen aan dIVV, afdeling Strategie en 
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Beleid, t.a.v. Mensina van Dijk, Antwoordnummer 39319, 1090 WC Amsterdam of per e-mail 
inspraak@ivv.amsterdam.nl. 
 
do. 31 maart 2005
Inspraakavond over het Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. Plaats: Stadhuis, 
Amstel 1, zaal 0239. aanvang: 19:30 uur. Graag telefonisch aanmelden via 020-5565259. 
 
di. 5 april 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer instellen commissie IV Zuidas. Eenieder is van 
harte uitgenodigd. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 12 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

do. 14 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 14 april 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 30 maart doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
zo. 17 april 2005
Feestelijke presentatie van het boek: ‘Het Beatrixpark, kroniek van een Amsterdams stadspark’, van Merel 
Ligtelijn en Ernest Kurpershoek, met dvd ‘Het Paradijs’ van Rob Schröder. Het boek is geschreven in 
opdracht van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Locatie: kantine van het Sint Nicolaas Lyceum, 
Prinses Irenestraat 21 te Amsterdam. Tijd: 16:00 uur. Kijk ook eens op www.vriendenbeatrixpark.nl 
di. 19 april 2005
Lezing Duco Stadig: een balans van elf jaar wethouderschap. Plaats: Aula van de Universiteit van 
Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam. De aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Meer informatie op: http://www.uva.nl/adamreeks. 
 
di. 19 april 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer woonbotenbeleid Jachthavenweg. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
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Zorgen om plannen Museumgebied
De Fietsersbond, de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg, de Vrienden van het Beatrixpark en het 
Bewonersplatform Zuidas hebben bezorgd gereageerd op de plannen voor het Museumgebied in de 
Zuidas. De groepen doen ook suggesties voor verbetering van de plannen. Hieronder een samenvatting 
van de reacties. De complete teksten zijn beschikbaar via het secretariaat van het Bewonersplatform 
(6449936, bpz@wocbuitenveldert.nl) of bij de groeperingen zelf.De vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
en het Bewonersplatform Zuidas menen dat het opvoeren van het volume van het eerder afgesproken 
maximum van 77.000 vierkante meter naar maximaal 87.000 vierkante meter niet op deze plek past. Verder 
vindt de vereniging dat eerst duidelijkheid moet komen over de eigendomsverdeling van de gronden en 
de toekomst van het Nicolaaslyceum, voordat er plannen voor de bouw van het Designmuseum en andere 
gebouwen worden gemaakt. Voor de parkvrienden blijft groen-voor-rood-uitruil (het te bebouwen parkdeel 
moet worden gecompenseerd door evenveel grond aan het park toe te voegen) een harde eis. Het park 
mag ook niet gebruikt worden als opslagterrein of aanvoerweg tijdens de bouw. De Vrienden van het 
Beatrixpark menen verder dat als alle plannen voor de museumkavel doorgaan, er geen ruimte meer is 
voor een derde afslag door of onder het park.
Meer informatie en contactgegevens van de Vrienden van het Beatrixpark vindt u op 
www.vriendenbeatrixpark.nl.
De Fietsersbond vindt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het belang van de oost-
westfietsroute ‘De Groene Zoom’. Deze snelle en grotendeels kruisingsvrije route is erg belangrijk voor 
de bereikbaarheid van de Zuidas per fiets, en biedt een belangrijk alternatief voor vervoer per auto, vindt 
de bond. De Fietsersbond vraagt om het duidelijk vastleggen van de randvoorwaarden en kwaliteitseisen 
voor deze route binnen het plangebied. De Fietsersbond wil dat de route blijft aansluiten op het tunneltje 
onder de Beethovenstraat en dat de route niet doorsneden wordt door inritten van parkeergarages. Ook 
de vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg en de vrienden van het Beatrixpark willen de bestaande 
fietsverbinding behouden.
Meer informatie en contactgegevens van de Fietsersbond vindt u op www.fietsersbond.nl/amsterdam.
De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg (VBP) wijst op een sluipende toename van het 
bouwvolume in het plangebied. Ze vindt dat juist een lagere dichtheid gewenst is voor een goede 
aansluiting tussen de Zuidas en de bestaande stad. Voor de aanheling van Zuid en Buitenveldert zou 
langs de Beethovenstraat een sociaal veilige route moeten komen. De bouw van woningen langs de 
Beethovenstraat zou hieraan kunnen bijdragen, stelt de vereniging. Tenslotte maakt de VBP zich zorgen 
over het gebrek aan samenhang en afstemming tussen dit project en ontwikkelingen als het dok, de 
Noord/Zuidlijn, het busstation, en het verleggen van lijn 5.
Meer informatie en contactgegevens van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg vindt u op 
www.irenebuurt.nl.
 
 
Gemengde stad; dure stad
Aan de bouw van sociale woningbouw op het dok van de Zuidas hangt een bijzonder prijskaartje. De in 
Amsterdam gebruikelijke dertig procent is alleen mogelijk als de gemeente 66 miljoen euro extra betaalt. 
De beslissing daarover hoeft pas over tien jaar te worden genomen. Het voorstel van Brinkman gaat uit 
van alleen sociale woningbouw aan de flanken van het dok. (Bron: nul20, maart 2005) 
 
Inspraak Mirandabuurt bij startnotitie MER Spitsstroken A10
De Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft gereageerd op de startnotitie voor het onderzoek naar de 
milieueffecten van de aanleg van spitsstroken op de A10-zuid. De vereniging vindt dat de buurt gebaat is 
bij elke mogelijke verbetering wanneer het gaat om geluidsoverlast, luchtverontreiniging en veiligheid. Ze 
vragen aandacht voor een aantal noodzakelijke uitgangspunten voor de milieueffectstudie.
1. Onderzoek naar het effect van uitbreiding van de OV capaciteit op de filevorming A10 zuid in relatie tot 
de noodzaak om spitsstroken in te voeren.
2. Naast berekening van de toekomstige ontwikkelingen van de verkeersstromen in relatie tot de 
luchtverontreiniging dient er een nulmeting plaats te vinden op meerdere plaatsen op de A10 zuid als 
uitgangspunt om de effecten van de uitvoering van het plan spitsstroken te kunnen bepalen.
3. De invloed van de milieueffecten van het nog te bouwen musicaltheater van Joop van den Ende en met 
name de effecten van de extra verkeersstroom moeten in het onderzoek worden meegenomen.
4. Welke oplossingen dienen er gevonden te worden voor ongehinderd verkeer van ambulance en 
brandweer als de spitsstroken in functie zijn?
5. Ten aanzien van de gehele in het plan beschreven problematiek dient onderzoek te worden gedaan naar 
hoe de situatie is bij invoering van een maximum snelheid van 80 km per uur. Misschien zijn spitsstroken 
dan niet eens nodig.
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6. Waarom nu geen onderzoek naar geluidshinder? Wat is het effect van verschillende soorten asfalt? 
 
Reactie Milieudefensie op startnotitie MER spitsstroken
Ook de vereniging Milieudefensie heeft gereageerd op de startnotitie voor de MER spitsstroken. 
Milieudefensie wil in het onderzoek meer aandacht voor de mogelijkheden om het autoverkeer te 
verminderen, naar de verkeersaantrekkende werking van de spitsstroken en de milieugevolgen hiervan, 
beter onderzoek naar fijn stof en stikstofoxide en lawaai, en meer onderzoek nar de verkeersveiligheid. 
Ook pleit de vereniging voor het snel invoeren van een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. 
 
Bouwplannen ROC
Van het nieuwe gebouw van het ROC, dat moet verrijzen aan de Europaboulevard en tegenover het 
nieuwe theater van Joop van den Ende, is al een proeve van een maquette gemaakt. Inmiddels is ook de 
projectontwikkelaar bekend. Het nieuwe gebouw omvat 30.000 vierkante meter, waarvan ca. 20.000 m2 
voor onderwijs en 10.000 m2 voor andere functies. Op de Zuidas komt eveneens de vmbo-
horecavestiging. Het publiek dat straks naar het theater van Joop van den Ende gaat, komt langs de 
school. Een prachtige gelegenheid om het onderwijs te etaleren, vindt het ROC. Met Joop van den Ende is 
men in gesprek over de mogelijkheden om meer samen te werken. Het programma van eisen voor het 
gebouw is klaar. Als het ROC een architect heeft gevonden, kan de bouw beginnen. (Bron: ROCactueel, 
maart 2005) 
 
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blij

Bkbericht 9
10 maart 2005
Algemene informatie: 
 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 10 maart 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer Maaiveldontwerp Gershwin, Musicaltheater, 
Museumgebied, Roeskestraat. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 10 maart 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer bestemmingsplan Jachthavengebied en naamgeving straten Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

ma. 14 maart 2005
Uiterste datum voor reacties op Startnotitie MER spitsstroken A10. Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, 
Spitsstroken A4 en A10, Postbus 30316, 2500 CH Den Haag, of via www.inspraakvenw.nl. Aanvragen 
Startnotitie via 023-5301810. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de Infodesk Rijkswaterstaat, nummer 
023-5301401. 
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di. 15 maart 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer woonbotenbeleid Jachthavenweg. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

wo. 16 maart 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten onder meer 
beleidskader hoofdnetten. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 16 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten onder meer 
voordracht aan de gemeenteraad inzake voorbereiding bestemmingsplan Kop Rivierenbuurt, plannen 
Dokmodel. Plaats en inspreken: zie boven. Aanvang: 19:30 uur. 
 
wo. 16 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op concept Projectbesluit Museumgebied. Dit document ligt ter 
inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. 
Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer 
informatie bij de projectgroep, telefoon 5529649. 
 
za. 19 maart 2005
In de nacht van zaterdag op zondag wordt in de RAI het dance event  ‘In Qontrol’ gehouden. Verschillende 
aangrenzende buurten worden afgezet voor autoverkeer om parkeeroverlast tegen te gaan. Mocht u 
tijdens het evenement toch overlast ondervinden, dan kunt u dat doorgeven aan de politie op nummer 
0900-8844. (Bron: stadsdeel ZuiderAmstel). 
 
wo. 23 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 30 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 30 maart 2005
Uiterste datum voor inspraak op Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. U kunt 
het programma van eisen inzien en erop reageren op de internetsite www.ivv.amsterdam.nl of op het 
stadhuis, stadsdeelkantoren en Nieuwevaart 5-9. U kunt een brief sturen aan dIVV, afdeling Strategie en 
Beleid, t.a.v. Mensina van Dijk, Antwoordnummer 39319, 1090 WC Amsterdam of per e-mail 
inspraak@ivv.amsterdam.nl. 
 
do. 31 maart 2005
Inspraakavond over het Programma van Eisen openbaar vervoer Amsterdam 2006-2012. Plaats: Stadhuis, 
Amstel 1, zaal 0239. aanvang: 19:30 uur. Graag telefonisch aanmelden via 020-5565259. 
 
die. 5 april 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer instellen commissie IV Zuidas. Eenieder is van 
harte uitgenodigd. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 12 april 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

http://www.amsterdam.nl/contents/pages/00001404/r3rbrzaskoprbvb2005233.pdf
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do. 14 april 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 14 april 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 30 maart doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
do. 19 april 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten: onder meer woonbotenbeleid Jachthavenweg. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.

di. 17 mei 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 23 juni 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer Projectbesluit Museumkavel (onder voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
di. 19 juli 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer Projectbesluit Fred. Roeskestraat (onder 
voorbehoud). Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Raadsleden willen aparte Zuidascommissie
Na een flinke discussie is in raadscommissie I van ZuiderAmstel besloten om een nieuwe 
raadscommissie in te stellen. Deze zal zich bezighouden met de Zuidas. Deze commissie moet ervoor 
zorgen dat de raadsleden van ZuiderAmstel beter op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de 
Zuidas. Ook bewoners kunnen via deze commissie informatie krijgen over de Zuidas. Het 
Bewonersplatform Zuidas is voorstander van zo’n commissie en hoopt dat de raadsleden hierdoor beter 
in staat zullen zijn de belangen van ZuiderAmstel te behartigen.
Sommige raadsleden twijfelden echter aan het nut van een aparte Zuidascommissie, omdat ze van 
mening zijn dat het stadsdeel toch weinig te vertellen heeft over de Zuidas. Anderen vonden het te duur. 
Uiteindelijk vond een meerderheid het toch een goed idee. Komende raadsvergadering, op 5 april, zal 
naar het zich laat aanzien de raadcommissie IV Zuidas worden ingesteld. Eenieder is van harte 
uitgenodigd. 
 
