
Weekberichten 2002 Bewonersplatform Zuidas

W E E K B E R I C H T  - 43     vrijdag 11 januari 2002

In dit weekbericht o.a.:
Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:  

Gershwin: inspraak
Kop van de Rivierenbuurt zet Rivierenbuurt op z’n kop 

Data  (onderstreepte data zijn nieuw in het overzicht)
07-02-2002
Verkiezingsdebat ZUIDAS
Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, van Leijenberghlaan 124.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur
 23-01 (woensdag)
Bijeenkomst Werkgroep Veiligheid Effect Rapportage
Locatie: Stadsdeelkantoor Zwaansvliet
Aanvang: 09.30 uur
Besloten bijeenkomst
info: j.houtsma@woozw.nl
  13-02 (woensdag)
Verkiezingsdebat van de Wijkcentra in Stadsdeel Oud-Zuid  14-02 (donderdag)
Overleg van Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur
info: bpz@woozw.nl
S T A N D  V A N  Z A K E N 
 Inspraak Gershwin
Het Bewonersplatform Zuidas heeft een schriftelijke reactie doen verschijnen  

Kop van de Rivierenbuurt zet Rivierenbuurt op z’n kop.
Voor veel bewoners en bewonersgroepen kwam rond de kerstdagen volkomen onverwachts de mededeling dat er 
nog snel een besluit moet worden genomen over een nieuw project: “de Kop van de Rivierenbuurt”. Een project 
dat tot stand kwam verzoek van drie ‘initiatiefnemers’. Wie dat zijn wordt nergens duidelijk. 

De bewonersgroepen en het Bewonersplatform Zuidas waren net op kerstreces gegaan. Weg kerstreces! Wat 
houdt het plan in?

1.       Stadsdeel ZuiderAmstel onderzoekt de mogelijkheid om in dit gebied het staddsdeel kantoor te bouwen 
(lees: stadsdeel ZuiderAmstel heeft in dit gebied grond verworven en wil daar het stadsdeelkantoor bouwen)

2.       Het Regionaal Opleidingscentum Amsterdam wil in dit gebied een multifunctionele onderwijsvoorziening 
realiseren. Lees: een school met kantoren en commerciele ruimten om het geheel een beetje betaalbaar te 
maken.

3.       Een entertainmentbedrijf heeft interesse getoond in de vestiging van een theater met bijbehorend kantoor. 
Lees: Van den Ende wil niet naar Zuidoost, de Zuidas wil cultuur. Joop van den Ende is toegelaten tot het 
begrip cultuur.

En verder? Het oude RAI-plan is van tafel. “De RAI als congrescentrum is belang voor de stad Amsterdam”. 
Lees: De RAI hoeft niet perse op de huidige locatie te blijven zitten. Ook op een andere locatie in de stad blijft 
het zijn functie voor de stad behouden.

De glossyfolder over dit projectbesluit spreekt over de “Kop van de Rivierenbuurt” als een ‘veelzijdige 
driehoek’. Vlak voor de kerstvakantie heeft een werkconferentie plaats gevonden over de relatie van de Zuidas 
met de omliggende buurten. Daar is als één van de belangrijkste conclusies op tafel gekomen dat de aansluiting 
van de zuidas in NAUW overleg met de omliggende buurten moest plaatsvinden. Een woonbuurt overvallen met 
een projectplan dat de woonbuurt verandert in een intensief gebruikte buurt, is daar niet een voorbeeld van.

mailto:j.houtsma@woozw.nl
mailto:j.houtsma@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl


Overigens: waarom grijpt het stadsdeel niet haar kans, en gaat ze het stadsdeelkantoor neerzetten op de meest 
logische plek van het stadsdeel: het hart van de Zuidas? Uitmuntend bereikbaar voor iedereen, en een 
publiekstrekker van de eerste orde. 

Overigens: wie zijn de ‘drie initiatiefnemers’????

 

W E E K B E R I C H T  - 44    vrijdag 18 januari 2002
21-01 (maandag) Bijeenkomst Comité Schinkeltracé Nee
Locatie: Willem de Zwijgerkerk. Aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Nota Tracékeuze Schinkelverbinding
info: wocvpc@xs4all.nl
23-01 (woensdag) Bijeenkomst Werkgroep Veiligheid Effect Rapportage
Locatie: Stadsdeelkantoor Zwaansvliet
Aanvang: 09.30 uur Besloten bijeenkomst info: j.houtsma@woozw.nl
23-01 (woensdag)
Commissie Centrale Stad, Stadhuis, Amstel 1
aanvang en vergaderzaal niet bekend
Onderwerp: behandeling nota Tracékeuze Schinkelverbinding
info: wocvpc@xs4all.nl
 29-01 (dinsdag)
Commissie stadsdeelraad Oud Zuid
Aanvang en vergaderzaal niet bekend
Onderwerp: behandeling nota Tracékeuze Schinkelverbinding
Info: wocvpc@xs4all.nl
07-02-2002
Verkiezingsdebat ZUIDAS
Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, van Leijenberghlaan 124.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur
13-02 (woensdag)
Verkiezingsdebat van de Wijkcentra in Stadsdeel Oud-Zuid
Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein. Aanvang: 20.00 uur
info: wocvpc@xs4all.nl

Stand van zaken:  

Lijsttrekkersdebat: de stellingen

 Data  (onderstreepte data zijn nieuw in het overzicht)
21-01 (maandag)
Bijeenkomst Comité Schinkeltracé Nee
Locatie: Willem de Zwijgerkerk. Aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Nota Tracékeuze Schinkelverbinding
info: wocvpc@xs4all.nl
23-01 (woensdag)
Bijeenkomst Werkgroep Veiligheid Effect Rapportage
Locatie: Stadsdeelkantoor Zwaansvliet
Aanvang: 09.30 uur
Besloten bijeenkomst
info: j.houtsma@woozw.nl
23-01 (woensdag)
Commissie Centrale Stad, Stadhuis, Amstel 1
aanvang en vergaderzaal niet bekend
Onderwerp: behandeling nota Tracékeuze Schinkelverbinding
info: wocvpc@xs4all.nl
29-01 (dinsdag)
Commissie stadsdeelraad Oud Zuid
Aanvang en vergaderzaal niet bekend
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Onderwerp: behandeling nota Tracékeuze Schinkelverbinding
Info: wocvpc@xs4all.nl
07-02-2002
Verkiezingsdebat ZUIDAS
Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, van Leijenberghlaan 124.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur
13-02 (woensdag)
Verkiezingsdebat van de Wijkcentra in Stadsdeel Oud-Zuid
Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein. Aanvang: 20.00 uur
info: wocvpc@xs4all.nl
 14-02 (donderdag)
Overleg van Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur
info: bpz@woozw.nl

S T A N D  V A N  Z A K E N 
 Lijsttrekkersdebat Zuidas 7 februari 2002

 Om alvast in de stemming te komen voor het lijsttrekkersdebat: hier zijn de stellingen.Op de avond 
zullen ze aangevuld worden met pittige vragen van bewoners en bewonersgroepen.

 Stellingen voor het eerste gedeelte van de avond:

 De Bereikbare Zuidas
 Binnenstad autoluw, Zuidas ook autoluw!
De bebouwingsdichtheid van de Zuidas is straks gelijk/groter dan de binnenstad. Daar is men wijs 
geworden en heeft gekozen voor leefbaarheid en dus autoluw.
In de Zuidas wordt deze les niet overgenomen. De Zuidas wordt volgepropt met kantoren, woningen, 
voorzieningen. Wordt straks elke straat in de Zuidas gedomineerd door autoverkeer!? Snelle en 
aantrekkelijke fietsroutes lopen  gevaar te verdwijnen. Extra Openbaar Vervoer is er pas  als een groot 
gedeelte al gebouwd is. Voetgangers krijgen te maken met moeilijk oversteekbare wegen. Past de 
politiek het aantal auto’s aan aan de omvang van de Zuidas, of andersom?

 Verkeer voor de Zuidas kan gelijk de parkeergarage in! 
Waarom wordt er geen serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het autoverkeer 
rechtstreeks vanaf de A10 naar parkeergarages te leiden. Wat betekent de politieke uitspraak ‘we 
doen alles om teveel autoverkeer in de Zuidas te voorkomen?

De Leefbare Zuidas
 Overlast voor mens en milieu: is dit nou hoogwaardige kwaliteit?
Passen geluidsoverlast, windturbulentie, uitlaatgassen en stof  in het plaatje van een kwalitatief 
hoogwaardig stedelijk milieu? Welke garantie geven de politieke partijen voor de kwaliteit op dit 
gebied?

Een klein deel van de A10 gaat onder de grond, maar de hoeveelheid verkeer neemt wel heel erg toe 
op de A10 en in de wijken en dus neemt de bereikbaarheid af. Is dat nou de gewenste kwaliteit van de 
Zuidas? 

Het DOK lijkt wel een ‘onaantastbaar’ onderwerp. Want het is de drager van het hele Zuidas-verhaal. 
“De aanleg zal de buurten bij elkaar brengen”. Durft de politiek een gesprek aan over de keerzijde van 
het DOK-verhaal? Ziet de politiek de mogelijke maatschappelijke ontwrichting tijdens de aanleg van 
het DOK?

 20 jaar bouwoverlast: wie wil er straks nog wonen in Amsterdam Zuid?
Het beheer wordt straks onder verantwoording van ZuiderAmstel uitgevoerd. Maar welke zorg belooft 
de politiek  aan de omliggende buurten? Hhoe wil de politiek voorkomen dat de omliggende wijken 
verstopt raken door bouwverkeer en Zuidasbezoekers? 
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 De Zuidas wordt een yuppendorp!
Hoe zorgt de politiek voor de garantie dat functiemenging en sociale woningbouw beide IN de Zuidas 
gerealiseerd worden? In alle kavels en niet alleen aan de randen? .

Is de politiek in staat om te voorkomen dat er op termijn  een elitaire wijk ontstaat die alleen 
toegankelijk is voor welgestelde bewoners? 

 Het groenfonds moet de Zuidas weer groen maken, niet de verwaarloosde 
plantsoenen van het stadsdelen verbeteren!
Gaat de politiek zich hard maken voor correct gebruik van de gelden uit het Groenfonds? De gelden 
zijn bestemd om compensatie te leveren voor het groen dat verdwijnt door de bouw van de Zuidas. 

Hoe gaat de politiek er voor zorgen dat het groenfonds ook echt nieuw groen oplevert  IN de Zuidas? 
Het huidige onvermogen van stadsdeel ZuiderAmstel om de plantsoenen in het stadsdeel kwaliteit te 
laten behouden mag geen reden zijn om het groenfonds daarvoor te gebruiken! De voetbalvelden zijn 
geen ‘openbaar groen’, dus de aanleg / het onderhoud mag niet uit
de Groeifonds Groen – pot. Mee eens of mee oneens?.

 De Veilige Zuidas
 De VER moet verplicht worden voor alle projecten op de Zuidas!
Veiligheid is een belangrijk item voor bewoners. Niet alleen voor de toekomstige bewoners, ook voor 
de huidige omwonenden. In  een dichtbebouwd gebied als de Zuidas is het noodzakelijk om vooraf de 
veiligheidsrisico's te signaleren en op te lossen, niet achteraf. Sociale veiligheid, verkeersveiligheid en 
calamiteitenbestrijding horen alle VOORAF te worden ingebouwd. Dit is een grote wens van 
bewoners. Wanneer gaat de politiek achter deze wens van de bewoners staan?

 Stellingen voor het tweede gedeelte van de avond:
Zuidasaccenten: de relatie van de zuidas met de omgeving
Waaronder:
•                     Beatrixpark is de nieuwe heilige koe van de politiek!

•                     Is het onvermogen om de geluidsschermen langs de A10 te realiseren 
bij de Mirandabuurt voor de bewoners een goed voorbeeld van serieuze 
inspanningen om overlast te voorkomen.
Het is een drukke week geweest voor het Bewonersplatform Zuidas. Na de bijeenkomst 
in verband met de ‘Inspraak Gershwin’ kwam de inspraak over het project ‘Kop van de 
Rivierenbuurt’. De reacties zijn inmiddels klaar. Volgende week zullen de reacties bij 
politiek en Projectbureau Zuidas liggen. Deze week nog geen aandacht voor die 
reacties in Weekbericht. Maar dat maken we volgende week goed.

W E E K B E R I C H T  - 45     vrijdag 25 januari 2002
 07 – 02 – 02 Lijsttrekkersdebat Zuidas
Gershwin: de officiële reactie van het Bewonersplatform Zuidas
Kop van de Rivierenbuurt zet Rivierenbuurt op z’n kop: de concept reactie van het Bewonersplatform Zuidas
Kop van de Rivierenbuurt: grote zorgen in de Mirandabuurt: hun reactie

 29-01 (dinsdag)
Commissie stadsdeelraad Oud Zuid
Aanvang en vergaderzaal niet bekend
Onderwerp: behandeling nota Tracékeuze Schinkelverbinding
Info: wocvpc@xs4all.nl
31–01 (donderdag)
Commissie van advies ZuiderAmstel
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: stadsdeelkantoor Pres. Kennedyplantsoen 1-3
Onderwerpen: Kop van de Rivierenbuurt, intrekken projectplan RAI
(zie ook stand van zaken: Heilig geloof in marktwerking maakt bewoners duivels)
07-02-2002 (donderdag)
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Verkiezingsdebat ZUIDAS
Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, van Leijenberghlaan 124.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur
(zie ook stand van zaken)
13-02 (woensdag)
Verkiezingsdebat van de Wijkcentra in Stadsdeel Oud-Zuid
Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein. Aanvang: 20.00 uur
info: wocvpc@xs4all.nl
 14-02 (donderdag)
Overleg van Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur
info: bpz@woozw.nl
S T A N D  V A N  Z A K E N 
07-02-2002 - Verkiezingsdebat ZUIDAS; 
Het laatste nieuws over het lijsttrekkersdebat: inmiddels hebben zich 8 lijsttrekkers 
aangemeld: 6 lijsttrekkers van partijen uit stadsdeel ZuiderAmstel, 2 lijsttrekkers uit 
de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA heeft 
toegezegd dat ze aan het debat zal meedoen. De overige drie grote partijen die 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen vinden het debat (tot nu toe) nog niet 
belangrijk.
 ===============================================================
Inspraak Gershwin De reactie van het Bewonersplatform Zuidas 

Geacht projectbureau,

Het Bewonersplatform Zuidas is in grote lijnen niet ontevreden over het voorgenomen 
Uitvoeringsbesluit . De voorgenomen grote diversiteit in het type woningen, de –waarschijnlijk- goede 
bereikbaarheid, alsmede de wens tot realisatie van 30% sociale woningbouw stemt tot tevredenheid. 
De voorgenomen functiemenging is in het Uitvoeringsbesluit goed opgenomen. 

De verkeersafwikkeling IN het plangebied Gershwin stemt op enkele punten na tot voorzichtige 
tevredenheid. Het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van het totale verkeersplan in de Zuidas 
blijft een doorn in het oog.

Wij noemen voor de leesbaarheid in deze reactie slechts puntsgewijs onze vraagtekens en kritiek. In 
de bijlage werken wij de punten verder uit. De bijlage is wel onderdeel van onze reactie. Een tweede 
bijlage is het overzicht van aangesloten groepen en de doelstellingen en activiteiten van het 
Bewonersplatform Zuidas.

Zuidas: eerst de infrastructuur vaststellen, dan pas de omvang van de projecten.
Grote zorg blijven wij houden over de volgorde van ontwikkelen van de Zuidas. Steeds meer projecten 
worden ontwikkeld. Om deze projecten winstgevend/betaalbaar te maken worden ze vol gestopt met 
allerlei functies. Dat dit moet leiden tot een probleem bij het ontwikkelen van een leefbare 
infrastructuur mag toch inmiddels duidelijk zijn. 

We waarschuwen nog maar een keer: over een paar jaar zal de uitspraak komen

“ Sorry, maar we    m o e t e n    meer infrastructuur voor de auto’s ontwikkelen. Anders loopt het vast”
helaas! geen vrije banen voor bus en tram; overal langere wachttijden voor fietsers en voetgangers, 
etc.Daarom, ondanks voorzichtige tevredenheid, ons standpunt dat
 
De verdere ontwikkeling van het project Gershwin pas mag plaatsvinden als de 
infrastructuur in de Zuidas is vastgesteld conform de ambities: voorrang voor 
openbaar vervoer en langzaam verkeer, ontmoedigen/terugdringen van het 
autogebruik. Deze volgorde van ontwikkelen moet in de hele Zuidas worden 
toegepast. De hoeveelheid bebouwing in de Zuidas dient daaraan te worden 
aangepast. 
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In het geval van Gershwin en Mahler wordt een heilloze weg bewandeld: eerst worden de 
projectgebieden met het oog op de betaalbaarheid/winstgevendheid volgepropt door de 
projectontwikkelaars.
Daarna mag de overheid zorgen dat het bereikbaar blijft. Wij geven u nu al de garantie dat dat niet 
gaat met de voorgenomen ambitie om het openbaar vervoer en langzaam verkeer voorrang te geven. 

 Ambities worden langzaam ondergraven; ruim baan voor de auto
 Het SpvE Gershwin geeft ons de indruk dat de ambitie eigenlijk al bij de auto ligt: “Wanneer de derde 
afslag is gerealiseerd wordt de bereikbaarheid van en naar de A10 nog beter  
(pp. 31 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Gershwin) 

We doen het niet vaak, maar we pakken het woordenboek erbij:
Wanneer betekent:   ‘op welke tijd,’ , onder welke omstandigheden’ ‘als, indien’
Nog (beter) betekent: ‘versterking van vergelijking’ 

We willen geen linguïstische debat, maar we willen wel waarschuwen voor ontwikkelingen die haaks 
staan op de vastgelegde, politieke keuzes.

Verdraaid mooi, of Verdraaid lastig: krijgt de lectuurshop ‘Bep en Ko’ een kans?
Het plan Gershwin is als een dubbeltje op zijn kant: valt het de ene kant op dan is het ‘een verdraaid 
mooie wijk waar we trots op kunnen zijn’. Maar valt het dubbeltje de ander kant op dan (en we citeren 
hier de uitspraak van de projectleider van Gershwin zoals hij die deed tijdens de inspraakavond over 
het Uitvoeringsplan Gershwin) ‘beleven we over enige jaren de moeilijkheden zoals het Max 
Euweplein en het Marie Heinekenplein die helaas ondervinden’.
Tijdens de inspraakavond is door één van de insprekers bondig samengevat waar het probleem ligt: 
“de bekende winkelketens trekken mensen, en zorgen daarmee dat er mensen op straat zijn, maar ze 
zorgen niet voor de betrokkenheid en de gezelligheid”. Daar ligt de grote opgave voor de Zuidas: hoe 
krijgen we die elementen in de Zuidas? Wij hebben de volgende vragen:

1.              Is de Gershwinlaan toegankelijk voor autoverkeer vanuit Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat (en vice versa)?

2.              De doorgaande fietsroute door Gershwin kent veel windhinder en de oversteek over de 
Mahlerlaan is lastig. Welke mogelijkheden voor verbetering van deze situatie blijven nog 
mogelijk na vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit?

3.              Betekent de geplande doorgaande fietsroute door Gershwin dat de –onlangs verwijderde- 
fietsroute over het ABN AMRO-plein terugkomt? De ontwikkeling in Gershwin duidt op een 
doorgaande fietsroute over de Minerva-as, de ontwikkeling in Mahler duidt op het 
tegengestelde. Welke kant gaat het op?

4.              Zorg dat de variatie in woningtype en prijsklassen gerealiseerd wordt. Zorg dat deze variatie 
minstens 25 jaar kan blijven bestaan. Is er een garantie te krijgen dat de menging van 
woningtypen (variatie in soorten en prijsklassen) ook na de contractperiode met de 
ontwikkelaars gehandhaafd blijft? 

5.              Zorg dat het parkeren van de fietsen in de bergingen zonder enig fysiek probleem gedaan kan 
worden. Voorkom dat mensen noodgedwongen hun fiets op straat gaan stallen .Worden de 
kwaliteitsnormen die de Fietsersbond stelt aan fietsenbergingen overgenomen in het 
Uitvoeringsbesluit?

6.              Afwikkeling van het verkeer naar de parkeergarages belemmerd het langzaamverkeer. Is er 
nog een mogelijkheid om een betere afwikkeling van het verkeer naar de parkeergarages te 
ontwikkelen voor dit project?.

7.              Het uitvoeringsbesluit laat twee ‘soorten’ Boelegracht zien: een ecologische variant en een 
niet-ecologische variant. Welke keuze is er nu gemaakt in het Uitvoeringsbesluit? En wat is de 
invloed van de keuze voor de Boelegracht op de wijze van profileren van de De Boelelaan 
(deelproject De Boelelaan). Omdat het SpvE Gershwin die relatie zelf legt, lijkt het ons legitiem 
om ook in het besluitvormingstraject van het project Gershwin meer duidelijk te krijgen over die 
relatie.

8.              Het realiseren van levendigheid –en daarmee veiligheid- langs de Beethovenstraat en 
Buitenveldertselaan is in dit plan onderbelicht. Dit is onderkent tijdens de inspraakavond. Langs 
die wegen liggen belangrijke routes voor fietsers. Op welke wijze zal dit in het Uitvoeringsbesluit 
Gershwin verbeterd worden?



9.              In het kader van de gewenste levendigheid is het een absolute misser dat het 
stadsdeelkantoor niet in Gershwin wordt gevestigd. Het plan leent zich om diverse redenen voor 
vestiging van het nieuwe stadsdeelkantoor Gershwin. Wij hebben tot nu toe geen valide 
argumenten gehoord die de vestiging zouden tegenhouden. Waarom ziet ZuiderAmstel wel 
mogelijkheden om een ‘bewonerscentrum nieuwe stijl’ in de Zuidas te vestigen, en niet een 
stadsdeelkantoor? 

10.          Bij een correcte uitvoering van een inspraakprocedure hoort de controle op naleving van de 
regelgeving. Bij deze inspraakprocedure waren enkele stukken niet correct en volledig. Enkele 
stukken ontbraken. Is de inspraakprocedure correct verlopen en daarmee geldig? 

11.          Is het Projectgebied Gershwin kindvriendelijk is? Zo ja, waar blijkt dit uit? 

12.           ROVER heeft een aantal vragen die rechtstreeks samenhangen met de ontwikkeling
van het projectplan Gershwin en die wij ondersteunen en meenemen in onze reactie:
a. Voldoende ruimte voor het OV gereserveerd om congestie te voorkomen?
b. Is er sprake van maximale vervoersintegratie tram/bus (route/situering haltes)
c. Is er sprak van veilige voetgangerskruisingen/voldoende oversteektijd?
d. Zijn er korte, overzichtelijke, rechtstreekse looproutes naar haltes?
e. Zullen, met het oog op de hoge bebouwingsdichtheid in Gershwin, de OV-haltes dicht bij elkaar 
gesitueerd worden teneinde de loopafstanden aanvaardbaar (d.w.z. binnen de DIVV-normen van 400 resp. 
250 meter) te houden en te voorkomen dat een grote mensenmassa zich hier verdringt (met “kleine” 
criminaliteit als gevolg)? 

De beantwoording van onze vragen zal hopelijk leiden tot een verbetering van het voorliggende 
Uitvoeringsplan Gershwin en leiden tot ‘een verdraaid mooie wijk’ 

==================================================================

Kop van de Rivierenbuurt zet Rivierenbuurt op z’n kop.  De concept reactie van het 
Bewonersplatform Zuidas:
Geacht Projectbureau, geachte raadsleden en deelraadsleden,

Afgelopen maandagavond 14 januari is de inspraakavond geweest in verband met het concept 
Projectbesluit ‘Kop van de Rivierenbuurt. Nee, afgelopen maandagavond is er een informatieavond 
geweest in verband met het concept Projectbesluit ‘Kop van de Rivierenbuurt’. Het verbaasde ons niet 
dat de zaal vol met bezorgde bewoners zat. 

Deze procedure kwam voor de bewoners rond de kerst volkomen uit de lucht vallen. Via de 
bewonersgroepen konden de bewoners kennis nemen van de inhoud van het voorgenomen project. 
Daarnaast was onder een beperkte groep bewoners een aankondiging -zonder concrete inhoud- 
verspreid.

Schijnbaar hadden de ‘initiatiefnemers’ veel haast. Wie die initiatiefnemers waren werd niet duidelijk, 
wie haast had ook niet, waarom die haast er was werd ook niet duidelijk.

De keuze van de wethouder –afgelopen maandagavond om 19.35 uur- om de bijeenkomst geen 
inspraakavond te laten zijn, maar een informatieavond, was een terechte keuze. Niet alleen met de 
wet in de hand, maar ook gezien de onvoldragenheid van de plannen. En zeker gezien de net 
uitgesproken ambitie van uw stadsdeel om ‘de relatie van de Zuidas met de aanliggende buurten in 
nauw overleg met de bewoners te laten plaatsvinden’. Zie uw “Zuidas-accenten”. De wethouder 
haalde hiermee de ‘kou uit de lucht’. Wat hij achter liet was een vertwijfelde groep bewoners. “Wat is 
er aan de hand, en waarom hangt er zoveel mist rond dit project”.

De actie van de wethouder had niet gehoeven. Uw wethouder is politiek verantwoordelijk voor dit 
project. De wethouder had in december tegen zijn collega’s en/of de betrokken ambtenaren kunnen 
zeggen: “sorry, met deze informatie kan ik nog niet naar de bewoners. Dit plan is een mistbank boven 
drijfzand, met hier een daar vleugje gebakken lucht. Ik neem Zuidas-accenten serieus. Eerst meer 
informatie en zekerheden”.

 ALLES IS COMMUNICATIE

 DE BEWONER CENTRAAL



 

Kent u ze nog deze kreten? Pagina 20 en pagina 22 van ‘Zuidas-accenten’. Kent u de ambitie uit 
‘Zuidas-accenten’ van stadsdeel ZuiderAmstel nog? U vindt die ambitie op pagina 29: 26. 

ZuiderAmstel stelt in nauw overleg met ewoners en gebruikers van de aan de Zuidas grenzende 
buurtdelen en met de Zuidasorganisaties een integraal plan op om een natuurlijke overgang tussen de 
verschillende delen van Zuideramstel te bewerkstelligen.  En wat gebeurt er in de praktijk? 