GroenLinks wil plannen Dokmodel in raad bespreken
Het raadslid Maarten van der Meer (GroenLinks) heeft gevraagd om de besluitvorming rond het Dokmodel 
van de Zuidas in de eerstvolgende raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling te bespreken. Hij wil er 
zeker van zijn dat de gemeenteraad het laatste woord heeft over mogelijke aanpassingen in het 
dokmodel, zoals die door de heer Brinkman zijn voorgesteld. Hij wil voorkomen dat de raad straks een 
‘dichtgespijkerd plan’ voorgelegd krijgt. De commissie vergadert op 16 maart vanaf half acht ’s avonds. 
 
Inspraakavond Museumkavel
Op woensdag 2 maart hield het Projectbureau Zuidas een inspraakavond over het projectbesluit 
Museumgebied. De gemeente presenteerde hier de hoofdlijnen van de plannen voor de bouw van twee 
musea, kantoren, woningen en voorzieningen langs de Beethovenstraat aan de rand van het Beatrixpark, 
ongeveer op de plek van het Nicolaaslyceum.  Hierna konden burgers reageren op de plannen. De 
directeur van het Nicolaaslyceum liet weten dat zijn school niet naar de Roeskestraat wil, maar in de 
buurt van de huidige vestiging wil blijven.

mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
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De Bewonersvereniging Beethovenstraat-Parnassusweg wees erop dat de het hele museumplan nog niet 
in relatie tot de rest van de Zuidas is beoordeeld door de gemeenteraad. De bewonersvereniging en de 
vereniging Vrienden van het Beatrixpark vroegen waarom de museumplannen zoveel haast hebben dat er 
met een vrijstelling van het bestemmingsplan gewerkt moet worden. Ook maken ze zich zorgen over de 
opeenhoping van projecten in dit deel van de Zuidas.
Verder vroeg de bewonersvereniging om een sociaal veilige noord-zuidroute langs de Beethovenstraat 
voor het langzaam verkeer. De Fietsersbond vroeg meer aandacht voor de doorgaande oost-westroute 
voor fietsers. Inritten van parkeergarages moeten deze fietsroute niet doorsnijden, vindt de bond.
Tot 16 maart ligt het projectbesluit ter inzage. In mei bespreekt het DB van ZuiderAmstel het plan en de 
reacties. Naar verwachting zal de raadscommissie het projectbesluit op 23 juni behandelen, gevolgd door 
de stadsdeelraad op 19 juli.

MER slankt verder af dan gezond is
Het kabinet schiet door in de versobering van de procedures voor milieueffectrapportage (MER). 
Milieuaspecten zullen worden genegeerd om later in de rechtszaal alsnog aandacht op te eisen, zo 
waarschuwt de Commissie MER. De besluitvorming zou door het schrappen van die inspraak en 
advisering flink aan zorgvuldigheid inboeten. En dat zou leiden tot juridische stappen in een laat stadium 
met alle vertragingen van dien. (Bron: Staatscourant, 4 maart 2005)
Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!Aanvullingen op of berichten voor

ericht 8
3 maart 2005
Algemene informatie: 
 
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op 
http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u 
ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

dì. 8 maart 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
plannen voor instellen raadscommissie Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 10 maart 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer Maaiveldontwerp Gershwin, Musicaltheater, 
Museumgebied, Roeskestraat. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 10 maart 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten onder 
meer bestemmingsplan Jachthavengebied en naamgeving straten Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven.
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ma. 14 maart 2005
Uiterste datum voor reacties op Startnotitie MER spitsstroken A10. Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, 
Spitsstroken A4 en A10, Postbus 30316, 2500 CH Den Haag, of via www.inspraakvenw.nl. Aanvragen 
Startnotitie via 023-5301810. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de Infodesk Rijkswaterstaat, nummer 
023-5301401. 
 
di. 15 maart 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 16 maart 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 16 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats en inspreken: zie boven. Aanvang: 19:30 uur. 
 
wo. 16 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op concept Projectbesluit Museumgebied. Dit document ligt ter 
inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. 
Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer 
informatie bij de projectgroep, telefoon 5529649. 
 
wo. 23 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 30 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Brinkman: tunnels boven elkaar, Noord/Zuidlijn niet doortrekken
De twee tunnelbuizen voor de A10 onder de Zuidas kunnen bovenop elkaar. De stapelvariant heeft het 
voordeel van een kortere bouwtijd en betere bebouwingsmogelijkheden bovengronds met hogere 
grondopbrengsten. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek van Elco Brinkman baar de 
haalbaarheid van het dokmodel. Als het aan heb ligt, wordt de Noord/Zuidlijn niet doorgetrokken naar 
Amstelveen. Dat is te kostbaar. Reizigers tussen Amstelveen en Amsterdam moeten dan overstappen op 
Zuid-WTC. De loopafstanden zijn kort, de omgeving publieksvriendelijk en de frequenties hoog, vindt 
Brinkman. (Amsterdams Stadsblad, 2 maart 2005)
Te downloaden van www.vrom.nl:
-Advies De Zuidas Amsterdam; stapeldok in voorbereiding (pdf, 331 KB)
-Aanvullend advies De Zuidas Amsterdam; stapeldok in voorbereiding (pdf, 118 KB)
–Kamerbrief Advies Zuidas (pdf, 42 KB)

Huizen Amstelveenseweg bedreigd door uitbreiding VUMC
Onder bewoners aan de Amstelveenseweg is opnieuw onrust ontstaan over de plannen voor de bouw van 
een ‘Multifunctionele Eenheid’ van het Academisch Ziekenhuis van de VU (VUMC) aan de 
Amstelveenseweg. Het ministerie van VWS zou financiële goedkeuring hebben verleend. Ook is er een 
conceptbestemmingsplan gemaakt. Recentelijk werden de bewoners geconfronteerd met landmeters die 
vlak voor de woningen metingen deden. Het zou gaan om metingen ten behoeve van de nieuwe 
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ontsluiting van het VUMC terrein aan de Amstelveenseweg ten behoeve van de MFE. Het grondbedrijf 
heeft inmiddels de twee eigenaren al benaderd voor verkoop, via minnelijke verwerving.
De bewoners vinden dat de geplande nieuwbouw net zo goed, zo niet beter, elders op het VUMC-terrein 
gelokaliseerd kan worden, b.v. aan de zuidrand of aan de noordrand. Indien daar gebouwd zou gaan 
worden dan hoeven de 6 huizen niet gesloopt te worden.
Woordvoerder Tollenaar van de bewoners zegt hierover: “Het kan toch niet zo zijn dat, daar waar het rijk 
en de gemeente de mond vol hebben over de ontwikkeling van de Zuidas en daar telkenmale het belang 
van woningbouw bij onderstrepen, zij de enige daadwerkelijke bewoners van de Zuidas gaan 
deporteren?” Zie ook de website van de bewoners: www.kopamstelveenseweg.nl. 
Kamer argwanend over financiering ZuidasKamer argwanend over financiering Zuidas
 
De Tweede Kamer zet vraagtekens bij de financiering van de Amsterdamse Zuidas, waarover het kabinet 
en de gemeente Amsterdam een akkoord hebben bereikt. Het kabinet heeft extra geld toegezegd om de 
aanleg van het zogeheten dokmodel mogelijk te maken, waarbij de infrastructuur onder de grond wordt 
gebracht. Een kamermeerderheid van CDA en PvdA is echter niet bereid om nu al in te stemmen met deze 
plannen. (Het Financieele Dagblad, 26 februari 2005)

Fietsenrekken station RAI worden verwijderd
Op 7 maart start de Noord/Zuidlijn met het verleggen van een riool rond station RAI. Dit werk gaat twee 
weken duren. Voor deze werkzaamheden moet een gedeelte van de fietsenrekken verwijderd 
worden. Op gele borden staat al aangegeven om welke rekken het gaat. Aan de zuidkant van het station 
zijn vervangende fietsenrekken geplaatst. De fietsen die op 7 maart nog in de rekken staan worden door 
de AFAC (Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale) losgeknipt en opgeslagen. Mensen van wie de 
fiets losgeknipt en weggehaald is, kunnen het volgende nummer bellen om hun fiets weer terug te 
krijgen: AFAC: 020 334 45 22. Deze informatie staat ook op borden bij het station. (Bron: 
Informatiecentrum Noord-Zuidlijn) 
Werk aan de weg
Een selectie van werk aan de weg in Amsterdam. Dit is de meest actuele
informatie van dit moment. Tussentijdse wijzigingen door het weer of technische
problemen kunnen echter voorkomen. Deze selectie bevat in ieder geval de werken
op hoofdwegen die net zijn gestart of binnenkort van start gaan. Een overzicht
van alle lopende werken op belangrijke stedelijke en regionale wegen staat op
www.werkaandeweg.amsterdam.nl/index/alldivs

http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=2761 
Rechtstreekse treinen via de Utrechtboog naar Eindhoven
Met ingang van 11 december 2005, als de nieuwe jaardienstregeling van NS ingaat, zal de Utrechtboog in 
gebruik worden genomen. Vanaf Schiphol zal dan ieder half uur een Intercity naar Eindhoven gaan rijden 
die onderweg alleen stopt op Zuid/WTC, op Utrecht CS en in ‘s Hertogenbosch. ‘s Avonds na 20.00 uur en 
op zaterdag en zondag wordt de dienst beperkt tot het traject Schiphol-Zuid/WTC -Utrecht. NS wil deze 
treinen met maximaal 14 rijtuigen kunnen rijden en daarom zal verlenging van het huidige te korte perron 
begin december 2005 klaar moeten zijn.
Het tweede eilandperron is volgens een recente planning van het Projectbureau Zuidas pas tegen 
december 2007 beschikbaar. De dienstregeling zal er dan trouwens weer anders uitzien dan twee jaar 
ervoor. Dat is een gevolg van het in gebruik nemen van de HSL Zuid, de Betuweroute en de viersporigheid 
tussen Utrecht CS en Amsterdam Bijlmer. Per saldo gaan er vanaf 11 december 2005 niet minder dan 8 
treinen per uur per richting rijden vanaf Amsterdam Zuid/WTC, 4 stoptreinen en 4 Intercity’s. Ook zonder 
“Brinkman” zou dat het geval zijn geweest! (Bron: Theo van Eck, reizigersvereniging ROVER)

Metro kost toch tram- en buslijnen
de aanleg van de Noord/Zuidlijn zou niet ten koste gaan van het bestaande openbaar vervoer, beloofde de 
gemeenteraad destijds. Maar organisaties van reizigers en ouderen constateren dat daar toch een begin 
mee wordt gemaakt. (Amsterdams Stadsblad, 2 maart 2005)

Beatrixpark mogelijk gemeentemonument
De deelraad ZuiderAmstel wil in meerderheid proberen het Beatrixpark uitgeroepen te krijgen tot 
gemeentelijk monument. Het dagelijks bestuur komt met een voorstel. (Amsterdams Stadsblad, 2 maart 
2005)
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Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!Aanvullingen op of berichten voor
dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

ericht 7
24 februari 2005
Algemene informatie: 
 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 24 februari 2005
Inspraakavond over parkvisie en voorlopig ontwerp Gijsbrecht van Aemstelpark  Over het deelgebied 
Twikkel zal nog een keer apart worden gesproken. Locatie: De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 
19.30 uur. 
 
do. 24 februari 2005
Hoorzitting MER Musicaltheater. Locatie: WTC, zaal 11 (Place de Tertre). Aanvang: 19:30 uur. Informatie en 
aanmelden (voor 21 februari) via 020-6501879 of inspraakpunt@iba.nl. 
 