 Mistbank

Een ‘Mistbank’ met veel vage verhalen met daar tussendoor opvallende concrete details: 600 
parkeerplaatsen, 1700 stoelen, de woningen van de remonstrantse gemeente moeten verdwijnen,
Tijdens de inspraakavond waren de meest gebruikte woorden: ongeveer, onderzoek, mogelijk, bij 
benadering, weten we nog niet, in studie, volgende bijeenkomst, begrip, interne discussie loopt nog. 
Geen enkele keer heeft u kunnen opmerken ‘na overleg met de bewoners’. Het hele project lijkt al in 
kannen en kruiken, alleen wil u dat nog niet laten zien. 

 Drijfzand

Wat duidelijk werd, is dat een belangrijke basis voor dit plan de gedachte is, dat de NoordZuidlijn een 
metrohalte krijgt aan het Europaplein. De vele drukbezochte functies die allemaal in dit projectgebied 
gerealiseerd kunnen worden, moeten vooral bediend worden via dit metrostation. Een gevaarlijk 
uitgangspunt. De ‘politiek is aan het schuiven’. Het tracé van de Boerenwetering is weer in beeld. Een 
ongewenst tracé wellicht, maar voor het project ‘Kop van de Rivierenbuurt’ valt daarmee de bodem 
onder het plan vandaan.

 Vleugje gebakken lucht

In de veronderstelling dat met het verschijnen van ‘Zuidas-accenten’ betere tijden aanbreken, 
verschijnt op de website van www.zuidas.nl de onderstaande mededeling over dit project

 Projectbesluit
In het projectbesluit worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het 
gebied Kop Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere om de gebiedsbegrenzing, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, programma, milieu ecologie, verkeer en infrastructuur en de 
planning.

 Uitgangspunten
Aan dit projectbesluit ligt een aantal centrale uitgangspunten van het masterplan Zuidas ten grondslag 
zoals het optimaal benutten van de schaarse ruimte door selectief, intensief en multifunctioneel 
ruimtegebruik en het leveren van een krachtige impuls aan de sociaal economische ontwikkeling van 
de Amsterdamse regio. (Dan volgt er een opsomming van de wensen van stadsdeel, 
onderwijsinstelling en een theaterbedrijf, en de Liberaal Joodse Gemeente. Tenslotte nog de melding 
van de gemeente om ‘een nog nader te bepalen aantal woningen, kantoren en voorzieningen in het 
gebied te realiseren’. Keurig wordt vermeld dat ‘de sociale veiligheid, met name op de routes van en 
naar het NS station RAI, aanmerkelijk (dient) te verbeteren’.)  Geen woord over het nauwe overleg 
met de bewoners Die komen pas aan bod bij 

 Inspraak
Over het concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt wordt inspraak gehouden. De inspraakavond vindt 
plaats op 14 januari 2002 vanaf 19.30 uur in het restaurant van de Hogeschool van Amsterdam aan 
de Europaboulevard 23.
Schriftelijke reacties kunnen tot 21 januari worden gericht aan het projectbureau Zuidas.
Na deze datum worden de inspraakreacties verwerkt.Tot zover de website van www.zuidas.nl

Verder ingaan op het project is op dit moment eigenlijk nodig. De heer Polderman heeft de 
inspraakprocedure (op een te laat moment) afgeblazen. Maandagavond 14 januari werd daarmee een 
informatie-avond. 

Desondanks toch maar een paar vragen:

1.                   Wie zijn de in de stukken bedoelde initiatiefnemers?

2.                   Welke afspraken zijn er al gemaakt? 

3.                   Met welke partijen zijn er al gesprekken gevoerd en/of afspraken gemaakt?

4.                   Op welke wijze worden de bewoners nog bij de ontwikkeling van het plan Kop van de 
Rivierenbuurt betrokken voordat een politiek advies gevraagd wordt/voordat een politiek 
besluit genomen wordt?



5.                   Zijn politiek en projectbureau bereid om als eerste stap in de verdere planontwikkeling een 
serieus overleg te starten met de bewoners?

 Bewoners die aanwezig waren geweest op deze inspraakavond voelden zich niet serieus genomen: 
zijn de bestuurders zich er van bewust dat bewoners –door naar een inspraakavond te komen- zich 
inzetten voor hun woonomgeving en voor hun stadsdeel? Snapt het stadsdeel niet dat je hierdoor 
bewoners ‘wegjaagt’: “de volgende keer blijf ik voor de buis hangen!”

Of is dat juist de bedoeling?

Het Bewonersplatform Zuidas en de bewoners van stadsdeel ZuiderAmstel verwachten van stad, 
stadsdeel en projectbureau dat er eerst een nauw overleg met de bewoners komt, voordat er weer 
een stap wordt gezet bij het ontwikkelen van de Kop van de Rivierenbuurt. 

Om dit overleg voldoende kansen te geven verwachten wij dat er tot die tijd geen toezeggingen 
gedaan worden ( of convenanten gesloten, of samenwerkingscontracten gesloten worden, of hoe dat 
soort zakelijke afspraken ook  maar genoemd wordt ) die het overleg met de bewoners beperken. 

Maak de belofte waar: eerst overleg met de bewoners uit de Kop van de Rivierenbuurt! Dan pas 
ontwerpen!

==================================================================
Grote zorgen in de Mirandabuurt; hun reactie
De Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft een reactie gegeven op het concept Project Kop van de 
Rivierenbuurt. Hieronder de letterlijke tekst van de Bewonersvereniging De Mirandabuurt 

Aan Projectbureau Zuidas Aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam, Aan de leden van de 
stadsdeelraad zuideramstel 

L.S. , 

 Hoewel op 14 januari de status van de bijeenkomst over het concept projectbesluit "Kop van de 
Rivierenbuurt " werd veranderd van Inspraak- naar informatieavond , willen wij toch een tweede 
schriftelijke reactie geven , in afwachting van de verdere gang van zaken. Wij gaan ervan uit dat onze 
eerste reactie -over de procedure t.b.v. de avond van 14 januari j.l.- bij het verslag van deze 
bijeenkomst gevoegd zal worden zodat de gemeenteraadsleden en de stadsdeelraadsleden hiervan 
kennis kunnen nemen. Hoewel het concept uitmunt door vaagheid en on duidelijkheid willen wij op 
een aantal punten ingaan.Wij vragen ons af of de voorgestelde ontwikkelingen niet ten koste gaan van 
de leefbaarheid in de aangrenzende woongebieden i.p.v. "minimaal het tegengaan van duurzame 
nadelige gevolgen " , gezien het volgende: 

- de parkeerdruk zal enorm toenemen; de parkeerplaatsen HTS-terrein (P1) verdwijnen ; 

- een groot groengebied met ruim 30 jaar oud , hoog geboomte , met daarin wandel- en fietspaden 
grenzend aan het eco-lint dreigt te verdwijnen; 

- er wordt nergens gesproken over ruimte-reservering voor (fundamenten van) geluidsschermen 

langs het talud van de A 10; 

- verkeersoverlast door (avond-) verkeer van en naar het theater , scholen en stadsdeelkantoor door 
medewerkers , bezoekers en cursisten ; ook toeleveringsverkeer voor horeca e.d. , alles ook via 
irandalaan , Veluwelaan en Zuidelijke Wandelweg , ondanks een afslag vanaf de  Europaboulevard.  
schaduwwerking door hoogbouw aan de zuid- en westkant van onze woonwijk , aan de zuidkant nog 
versterkt door de grens van het plangebied te trekken in "het hart van " de Zuidelijke Wandelweg ; 
daardoor ook aantasting van de openbare ruimte. 

Het projectbesluir RAI e.o. wordt formeel ingetrokken. Het is geheel onduidelijk waarom het door v.d. 
Ende gewenste theater bij de entree van de RAI (zie verslag voorlichtingsavond Rai 28-6-2001) 

sheet 4, gemeentelijk programma ) ineens terechtkomt in de z.g.n. scholendriehoek, wat 
buitengewoon belastend is voor de aangrenzende en betrekkelijk geisoleerd liggende woonbuurt. Een 
theater met 1700 plaatsen , met voorstellingen 7 dagen per week , het gehele jaar door , en met 
kantoren en vaste medewerkers zou immers veel beter op zijn plaats zijn in het centrumgebied van de 

Zuidas. 

Een stadsdeelkantoor voor het stadsdeel Zuideramstel , d.w.z. voor de Rivierenbuurt en 
Buitenveldertzou veel centraler binnen het stadsdeel moeten liggen , bijv. in "Mahler" of "Gershwin". 
Hoe valt met elkaar te rijmen dat het stadsdeel de noodzaak van het bouwen van 36 



seniorenwoningen in de tuin van het voormalige Hospice Wallon aan de Veluwelaan heeft verdedigd 
omdat er een tekort zou zijn , terwijl in het concept "Kop Rivierenbuurt " 30 seniorenwoningen aan de 
Kennedylaan dreigen te verdwijnen. Gezien de dagelijks toenemende verkeersdichtheid en 
filevorming rondom dit plangebied is de bewonersvereniging De Mirandabuurt van mening dat er -
voordat er enige besluitvorming c.q. verdere uitwerking plaatsvindt- er een verkeersstudie en opnieuw 
een geluidmeting (zgn. 0 meting) gemaakt zouden moeten worden. Wij gaan ervan uit dat het 
projectbureau Zuidas zorg draagt voor de verspreiding van de reactie van de bewonersvereniging 
onder de raadsleden van gemeente en stadsdeel , en dat wij op de hoogte worden gehouden van de 
verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet , namens het bestuur, 

  In verband met de kerstvakantie verschijnt het volgende WEEKBERICHT vrijdag 1februari 2002

W E E K B E R I C H T  - 46 = 47    vrijdag 8 februari 2002
  

In dit weekbericht o.a.:
Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:  

07 – 02 – 02 Lijsttrekkersdebat Zuidas

  
07-02-2002 (donderdag)
Verkiezingsdebat ZUIDAS
Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, van Leijenberghlaan 124.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur
(zie ook stand van zaken)
 
13-02 (woensdag)
Verkiezingsdebat van de Wijkcentra in Stadsdeel Oud-Zuid
Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein. Aanvang: 20.00 uur
info: wocvpc@xs4all.nl
 
 14-02 (donderdag)
Overleg van Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur
info: bpz@woozw.nl
S T A N D  V A N  Z A K E N 
  7-02-2002 - Verkiezingsdebat ZUIDAS; 
Een sfeersbeeld      
Gisteravond was in Buitenveldert het langverwachte debat tussen de lijsttrekkers 
over de Zuidas. Een volle zaal met bewoners en politici uit ZuiderAmstel en 
stadsdeel Oud-Zuid
 
===============================================================
 Inspraak Gershwin
De reactie van het Bewonersplatform Zuidas 

 Geacht projectbureau,

Het Bewonersplatform Zuidas is in grote lijnen niet ontevreden over het voorgenomen 
Uitvoeringsbesluit . De voorgenomen grote diversiteit in het type woningen, de –waarschijnlijk- goede 
bereikbaarheid, alsmede de wens tot realisatie van 30% sociale woningbouw stemt tot tevredenheid. 
De voorgenomen functiemenging is in het Uitvoeringsbesluit goed opgenomen. 

mailto:wcvc@xs4all.nl
mailto:wcvc@xs4all.nl
mailto:bpz@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl


De verkeersafwikkeling IN het plangebied Gershwin stemt op enkele punten na tot voorzichtige 
tevredenheid. Het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van het totale verkeersplan in de Zuidas 
blijft een doorn in het oog.

Wij noemen voor de leesbaarheid in deze reactie slechts puntsgewijs onze vraagtekens en kritiek. In 
de bijlage werken wij de punten verder uit. De bijlage is wel onderdeel van onze reactie. Een tweede 
bijlage is het overzicht van aangesloten groepen en de doelstellingen en activiteiten van het 
Bewonersplatform Zuidas.

Zuidas: eerst de infrastructuur vaststellen, dan pas de omvang van de projecten.
Grote zorg blijven wij houden over de volgorde van ontwikkelen van de Zuidas. Steeds meer projecten 
worden ontwikkeld. Om deze projecten winstgevend/betaalbaar te maken worden ze vol gestopt met 
allerlei functies. Dat dit moet leiden tot een probleem bij het ontwikkelen van een leefbare 
infrastructuur mag toch inmiddels duidelijk zijn. 

We waarschuwen nog maar een keer: over een paar jaar zal de uitspraak komen

“ Sorry, maar we    m o e t e n    meer infrastructuur
voor de auto’s ontwikkelen. Anders loopt het vast”

 
helaas! geen vrije banen voor bus en tram;
overal langere wachttijden voor fietsers en voetgangers, etc.

 Daarom, ondanks voorzichtige tevredenheid, ons standpunt dat
 e verdere ontwikkeling van het project Gershwin pas mag plaatsvinden als de 
infrastructuur in de Zuidas is vastgesteld conform de ambities: voorrang voor 
openbaar vervoer en langzaam verkeer, ontmoedigen/terugdringen van het 
autogebruik. Deze volgorde van ontwikkelen moet in de hele Zuidas worden 
toegepast.
De hoeveelheid bebouwing in de Zuidas dient daaraan te worden aangepast. 
In het geval van Gershwin en Mahler wordt een heilloze weg bewandeld: eerst worden de 
projectgebieden met het oog op de betaalbaarheid/winstgevendheid volgepropt door de 
projectontwikkelaars.
Daarna mag de overheid zorgen dat het bereikbaar blijft. Wij geven u nu al de garantie dat dat niet 
gaat met de voorgenomen ambitie om het openbaar vervoer en langzaam verkeer voorrang te geven. 

 

Ambities worden langzaam ondergraven; ruim baan voor de auto
 

Het SpvE Gershwin geeft ons de indruk dat de ambitie eigenlijk al bij de auto ligt: “Wanneer de derde 
afslag is gerealiseerd wordt de bereikbaarheid van en naar de A10 nog beter  
(pp. 31 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Gershwin) 

We doen het niet vaak, maar we pakken het woordenboek erbij:
Wanneer betekent:   ‘op welke tijd,’ , onder welke omstandigheden’ ‘als, indien’
Nog (beter) betekent: ‘versterking van vergelijking’ 

We willen geen linguïstische debat, maar we willen wel waarschuwen voor ontwikkelingen die haaks 
staan op de vastgelegde, politieke keuzes.

 Verdraaid mooi, of Verdraaid lastig: krijgt de lectuurshop ‘Bep en Ko’ een kans?
Het plan Gershwin is als een dubbeltje op zijn kant: valt het de ene kant op dan is het ‘een verdraaid 
mooie wijk waar we trots op kunnen zijn’. Maar valt het dubbeltje de ander kant op dan (en we citeren 
hier de uitspraak van de projectleider van Gershwin zoals hij die deed tijdens de inspraakavond over 
het Uitvoeringsplan Gershwin) ‘beleven we over enige jaren de moeilijkheden zoals het Max 
Euweplein en het Marie Heinekenplein die helaas ondervinden’.
Tijdens de inspraakavond is door één van de insprekers bondig samengevat waar het probleem ligt: 
“de bekende winkelketens trekken mensen, en zorgen daarmee dat er mensen op straat zijn, maar ze 
zorgen niet voor de betrokkenheid en de gezelligheid”. Daar ligt de grote opgave voor de Zuidas: hoe 
krijgen we die elementen in de Zuidas? 

 Wij hebben de volgende vragen:



 1.              Is de Gershwinlaan toegankelijk voor autoverkeer vanuit Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat (en vice versa)?

2.              De doorgaande fietsroute door Gershwin kent veel windhinder en de oversteek over de 
Mahlerlaan is lastig. Welke mogelijkheden voor verbetering van deze situatie blijven nog 
mogelijk na vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit?

3.              Betekent de geplande doorgaande fietsroute door Gershwin dat de –onlangs verwijderde- 
fietsroute over het ABN AMRO-plein terugkomt? De ontwikkeling in Gershwin duidt op een 
doorgaande fietsroute over de Minerva-as, de ontwikkeling in Mahler duidt op het 
tegengestelde. Welke kant gaat het op?

4.              Zorg dat de variatie in woningtype en prijsklassen gerealiseerd wordt. Zorg dat deze variatie 
minstens 25 jaar kan blijven bestaan. Is er een garantie te krijgen dat de menging van 
woningtypen (variatie in soorten en prijsklassen) ook na de contractperiode met de 
ontwikkelaars gehandhaafd blijft? 

5.              Zorg dat het parkeren van de fietsen in de bergingen zonder enig fysiek probleem gedaan kan 
worden. Voorkom dat mensen noodgedwongen hun fiets op straat gaan stallen .Worden de 
kwaliteitsnormen die de Fietsersbond stelt aan fietsenbergingen overgenomen in het 
Uitvoeringsbesluit?

6.              Afwikkeling van het verkeer naar de parkeergarages belemmerd het langzaamverkeer. Is er 
nog een mogelijkheid om een betere afwikkeling van het verkeer naar de parkeergarages te 
ontwikkelen voor dit project?.

7.              Het uitvoeringsbesluit laat twee ‘soorten’ Boelegracht zien: een ecologische variant en een 
niet-ecologische variant. Welke keuze is er nu gemaakt in het Uitvoeringsbesluit? En wat is de 
invloed van de keuze voor de Boelegracht op de wijze van profileren van de De Boelelaan 
(deelproject De Boelelaan). Omdat het SpvE Gershwin die relatie zelf legt, lijkt het ons legitiem 
om ook in het besluitvormingstraject van het project Gershwin meer duidelijk te krijgen over die 
relatie.

8.              Het realiseren van levendigheid –en daarmee veiligheid- langs de Beethovenstraat en 
Buitenveldertselaan is in dit plan onderbelicht. Dit is onderkent tijdens de inspraakavond. Langs 
die wegen liggen belangrijke routes voor fietsers. Op welke wijze zal dit in het Uitvoeringsbesluit 
Gershwin verbeterd worden?

9.              In het kader van de gewenste levendigheid is het een absolute misser dat het 
stadsdeelkantoor niet in Gershwin wordt gevestigd. Het plan leent zich om diverse redenen voor 
vestiging van het nieuwe stadsdeelkantoor Gershwin. Wij hebben tot nu toe geen valide 
argumenten gehoord die de vestiging zouden tegenhouden. Waarom ziet ZuiderAmstel wel 
mogelijkheden om een ‘bewonerscentrum nieuwe stijl’ in de Zuidas te vestigen, en niet een 
stadsdeelkantoor? 

10.          Bij een correcte uitvoering van een inspraakprocedure hoort de controle op naleving van de 
regelgeving. Bij deze inspraakprocedure waren enkele stukken niet correct en volledig. Enkele 
stukken ontbraken. Is de inspraakprocedure correct verlopen en daarmee geldig? 

11.          Is het Projectgebied Gershwin kindvriendelijk is? Zo ja, waar blijkt dit uit? 

12.           ROVER heeft een aantal vragen die rechtstreeks samenhangen met de ontwikkeling
van het projectplan Gershwin en die wij ondersteunen en meenemen in onze reactie:
a. Voldoende ruimte voor het OV gereserveerd om congestie te voorkomen?
b. Is er sprake van maximale vervoersintegratie tram/bus (route/situering haltes)
c. Is er sprak van veilige voetgangerskruisingen/voldoende oversteektijd?
d. Zijn er korte, overzichtelijke, rechtstreekse looproutes naar haltes?
e. Zullen, met het oog op de hoge bebouwingsdichtheid in Gershwin, de OV-haltes dicht bij elkaar 
gesitueerd worden teneinde de loopafstanden aanvaardbaar (d.w.z. binnen de DIVV-normen van 400 resp. 
250 meter) te houden en te voorkomen dat een grote mensenmassa zich hier verdringt (met “kleine” 
criminaliteit als gevolg)? 

De beantwoording van onze vragen zal hopenlijk leiden tot een verbetering van het voorliggende 
Uitvoeringsplan Gershwin en leiden tot ‘een verdraaid mooie wijk’ 

 =================================================================

Kop van de Rivierenbuurt zet Rivierenbuurt op z’n kop.



 ..e concept reactie van het Bewonersplatform Zuidas:
 Geacht Projectbureau, geachte raadsleden en deelraadsleden,

Afgelopen maandagavond 14 januari is de inspraakavond geweest in verband met het concept 
Projectbesluit ‘Kop van de Rivierenbuurt. Nee, afgelopen maandagavond is er een informatieavond 
geweest in verband met het concept Projectbesluit ‘Kop van de Rivierenbuurt’. Het verbaasde ons niet 
dat de zaal vol met bezorgde bewoners zat. 

Deze procedure kwam voor de bewoners rond de kerst volkomen uit de lucht vallen. Via de 
bewonersgroepen konden de bewoners kennis nemen van de inhoud van het voorgenomen project. 
Daarnaast was onder een beperkte groep bewoners een aankondiging -zonder concrete inhoud- 
verspreid.

Schijnbaar hadden de ‘initiatiefnemers’ veel haast. Wie die initiatiefnemers waren werd niet duidelijk, 
wie haast had ook niet, waarom die haast er was werd ook niet duidelijk.

De keuze van de wethouder –afgelopen maandagavond om 19.35 uur- om de bijeenkomst geen 
inspraakavond te laten zijn, maar een informatieavond, was een terechte keuze. Niet alleen met de 
wet in de hand, maar ook gezien de onvoldragenheid van de plannen. En zeker gezien de net 
uitgesproken ambitie van uw stadsdeel om ‘de relatie van de Zuidas met de aanliggende buurten in 
nauw overleg met de bewoners te laten plaatsvinden’. Zie uw “Zuidas-accenten”. De wethouder 
haalde hiermee de ‘kou uit de lucht’. Wat hij achter liet was een vertwijfelde groep bewoners. “Wat is 
er aan de hand, en waarom hangt er zoveel mist rond dit project”.

De actie van de wethouder had niet gehoeven. Uw wethouder is politiek verantwoordelijk voor dit 
project. De wethouder had in december tegen zijn collega’s en/of de betrokken ambtenaren kunnen 
zeggen: “sorry, met deze informatie kan ik nog niet naar de bewoners. Dit plan is een mistbank boven 
drijfzand, met hier een daar vleugje gebakken lucht. Ik neem Zuidas-accenten serieus. Eerst meer 
informatie en zekerheden”.

 ALLES IS COMMUNICATIE
 

DE BEWONER 
CENTRAAL
 

Kent u ze nog deze kreten? Pagina 20 en pagina 22 van ‘Zuidas-accenten’. 

Kent u de ambitie uit ‘Zuidas-accenten’ van stadsdeel ZuiderAmstel nog?
U vindt die ambitie op pagina 29:

 

26. 

ZuiderAmstel stelt in nauw overleg met
bewoners en gebruikers van de aan de Zuidas
grenzende buurtdelen en met de
Zuidasorganisaties een integraal plan op om een
natuurlijke overgang tussen de verschillende
delen van Zuideramstel te bewerkstelligen.

 En wat gebeurt er in de praktijk? 

 istbank

 



Een ‘Mistbank’ met veel vage verhalen met daar tussendoor opvallende concrete details: 600 
parkeerplaatsen, 1700 stoelen, de woningen van de remonstrantse gemeente moeten verdwijnen,
Tijdens de inspraakavond waren de meest gebruikte woorden: ongeveer, onderzoek, mogelijk, bij 
benadering, weten we nog niet, in studie, volgende bijeenkomst, begrip, interne discussie loopt nog. 
Geen enkele keer heeft u kunnen opmerken ‘na overleg met de bewoners’. Het hele project lijkt al in 
kannen en kruiken, alleen wil u dat nog niet laten zien. 

 

Drijfzand

 Wat duidelijk werd, is dat een belangrijke basis voor dit plan de gedachte is, dat de NoordZuidlijn een 
metrohalte krijgt aan het Europaplein. De vele drukbezochte functies die allemaal in dit projectgebied 
gerealiseerd kunnen worden, moeten vooral bediend worden via dit metrostation. Een gevaarlijk 
uitgangspunt. De ‘politiek is aan het schuiven’. Het tracé van de Boerenwetering is weer in beeld. Een 
ongewenst tracé wellicht, maar voor het project ‘Kop van de Rivierenbuurt’ valt daarmee de bodem 
onder het plan vandaan.

 

Vleugje gebakken lucht

 In de veronderstelling dat met het verschijnen van ‘Zuidas-accenten’ betere tijden aanbreken, 
verschijnt op de website van www.zuidas.nl de onderstaande mededeling over dit project

 

 Projectbesluit
In het projectbesluit worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het 
gebied Kop Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere om de gebiedsbegrenzing, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, programma, milieu ecologie, verkeer en infrastructuur en de 
planning.

 
Uitgangspunten
Aan dit projectbesluit liggen een aantal centrale uitgangspunten van het masterplan Zuidas ten 
grondslag zoals het optimaal benutten van de schaarse ruimte door selectief, intensief en 
multifunctioneel ruimtegebruik en het leveren van een krachtige impuls aan de sociaal economische 
ontwikkeling van de Amsterdamse regio. 

(Dan volgt er een opsomming van de wensen van stadsdeel, onderwijsinstelling en een theaterbedrijf, 
en de Liberaal Joodse Gemeente. Tenslotte nog de melding van de gemeente om ‘een nog nader te 
bepalen aantal woningen, kantoren en voorzieningen in het gebied te realiseren’. Keurig wordt 
vermeld dat ‘de sociale veiligheid, met name op de routes van en naar het NS station RAI, 
aanmerkelijk (dient) te verbeteren’.)

 

Geen woord over het nauwe overleg met de bewoners Die komen pas aan bod bij 

 
Inspraak
Over het concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt wordt inspraak gehouden. De inspraakavond vindt 
plaats op 14 januari 2002 vanaf 19.30 uur in het restaurant van de Hogeschool van Amsterdam aan 
de Europaboulevard 23.
Schriftelijke reacties kunnen tot 21 januari worden gericht aan het projectbureau Zuidas.
Na deze datum worden de inspraakreacties verwerkt.

 Tot zover de website van www.zuidas.nl

 

Verder ingaan op het project is op dit moment eigenlijk nodig. De heer Polderman heeft de 
inspraakprocedure (op een te laat moment) afgeblazen. Maandagavond 14 januari werd daarmee een 
informatie-avond. 

Desondanks toch maar een paar vragen:

1.                   Wie zijn de in de stukken bedoelde initiatiefnemers?

2.                   Welke afspraken zijn er al gemaakt? 



3.                   Met welke partijen zijn er al gesprekken gevoerd en/of afspraken gemaakt?

4.                   Op welke wijze worden de bewoners nog bij de ontwikkeling van het plan Kop van de 
Rivierenbuurt betrokken voordat een politiek advies gevraagd wordt/voordat een politiek 
besluit genomen wordt?

5.                   Zijn politiek en projectbureau bereid om als eerste stap in de verdere planontwikkeling een 
serieus overleg te starten met de bewoners?