di. 1 maart 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten onder meer: aanvraag tot aanwijzing van het Beatrixpark tot 
rijksmonument, woonbotenbeleid Jachthavengebied en conceptmilieuprogramma 2005. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant voor de Zuidas. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op Milieueffectrapport Musicaltheater. Adres: Gemeente 
Amsterdam, inspraakpunt Musicaltheater, p/a Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus12693, 1100 AR 
Amsterdam of inspraakpunt@iba.nl. Meer informatie via 020-6501879. 
 
wo. 2 maart 2005
Inspraakavond concept Projectbesluit Museumgebied. Locatie: Thomaskerk, Kerkzaal, Prinses 
Irenestraat 36. Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649. 
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dì. 8 maart 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
plannen voor instellen raadscommissie Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 10 maart 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer Maaiveldontwerp Gershwin, Musicaltheater, 
Museumgebied, Roeskestraat. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 10 maart 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

ma. 14 maart 2005
Uiterste datum voor reacties op Startnotitie MER spitsstroken A10. Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, 
Spitsstroken A4 en A10, Postbus 30316, 2500 CH Den Haag, of via www.inspraakvenw.nl. Aanvragen 
Startnotitie via 023-5301810. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de Infodesk Rijkswaterstaat, nummer 
023-5301401. 
 
di. 15 maart 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 16 maart 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 16 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats en inspreken: zie boven. Aanvang: 19:30 uur. 
 
wo. 16 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op concept Projectbesluit Museumgebied. Dit document ligt ter 
inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. 
Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer 
informatie bij de projectgroep, telefoon 5529649. 
 
wo. 23 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 30 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Donderdag 10 maart 2005: presentatie ontwerp Gershwin
Op donderdag 10 maart verzorgt het Projectbureau Zuidas een korte presentatie over het 
maaiveldontwerp en enkele gebouwontwerpen in het deelgebied Gershwin van de Zuidas. Dit is het 
gebied tussen de De Boelelaan, Buitenveldertselaan, Mahlerlaan en Beethovenstraat. Bewoners kunnen 
dan een indruk krijgen hoe dit deel van de Zuidas er uit zal komen te zien. De presentatie vindt plaats op 
de bijeenkomst van het Bewonersplatform Zuidas. Plaats: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124, 
aanvang 19:30, zaal open om 19:00 uur. 
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Zuidas-dok stap dichterbij
Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben afspraken gemaakt om de business-case voor de Zuidas 
voldoende sluitend te maken, waardoor de infrastructuur ondergronds kan worden aangelegd 
(dokmodel). Er is overeenstemming over de bijdragen van diverse overheden. Verschillende marktpartijen 
hebben al aangegeven risicodragend te willen participeren in de ontwikkeling van het zogenoemde 
dokmodel. Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben de voormalig directeur van ING Real Estate, J. 
Doets als kwartiermaker aangewezen voor onder meer de voorbereiding van een gezamenlijke 
onderneming Zuidas. Dit blijkt na bestuurlijk overleg op 23 februari 2005 waarmee het Rijk en de 
gemeente Amsterdam het advies van informateur Brinkman overnemen. Het resultaat van de inschrijving 
op het aandeelhouderschap van de op te richten NV Zuidas en de vooraf getoonde bereidheid van 
marktpartijen voor afname van de grond, zal beslissend zijn voor het definitieve go-no-go besluit. Dat valt 
naar verwachting in 2006. (bron: www.amsterdam.nl)

Buurt heeft kritiek op theaterplan
Na de Planologische Werkgroep Rivierenbuurt heeft ook de bewonersvereniging De Mirandabuurt 
gereageerd op het plan van B en W om vrijstelling te vragen van het bestemmingsplan voor het 
Musicaltheater en de Parkeergarage. Hieronder een samenvatting van de bezwaren.
De vereniging vindt dat er voor het hele grootstedelijk gebied Kop Rivierenbuurt een bestemmingsplan 
moet zijn. Door deze vrijstelling wordt een deel van de bouwplannen die zijn voorzien in de Kop 
Rivierenbuurt getild uit het geheel terwijl nog onvoldoende duidelijk is wat de wisselwerking van het nog 
te bouwen theater zal zijn op de omgeving ten aanzien van zaken als geluidshinder en 
luchtverontreiniging.
Grote zorgen maakt de vereniging zich over de gevolgen van de verkeersafwikkeling naar de 
Parkeergarage. In de eerste plaats is er nog steeds grote onduidelijkheid over het aantal parkeerplaatsen 
in de garage. In het stedenbouwkundig programma van eisen wordt voor het theater uitgegaan van een 
behoefte van 450 tot 550 plaatsen. In het voorkeursalternatief in de MER wordt er van uitgegaan dat de 
parkeergarage plaats biedt aan 1200 personenauto`s. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel, met 
ongetwijfeld verschillende uitkomsten voor geluidshinder, luchtverontreiniging en verkeersstromen in de 
onmiddellijke omgeving. Ook hier wordt dus een koppeling gemaakt met de omgeving wat vraagt om een 
beleidsplan voor het gehele gebied van het bestemmingsplan.
De vraag kan gesteld worden of in het kader van de Europese regelgeving ten aanzien van 
luchtverontreiniging wel volstaan kan worden met berekeningen in plaats van metingen. De 
bewonersvereniging voorziet filevorming op de toegangswegen naar de parkeergarage voor aanvang van 
de voorstellingen met als gevolg extra uitstoot van uitlaatgassen. Een extra verkeersstrook langs de 
Europaboulevard vanaf de uitrit van de A10 en naar de ingang van het plangebied is toegezegd maar 
onduidelijk is of de geplande reconstructie van de Europaboulevard gereed wanneer het theater gaat 
starten. 
Beleidskader HoofdnettenBeleidskader Hoofdnetten

Deze week besprak de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur het ‘Beleidskader Hoofdnetten’. 
Verschillende mensen gaven als inspreker hun mening.
Mevrouw Disselhoff van ROWOC sprak zich uit tegen opname van de De Boelelaan in het Hoofdnet Auto. 
De heer Groen van de OuderenAdviesRaad ZuiderAmstel zei te vrezen dat het beleidskader hoofdnetten 
de afbraak van het fijnmazige net van openbaar vervoer in Amsterdam zal betekenen. De Fietsersbond 
pleitte tegen het opsplitsen van het Hoofdnet Fiets in een hoofdnet en een onderliggend net.
Volgens de heer Schmitz uit Amstelveen is het beleidskader teveel een beschouwing van alles wat er al is. 
Hij vroeg een visie voor de lange termijn. Door nu al veel op de Zuidas te bouwen zonder rekening te 
houden met de toekomstige verkeersbehoeften, is er later geen plek meer voor benodigde infrastructuur, 
waarschuwde hij.
Wethouder Van der Horst gaf in zijn antwoord aan dat hij ‘wakker ligt’ van de verkeersgevolgen die de 
Zuidas zal hebben. 
 
ZuiderAmstel plaatst overzicht werkzaamheden Zuidas op internet
Op de site www.zuideramstel.amsterdam.nl is een bijgewerkt overzicht van de werkzaamheden aan de 
Zuidas te vinden. Klik op ‘actueel’, ‘werk aan de weg’, ‘werkzaamheden Zuidas’. 
 
Kapvergunning De Boelelaan
Op 23 februari 2005 heeft de gemeente Amsterdam, Dienst Advies en Beheer, een kapvergunning verleend 
voor het kappen van 40 bomen op het terrein van de VU voor nieuwbouw. Belanghebbenden kunnen op 
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grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken bezwaar maken bij Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam, sector Algemeen Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Stadhuis, Amstel 1, 
1011 PN Amsterdam. Na indienen van en bezwaarschrift, bij de rechtbank een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. President van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Informatie bij J. Lammers, 020-5806582. 
 
’Handhaaf systeem parkeren in tuinstad’
De Stichting Tuinstad Buitenveldert meent dat stadsdeel ZuiderAmstel de mogelijkheden moet 
onderzoeken om het huidige systeem van betaald parkeren in Buitenveldert te handhaven. Van de 
centrale stad mag tiert systeem, waarbij in beginsel alleen bewoners en hun bezoekers mogen parkeren, 
niet meer worden toegepast. Stadsdeelwethouder Beving wil nu een aanpak met parkeermeters, net als in 
de Rivierenbuurt. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 23 februari 2005) 
 
Concept Programma van Eisen Amsterdams Openbaar Vervoer
Het ROA wil de kwaliteit van een aantal drukke openbaar-vervoerverbindingen in Amsterdam verbeteren. 
Hierdoor ontstaat een verbindend netwerk waarmee in de meeste gevallen het aantal reismogelijkheden 
van en naar het centrum toeneemt. Volgens Jan Hageman van belangenorganisatie Stadsvervoerbelang 
dreigt echter het fijnmazige tramnet te worden uitgekleed (p. 31 en 32 van het PDF-document).
Op basis van het Programma van Eisen zal later door de vervoerder een lijnennet en een dienstregeling 
worden ontworpen. De gemeente zal een inspraak- en adviesronde voor de stadsdelen en burgers 
organiseren. Het is de bedoeling dat het OV in Amsterdam vanaf eind 2005 volgens de nieuwe afspraken 
zal verlopen. Meer informatie op http://www.roa.nl/pub_set.html, ook voor downloaden van het concept (2,54 
MB).

Paradox van grote projecten: lessen voor de Zuidas
Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingsprojecten staan hoog op de agenda van politici en ruimtelijke 
planners. Critici zetten vraagtekens bij de veelal gebrekkige democratische processen rondom deze 
projecten en wijzen op tegenvallende maatschappelijke, economische en ruimtelijke resultaten. Uit 
onderzoek naar het Deense project Ørestad blijkt een bredere inbedding noodzakelijk om een project 
beter te laten renderen. Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor het Nederlandse megaproject 
Zuidas. Een te enge projectmatige manier van werken leidt tot situaties waarin aan de werkelijke factoren 
voor de economische, ruimtelijke en maatschappelijke resultaten van grootschalige projecten veel te 
weinig aandacht wordt besteed. Aldus Stan Majoor, planoloog en bestuurskundige aan de Universiteit van 
Amsterdam. (Bron: Rooilijn, 23 februari 2005, downloaden via www.rooilijn.nl, 177 KB) 
 
Ee

kbericht 6
17 februari 2005
Algemene informatie: 
 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):
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do. 17 februari 2005
Politiek Café CDA, thema: ‘Amsterdam Bereikbaar en Bedrijvig’, onder meer over de Zuidas. Sprekers zijn 
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel Amsterdam en MKB Amsterdam. Let op: gewijzigde 
locatie: het Politiek Café zal niet in Café Heffer zijn maar in Café de Deugniet, ook in de Oudebrugsteeg. 
Aanvang: 20:00 uur. 
 
do. 17 februari 2005
U kunt mondeling reageren op de artikel 19-aanvraag voor het Musicaltheater aan de Europaboulevard. 
Plaats: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Tijd: van 14:00 tot 15:00. Graag van tevoren even 
aanmelden op 020-5513420 of 5513420. 
 
di. 22 februari 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten onder meer woonbotenbeleid Jachthavengebied en parkeerbeleid in 
ZuiderAmstel. Het stadsdeel doet hierin voorstellen voor het vervangen van het bestaande 
belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt en Buitenveldert-Noord door een nieuwe regeling. U 
kunt de nota downloaden via: http://www.zuideramstel.nl/Raadscommissie_III/2005-02-22/2005-02-22_RC-
III_ap05_Nota-parkeren_totaal.pdf. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 23 februari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
beleidskader hoofdnetten. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 24 februari 2005
Inspraakavond over parkvisie en voorlopig ontwerp Gijsbrecht van Aemstelpark  Over het deelgebied 
Twikkel zal nog een keer apart worden gesproken. Locatie: De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 
19.30 uur. 
 
do. 24 februari 2005
Hoorzitting MER Musicaltheater. Locatie: WTC, zaal 11 (Place de Tertre). Aanvang: 19:30 uur. Informatie en 
aanmelden (voor 21 februari) via 020-6501879 of inspraakpunt@iba.nl. 
 