 

Bewoners die aanwezig waren geweest op deze inspraakavond voelden zich niet serieus genomen: 
zijn de bestuurders zich er van bewust dat bewoners –door naar een inspraakavond te komen- zich 
inzetten voor hun woonomgeving en voor hun stadsdeel? Snapt het stadsdeel niet dat je hierdoor 
bewoners ‘wegjaagt’: “de volgende keer blijf ik voor de buis hangen!”

Of is dat juist de bedoeling?

Het Bewonersplatform Zuidas en de bewoners van stadsdeel ZuiderAmstel verwachten van stad, 
stadsdeel en projectbureau dat er eerst een nauw overleg met de bewoners komt, voordat er weer 
een stap wordt gezet bij het ontwikkelen van de Kop van de Rivierenbuurt. 

Om dit overleg voldoende kansen te geven verwachten wij dat er tot die tijd geen toezeggingen 
gedaan worden ( of convenanten gesloten, of samenwerkingscontracten gesloten worden, of hoe dat 
soort zakelijke afspraken ook  maar genoemd wordt ) die het overleg met de bewoners beperken. 

Maak de belofte waar: eerst overleg met de bewoners uit de Kop van de Rivierenbuurt! Dan pas 
ontwerpen!

==================================================================

Grote zorgen in de Mirandabuurt; hun reactie
De Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft een reactie gegeven op het concept Project Kop van de 
Rivierenbuurt. 

Hieronder de letterlijke tekst van de Bewonersvereniging De Mirandabuurt 

 
Aan Projectbureau Zuidas 
Aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam 
Aan de leden van de stadsdeelraad zuideramstel 
 
L.S. , 
 
Hoewel op 14 januari de status van de bijeenkomst over het concept projectbesluit "Kop van de Rivierenbuurt " 
werd veranderd van Inspraak- naar informatieavond , willen wij toch een tweede 
schriftelijke reactie geven , in afwachting van de verdere gang van zaken. 
Wij gaan ervan uit dat onze eerste reactie -over de procedure t.b.v. de avond van 14 januari j.l.- 
bij het verslag van deze bijeenkomst gevoegd zal worden zodat de gemeenteraadsleden en de 
stadsdeelraadsleden hiervan kennis kunnen nemen. 
Hoewel het concept uitmunt door vaagheid en on duidelijkheid willen wij op een aantal punten 
ingaan. 
Wij vragen ons af of de voorgestelde ontwikkelingen niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de aangrenzende 
woongebieden i.p.v. "minimaal het tegengaan van duurzame nadelige gevolgen " , 
gezien het volgende: 
- de parkeerdruk zal enorm toenemen; de parkeerplaatsen HTS-terrein (P1) verdwijnen ; 
- een groot groengebied met ruim 30 jaar oud , hoog geboomte , met daarin wandel- en fietspaden grenzend aan 
het eco-lint dreigt te verdwijnen; 
- er wordt nergens gesproken over ruimte-reservering voor (fundamenten van) geluidsschermen 
langs het talud van de A 10; 
- verkeersoverlast door (avond-) verkeer van en naar het theater , scholen en stadsdeelkantoor , 
door medewerkers , bezoekers en cursisten ; ook toeleveringsverkeer voor horeca e.d. , alles ook 
via Mirandalaan , Veluwelaan en Zuidelijke Wandelweg , ondanks een een afslag vanaf de Europaboulevard. 
- schaduwwerking door hoogbouw aan de zuid- en westkant van onze woonwijk , aan de zuidkant nog versterkt 
door de grens van het plangebied te trekken in "het hart van " de Zuidelijke Wandelweg ; 
daardoor ook aantasting van de openbare ruimte. 
Het projectbesluir RAI e.o. wordt formeel ingetrokken. Het is geheel onduidelijk waarom het door v.d. Ende 
gewenste theater bij de entree van de RAI (zie verslag voorlichtingsavond Rai 28-6-2001) 
sheet 4, gemeentelijk programma ) ineens terechtkomt in de z.g.n. scholendriehoek , wat 



buitengewoon belastend is voor de aangrenzende en betrekkelijk geisoleerd liggende woonbuurt. 
Een theater met 1700 plaatsen , met voorstellingen 7 dagen per week , het gehele jaar door , en met kantoren en 
vaste medewerkers zou immers veel beter op zijn plaats zijn in het centrumgebied van de 
Zuidas. 
Een stadsdeelkantoor voor het stadsdeel Zuideramstel , d.w.z. voor de Rivierenbuurt en Buitenveldert 
zou veel centraler binnen het stadsdeel moeten liggen , bijv. in "Mahler" of "Gershwin". 
Hoe valt met elkaar te rijmen dat het stadsdeel de noodzaak van het bouwen van 36 seniorenwoningen in de tuin 
van het voormalige Hospice Wallon aan de Veluwelaan heeft verdedigd omdat er een 
tekort zou zijn , terwijl in het concept "Kop Rivierenbuurt " 30 seniorenwoningen aan de Kennedylaan 
dreigen te verdwijnen. 
Gezien de dagelijks toenemende verkeersdichtheid en filevorming rondom dit plangebied is de 
bewonersvereniging De Mirandabuurt van mening dat er -voordat er enige besluitvorming c.q. 
verdere uitwerking plaatsvindt- er een verkeersstudie en opnieuw een geluidmeting (zgn. 0 meting) 
gemaakt zouden moeten worden. 
Wij gaan ervan uit dat het projectbureau Zuidas zorg draagt voor de verspreiding van de reactie van de 
bewonersvereniging onder de raadsleden van gemeente en stadsdeel , en dat wij op de hoogte 
worden gehouden van de verdere ontwikkelingen. 
Met vriendelijke groet , 
namens het bestuur, 

 

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz45’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

In verband met de kerstvakantie verschijnt het volgende WEEKBERICHT vrijdag 1februari 2002
 Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen?  
Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl ovv ‘afme

W E E K B E R I C H T  - 47 op webs 48 vrijdag 15 februari 2002

Stand van zaken:  
07 – 02 – 02 Lijsttrekkersdebat Zuidas
NZ-lijn en de Raad van State

  21-03 (donderdag)
 Bewonersplatform Zuidas: vergadering
Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt
Rijnstraat 115 Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
 
  S T A N D  V A N  Z A K E N 
 Bewonerscommentaren op het Lijsttrekkersdebat Zuidas,
d.d. 7 februari 2002.
  Op 7 februari was in Buitenveldert het langverwachte debat tussen de lijsttrekkers 
over de Zuidas. Vorige week heeft een uitgebreide eerste impressie van dit debat in 
‘weekbericht’ gestaan. Deze week een aantal reacties van bewonersgroepen
  
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
 
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is niet erg tevreden met de uitkomsten van het 
"Lijsttrekkersdebat" van 7.02 jl. 
Het was wat hen betreft een nogal vage gebeurtenis, waarbij de partijvertegenwoordigers van de 
centrale stad en van Zuider-Amstel lang niet altijd met één mond spraken. 
In hun reacties schrijven de Beatrixpark Vrienden: “Met name het feit, dat het dokmodel bij diverse 
vertegenwoordigers van "Centraal" niet heilig bleek te zijn, vinden wij teleurstellend. Immers, als dat 
model niet doorgaat, kan je de rest van de ambities ook vergeten: géén realisering van het 
stedenbouwkundig programma van eisen, géén aanheling van de Zuid-as met de bestaande bebouwing, 
géén Station Zuid van landelijke allure. Feitelijk moet het Projectbureau dan beginnen met een herstart 
van de planning, gericht op een raar soort hoogbouw aan weerszijden van de A 10 en de spoorlijn, met 
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nieuwe aannames, budgetten en procedures. En het zal nog minstens anderhalf jaar duren, voordat er 
duidelijkheid over het doorgaan van het dokmodel komt”. Luchtfietserij aldus de Vrienden van het 
Beatrixpark 
De Vereniging ziet gebeuren dat het Bewonersplatform nog minstens anderhalf jaar bezig zal zijn 
moeten doormodderen met deze luchtfietserij. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling want “Intussen 
wordt begonnen met de realisering van volgende delen van Mahler en Gershwin, want die trein lijkt 
niet meer te stoppen. Het tekent zich af, dat er vervolgens (bij niet doorgaan van het dokmodel) met 
heel onlogische stedenbouwkundige oplossingen zal moeten worden gewerkt, waarin wij dan 
beteuterd zullen moeten berusten. Dat vooruitzicht is weinig inspirerend”. 
 ==============================
 Reactie van Bewonersvereniging de Mirandabuurt: 
Deze verenging was blij met de grote opkomst aan beide zijden: “Door de grote opkomst van 
bewoners heeft de politiek kunnen ervaren dat het Bewonersoverleg "body"heeft” 
Naast de, volgens de Bewonersvereniging “gewone wollige” van de politici waren er enkele heldere 
uitspraken. De Bewonersvereniging heeft de voor hun relevante uitspraken op een rijtje gezet: 
“Voor Duco Stadig leek het opnieuw bekijken van de grenzen van het Zuidasgebied niet geheel 
onbespreekbaar. Hoort de Kop Rivierenbuurt nog wel bij het gebied, als de Rai misschien geen 
uitbreiding krijgt en zeker niet richting onze buurt. Uiteraard moeten we bekijken of eventueel 
veranderen van de grens richting oude situatie voordelig kan zijn. 
Er werden uitspraken gedaan dat de nieuwbouw moet passen bij de buurt. Wat is "passen"? 
De VVD sprak zich expliciet uit voor :"Geen theater in de scholen-driehoek" Dit betrof de lijsttrekker 
van het Stadsdeel en werd meteen tegengesproken door de VVD-grote stad. 
Het CDA wekte de indruk wel naar ons te willen luisteren. Ook was er bij hen enige steun voor het 
behoud van het Groen” 
Over de luisterbereidheid van de andere partijen maakt de Bewonersvereniging De Mirandabuurt zich 
zorgen: “Zij zeggen wel naar ons te willen luisteren, maar het kwam weinig overtuigend over; 
Groenlinks memoreerde nog de hoogbouw van het nieuwe "Toerental". Wel erg hoog, en ze gingen 
zich "nog wel eens achter de oren krabben". Maar het klonk wel erg als : “achteraf achter de oren 
krabben: hadden we dit wel moeten doen….?” 
==========================================================
 De impressie van ROVER (met commentaar in cursieve letters): Samenvattend: 
een indruk met hoop en vrees,
maar goed dat we deze avond georganiseerd hebben
Rover heeft voor het Bewonersplatform Zuidas de complimenten in ontvangst mogen dat het zo 
goed georganiseerd en verzorgd was.

1. Geen ´ketting´ van stationnetjes maar een goed, centraal gelegen, station Amsterdam Zuid-
WTC met alle faciliteiten (vindt ROVER). Dit punt werd onderschreven door wethouder 
Stadig (PvdA). Hij zei dat dit een opgave is voor de ontwerpbureaus. 
ROVER vindt dat het gemeentebestuur in het masterplan dan wel de condities moet scheppen 
om dit mogelijk te maken. Dit is nu onvoldoende het geval.

1. Extra aandacht voor de functiemenging, de kwaliteit van de openbare ruimte, het 
parkeerprobleem en de sociale veiligheid (vindt de zaal).

 NS-station Amsterdam-RAI moet blijven (vinden alle politici).
Volgens ROVER zijn de plannen voor station RAI vaag en hebben ze een onduidelijke status.

1. Het Dokmodel en de derde afslag van de A10 moeten er hoe dan ook komen (vindt wethouder 
Stadig). Om het Beatrixpark zoveel mogelijk te sparen moet het autoverkeer direct naar een 
ondergrondse parkeergarage worden geleid (vindt de zaal).



ROVER is van mening dat het openbaar vervoer dan aanmerkelijk minder overlast door 
verkeerscongestie ondervindt.
Wethouder Stadig was het eigenlijk met Grondel (ex-wethouder Groen Links) eens dat het 
onmogelijk is om te blijven accommoderen voor de auto. Uitspraak: ´De auto is geen blijvertje
´- Gemor in de zaal uiteraard, want het blijft Zuid-Buitenveldert). Hij zei dat er in zijn visie bij 
station Zuid-WTC geen auto´s te zien zullen zijn, net zoals in Broadgate (GB).

  
De NoordZuidlijn en de Raad van State
De Bovengrondse, actiegroep tegen de aanleg van de NZ-lijn verzocht ons onderstaand bericht op te 
nemen in weekbericht:
 “Op 21 februari behandelt de Raad van State het door de Vereniging De Bovengrondse ingestelde 
hoger beroep tegen de bouwvergunningen voor de casco’s van de stations Rokin en Ceintuurbaan.
De zitting is openbaar. Als u geinteresseerd bent roepen wij u op deze zitting bij te wonen. Aanvang 
van de zitting 10.45 uur.
Als u het prettig vindt om gezamenlijk vanuit Amsterdam naar Den Haag te reizen, dan dient u tussen 
8:45 en 9:00 AM aanwezig te zijn bij het meeting point van NS-station Amsterdam Centraal . 
Vandaar zal dan de trein van 09.11 (over Haarlem ) of anders de trein van 09.23 (over Schiphol) 
genomen worden, zodat u ruimschoots op tijd in Den Haag zult aankomen.”

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz47’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 22 februari 2002

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen?  
Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl ovv ‘afmelding weekbericht’
 

W E E K B E R I C H T  - 49  vrijdag 22 februari 2002

In dit weekbericht o.a.:
Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:  

  Data
 
21-03 (donderdag)
Bewonersplatform Zuidas: vergadering
Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt
Rijnstraat 115
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
 
  T A N D  V A N  Z A K E N 

Vandaag had in ‘weekbericht’ een bijdrage zullen staan van scheidend wethouder 
Polderman. Een bijdrage waarin teruggeblikt wordt op het lijsttrekkersdebat van 7 
februari jl. 