di. 1 maart 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op Milieueffectrapport Musicaltheater. Adres: Gemeente 
Amsterdam, inspraakpunt Musicaltheater, p/a Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus12693, 1100 AR 
Amsterdam of inspraakpunt@iba.nl. Meer informatie via 020-6501879. 
 
wo. 2 maart 2005
Inspraakavond concept Projectbesluit Museumgebied. Locatie: Thomaskerk, Kerkzaal, Prinses 
Irenestraat 36. Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649. 
 
dì. 8 maart 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
plannen voor instellen raadscommissie Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
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wo. 9 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 10 maart 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 23 februari doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
do. 10 maart 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

ma. 14 maart 2005
Uiterste datum voor reacties op Startnotitie MER spitsstroken A10. Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, 
Spitsstroken A4 en A10, Postbus 30316, 2500 CH Den Haag, of via www.inspraakvenw.nl. Aanvragen 
Startnotitie via 023-5301810. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de Infodesk Rijkswaterstaat, nummer 
023-5301401. 
 
di. 15 maart 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 16 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op concept Projectbesluit Museumgebied. Dit document ligt ter 
inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. 
Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer 
informatie bij de projectgroep, telefoon 5529649.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Voorlopige voorziening tegen kap theaterkavel afgewezen
De rechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening tegen de kap van de bomen op de kavel van 
het toekomstige Musicaltheater afgewezen. Het verzoek was ingediend door de Bewonersvereniging De 
Mirandabuurt. (Bron: Bewonersvereniging De Mirandabuurt) 
Dokmodel Zuidas Amsterdam waarschijnlijk toch haalbaarDokmodel Zuidas Amsterdam waarschijnlijk 
toch haalbaar

Bouwvoorman Brinkman, die als ‘informateur’ het zogenaamde dokmodel voor de Amsterdamse ringweg 
A10-Zuid van een sluitende begroting moest voorzien lijkt daarin geslaagd, zo laten betrokkenen weten.
Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Brinkman op drie vlakken naar oplossingen heeft gezocht. 
“Eerst heeft hij gekeken naar de scope van het plan; wat valt er wel en niet binnen? Vervolgens naar wat 
het ministerie van Verkeer sowieso aan de spoorlijnen in het gebied moet uitgeven, ook als er niets 
gebeurt. En als laatste naar welke instrumenten het ministerie van Financiën tot zijn beschikking heeft om 
dit plan mogelijk te maken.” (Bron, Cobouw, 17 februari 2005)

Lawaai valt mee
De komst van het Van den Endetheater heeft een verkeersaantrekkend effect. Lawaai en 
luchtverontreiniging vallen mee, meldt het Amsterdams Stadsblad op basis van het mielieueffectrapport 
(MER) dat voor het musicaltheater is opgesteld. Het theater zal de achterliggende woningen afschermen 
van het lawaai van de A10. De nieuw te bouwen woningen bij het theater profiteren nog meer van deze 
geluidsafscherming. Langs de Europaboulevard zal het lawaai echter toenemen.
Het musicaltheater zal meer autoverkeer aantrekken, en ook valt te verwachten dat touringcars hun motor 
zullen laten draaien bij het brengen en halen van bezoekers. Dit zorgt voor meer lawaai. Het milieurapport 
raadt dan ook aan om het autoverkeer voor de parkeergarage zo snel mogelijk ondergronds te laten gaan. 
Ook de opstelplaats voor touringcars moet zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing komen, aan de 
westkant van het nieuwe plein voor het theater. Laden en lossen door vrachtwagens moet inpandig 
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gebeuren. Als deze maatregelen worden genomen, zullen de bestaande woningen in de Mirandabuurt 
geen hinder hebben van het extra verkeerslawaai van het theater. Anders is het voor de nieuwe woningen 
die men graag in de Kop van de Rivierenbuurt wil bouwen. Deze woningen zullen veel last krijgen van het 
in- en uitrijdende verkeer van de parkeergarage en vooral van het lawaai van vrachtverkeer bij het theater. 
Bij het berekenen van de effecten op de De Mirandabuurt is men ervan uitgegaan dat deze nieuwe 
woningen er komen. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 16 februari 2005 en MER Musicaltheater) 
 
Reactie Planologische Werkgroep op plannen Musicaltheater
De Planologische Werkgroep Rivierenbuurt reageert kritisch op de vrijstellingsaanvraag voor het 
Musicaltheater en het daarbij horende Milieueffectrapport.
De werkgroep vindt dat de bouwplannen voor het Musicaltheater niet passen bij de nabijgelegen 
woonwijken De Mirandabuurt en Rivierenbuurt. Verder zijn de plannen te flexibel. De hoeveelheid 
vierkante meters en de hoeveelheid parkeerplaatsen kunnen nog worden verhoogd. De werkgroep pleit 
ervoor dat de garage berekend wordt op de behoefte van het theater, en vraagt maatregelen die het 
gebruik van openbaar vervoer en fiets bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door de bouw van een 
fietsenstalling en het afstemmen van eindtijden van voorstellingen op de beschikbaarheid van openbaar 
vervoer. Verder vindt de werkgroep het vreemd dat de voorgestelde route voor auto’s naar de 
parkeergarage vlak langs de De Mirandabuurt leidt. Zie voor meer informatie: 
www.planologischewerkgroep.nl 
Eerste stap naar aanleg spitsstroken A10-Zuid
Rijkswaterstaat heeft het plan om ter bestrijding van de files op de A10-Zuid spitsstroken aan te leggen. 
Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden dienst doet als rijstrook. Rijkswaterstaat heeft nu 
een ‘Startnotitie’ uitgebracht, waarin het bekend maakt dat er een milieueffectrapport (MER) zal worden 
opgesteld. In dit MER zullen de milieueffecten van de spitsstroken worden onderzocht. In de Startnotitie 
wordt onder andere ingegaan op het doel, de mogelijke gevolgen en oplossingen voor het milieu van de 
voorgenomen wegaanpassing. De Startnotitie ligt tot en met 14 maart ter inzage op het stadhuis, de 
stadsdeelkantoren van Oud-Zuid en ZuiderAmstel en de bibliotheek aan het Roelof Hartplein.
U kunt uw mening over de Startnotitie uiterlijk 14 maart per brief sturen naar Inspraakpunt Verkeer en 
Waterstaat, Spitsstroken A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel, Postbus 30316, 
2500 CH Den Haag, of via www.inspraakvenw.nl. Indien u mondeling wilt reageren, moet u dit voor 1 maart 
2005 kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070-3519600. Mede op basis 
van de reacties worden de richtlijnen voor het onderzoek vastgesteld.
Voor het aanvragen van een exemplaar kunt u bellen met 023-5301810. Inhoudelijke vragen kunt u stellen 
aan de Infodesk Rijkswaterstaat, nummer 023-5301401. 
Topdrukte RAI, buurt blijft rustigTopdrukte RAI, buurt blijft rustig

Drommen mensen trokken afgelopen week naar de AutoRAI. Ondanks waarschuwingen om niet met de 
auto te komen, stond de ring helemaal vast met wagens. In de Rivierenbuurt bleef het relatief rustig. 
Parkeerwachters van de RAI controleerden bestuurders die in de buurten wilden parkeren. (Bron: De 
Echo, 16 februari 2005) 
 
NEN gaat windhinder hoogbouw te lijf
Het normalisatie-instituut NEN komt nog dit jaar met een norm die moet zorgen dat ernstige windhinder 
rond hoge gebouwen wordt voorkomen. Doel van de norm is niet de mogelijkheden om de hoogte in te 
gaan te beperken, maar ervoor te zorgen dat men beter van tevoren de effecten kan bepalen, zodat men al 
in de ontwerpfase maatregelen kan nemen. (Bron: Cobouw, 17 februari 2005) 

kbericht 5
10 februari 2005
Algemene informatie: 
 
 
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. U kunt de stukken ook 
downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
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Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 10 februari 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: onder 
meer toelichting stand van zaken Kop Rivierenbuurt door Michel Crolla, aanvraag monumentenstatus 
Beatrixpark. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 14 februari 2005
Bomen: van minimale bescherming naar maximaal beleid. De bomenridders komen bij elkaar om te 
praten over de huidige bomenverordening van Oud Zuid en wat daaraan te verbeteren is. Ook leerzaam 
voor mensen die met de Zuidas te maken hebben en meer willen weten over  bomenbeleid! Aanmelden bij 
Lilian Voshaar, Wijkcentrum Ceintuur: 020-400 45 03, l.voshaar.nmt@wijkcentrumceintuur.nl. 
 
ma. 14 februari 2005
Wijkraad Buitenveldert, over de Zuidas. Let op: de toelichting op de bestuurlijke besluitvorming rond het 
Dokmodel gaat waarschijnlijk niet door. Wijkraad en Projectbureau Zuidas proberen een ander actueel 
Zuidas-onderwerp voor te bereiden. Locatie: De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. 
 
wo. 16 februari 2005
Laatste inzagedag artikel 19-aanvraag Musicaltheater. Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, 
kamer 322, van 8:30 tot 12:00 uur. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. 
 
do. 17 februari 2005
Politiek Café CDA, thema: ‘Amsterdam Bereikbaar en Bedrijvig’, onder meer over de Zuidas. Sprekers zijn 
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel Amsterdam en MKB Amsterdam. Locatie: Café Heffer, 
Oudebrugsteeg 7 in Amsterdam. Aanvang: 20:00 uur. 
 
do. 17 februari 2005
U kunt mondeling reageren op de artikel 19-aanvraag voor het Musicaltheater aan de Europaboulevard. 
Plaats: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Tijd: van 14:00 tot 15:00. Graag van tevoren even 
aanmelden op 020-5513420 of 5513420. 
 
di. 22 februari 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 23 februari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 24 februari 2005
Inspraakavond over parkvisie en voorlopig ontwerp Gijsbrecht van Aemstelpark  Locatie: De Inham, Van 
Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19.30 uur. 
 
do. 24 februari 2005



Hoorzitting MER Musicaltheater. Locatie: WTC, zaal 11 (Place de Tertre). Aanvang: 19:30 uur. Informatie en 
aanmelden (voor 21 februari) via 020-6501879 of inspraakpunt@oba.nl. 
 
di. 1 maart 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op Milieueffectrapport Musicaltheater. Adres: Gemeente 
Amsterdam, inspraakpunt Musicaltheater, p/a Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus12693, 1100 AR 
Amsterdam of inspraakpunt@iba.nl. Meer informatie via 020-6501879. 
 
wo. 2 maart 2005
Inspraakavond concept Projectbesluit Museumgebied. Locatie: Thomaskerk, Kerkzaal, Prinses 
Irenestraat 36. Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649. 
 
dì. 8 maart 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
plannen voor instellen raadscommissie Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 9 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 10 maart 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 23 februari doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 
19:00 uur. 
 
do. 10 maart 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

di. 15 maart 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 16 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op concept Projectbesluit Museumgebied. Dit document ligt ter 
inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. U kunt uw brief sturen 
aan: Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer 
informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
Zuidas met tunnels is betaalbaar
De Zuidasplannen van Amsterdam, waarbij snelweg en spoor ondergronds gaan, zijn tóch haalbaar. Door 
de oorspronkelijke plannen voor het kantorengebied langs de ringweg A10 aan te passen, is het gelukt 
een gat van circa 700 miljoen euro te dichten.
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Minister Sybilla Dekker van Vrom geeft volgens ingewijden morgen in een brief aan de Tweede Kamer 
namens het kabinet een positief advies. Volgens het kabinet gaat daarmee een nieuwe fase in, waarin een 
‘formateur’ gedetailleerder berekent of de Zuidasplannen financieel verantwoord zijn.
Amsterdam wil al jaren extra ruimte voor kantorenbouw aan de Zuidas door wegen en sporen 
ondergronds te leggen. Tot nu toe kende het plan een tekort van 700 miljoen. Door in de rest van het 
gebied meer kantoren te bouwen, wordt het gat kleiner gemaakt. Daarnaast betalen projectontwikkelaars, 
rijk en gemeente meer mee.
Volgens wethouder Duco Stadig van Stedelijke Ontwikkeling worden later deze maand definitieve 
afspraken gemaakt. ”Maar het is nu wel zo overzichtelijk dat we binnen twee weken overeenstemming 
kunnen verwachten.” (Bron: het Parool, 10 februari 2005)

Reactie BPZ: Wordt het dok het dieptepunt van de Zuidas?
Dok als dogma
Met de komst van een halte van de hogesnelheidslijn bij het WTC zien het Rijk en de gemeente 
Amsterdam grote mogelijkheden voor de bouw van kantoren en woningen tussen RAI en VU. Het 
uitgangspunt van de Visie is het “dokmodel” waarbij het trein- en wegverkeer anderhalve kilometer 
ondergronds wordt aangelegd. Met zo’n dok zou men ruimte winnen voor extra woningen en kantoren, 
nodig voor de financiering van het dok. Andere varianten voor het bouwen zijn niet genoemd, laat staan 
afgewogen. Hoewel de keuze voor het dok zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor de omliggende 
woonbuurten, lijkt de keuze hiervoor tot een dogma verheven. 
 