Campagnekoorts en drukte op het stadsdeel hebben deze beloofde bijdrage 
vertraagd. Volgende week hopen we deze bijdrage te kunnen publiceren.

Campagnekoorts zorgt er ook voor dat het rustig is geworden rondom de Zuidas.
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aarom deze week geen nieuws van het Zuidasfront, en
derhalve geen ‘stand van zaken’.

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz49’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 01 maart 2002

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen?  
Weekbericht 51

8 maart 2002

In dit weekbericht o.a.:

Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:               

Het heeft niets met de Zuidas te maken

(of misschien juist wel…), maar het is vandaag

8 maart “Internationale Vrouwendag”.

21-03 (donderdag)

Bewonersplatform Zuidas: vergadering

Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt

Rijnstraat 115
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

 S T A N D  V A N  Z A K E N

Commissie Rowoc uit Buitenveldert signaleert een Zuidas-problematiek’:

Onderstaande bericht verscheen op 28 februari op de mail van het Bewonersplatform Zuidas.  
Weekbericht denkt dat veel bewonersgroepen deze zorgen delen.

 “De Commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert
maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de huidige plannen voor de
Zuidas-ontwikkeling.

Zij signaleert de volgende knelpunten:

– economische vooruitzichten/vraag en aanbod/financiering;

– uitslag verkiezingen/behartigen bewonersbelangen/daadkracht;

– infrastructuur/3e afslag/parkeergelegenheid/openbaar vervoer;

– werkgelegenheid/leefbaarheid/veiligheid/groen/windoverlast;

– bouwoverlast gedurende vele jaren.

Zij adviseert daarom het volgende:

– regelmatig vraag en aanbod op elkaar afstemmen/bijsturen;
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– financieel verantwoord beleid en efficiency;

– politieke en daadkrachtige ondersteuning bewonersbelangen;

– eerst infrastructuur plannen;

– directe ontsluiting van de Zuidas, geen verkeer door omliggende woonwijken;

– dokmodel en doortrekken A9 waardoor A10 lokale weg wordt;

– geen 2e stadshart, wel andersoortige voorzieningen dan op Gelderlandplein;

– bestudeer alternatieven, ook die voor het station;

– nakomen “Zuidas-Accenten”;

– herstarten Gebruikersoverleg;

– tijdige en brede informatie, communicatie en inspraak;

– wijsheid, geen eigenwijsheid.

De bewoners in de directe omgeving van de Zuidas en met name die in

Buitenveldert zullen de overheid en ontwikkelaars steunen indien dit

grootstedelijke project verantwoord en in samenspraak tot stand wordt

gebracht. Want zij zijn het die, samen met de toekomstige bewoners en

gebruikers, het succes van de Zuidas-plannen zullen bepalen”.

==============================================================

 

Het ‘Weekbericht levert ook af en toe berichtjes op dit normaal het ‘weekbericht’ niet halen.Het 
weekbericht is meestal overvol met berichten, vandaar .

Het is verkiezingstijd, en (misschien daarom) rustiger op het Zuidas-front. Aardig moment om ook 
deze berichtjes eens de ruimte te geven:

 

Feessie bij Femie en haar Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt

Niet alleen de Zuidas houdt de Rivierenbuurt bezig. Ook het wel en wee van de buurt en het 
wijkopbouworgaan Rivierenbuurt zijn onderwerp van gesprek. We ‘gaan voor’ een kwalitatieve Zuidas 
zonder overlast, maar het Wijkopbouworgaan Riverienbuurt herinnert ons er nog maar eens aan, dat 
we de ontwikkelingen in de woonbuurten niet moeten vergeten. Daarom deze kleine mededelingen uit 
de Rivierenbuurt. :

“Achter de Maranata kerk in de Kuinderstraat Komt een knikkerbaan,als dat geen nieuws is weet
ik het niet meer.Er worden ook twee grote bomen gekapt, maar wie daar op let is een kniesoor.
van even groot belang is dat het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt op zaterdag 27 april 2002
van 10 uur t/m17 uur z’n 35 jaar bestaan viert.iedereen is welkom. Groetjes Femie O’tEinde” 

Debatten en Soebatten; een hartenkreet



Een hartenkreet van een bewoner uit Amstelveen. Zeer betrokken bij de ontwikkeling van Amsterdam 
en de Zuidas. Hij mailde de volgende hartenkreet over de Zuidas

“Verban de project-bureaus uit de detail-inrichting van de stedelijke infra structuur. De inmenging van 
deze bureau’s betekent het einde van de diversiteit in de inrichting. Er zou een maximum aan bouw 
volumen moeten worden toegewezen aan één organisatie, of een tijd-differentiatie bij de invulling van 
een openbare ruimte. Met deze methoden van ontwerpen en bouwen had de “Bijlmer” ook niet kunnen 
ontstaan. Nu hoorde ik dat er ook weer een plan is ontstaan om de ruimte rond het Amstelstation ( nu 
nog open )te verprutsen. Zet de rem erop !!!

Wel hulde voor jullie inzet samen met alle andere bewonersgroepen, om nog te redden wat er nog te 
reden valt. Groeten Bert Schmitz”

 

 

Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz51’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 15 maart 2002
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In dit weekbericht o.a.:
Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:               

Nieuwe impuls voor het overleg

tussen Bewonersplatform, Projectbureau Zuidas en Stadsdeel ZuiderAmstel.

Conferentie van Rover: ‘de politiek en het openbaar vervoer”

21-03 (donderdag)

Bewonersplatform Zuidas: vergadering

Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

Van Leijenberghlaan 124
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Agenda: o.a.

1.  “nieuwe impuls voor overleg tussen bewonersplatform en projectbureau  en stadsdeel 
ZuiderAmstel”

2.  rondetafelconferentie voor stadsdeelfracties

  

S T A N D  V A N  Z A K E N

 Nieuwe impuls voor het overleg
tussen Bewonersplatform, Projectbureau Zuidas en Stadsdeel ZuiderAmstel.

Het Bewonersplatform Zuidas, het Projectbureau Zuidas en stadsdeel Zuideramstel, samenwerkend in 
het bewonersoverleg rond de Zuidas-ontwikkeling hebben enige tijd geleden afgesproken bij het 
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onderlinge overleg met betrekking tot de ontwikkeling van de Zuidas, met respect voor ieders eigen 
verantwoordelijkheid, het overleg tussen bewonersplatform, stadsdeel en projectbureau een nieuwe 
impuls te geven. Kort geleden is het conceptvoorstel  gepresenteerd.

Constructief-kritisch meedenken is het centrale begrip in dit voorstel. Het overleg moet een 
toegevoegde waarde hebben. Met andere woorden: het nieuwe overleg is geen vervanging van de 
wettelijke inspraakmogelijkheden.

De extra impuls voor het overleg was om drie redenen noodzakelijk:

1.       De komst van het duale stelsel in de gemeentelijke en deelgemeentelijke politiek. Raadsleden 
en deelraadsleden worden sterker dan voorheen ‘volksvertegenwoordigers’. Het belang van goed 
vormggegeven overleg met de burgers neemt hierdoor sterk toe.

2.       In toenemende mate was er kritiek bij bewonersgroepen over het rituele karakter van het 
overleg.

3.       De ontwikkelingen in de Zuidas. Was tot voorkort in de Zuidas voornamelijk sprake van 
planvorming, nu is meer en meer ook sprake van daadwerkelijk uitvoering van plannen. Vragen over 
beheer tijdens de bouw, en vragen over het beheer als projecten daadwerkelijk in gebruik zijn 
beginnen aan belangrijkheid te winnen.

In het concept voorstel staan de volgende puntsgewijze voorstellen

·         over en weer verstrekken van informatie, uitwisselen van meningen en standpunten

·         elkaar betrekken bij de ontwikkeling van de Zuidas door open en transparante communicatie

·         zoeken naar oplossingen die zoveel mogelijk in het belang zijn van alle betrokken partijen.

·         De vertegenwoordigers in het overleg moeten in staat zijn om namens de achterban te spreken

·         Alle partijen hebben het recht onderwerpen op de agenda te plaatsen.

·         Het Bewonersplatform Zuidas krijgt de bevoegdheid constructieve initiatiefvoorstellen in te 
dienen bij het Bestuurlijk Overleg Zuidas.

·         Naast het overleg met de Bewonersgroepen uit het Bewonersplatform Zuidas, kunnen ook 
andere  belangenorganisaties een adviserende rol krijgen.

·         Het Bewonersplatform kan tijdelijke themagroepen instellen met (kortdurende) deskundige 
ambtelijke ondersteuning. Deze themagroepen rapporteren aan het bewonersplatform.

·         De benoeming van een onafhankelijke technisch voorzitter voor dit overleg tussen 
Bewonersplatform Zuidas en Projectbureau Zuidas.

·         Het op korte termijn instellen van een beheeroverleg waarin de 3 betrokken partijen 
participeren. In dit beheeroverleg zal de communicatie en het overleg over bouwactiviteiten en het 
daarmee gepaard gaande bouwverkeer onderwerp van agenda zijn.

·         Het nieuwe overleg zal een samenwerkingsprotocol krijgen

Het volledige voorstel zal in de vergadering van het Bewonersplatform Zuidas op 21 maart a.s. worden 
besproken. De volledige tekst van het voorstel is op te vragen bij het Bewonersplatform Zuidas: 
bpz@woozw.nl ovv “impuls overleg”

 Conferentie van Rover: ‘de politiek en het openbaar vervoer”
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 Eind februari heeft Rover een rondetafelconferentie georganiseerd over de toekomst en de kwaliteit 
van het amsterdamse Openbaar Vervoer.

Aan de orde kwamen onderwerpen als ‘het gewenste voorzieningenniveau van het openbaar vervoer’,  
‘de rol van de gemeente bij zaken als verkeersmaatregelen, doorstroming en handhaving’, ‘sociale 
veiligheidsproblematiek in het openbaar vervoer’.

Hieronder de voornaamse conclusies uit de conferentie, waarbij in dit verslag de sociale veiligheid 
extra nadruk krijgt:

Wat doen we met de sociale veiligheidsproblematiek in het openbaar vervoer?

In de rondetafelconferentie pleitte de PvdA ervoor om de Conducteur terug te brengen op alle trams. 
Nu is die al terug op een aantal lijnen, de komende 2 jaar moet de rest van de lijnen volgen. Bij de 
‘Opstapper’ is de sociale veiligheid in orde. Wens: de Wet Personenvervoer 2000 aanpassen om 
‘schorem’ te kunnen weigeren.

 Ook de SP is voorstander van het terugbrengen van de Conducteurs op de tramlijnen. OV-verbod 
voor overlastgevende klanten is een prima middel volgens deze partij. De SP is ontevreden over het 
feit dat de metro fungeert als opvangplaats voor verslaafden. De invoering van tourniquets bij de 
ingangen van de stations moet snel worden verwezenlijkt.

De VVD is het in hoofdlijnen eens met de SP en de PvdA.  Extra aandacht moet er komen voor de 
spoorwegpolitie en handhavingsteams. Er zou een betere samenwerking moeten komen bij de 
aanpak van de overlast en criminaliteit in het openbaar vervoer, niet alleen in Amsterdam, maar in de 
hele regio.

D66 pleit voor invoering van ‘vliegende brigades die snel ter plaatse zijn bij calamiteiten  Daarnaast 
ziet D66 ook een verantwoordelijk bij de burgers zelf: burgers moeten zich sociaal verantwoordelijk 
opstellen, en bijvoorbeeld agressie van passagiers snel melden.

Samenvatting van de rondetafelconferentie:

Voorzieningenniveau en fijnmazigheid van het openbaar vervoer:

Alle partijen steunen dit idee, maar niet iedere partij wil betalen voor een dichter lijnennet. De VVD wil 
een actieve lobby bij het Rijk. De PvdA wil meer vaart zetten achter de aanleg van een regionaal light 
railnet.

Doorstromingsmaatregelen: CDA, PvdA, VVD, AA/Gr, SP zijn een warm voorstander van dit soort 
maatregelen. D66 en Amsterdam Leeft! willen taxivervoer integreren in het openbaarvoer-systeem  
AA/Gr wil de doorstroming in de binnenstad bevorderen door de binnenstad autovrij te maken. PvdA, 
CDA willen de ‘Opstapper‘ uitbreiden.

CDA, Amsterdam Leeft! En D66 zijn kritisch over de tram in de binnenstad; andere partijen en GVB 
willen de tram wel in het centrum hebben; Amsterdam Leeft! is voor een andere opzet van het 
lijnennet in Amsterdam: in plaats van de huidige (radiale) verbindingen, moeten er ringlijnen komen 
met inzet van kleine busjes. Het GVB is hier faliekant tegen.

Rol van de gemeente bij het openbaar vervoer: PvdA zou willen dat er iets meer toezicht op deelraden 
zou worden uitgeoefend. Deze partij zou ook graag zien dat de stedelijke overheid meer werk zou 
maken van het verminderen van het vrachtvervoer in de stad. PvdA en CDA zijn voorstander van de 
uitbreiding van de invloed van reizigers. D66 denkt dat er een cultuuromslag nodig is.