Meer en hoger bouwen om het dokmodel te betalen
Omdat het dok duurder uitvalt dan men dacht wil men nog hoger bouwen dan men voorheen bouwde, met 
nog minder tussenruimte tussen de gebouwen. Het resultaat zal zijn dat er veel wind staat tussen de hoge 
flatgebouwen en dat er een nog grotere schaduwwerking zal zijn. Het ontstaan van een onoplosbare 
verkeerschaos is niet dekbeeldig. De kwaliteit van de openbare ruimte op de begane grond verslechtert 
daardoor. Om de opbrengst van het dok nog verder te verhogen worden er minder of geen sociale 
woningen gebouwd, en juist meer “duurdere” woningen. Bovendien belemmert de hoge grondprijs van de 
Zuidas een aantrekkelijk winkelaanbod.

OV-locatie Zuidas?
Om het enorme bedrag voor uitbreiding van de Zuidas en voor de bouw van het dok te verlagen zal er 
flink in de kosten gesneden worden. Dit treft de noodzakelijke uitgaven voor verbetering van de veiligheid 
van openbaar vervoer (OV). Onduidelijk is of Schiphol ooit de eindhalte van de Noord-Zuidlijn zal zijn en 
of de aansluiting van de Amstelveenlijn zal plaatsvinden. Ook de plaats, de grootte en de kwaliteit van het 
nieuwe busstation blijft onduidelijk. De vraag is of OV-reizigers comfortabel kunnen overstappen. Op deze 
manier blijft er van de Zuidas als uitstekende OV-locatie weinig over.
 
Omwonenden betalen de prijs
Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ)  voorziet dat een deel van de ambities van de Visie 2004 ten koste zal 
gaan van de omwonenden. De negatieve neveneffecten van meer en hoger bouwen op de Zuidas worden 
namelijk afgewenteld op de omliggende woonbuurten. Denk bijvoorbeeld aan verkeerschaos en de 
wettelijk verplichte waterberging die voor een deel buiten de Zuidas wordt aangelegd.
 
Overlast door verkeer en parkeren
Met de toenemende bebouwing stijgt de geluidshinder van het autoverkeer, zeker nu men zich moet 
houden aan de zeer ruime provinciale parkeernormen voor woningen. Door steeds meer 
verkeersbewegingen daalt de kwaliteit van de lucht. Astma patiënten kunnen bijvoorbeeld in de Zuidas 
niet gaan wonen. De kwaliteit van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en OV staat onder druk. 
Verder is in het gebied waar auto- en treinverkeer onder de grond aangelegd zal worden ondergronds 
parkeren slechts beperkt mogelijk, zodat veel van de parkeerruimte op de begane grond moet worden 
gezocht. Doordat er nog steeds geen verkeersplan is ontbreekt het zicht op de omvang van deze 
overlast.Bouwoverlast
De aanleg van het dok zal een enorm ingrijpend en ook langdurig proces zijn. De lange periode van 
bouwen aan de Zuidas valt buiten de Visie Zuidas 2004 maar zou wel een onderdeel van de visie moeten 
zijn. De visie schetst slechts een eindbeeld met de keuze voor het dok. Een keuzemogelijkheid voor een 
vergelijkbaar alternatief wordt niet genoemd. Ook ontbreekt  een overzicht van de negatieve gevolgen van 
de bouw van het dok. Door deze eenzijdige benadering kan het BPZ onmogelijk instemmen met een keuze 
voor het dok in de Visie Zuidas 2004.



BPZ niet geconsulteerd over Visie 2004
Het BPZ nam deel aan het drie Partijen Overleg (3PO) dat bestond uit vertegenwoordigers van het 
stadsdeel ZuderAmstel, het projectbureau Zuidas en het overkoepelende Bewonersplatform Zuidas (BPZ). 
De tekst van 30 november 2004 van de Raadscommissie voor Stedelijke ontwikkeling en Waterbeheer
(R2 ROIB 2004/11863) vermeldt dat het BPZ akkoord is met de Visie Zuidas 2004 van het Projectbureau. 
Dit is niet het geval, deze voorstelling van zaken is dus onjuist.(R2 ROIB 2004/11863) vermeldt dat het 
BPZ akkoord is met de Visie Zuidas 2004 van het Projectbureau. Dit is niet het geval, deze voorstelling 
van zaken is dus onjuist.
 

Bespreking Dokmodel uitgesteld
De besprekingen tussen de gemeente Amsterdam en de regering over het Dokmodel zijn uitgesteld. 
Eigenlijk zou er al op 31 januari worden gesproken over het Dokmodel en het rapport van Elco Brinkman 
hierover, maar dit is uitgesteld tot tenminste het einde van deze maand. Als gevolg hiervan wil het 
Projectbureau Zuidas ook nog niets nieuws melden hierover op de thema-avond van de Wijkraad 
Buitenveldert, aanstaande maandag. Geprobeerd wordt om nog een ander onderwerp voor te bereiden.
Het projectbureau verwacht dat het definitieve besluit over de aanleg van het Zuidas-dok aan het eind van 
2005 of in het begin van 2006 zal vallen. 
 
Kop Rivierenbuurt in raadscommissie ZuiderAmstel
De heer Crolla van het projectbureau Zuidas zal in de raadscommissie II vanavond een toelichting geven 
op de stand van zaken van de Kop Rivierenbuurt. Aanvang: 19:30 uur. 
Deelraad spreekt over monumentenstatus BeatrixparkDeelraad spreekt over monumentenstatus 
Beatrixpark

Vanavond wordt ook de eventuele monumentenstatus voor het Beatrixpark besproken in de commissie 
van de stadsdeelraad ZuiderAmstel. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is vol lof over de manier 
waarop de aanvraag voor de monumentenstatus is behandeld door de diverse instanties. De rapportage 
van het Bureau Monumenten & Archeologie is zeer uitgebreid. Het advies van de Amsterdamse Raad voor 
Monumentenzorg is bondiger en negatief voor wat betreft de status van rijksmonument, maar de 
vereniging is blij dat men een zeer sterke aanbeveling doet om het park de status van gemeentelijk 
monument te verlenen. 

Veel Amsterdammers gaan voor groen en juichen goede initiatieven om groen te behouden van harte toe, 
vooral belangrijk in deze tijd waarin in Zuid en Zuideramstel veel bomen sneuvelen voor megaprojecten 
als Noord/Zuid-lijn en Zuidas. Daarom vraagt de vereniging om, los van het nu te nemen besluit, het 
belang en het behoud van het park voor de toekomst te overwegen, en de verantwoordelijkheid aan te 
gaan om dit experiment goed te begeleiden. De Vrienden van het Beatrixpark zeggen hun steun toe aan 
de deelraad. Meer informatie over het Beatrixpark is te vinden op www.vriendenbeatrixpark.nl. 
 
Start bouw ‘Vivaldi kavel 11’
‘Vivaldi kavel 11’ wordt een kantoortoren van 24 verdiepingen en ontworpen door Foster and Partners uit 
Londen. Het totale vloeroppervlak bedraagt ongeveer 30.000 m² met een ondergrondse parkeergarage 
voor ca. 250 auto’s. De toekomstige gebruiker is Ernst & Young. Enige tijd geleden zijn voor de bouw van 
het toekomstige kantoorgebouw ‘Vivaldi kavel 11’ voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en is de 
kavel bouwrijp gemaakt. Begin februari 2005 start ING Real Estate met de bouw.‘Vivaldi kavel 11’ wordt 
gebouwd door Strukton Bouw & Vastgoed. De bouw neemt ongeveer 24 maanden in beslag. De inrichting 
van het bouwterrein is inmiddels gestart. De laatste week van februari start het aanbrengen van 
damwanden. Dit duurt ongeveer vijf weken. Daarna wordt in circa vijf weken de bouwput gegraven, 
waarna medio april gestart wordt met heien. Om de overlast te beperken, zijn aan de aannemer eisen 
meegegeven voor maximale geluidsniveaus en trillingen. Het hoogste punt wordt in juni 2006 bereikt. De 
oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2007.
Om de toegankelijkheid van de Drentestraat te waarborgen en overlast van zwaar verkeer te beperken, is 
er een speciale bouwweg naar kavel 11 aangelegd. Vanwege deze tijdelijke bouwweg is de inrit naar de De 
Boelelaan verkeerskundig aangepast. Al het bouwverkeer komt het bouwterrein op via deze weg. Het 
stadsdeel probeert eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Als u vragen of opmerkingen heeft, 
kunt u contact opnemen met Hans Koelmans, kwaliteitsmanager Zuidasbeheer, stadsdeel ZuiderAmstel, 
telefoon: 020-5464364 of e-mail:
hans.koelmans@zuideramstel.amsterdam.nl.
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hans.koelmans@zuideramstel.amsterdam.nl.

Inspraakavond Gijsbrecht van Aemstelpark
Stadsdeel ZuiderAmstel organiseert een inspraakavond over de parkvisie en het voorlopig ontwerp voor 
het Gijsbrecht van Aemstelpark op donderdag 24 februari om 19.30 uur in de Inham, Van Leijenberghlaan 
124. Op de inspraakavond wordt de parkvisie uitgelegd. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen en kunt u uw mening geven. Vanaf 10 februari is het voorlopig ontwerp in te bij de 
stadsdeelkantoren en wijkcentrum Buitenveldert. Schriftelijke reactie voor 10 maart 2005 richten aan: 
Stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. dhr. R. van Soest, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 
 
 
eekbericht 4
3 februari 2005
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. U kunt de stukken ook 
downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 3 februari 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer Brinkmanrapport, bomen in de Zuidas, beëindiging 
Noord/Zuidlijn en bedreigde tramlijn 5. Nieuwe locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. 
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
do. 3 februari 2005
Documentaire over luchtkwaliteit en autoverkeer. Zembla, 21.10 uur, Nederland 3. 
 
ma. 7 februari 2005
Zoom op Zuidas. Tot 7 februari is in de Zuiderkerk een fototentoonstelling te zien over de wording van de 
Zuidas met documentaire, persoonlijke en kritische visies. 
 
di. 8 februari 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Let op: gaat niet door! Plaats, 
tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 9 februari 2005
Raadscommissie Milieu en Openbare Ruimte Centrale Stad. Agendapunten onder meer rapportage 
Amsterdamse luchtkwaliteit 2003 en uitgangspunten verbetering Amsterdamse luchtkwaliteit. Locatie: De 
Roos-zaal (0239), aanvang: 09:00 uur. 
 
wo. 9 februari 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Let op: deze vergadering gaat in 
tegenstelling tot eerdere berichten, wel door. Agendapunten: onder meer raadsadres over fietsenstalling 
Zuidplein en notitie ‘het groene dak van Amsterdam’.  Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
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do. 10 februari 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
ma. 14 februari 2005
Wijkraad Buitenveldert, over de Zuidas. Met Bennie Rusken, Projectbureau Zuidas. Locatie: De Inham, 
Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. 
 
wo. 16 februari 2005
Laatste inzagedag artikel 19-aanvraag Musicaltheater. Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, 
kamer 322, van 8:30 tot 12:00 uur. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. 
 
do. 17 februari 2005
U kunt mondeling reageren op de artikel 19-aanvraag voor het Musicaltheater aan de Europaboulevard. 
Plaats: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Tijd: van 14:00 tot 15:00. Graag van tevoren even 
aanmelden op 020-5513420 of 5513420. 
 
di. 22 februari 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 23 februari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 24 februari 2005
Hoorzitting MER Musicaltheater. Locatie: WTC, zaal 11 (Place de Tertre). Aanvang: 19:30 uur. Informatie en 
aanmelden (voor 21 februari) via 020-6501879 of inspraakpunt@oba.nl. 
 
di. 1 maart 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
wo. 2 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op Milieueffectrapport Musicaltheater. Adres: Gemeente 
Amsterdam, inspraakpunt Musicaltheater, p/a Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus12693, 1100 AR 
Amsterdam of inspraakpunt@iba.nl. Meer informatie via 020-6501879. 
 
wo. 2 maart 2005
Inspraakavond concept Projectbesluit Museumgebied. Locatie: Thomaskerk, Kerkzaal, Prinses 
Irenestraat 36. Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649. 
 
dì. 8 maart 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: onder meer 
plannen voor instellen raadscommissie Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
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wo. 9 maart 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
 
do. 10 maart 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

di. 15 maart 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 16 maart 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op concept Projectbesluit Museumgebied. Dit document ligt ter 
inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. U kunt uw brief sturen 
aan: Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer 
informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649.ST A N D V A N Z A K E N
 
 
VU wil geen woningbouw op campus
Sinds enige tijd is er een verschil van opvatting tussen het College van Bestuur van de Vrije Universiteit 
en het management van de Zuidas. De VU wil vooral goed onderwijs geven aan de studenten, en zo 
weinig mogelijk geld spenderen aan niet relevante bouwprojecten. De VU is niet van plan geld uit te 
geven aan de woningbouwplannen van de Zuidas op de campus, zegt Ruud Zorn, tot voor kort interim-
directeur Bouwzaken van de VU, in de Wijkkrant Buitenveldert. (Bron: Wijkkrant Buitenveldert, februari 
2005). 
 
Inspraak concept Projectbesluit Museumgebied
Het Museumgebied ligt aan de zuidwestkant van het Beatrixpark langs de Beethovenstraat. Het 
uitgangspunt van de gemeente is menging van woon-, werk- en publieksfuncties. Tot deze 
publieksfuncties behoort onder meer het Designmuseum.
Vanwege een aantal ontwikkelingen in het Museumgebied is een samenhangende en afgestemde visie 
nodig die door een projectbesluit wordt gestart. Het projectbesluit wordt, na advies door de centrale stad, 
door de stadsdeelraad ZuiderAmstel vastgesteld en bevat inhoudelijke voorwaarden voor verdere plan- 
en besluitvorming door de gemeente Amsterdam.
Dit document ligt tot 16 maart ter inzage op het stadhuis van Amsterdam en de stadsdeelkantoren van 
ZuiderAmstel. Op 2 maart is er een inspraakavond in de Thomaskerk. U kunt ook een brief met uw mening 
sturen aan: Projectmanagementbureau, t.a.v. de heer T. Baartman, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. 
Meer informatie bij de projectgroep Museumgebied, telefoon 5529649. (Bron: Projectbureau Zuidas) 
 
Inspraak Milieueffectrapportage Musicaltheater
Van 3 februari tot en met 2 maart ligt het Milieueffectrapport Musicaltheater Amsterdam (MER) ter inzage. 
De procedure is een voorbereiding op het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan 
(op grond van artikel 19.1, Wet op de ruimtelijke ordening), zodat de bouw van het Van den Ende-theater 
mogelijk wordt. De inspraakprocedure voor de vrijstelling loopt al. Het nieuwe Musicaltheater zal plaats 
bieden aan 1850 bezoekers. Per jaar zullen er naar verwachting 625.000 bezoekers komen.
Het Milieueffectrapport is een studie over het voornemen om een musicaltheater te bouwen in de kop van 
de Rivierenbuurt. Het rapport zet de mogelijke effecten van de bouw, en van mogelijke milieuvriendelijker 
alternatieven op een rij.
U kunt het rapport inzien op het Stadhuis van Amsterdam, in de Zuiderkerk en in de stadsdeelkantoren 
van ZuiderAmstel.
Op donderdag 24 februari, om 19:30 uur, wordt er in het WTC, zaal 11 (Place de Tertre) een hoorzitting 
gehouden. Graag voor 21 februari aanmelden via 020-6501879 of inspraakpunt@iba.nl.
Uw schriftelijke reactie kunt u uiterlijk 2 maart sturen naar: Gemeente Amsterdam, inspraakpunt 
Musicaltheater, p/a Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus12693, 1100 AR Amsterdam of 
inspraakpunt@iba.nl. 
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Harde kritiek op plannen voor de Zuidas
De plannen voor de Amsterdamse Zuidas missen internationale allure. Er is voorzien in veel te weinig 
parkeerplaatsen en duurdere winkels. De geplande bouw van sociale huurwoningen is ‘geldverspilling’. 
Deze harde kritiek uitte directeur Research Han Joosten van projectontwikkelaar Bouwfonds op een 
congres in Rotterdam. Volgens Joosten kenmerkt de Nederlandse aanpak zich door zuinigheid en keuzes 
uit de weg gaan. (Bron: Het Financieele Dagblad, 27 januari 2005) 
 
Kunstproject in de Zuidas
Vanaf februari 2005 wordt in de openbare ruimte op en rondom de Zuidas een kunstproject gerealiseerd. 
Het gaat om het plaatsen van grote panelen (2,5 x 7,5 m, op 2,4 meter hoogte) met panoramische foto’s 
van het Amsterdamse kunstenaarsduo Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen. Op tien plekken worden 
deze fotopanelen geplaatst. Het project is van tijdelijke aard en duurt van februari 2005 tot ongeveer juni 
2006.
Het project ‘Landfall’ kwam tot stand in het kader van het Virtueel Museum Zuidas.
Dit project onder de titel ‘Landfall’ combineert het stedelijke landschap van de Zuidas met het landschap 
van het eiland Surtsey, dat in 1963 ten zuiden van IJsland is ontstaan door een onderzeese 
vulkaanuitbarsting. Dit jongste eiland ter wereld is beschermd gebied en alleen wetenschappers hebben 
toegang.
Hiryczuk en Van Oevelen kregen in 2003 toestemming om het landschap van Surtsey te fotograferen. Zij 
namen panoramafoto’s van het eiland op plekken die precies corresponderen met karakteristieke punten 
op de kaart van de Zuidas. Elk paneel laat het landschap van Surtsey met zijn kraters en heuvels vanuit 
een ander perspectief zien. Gezamenlijk geven de panelen een panoramisch beeld van het nieuwe eiland 
Surtsey, geprojecteerd op de nieuwe Amsterdamse Zuidas. Het ontstaan van stedelijk en natuurlijk 
landschap wordt zo met elkaar in verband gebracht. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)Locaties van de 
panelen:
– Gustav Mahlerplein
– Minervaplantsoen
– Buitenveldertselaan bij het hoofdgebouw van de VU
– Fred. Roeskestraat bij de inham aan het Zuideramstelkanaal
– Parnassusweg bij het Kantongerecht
– NS station Zuid-WTC bij de Eduard van Beinumstraat
– Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan bij ABN-AMRO
– Hoek Beethovenstraat / Prinses Irenestraat
– Gustav Mahlerlaan parkeerterrein Zuidwende
– VUMC De Boelelaan
 
 
Protest tegen lichtreclame op Zuidas
De Bewonersvereniging Beethovenstraat-Parnassusweg protesteert tegen de plannen voor het plaatsen 
van een lichtreclame op het zogenaamde Viñolygebouw aan het Gustav Mahlerplein 2 door Boekel De 
Nerée .Volgens deze vereniging is plaatsing van de firmanaam in grote neonletters bovenop het 
laagbouwgedeelte van het gebouw in strijd met de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten 
van een hoogwaardige kwaliteit van de Zuidas.
Als op alle 79 of 129 torens of gebouwen die gepland staan voor de Zuidas lichtreclame mag komen, blijft 
er weinig over van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte met internationale allure, vinden de 
bewoners. De bedrijven zouden zelf moeten inzien dat ingetogenheid een beter imago voor de Zuidas zou 
opleveren met uitstraling daarvan op hun firma. Het achter elkaar aanlopen met wie de mooiste letters 
knetterend in beeld krijgt, zou leiden tot een armzalige “gasoline alley” langs de A10.
Verder vindt de vereniging dat plaatsing afbreuk doet aan de architectuur en aan die van het gebouw van 
Toyo Ito ernaast. Tenslotte zouden de reclameletters energie verslinden en de verkeersveiligheid op de 
A10 kunnen aantasten.
De vereniging wil dat er duidelijke regels komen voor reclame in de openbare ruimte van de Zuidas. 
(Bron: Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg) 
 
Grenswijziging ZuiderAmstel – Amsterdam Oud Zuid



De grens tussen stadsdelen ZuiderAmstel en Oud Zuid wordt gewijzigd. De grens van het stadsdeel komt 
te liggen op de westelijke rand van de Amstelveenseweg. Hierdoor valt het gehele Zuidas-gebied binnen 
ZuiderAmstel. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel) 
Noord-Holland investeert € 395 miljoen in een betere bereikbaarheidNoord-Holland investeert € 395 
miljoen in een betere bereikbaarheid

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen fors extra investeren in een betere bereikbaarheid in 
de provincie. Hiervoor trekt de provincie € 395 miljoen uit. GS hebben besluiten genomen over de wegen 
en openbaar vervoerprojecten die in aanmerking komen voor versnelde uitvoering. Voor een aantal 
gemeenten betekent dat lang gekoesterde wensen in vervulling kunnen gaan. GS hebben in totaal 16 
projecten geselecteerd. Het gaat onder meer om de Zuiderzeelijn en de Zuidas. De provincie heeft nog 
niet besloten hoeveel geld zij hieraan precies wil bijdragen. Hierover wordt pas in 2006 besloten. De 
provincie wil door middel van een financiële bijdrage het openbaar vervoer tussen Schiphol en Almere 
verbeteren en tegelijk meer invloed krijgen op de besluitvorming over de openbaarvervoersverbindingen 
in dit gebied. (Bron: Provincie Noord-Holland) 
 

Weekbericht 3
27 januari 2005
Algemene informatie:
Raads- en commissievergaderingen van stadsdeel ZuiderAmstel vinden plaats aan de President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. U kunt de 
stukken ook downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de 
vergadering melden via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De
 Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, 
Amstel 1. De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De 
stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):
di. 1 februari 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten niet relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 
wo. 2 februari 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten niet relevant voor de Zuidas. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
do. 3 februari 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer Brinkmanrapport, bomen in de Zuidas, beëindiging 
Noord/Zuidlijn en bedreigde tramlijn 5. Nieuwe locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. 
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
dì. 8 februari 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
wo. 9 februari 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Let op: deze vergadering, en dus 
ook de presentatie van het rapport-Brinkman gaat niet door! Nadere informatie volgt. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 
do. 10 februari 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 
ma. 14 februari 2005
Wijkraad Buitenveldert, informatieavond over de Zuidas. Spreker Bennie Rusken, Projectbureau Zuidas. 
Meer informatie bij Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, woc.buitenveldert@worldonline.nl, 020/6449936. 



 o. 16 februari 2005
Laatste inzagedag artikel 19-aanvraag Musicaltheater. Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, 
kamer 322, van 8:30 tot 12:00 uur. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. 
do. 17 februari 2005
U kunt mondeling reageren op de artikel 19-aanvraag voor het Musicaltheater aan de Europaboulevard. 
Plaats: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Tijd: van 14:00 tot 15:00. Graag van tevoren even 
aanmelden op 020-5513420 of 5513420. 
di. 22 februari 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.
wo. 23 februari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N
Planologische werkgroep fotografeert kaalslag Europaplein
Op de vernieuwde website van de planologische werkgroep Rivierenbuurt zijn de gevolgen van het 
kappen van de bomen op het Europaplein zichtbaar gemaakt met een fotoreportage. Zie 
www.planologischewerkgroep.nl, klik op Europaplein. 
Jachthavengebied wil op aardgasnet
Bewoners, recreanten en woonbooteigenaren in het Jachthavengebied bij de Nieuwe Meer willen graag 
aangesloten worden op aardgas. Momenteel wordt er vooral op olie gestookt en daarbij gaat soms wat 
fout, waardoor olie in het oppervlaktewater terecht komt. Stadsdeel ZuiderAmstel zegt graag aardgas te 
zien in het Jachthavengebied, maar gaat niet over de aanleg. Verantwoordelijk netbeheerder Continuon 
vindt de kosten te hoog, maar wil graag helpen zoeken naar subsidiemogelijkheden, zegt een 
woordvoerder. (Amsterdams Stadsblad, 26 januari 2005) 
 