Sociale Veiligheid: Alle partijen willen meer toezicht (conducteur, tourniquets, anti-
agressiemaatregelen, voorlichting). PvdA en D66 willen daarnaast ‘Vliegende brigades’.  Enkele 
partijen benadrukken dat het ov-personeel geen politie is. De eigen verantwoordelijkheid van burgers 
zou meer benadrukt moeten worden.



Het complete verslag van deze conferentie is beschikbaar. Aan te vragen via bpz@woozw.nl ovv 
‘verslag Rover’.Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 22 maart 2002
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 In dit weekbericht o.a.:
Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:               

Conferentie Partneringmodel in de Zuidas.
Veiligheid en de politiek

27-03 (woensdag)

Conferentie Partneringmodel in de Zuidas

(alleen toegankelijk voor genodigden)
(zie ‘stand van zaken’)

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Conferentie Partneringmodel in de Zuidas

Partnering model: wat is het en waar komt het vandaan?

 Op de Zuidas wordt ontworpen en gebouwd. Gebouwd aan een nieuw deel van Amsterdam met een 
mix van wonen, werken en een veelsoortige verscheidenheid aan dienstverlening en voorzieningen.

De Zuidas is een nieuw te bouwen locatie met een wens tot een hoog ambitieniveau. Daar hoort een 
optimale mix van voorzieningen bij. De TU Delft heeft een methode ontwikkeld dat behulpzaam kan 
zijn bij het tot stand brengen van de mix van voorzieningen in nieuwe stedelijke omgevingen: het 
partneringmodel. Dit partneringmodel zal zijn primeur beleven in de Zuidas. Op 27 maart zal hierover 
een conferentie gehouden worden.

In het kort komt het partneringmodel er op neer dat in een nauwe samenwerking van overheid, 
(toekomstige) bewoners en gebruikers en de vestigingen en instellingen gekeken wordt welke mix van 
functies het meest gewenst en optimaal is. Een overlegmodel waarbij ‘Regievoerders, die bepalen wat 
mag en moet’, ‘Waardevragers, die willen en eisen’, en ‘Waardenemers, die kunnen en durven’ samen 
waardeoordelen toekennen aan diverse varianten van functiemenging. Bij deze beoordeling worden 
diverse aspecten betrokken: o.a. veiligheid, flexibiliteit, bereikbaarheid en diversiteit. Bij deze 
beoordeling bepalen regievoerders en waardevragers de ‘waarde’, de waardevragers en 
waardegevers bepalen samen de ‘opbrengst/prijs’ en de regievoerders en waardegevers bepalen 
samen de ‘kosten’. Diverse varianten van een mix van voorzieningen in de Zuidas zullen hieraan 
getoetst worden.

 Geen poldermodel van partneringmodel zegt de uitnodiging van een conferentie over de introductie 
van dit nieuwe model. Een conferentie die op 27 maart gehouden wordt.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Projectbureau Zuidas. Hiervoor hebben zij 30 mensen  
uitgenodigd: 10 in de rol van regievoerders, 10 als waardevragers en 10 als waardenemers. 
Gezamenlijk zullen zij kennis kunnen nemen van dit partneringmodel en met behulp van 
stemmachines hun eerste deskundigheid over dit model loslaten op een aantal varianten van ‘een 
optimale mix van voorzieningen in de Zuidas’.

Maar waar komt dit model eigenlijk vandaan?

mailto:bpz@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl


Hieronder een saai, droog en technisch verhaal, maar interessant voor liefhebbers. Afkomstig – en 
samengevat- van de website van het projectbureau Dagindeling van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid:

De raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft enige tijd geleden een advies 
uitgebracht over het gebruik van de schaarse ruimte in Nederland.  Deze adviesraad constateert dat 
de Nederlandse samenleving in hoog tempo verandert. Een verandering die met zich mee brengt dat 
er een toenemende vraag is naar voorzieningen. Voorzieningen die allemaal een plekje moeten 
krijgen. Zij pleiten daarom in het advies voor flexibel gebruik van de beschikbare ruimtes op lokaal 
niveau, waarbij de benutting van de ruimtes over een groter deel van de dag kans krijgt. Bestaande 
bebouwing levert vaak bouwkundige problemen op om deze aanbeveling concreet te maken. 
Dergelijke ruimtes zijn in Nederland een schaars goed aan het worden, vooral in bestaand stedelijk 
gebied. Bij nieuwe bebouwing kun je dit uitgangspunt meenemen bij het ontwerpen. In het kader van 
een ‘experiment dagindeling’ wordt hiermee ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van voorzieningen 
op de Zuidas in Amsterdam. Dit gebeurt in samenwerking met een voetbalclub, een kinderopvang-
organisatie, de gemeente Amsterdam, projectontwikkelaars en de TU Delft.  Het experiment heeft een 
naam; “partneringmodel”.

Ruimtelijke ordening in een nieuwe samenleving: gebruik maken van het “Partneringmodel”

Het ruimtelijke beleid in Nederland is volgens het kabinet nog te veel gericht op economische 
doelmatigheid. De komende jaren komt het accent meer te liggen op ‘leefbaarheid’, kwaliteit en de 
behoefte van taakcombineerders. Deze accenten zullen bij de uitwerking van de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening een belangrijke rol spelen. Clustering van voorzieningen en multifunctioneel 
gebouwengebruik komen hierbij aan de orde. Eén van de methoden is het instellen van 
“zorgknooppunten”, te ontwikkelen via het “Partneringmodel”

Het kabinet is voorstander van zogenaamde zorgknooppunten. Op dergelijke zorgknooppunten 
bevinden zich concentraties van voorzieningen. Mensen kunnen zo beroepsbezigheden, zorgtaken en 
vrijetijdsactiviteiten soepel combineren. De zorgknooppunten kunnen plaats bieden aan crèches, 
scholen, medische voorzieningen, horecafaciliteiten, maar ook aan bibliotheken, winkels en 
particuliere dienstverlening. Ook kunnen ze als uitvalsbasis dienen voor maaltijdbezorgers, 
vervoerfaciliteiten en een centrum vormen voor sociaal-culturele activiteiten en vrijetijdsvoorzieningen. 
Ook mantelzorgsteunpunten en voorzieningen voor vrijwilligerswerk kunnen er een plaats vinden. Per 
verzorgingsgebied zal een minimum aan zorgvoorzieningen gegarandeerd dienen te zijn.

Ook de afstemming van openingstijden is belangrijk. Om deze clustering van private en commerciële 
functies in zorgknooppunten mogelijk te maken, wordt het `partneringmodel’ ontwikkeld. Dit model 
brengt ‘goedkope vierkante meters’ van bijvoorbeeld kinderopvang of een dienstenloket in de ‘dure 
vierkante meters’ van ontwikkelaars door de meerwaarde die dergelijke zorgvoorzieningen met zich 
meebrengen te betrekken bij de ontwikkeling en exploitatie. Om dit te realiseren ontwikkelt het kabinet 
een financierings- en exploitatiemodel volgens een Publiek-Private Samenwerkingsconstructie.

Aandachtspunten zijn sociale veiligheid in de avonduren en eventuele concurrentie met kleinschalige 
voorzieningen op buurtniveau. In dit partnering is ook de afweging tussen factoren als nabijheid, 
(auto)mobiliteit, kwaliteit, economisch en sociaal draagvlak en duurzaamheid een belangrijk gegeven.

Tot zover de samenvatting van de website

Voorbeelden van ‘zorgknooppunten’ in de Zuidas

Een voorbeeld van een mogelijk ‘zorgknooppunt’ voor de Zuidas is de combinatie van kinderopvang  
met de sport- en gezondheidsvoorzieningen in het Drentepark. Een ander voorbeeld van zo’n 
‘zorgknooppunt’ kan zijn het door het stadsdeel ZuiderAmstel voorgestelde “Bewonerscentrum Nieuwe 
Stijl”.



Een korte uitleg van het Partneringmodel (met toepassingsvoorbeeld voor de Zuidas) is beschikbaar 
bij het Bewonersplatform Zuidas. U kunt deze uitleg in uw bezit krijgen door een mailtje te sturen naar 
bpz@woozw.nl onder vermelding van ‘uitleg partnering’ en opgave van uw naam en adres.

 VEILIGHEID EN DE POLITIEK

Onderstaande tekst kregen we toegemaild van een actieve en betrokken bewoner. Het verhaal gaat 
over een bezoek van ‘de politiek’ aan station Lelylaan. Het artikel gaat in op de commotie over de 
onveiligheid rond station Sloterdijk. Het artikel is ons aangereikt omdat de ‘teneur’ van het artikel ook 
zichtbaar kan worden bij het toekomstige station Zuid in de Zuidas. “Met de komst van de Zuidas 
(station Zuid) en het nieuwe station Bijlmer is de kans groot dat er nog twee van dergelijke gedrochten 
in de stad komen”, aldus een citaat uit het artikel. Het artikel is afkomstig uit het blad d’Amsterdamse 
Tam, 36e jaargang, nummer 1800, 2 maart 2002, p. 12.

 “Het kan u niet zijn ontgaan dat vrijwel alle politieke partijen met de komst van de verkiezingen de 
veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook landelijke politici zijn vrijwel dagelijks op de TV te 
zien om over sociale veiligheid te praten. Daar Amsterdam, de stad waar alles kan, hoog in de 
aandacht staat moge ook duidelijk zijn. Ook het openbaar vervoer mag zich verheugen in de aandacht 
van de dames en heren politici. Reeds verschillende partijbonzen, ministers en lijsttrekkers brachten 
o.a. een bezoek aan station Lelylaan en deden daar zeer boude uitspraken. Het komt erop neer dat 
vrijwel elke partij van mening is dat de toegangen tot de metrostations moeten worden afgesloten met 
tourniquets, dat alle trams voorzien moeten worden met conducteurs/conductrices en dat er veel meer 
geld beschikbaar moet komen voor controleploegen. Nu maar weer afwachten wat er gaat gebeuren 
na de verkiezingen. Want al deze oplossingen kosten geld, geld dat er na de verkiezingen plotseling 
wel eens niet meer zou kunnen zijn.

Ronduit ridicuul was het optreden rond station Sloterdijk. De leiders van de verschillende glazen 
kantoorkolossen in de buurt van het station pleitten voor meer veiligheid. Hun personeel kan niet meer 
veilig naar het station toe lopen. Ze beseffen blijkbaar niet dat ze samen met de gemeente Amsterdam 
een gebied hebben geschapen dat uiterst in trek is bij de misdaad. Veel kantoren met alleen in de 
spits activiteit en vooral in de stille uren een goede plek waar de berovingen welig kunnen tieren. Het 
meest levendige deel is nog het tram-busstation voor het station zelf maar daarvan vinden zowel de 
ondernemers als de gemeente dat dit maar verbannen moet worden naar de catacomben onder het 
station, daarmee een nog meer onveilige situatie kwekend. Met de komst van de Zuidas (station Zuid) 
en het nieuwe station Bijlmer is de kans groot dat er nog twee van dergelijke gedrochten in de stad 
komen.

De politiek en de ondernemers spelen bij deze grote locaties handjeklap waarbij de financiën die de 
gemeente kan verdienen een veel belangrijkere rol spelen dan de veiligheid van de bewoners en de 
gebruikers van het openbaar vervoer. Zodra het uit de hand dreigt te lopen wast men de handen in 
onschuld en begint men te vragen om maatregelen. Niet het nemen van maatregelen achteraf maar 
het bij het inrichten van een nieuwe wijk rondom een station zou gekeken moeten worden naar de 
veiligheid voor de gebruikers van het openbaar vervoer.”

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz53’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

In verband met Goede Vrijdag en Pasen zal ‘Weekbericht’ volgende week niet verschijnen.
Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 8 april 2002
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In dit weekbericht o.a.:
Data:

Stand van zaken:

Bewonersbrief Start bouw Zuidasproject Mahler4

Column over de Zuidas van voorzitter Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

Ontwerp structuurplan Kiezen voor Stedelijkheid

 Data

 08-04 (maandag)

Installatie nieuw Dagelijks Bestuur Stadsdeel ZuiderAmstel

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: raadzaal stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3

(Zie ook ‘stand van zaken’)

 09-04 (dinsdag)

Afscheidsreceptie wethouder Piet Polderman (stadsdeel ZuiderAmstel)

Aanvang: 17.00 uur (tot 19.00 uur)

Wilt u herbij aanwezig zijn? Bel voor informatie het stadsdeel, bestuurssecretariaat. Tel. 020 – 
5464201

 10-04 (woensdag)

Inspraak informatieavond concept-ontwerp bestemmingsplan Rivierenbuurt-Zuid

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Raadszaal, stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3

Informatie: Afdeling Ruimte stadsdeel ZuiderAmstel, mevr. Visser, tel. 54 64 623

 16-04 (dinsdag)

Bijeenkomst Bewonersplatform Zuidas

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, Van Leijenberghlaan 124

Onderwerp: Kennismaking met mevrouw Dorien de Wit, technisch voorzitter voor het overleg tussen 
Bewonersplatform Zuidas en overheid/projectbureau

Informatie: bpz@woozw.nl

17-04 (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas

Aanvang: 19.30 uur Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, Van Leijenberghlaan 124
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Informatie: bpz@woozw.nl

 23-04 (dinsdag)

Informatie-avond Inrichting Openbare Ruimte Mahler en bouwplannen Mahler4

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, Boelelaan 1105

(zie stand van zaken, bewonersbrief ‘bouw Zuidas-project Mahler4’)

S T A N D  V A N  Z A K E N

 Bewonersbrief Start Bouw Mahler 4

In ZuiderAmstel is de afgelopen dagen een zogenaamde bewonersbrief verspreid door het stadsdeel. 
Deze bewonersbrief kondigt de start van de bouw van het project Mahler4 aan. De belangrijkste 
passages uit deze brief nemen wij over in dit weekbericht:

Start bouw Zuidas-project Mahler4

In de week van 8 april start G&S Bouw in opdracht van het consortium Mahler4 met fase 1 van het 
project Mahler4 in de Zuidas. Eerst wordt het casco van de ondergrondse parkeer-garage gebouwd. 
Aansluitend wordt gestart met de bouw van de kantoorgebouwen van de architecten Toyo Ito en 
Rafael Vinoly. Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van de bouwactiviteiten. Getracht wordt deze 
hinder tot een minimum te beperken. 