Wijziging Grondbeleid Jachthavengebied
Begin 2004 heeft stadsdeel ZuiderAmstel een inspraakronde georganiseerd over conceptnota 
Grondbeleid Jachthavengebied. De nota is vervolgens op onderdelen aangepast en op 26 oktober 2004 
behandeld door het Dagelijks Bestuur. Op één gewijzigd onderdeel van de nota organiseert het Dagelijks 
Bestuur nu opnieuw inspraak. Het betreft een wijziging van de berekening van de huurprijzen van de 
zogeheten onbebouwde gedeelten.
De gewijzigde prijzen zijn verwerkt in een bijlage bij de nota. Deze bijlage ligt vanaf 27 januari tot en met 
23 februari 2005 ter inzage bij de balies van de stadsdeelkantoren Zwaansvliet 5 en President 
Kennedyplantsoen 1-3. Tot en met 23 februari 2005 bestaat er de mogelijkheid om uw schriftelijke 
zienswijze over de wijziging op de nota in te dienen bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel 
ZuiderAmstel, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. (Amsterdammail update) 

 

Ontwikkeling IBM-terrein € 180 miljoen voor AM en BPF
AM Vastgoed en Bouwfonds Property Finance (BPF) verwerven het IBM-terrein van 5,3 hectare in het 
Amsterdamse zakendistrict Riekerpolder. Het ontwikkelingsvolume van het terrein ligt op € 180 mln. Het 
terrein was eigendom van IBM Nederland. Er bevinden zich een hal van 23.000 m2, een kantoor van 
15.000 m2 en 920 parkeerplaatsen. AM en BPF willen het gebied op termijn transformeren tot een 
hoogwaardige kantorencampus. De Riekerpolder is gelegen aan de ringweg A10 tussen Schiphol en de
Zuidas. (PropertyNL, 21 januari 2005)

Commissie: MER-procedure wordt onzorgvuldig
Het kabinet wil de regels voor milieueffectrapportage (mer) vereenvoudigen. De uitgebreide procedure 
geldt dan alleen nog voor grote projecten waarbij natuur in het geding is. De Commissie voor de MER 
reageert gealarmeerd. Wat de ministerraad betreft hoeven alleen projecten die in een Vogel- of 
Habitatrichtlijngebied liggen nog een zorgvuldige MER-procedure te doorlopen. Dat betekent dat er een 
startnotitie van een planprocedure bekend moet worden gemaakt waarna een inspraakronde plaatsvindt. 
Daarna wordt een milieueffectrapport opgesteld dat door de onafhankelijke Commissie voor de mer wordt 
beoordeeld. Op dit moment is de uitgebreide MER-procedure nog verplicht bij allerlei projecten met grote 



milieugevolgen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, woningbouw in het buitengebied en grootschalige 
verandering op luchthaven Schiphol. Voor dergelijke projecten kan straks worden volstaan met een 
eenvoudige MER-procedure. In dat geval hoeft niet al in een vroegtijdig stadium inspraak plaats te vinden 
en hoeft ook geen toetsing plaats te vinden door de Commissie voor de MER. (Staatscourant, 24 januari 
2005)
Weekbericht 2
20 januari 2005
Algemene informatie:
Raads- en commissievergaderingen van stadsdeel ZuiderAmstel vinden plaats aan de President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. U kunt de stukken 
ook downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden 
via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of via nummer 5464335 of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie 
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer vergaderen in 
de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

vr. 21 januari 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op plan waterberging oksel A10. Adres: Projectmanagementbureau 
Amsterdam, t.a.v. W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. 

 

wo. 26 januari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Let op: zuidelijke beëindiging Noord/
Zuidlijn en de gevolgen voor lijn 5 staat, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet op de agenda! Agendapunten 
niet relevant voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

di. 1 februari 2005
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

wo. 2 februari 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

do. 3 februari 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 19 januari doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Let op: nieuwe locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal 
open om 19:00 uur. 

 

dì. 8 februari 2005
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

wo. 9 februari 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Let op: deze vergadering, en dus 
ook de presentatie van het rapport-Brinkman gaat niet door! Nadere informatie volgt. Plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 

 

do. 10 februari 2005
Commissie II, ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

wo. 16 februari 2005
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Laatste inzagedag artikel 19-aanvraag Musicaltheater. Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 
322, van 8:30 tot 12:00 uur. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van 
Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. 

 

do. 17 februari 2005
U kunt mondeling reageren op de artikel 19-aanvraag voor het Musicaltheater aan de Europaboulevard. 
Plaats: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Tijd: van 14:00 tot 15:00. Graag van tevoren even 
aanmelden op 020-5513420 of 5513420. 

 

di. 22 februari 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). 
Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.

wo. 23 februari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N

 

 

Artikel 19-procedure voor het Musicaltheater
Om de bouw van het Musicaltheater aan de Europaboulevard mogelijk te maken, moet er een vrijstelling van het 
bestemmingsplan worden afgegeven. Deze wordt afgegeven via een zogenaamde artikel-19 procedure. De 
aanvraag voor vrijstelling ligt, samen met de bijbehorende bouwtekeningen en rapporten over bijvoorbeeld 
geluidshinder, tot en met woensdag 16 februari ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, 
kamer 322, van 8:30 tot 12:00 uur. De behandelend inspecteur is de heer Klinkenberg, bereikbaar op nummer 
5513416.

Tot en met 16 februari kan iedereen schriftelijk en mondeling reageren. Brieven moeten worden gericht aan 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. U kunt ook mondeling inspreken op het kantoor van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 
4. Dat kan op donderdag 17 februari van 14:00 tot 15:00. Graag van tevoren even aanmelden op 020-5513420 of 
5513420. 

 

Bomen op theaterkavel blijven nog even staan
Na tussenkomst van de rechter heeft de gemeente besloten nog even te wachten met het kappen van 72 bomen 
en het verplanten van 7 bomen op de plaats waar het Joop van den Endetheater moet komen. De 
Bewonersvereniging de Mirandabuurt had om schorsing van de kapvergunning gevraagd. De bewoners wilden 
voorkomen dat de bomen gekapt zouden worden voordat er een uitspraak was gedaan over de bezwaren tegen 
de kap. De bewoners vinden kappen voorbarig zolang het bestemmingsplan nog niet is aangepast (zie boven) en 
er geen bouwvergunning is. De plannen moeten bovendien getoetst worden aan nieuwe Europese regels voor 
luchtkwaliteit, vindt de vereniging. Amsterdam heeft de kap nu uitgesteld tot half februari. (Bron: Amsterdams 
Stadsblad, 19 januari 2005) 

Bouwplan Mahlerlaan
Bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht is een vergunningaanvraag binnengekomen voor een gebouw aan de 
Mahlerlaan met 224 woningen, een publieksruimte en een garage. In te zien bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Weesperplein 4, kamer 322, van 8:30 tot 12:00 uur. 

Bomen verhuizen van RAI naar IJburg
Dertien platanen verhuizen van het Europaboulevard naar IJburg. De bomen moeten bij de RAI weg voor de 
aanleg van de Noord/Zuidlijn. De bomen krijgen een plaats in het Pampuspark op IJburg. De verhuizing van de 
bomen is deze week begonnen. Elke boom weegt tien ton, inclusief kluit. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 19 
januari 2005) 

Reactie Fietsersbond op plan Waterberging oksel A10
Door het plangebied loopt een zeer belangrijke fietsroute die Amsterdam-West via de Groene Zoom in de Zuidas 
verbindt met Zuidoost. Het is een drukgebruikte, vrijwel kruisingsvrije route, die met name veel gebruikt wordt 
door scholieren. De route is door het projectbureau Zuidas ook erkend als een essentieel structureel element in 
de Zuidas. De Fietsersbond vindt dan ook dat de kwaliteit van de route optimaal moet zijn. We willen pleiten voor 
een duidelijke afscheiding tussen het voetpad en het fietspad. Het fietspad zou in rood asfalt uitgevoerd moeten 
worden. Tevens vinden we dat het fietspad minimaal 4,50 m. breed moet zijn (dat is op de tekening onduidelijk) 
aangezien er ook brommers gebruik van maken. Voorts moeten de boogstralen bij de aansluiting met de 



Europaboulevard voldoende groot zijn (zo’n 8 meter), zodat fietsers niet gedwongen worden om onnodig af te 
remmen. De route dient vloeiend te zijn.

Wij denken dat het beter zou zijn om het fietspad op de Europaboulevard te laten aantakken ter hoogte van het 
noordelijke fietspad langs de De Boelelaan. De meeste fietsers die van de route door de oksel van de A10 
gebruik maken zullen uit het noorden komen. De weg over het water kan dan iets korter en vloeiender. Wij wijzen 
er in dit verband ook dat op de enige plek waar deze belangrijke fietsroute langs een drukke autoweg loopt het 
stuk Europaboulevard is tussen het viaduct en de afslag via de oksel richting Rozenoordbrug is; dit stuk moet zo 
kort mogelijk zijn.

Een knelpunt dat mogelijk tijdens deze werkzaamheden ook kan worden opgelost is de fietspadendriesprong 
tussen het Amstelpark en de onderdoorgang onder de afslag A10 bij de oksel. Het uitzicht is daar slecht, en het is 
onduidelijk of de fietsers die vanaf de brug naar beneden komen suizen rechtdoorgaan of (zoals de meeste) 
rechtsafslaan richting oksel. Er zou hier veel ruimte kunnen worden gewonnen door het zand af te graven dat 
tegen de afslag aanligt richting Rozenoordbrug.

Tenslotte vragen wij bijzondere aandacht voor de tijdelijke situatie tijdens de aanleg. Een omrijbeweging hier kan 
alleen plaatsvinden via de verkeerslichten over de Zuidelijke afslag A10. Dat is zeer verontrustend omdat die 
route in ieder geval qua verkeersveiligheid, maar ook qua snelheid en comfort, een enorme achteruitgang 
betekent. De route wordt gebruikt door een zeer groot aantal schoolkinderen vaak van bescheiden leeftijd. Onze 
vragen hierover: (a) kan een werkmethode worden gevonden die deze omrijbeweging onnodig maakt bijvoorbeeld 
door eerst de brug met het fietspad aan te leggen alvorens met graven te beginnen, (b) zoniet, kan er naar 
worden gestreefd om de periode dat de omrijbeweging nodig is zoveel mogelijk te beperken, en kunnen de 
verkeerslichten gedurende die periode worden aangepast. 

De EU is benieuwd naar uw mening over luchtkwaliteit!
De Europese Unie gaat de strijd aan met luchtvervuiling. Zij zijn bezig met het opstellen van een actieplan. 
Daarbij heeft de EU úw hulp nodig! Tot 31 januari kunt u uw mening geven over de luchtkwaliteit in uw omgeving, 
over de maatregelen die nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren en over het belang dat we aan dit probleem 
moeten hechten. Halverwege 2005 wil de EU een nieuw actieplan presenteren. De vragenlijst is beschikbaar via 
de volgende link: http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=356&lang=EN 

Geen presentatie Brinkmanrapport op 9 februari
De vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en waterbeheer op n9 februari gaat niet door. Dit 
betekent ook dat de presentatie van het rapport van de heer Brinkman over de ‘businesscase’ van het dokmodel 
Zuidas niet doorgaat. Verdere informatie in de komende weekberichten of bij de commissiegriffier, de heer Van 
Tonningen, telefoon 5522243. 

 

Reizigersadviesraad en Zuidas
Op 25 november 2004 sprak de Reizigersadviesraad met de Dienst Infrastructuur, verkeer en Vervoer (dIVV) over 
het zuidelijke eindpunt van de Noord/Zuidlijn en over de bypass van lijn 5 die wegens de bouw van een extra 
metroviaduct over de Beethovenstraat niet meer kan halteren op Zuid-WTC.

De gemeente heeft in principe gekozen voor een volwaardige metroverbinding van het Buikslotermeerplein naar 
Amstelveen Westwijk. De vertegenwoordigster van dIVV merkte op dat het grootste knelpunt daarbij de kruising 
met de De Boelelaan zal zijn; deze wordt ongelijkvloers gemaakt. Verschillende leden spraken zich uit voor het 
handhaven van lijn 5, ook als in 2011 of later de exploitatie van de N/Z-lijn van start gaat.

Overigens was de hele reizigersadviesraad van mening dat in de overbruggingsperiode van 2007 tot 2011 lijn 5 
een voor de reizigers acceptabele omleidingsroute zonder extra overstap dient te berijden en dat er geen gat voor 
deze lijn mag ontstaan in de Beethovenstraat. Helaas kost het aanleggen van rails en bovenleiding geld en dat is 
nog niet gereserveerd in de begroting van de Noord/Zuidlijn. (Bron: verslag Reizigersadviesraad, 16 december 
2004) 

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg over Waterberging oksel A10Vereniging Beethovenstraat-
Parnassusweg over Waterberging oksel A10

Opgave of wensbeeld?

In de uitnodiging voor de inspraakavond en in de ter inzage gelegde stukken over het plan Waterberging oksel 
A10 spreekt u over een ‘opgave’ tot het maken van extra wateroppervlak die opgenomen zou zijn in de Visie 
Zuidas 2004. In de Visie Zuidas en in de ‘omslagnota’ voor de Raadscommissie voor stedelijke ontwikkeling en 
waterbeheer is evenwel slechts sprake van een ‘wensbeeld’. Tevens is dit stuk alleen ter kennisneming aan deze 
commissie voorgelegd. Wij vinden dit een misleidende wijze van presentatie. 

Naar wij toch mogen aannemen zullen de overige plannen voor het realiseren van extra waterberging, zoals het 
maken van een complete nieuwe gracht langs onze buurt, de ‘Irenegracht’, een normale procedure van wijziging 
bestemmingsplan, inspraak en besluitvorming door de gemeenteraad doorlopen.
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Fietsroute
In het beschrijven van de verbetering van de fietsroute gaat u er aan voorbij dat noord-west-zuid fietsenden zich 
via het lange afstandsfietspad langs onze buurt en door het Beatrixpark, zolang de Rai-tunneltjes nog bestaan, 
reeds aan de oostzijde van de Europaboulevard zullen bevinden. Zij moeten dan een haakse bocht maken om via 
uw eilandje naar de brug over de Amstel te fietsen. Dit fietskruispunt zal aandacht behoeven. Andersom ontstaat 
een gevaarlijke situatie -dat is het nu al- als je naar beneden komt van deze brug (met extra vaart dus) bij de 
ingang van het Amstelpark als u daar een uitgebreider ingang van wilt maken. De fietser wil rechtdoor of een 
beetje remmend met een haakse bocht naar rechts. Nietsvermoedende ouders met kinderwagens en nog minder 
vermoedende kleuters stappen daar zò het fietspad op. Wij vragen u hier uit oogpunt van veiligheid extra 
aandacht aan de inrichting te geven.

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!Aanvullingen op of berichten voor
 

Weekbericht 1
13 januari 2005
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

Algemene informatie:
Raads- en commissievergaderingen van stadsdeel ZuiderAmstel vinden altijd plaats in de Raadszaal, 
President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang is 20:00 uur, tenzij anders vermeld. De stukken liggen een week van 
tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek 
Buitenveldert. U kunt de stukken ook downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 
uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http:/www.zuideramstel.nl/ris.asp of telefonisch bij de 
griffier, telefoon 5464335 of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.
De Gemeenteraad van Amsterdam vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie 
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer vergaderen in 
de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur, indien nodig met een voortzetting in de 
avond. De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (vooraf) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

wo. 19 januari 2005
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant voor de 
Zuidas. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

vr. 21 januari 2005
Uiterste datum voor schriftelijke reacties op plan waterberging oksel A10. Het plan voor het creëren van extra 
waterberging in de lus van de zuidelijke afrit, bij de Europaboulevard, ligt nu ter inzage op het Stadhuis en de 
stadsdeelkantoren aan het President Kennedyplantsoen en de Zwaansvliet. Adres voor reacties: 
Projectmanagementbureau Amsterdam, t.a.v. W. Gribnau, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam. Meer informatie is  
te verkrijgen bij de projectgroep Waterberging oksel A10, telefoon 020-5529649. 

 

wo. 26 januari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten onder meer lijnvoering en 
zuidelijke beëindiging Noord/Zuidlijn in de Zuidas. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie 
boven. 

 

wo. 2 februari 2005
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie boven. 

 

do. 3 februari 2005
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten graag voor 19 januari doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl of 
020-6449936. Let op: nieuwe locatie: Gebouw De Inham, Van Leijenberghlaan 124. Aanvang: 19:30 uur. Zaal 
open om 19:00 uur. 

 

wo. 9 februari 2005
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Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
presentatie rapport Brinkman over de Zuidas (onder voorbehoud). Voor algemene informatie over plaats, tijd en 
inspreken: zie boven. 

 

wo. 23 februari 2005
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie boven.ST A N D V A N Z A K E N

 

 

Bewonersvereniging vraagt schorsing kapvergunning aan
De Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft de rechter gevraagd om de kap van 73 bomen en het verplanten 
van 7 bomen op de Theaterkavel in de Kop Rivierenbuurt tegen te houden tot het bezwaarschrift tegen de kap is 
behandeld.

De bewonersvereniging is van mening dat ze de mogelijkheid van beroep moet hebben voordat de kap plaats 
vindt. De vereniging stelt dat er nog geen duidelijkheid is over de omvang van de bouwkavel, is er nog geen art.
19 procedure gepubliceerd en nog geen aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Het vraagstuk van de 
luchtverontreiniging door de snelweg A10 is in het hele proces niet aan de orde geweest. Dit is nu wel van belang 
gezien de nieuwe Europese richtlijnen. Volgens de vereniging zal het hele plan van de Kop Rivierenbuurt waarbij 
ook sprake is van de bouw van woningen, kantoren en scholen getoetst moeten worden aan deze nieuwe 
regelgeving. Recent onderzoek heeft bovendien aangetoond dat bomen tot 30% reductie kunnen geven bij 
luchtvervuiling, maar de mate van luchtvervuiling ter plaatse is tot nu toe niet getoetst. 

 

Begroting ZuiderAmstel goedgekeurd
Op de valreep, eind december 2004, heeft de stadsdeelraad de begroting voor stadsdeel ZuiderAmstel 
goedgekeurd. Dit betekent dat er in 2005 ook ongeveer 30.000 euro beschikbaar is voor bewonersondersteuning 
Zuidas, onder meer voor het Bewonersplatform.

Beatrixpark ontbeert allure voor rijksmonument
Het Beatrixpark ontbeert de allure en monumentaliteit die nodig zijn voor de status van rijksmonument. Dat stelt 
de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg in een advies over de aanvraag tot rijksmonument, die de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft ingediend. De raad zou het passender vinden het park te 
bestempelen tot gemeentelijk monument als onderdeel van het beschermde stadsgezicht Plan Zuid. Het bestuur 
van de Vrienden van het Beatrixpark betreurt de uitspraak van de ARM, maar is wel blij met de aanbeveling om 
het park onderdeel te maken van het beschermde stadsgezicht. De vereniging gaat zich hiervoor inzetten. (Bron: 
Amsterdams Stadsblad, 12 januari 2004) 

Lichtreclame ABN mag blijvenLichtreclame ABN mag blijven

ABN Amro hoeft haar lichtreclame op de noordgevel van haar hoofdkantoor niet weg te halen. De 
bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaren van de van de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg 
ongegrond verklaard. De welstandscommissie vindt de reclame niet ontsierend en de Zuidas-supervisor Pi de 
Bruijn was akkoord, oordeelde de commissie. Bestuurlid Lieneke Meurs van de vereniging is teleurgesteld. Zij wil 
proberen via de politiek criteria tegen reclame te verkrijgen om te voorkomen dat er meer grote lichtreclames in 
de Zuidas komen. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 12 januari 2004) 

 

Grondbedrijf Amsterdam: positief jaar in 2004
Het grondbedrijf Amsterdam heeft in 2004 voor € 210 miljoen aan gronden uitgegeven, vooral aan de Zuidas en 
voor woningen. Dat heeft directeur Grondbedrijf Edo Arnoldussen gisteren bij het PropertyNLforum 2005 bekend 
gemaakt. In 2005 verwacht Arnoldussen verdere uitgifte van kantoorlocaties vooral op de Zuidas, wat opmerkelijk 
is gezien de huidige dip in de markt. (Bron: PropertyNL, 12 januari 2005) 

 

Werkzaamheden Kop Rivierenbuurt
In de Kop Rivierenbuurt worden circa 400 woningen, 50.000 m2 kantoren en diverse voorzieningen (waaronder 
een musicaltheater en nieuwbouw voor het ROC) gerealiseerd. De nieuwbouw vindt gefaseerd plaats tussen 
2004 en 2012.Sloop voormalige Hogeschool

In september is gestart met de sloop van de voormalige Hogeschool. Bij de start van de sloopwerkzaamheden is 
het gebouw nagelopen op asbesthoudende materialen. De asbestverwijdering is in volle gang en zal naar 
verwachting in februari 2005 zijn afgerond. Parallel aan de asbestverwijdering wordt het gebouw momenteel van 
binnen kaal gemaakt.



Het slopen van het gebouw en het bouwrijp maken van het terrein vinden plaats aansluitend op de 
asbestverwijdering. Om de sloop van het gebouw mogelijk te maken, zullen ook bomen gekapt worden. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting in juni 2005 afgerond.

Bouwrijp maken van de theaterkavel

Het bouwrijp maken van de theaterkavel ten zuiden van de voormalige Hogeschool start maandag 17 januari 
2005. De werkzaamheden bestaan uit het kappen van bomen en verwijderen van de bosschages, het opbreken 
van de fiets- en voetpaden ten zuiden van de voormalige Hogeschool en het afvoeren van alle vrijkomende 
materialen. Het terrein wordt uiterlijk 30 juni 2005 bouwrijp opgeleverd. Het voet- en fietspad langs de afrit van de 
A10 blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen

In verband met de komst van het musicaltheater en andere toekomstige nieuwbouw in de Kop Rivierenbuurt 
moeten kabels en leidingen een nieuwe plaats krijgen in de ondergrond. Vooral in de Zuidelijke Wandelweg, 
tussen de Europaboulevard en het Baroniepad, worden veel nieuwe kabels en leidingen gelegd. Vanaf eind 
januari worden trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen en delen van de rijweg opgebroken. Vervolgens worden hier 
tot en met april kabels en leidingen gelegd. Tijdens de werkzaamheden kunnen voetgangers, fietsers en auto’s 
gebruik blijven maken van de Zuidelijke Wandelweg, hoewel de beschikbare weg smaller is. Verkeer in noord-
zuidrichting kan de Zuidelijke Wandelweg blijven kruisen.

Informatie?

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Hans Wagenvoort van stadsdeel ZuiderAmstel, 
telefoon 06-5336.8948 of e-mail:

hans.wagenvoort@zuideramstel.amsterdam.nlhans.wagenvoort@zuideramstel.amsterdam.nl

 

 
Klachten over de openbare ruimte Zuidas?
Klachten over losse tegels, scheve paaltjes en dergelijke in de Zuidas kunt u doorgeven bij de wijkbeheerder, op 
werkdagen tussen 9:30 en 10:30 uur, Prinses Irenestraat 21, telefoon 5464526.

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!Aanvullingen op of berichten voor
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