 Bouwwerkzaamheden Mahler4

Op dit moment wordt het bouwterrein gereed gemaakt. Er is een hek om het terrein gezet,

er zijn keten geplaatst, de kade langs Spoorslag is opgeknapt en er is een bouwweg op het terrein 
aangelegd.

Gestart wordt met het trillen van de damwanden voor de bouwkuip. Aansluitend zal in mei worden 
begonnen met het ontgraven van de bouwkuip, zodat begin augustus kan worden gestart met de 
heiwerkzaamheden. Deze heiwerkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 
uiterlijk 18.00 uur en hebben hun beslag tot februari 2003.

 Toegankelijkheid van het gebied

De werkzaamheden vinden plaats in het gebied ten noorden van de Gustav Mahlerlaan, tussen het 
plein voor het ABN AMRO hoofdkantoor aan de Mahlerlaan, de ringweg A10 (Spoorslag) en de 
Buitenveldertselaan. De Gustav Mahlerlaan is op dit moment al voor verkeer (voetgangers, fietsers en 
auto’s) afgesloten. De laan is deels werkterrein van G&S bouw. Dicky Squash blijft vanaf de 
Buitenveldertselaan bereikbaar.

Het station Zuid/WTC is vanuit oostelijke- en westelijke richting bereikbaar via de verbrede fiets/ 
voetgangersroute langs het talud van de ringweg en via het plein voor het ABN AMRO hoofdkantoor. 
Het bouwverkeer wordt afgewikkeld via een oostelijke toegang van het werkterrein via de 
Beethovenstraat –  Gustav Mahlerlaan.

 Column over de Zuidas van Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

 Niet iedereen staat bij voorbaat te juichen bij de Zuidas. Dat moge blijken uit de column uit de 
wijkkrant van Buitenveldert van de voorzitter van het Wijkopbouwcentrum Buitenvelder, de heer Hans 
van der Kolk:
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“Het geloof van Duco

Het zit Duco Stadig de laatste tijd niet echt mee. Aanvankelijk buiten de boot gevallen bij zijn eigen 
PvdA wist hij bij het scheiden van de kieslijst nog net bij de bovenste vijf te komen. Wel terecht, maar 
niet echt leuk als je een aantal jaren als bestuurder van Amsterdam aan de top hebt gestaan.

Blijkbaar waren er een aantal radicalen in zijn eigen achterban die hem van te veel regenteske 
neigingen verdachten, hetgeen voor de PvdA toch bepaald geen novum is.

Nauwelijks bekomen van de schrik moest hij alle zeilen bijzetten om ZIJN Zuidas te redden. Van alle 
kanten wordt zijn levensproject onder vuur genomen, o.a. door het Ministerie van zijn eigen minister 
Tineke Netelenbos die in de nieuwe luchtvaartwet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten wil 
zien opgenomen dat de bouwwerken in de Zuidas niet hoger dan zestig meter mogen worden om de 
Schiphol radar niet op tilt te zetten en vliegtuigen per ongeluk de luchthaven Amsterdam links (of 
rechts) zouden laten liggen.

Tineke ‘twee-recht-twee-averecht’ moest ijlings naar de hoofdstad tijgen om uit te leggen dat dit niet 
voor de Zuidas zou gelden, want er was wonderlijk genoeg net weer uitgevonden dat de radar geen 
last van de Zuidas zou hebben. Ze moest wel, want zij en Wim Kok konden de stad die zo vierkant 
achter de ‘motor” van de Nederlandse economie staat, immers niet in de kou laten staan. Of dit nu 
alleen geldt voor de reeds bestaande bouwplannen als Mahler en Gershwin of voor alle toekomstige 
bebouwingen is nog niet helemaal helder.

Bovendien schijnen de overeenkomsten tussen Amsterdam en Hoofddorp als gevolg van deze 
manipulaties ook op de tocht te staan, hetgeen nogal nadelig voor de Zuidas zou kunnen zijn.

Dat is echter nog niets vergeleken bij de nervositeit die er achter de schermen heerst over het 
dokmodel, waarover iedereen optimistisch roept dat Den Haag ‘zeker’ in de buidel zal tasten, terwijl dit 
op zijn zachtst gezegd nog steeds zeer problematisch is. Bovendien, het dokmodel is wel leuk om er 
flats op te zetten en de ‘Buitenveldertse muur’ te slechten, maar verkeerstechnisch gezien is het een 
doodgeboren kind als niet tegelijkertijd de A9 de rechtstreekse verbinding met de A1 en de A2 krijgt, 
zoals het WOCB als de Stichting Tuinstad nu al jaren roepen.

Aangezien de bomen van de wereld en dus de Nederlandse economie niet meer tot in de hemel 
groeien en Den Haag al eerder heeft laten weten een aantal infrastructurele projecten in de ijskast te 
zullen zetten, blijft het de vraag of het in de Zuidas allemaal wel door kan gaan als gepland.

Dat is het gevaar als in een tijd van hoogconjunctuur plannen  worden gemaakt, die zijn gebaseerd op 
een gat in de kantorenmarkt, waardoor de duurste vierkante meterprijs grif betaald zou worden. Deze 
markt loopt echter niet meer zo hard en als er nog geen spijkerharde contracten zijn afgesloten is het 
niet denkbeeldig dat bedrijven die aanvankelijk bij de Zuidas stonden te dringen, naar iets anders en 
goedkoper gaan uitkijken waarbij de mobiliteit anders dan in de Zuidas, wel gegarandeerd is.

Stadig gelooft er nog steeds heilig in, maar het zou wellicht niet onverstandig zijn als hij eens wat 
alternatieven zou bekijken. Er zijn tenslotte al meer grootstedelijke projecten zoals de IJ-oevers de 
mist ingegaan.

Hans van der Kolk “

Ontwerpstructuurplan Kiezen voor Stedelijkheid

Ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam tot 2030

De werkgroep Comité Schinkeltracé Nee wees het Bewonerplatform Zuidas op een site van de 
gemeente Amsterdam over het structuurplan. Hieronder hebben we de tekst opgenomen:

 Ontwerpstructuurplan Kiezen voor Stedelijkheid; Ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam tot 2030



“Waar komen de komende dertig jaar de nieuwe woongebieden van Amsterdam en waar de 
werkgebieden? Wat zijn de plannen voor de aanleg van wegen en sporen? Hoeveel woningen worden 
er in Amsterdam en de regio gebouwd? Voorstellen hiervoor staan in het ontwerpstructuurplan Kiezen 
voor Stedelijkheid, waarmee het college van B&W heeft ingestemd. Het ontwerpstructuurplan geeft 
een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam voor de periode tot 2010. Nieuw is dat die 
visie in regionaal perspectief wordt geplaatst in het besef dat de stad steeds meer onderdeel wordt 
van de samenhangende netwerkstad die zich op de regioschaal ontwikkelt. Nieuw is ook dat de lange 
termijn (2030) in de visievorming wordt betrokken. Naast een plankaart waaraan de 
bestemmingplannen van stadsdelen zullen worden getoetst, is er een tweede kaart toegevoegd 
waarop de acties en ambities staan aangegeven voor de periode tot 2010. Daarbij gaat het om 
concrete uitvoering van plannen, maar ook om voorbereidende acties met het oog op de gewenste 
ontwikkeling na 2010.

 Tot 2010 staan de ontwikkelingen in het teken van de stedelijke vernieuwing van het naoorlogse 
woongebied in West, Noord en Zuidoost. Ook komen nieuwe stedelijke centra tot ontwikkeling 
(Zuidas, ArenA, Teleport, Shellterrein, WTCW, A10-West), nieuwe woongebieden (IJburg, 
Zeeburgereiland, Houthavens) en nieuwe werkgebieden (Lutkemeerpolder, Riekerpolder, Amstel III). 
Tussen 2010 en 2030 ligt het accent op nieuwe stedelijke transformaties. Intensieve en gemengde 
woon/werkmilieus worden in de lange termijnvisie van het ontwerpstructuurplan gerealiseerd in 
bestaande zones van openbaar vervoer of zones die met nieuw openbaar vervoer goed bereikbaar 
kunnen worden gemaakt, zoals de Overamstelzone, de noordelijke IJoever en de Nieuwe Meerzone. 
Nieuwe werkgebieden worden aan de westkant van de stad gerealiseerd. Nieuwe infrastructuur in de 
periode tot 2030 betreft onder andere het sluiten van de kleine metroring, de aanleg en doortrekking 
van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Zaanstad, de aanleg van de Westrandweg en buiten 
Amsterdam de aanleg van de A6-A9 wegverbinding en de IJmeerlijn. Bij elkaar moeten er in de 
periode 2010-2030 zo’n 50.000 woningen in Amsterdam worden gebouwd en nog eens 100.000 
elders in de regio. Door in bestaand stedelijk gebied te bouwen in hoge dichtheden, gemengd en met 
goed openbaar vervoer, wordt voorkomen dat het landelijk gebied buiten de steden op grote schaal 
voor woningbouw in lage dichtheden moet worden benut en dat de problemen van automobiliteit 
blijven toenemen. In de stad wordt meer geïnvesteerd in water en groen. De hoofdgroenstructuur uit 
1996 wordt gehandhaafd en versterkt en er wordt meer water in de stad gerealiseerd. In de 
stadsranden komt het groen op sommige plekken onder druk te staan door stedelijke transformaties.

Vanaf januari 2000 wordt er gewerkt aan het nieuwe structuurplan. Sindsdien is er een reeks 
tussenproducten verschenen waarover breed overleg en inspraak is georganiseerd. In het najaar van 
2001 is het conceptontwerpstructuurplan verschenen. Hierover heeft inspraak plaatsgevonden en 
artikel 10 BRO-overleg. Nu het college heeft ingestemd met het ontwerpstructuurplan, zal het ter visie 
worden gelegd. Dit zal plaatsvinden in mei 2002. De resultaten van deze tervisielegging worden 
verwerkt en rond oktober 2002 kan een nieuw college het structuurplan Amsterdam definitief 
vaststellen. Daarna zal het structuurplan nog als onderdeel van het provinciale streekplan worden 
vastgesteld”.

In verband met Goede Vrijdag en Pasen zal ‘Weekbericht’ volgende week niet verschijnen.
Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 8 april 2002

W E E K B E R I C H T  – 55                                                                                   vrijdag 12 april 2002

 In dit weekbericht o.a.:
Data:

Stand van zaken:

Informatieavond start bouw Zuidasproject Mahler4

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 16-04 (dinsdag)



Bijeenkomst Bewonersplatform Zuidas

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, Van Leijenberghlaan 124

Onderwerp: Kennismaking met mevrouw Dorien de Wit, technisch voorzitter voor het overleg tussen 
Bewonersplatform Zuidas en overheid/projectbureau

Informatie: bpz@woozw.nl

 16-04 (dinsdag)

Bijeenkomst Comité Schinkeltracé Nee

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Wijkopbouwcentrum Vondelpark Concertgebouwbuurt, Hendrik Jacobszstraat 4-6bg

Onderwerpen o.a.: Bespreking schetsontwerpen Havenstraatterrein, stand van zaken Zuidas, 
onderzoek gevolgen aanleg Schinkeltracé op verkeerssituatie stadsdeel Oud-Zuid.

 17-04 (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, Van Leijenberghlaan 124

Informatie: bpz@woozw.nl

 23-04 (dinsdag)

Informatie-avond Inrichting Openbare Ruimte Mahler en bouwplannen Mahler4

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, Boelelaan 1105

(zie stand van zaken, bewonersbrief ‘bouw Zuidas-project Mahler4’)

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Informatieavond inrichting openbare ruimte en bouwplannen Mahler4

Op dinsdagavond 23 april (aanvang 19.30 uur) vindt in het Auditorium van de Vrije Universiteit (adres: 
De Boelelaan 1105) een informatieavond plaats in verband met de start van de bouw van het Project 
Mahler 4. De avond wordt georganiseerd door het projectbureau Zuidas. Het consortium Mahler4 
werkt mee aan deze informatieavond. Tijdens deze avond zal een toelichting worden gegeven op de 
inrichting van de openbare ruimte en de bouwplannen van het gebied Mahler 4.

Wat is Mahler 4

Mahler4 is een bouwproject in het hart van de Zuidas. Als het project klaar is, dan zal er vooral 
gewerkt worden. Maar daarnaast zal er ook woonruimte gbouwd worden. De openbare ruimte in en 
rondom het project moet de eerste indruk geven van het ambitieniveau van de Zuidas. Dus hoge 
kwaliteit. Deze maand gaat de bouw van start. Mahler 4 komt te liggen tussen het hoofdkantoor van 
de ABN AMRO en de Buitenveldertselaan

mailto:bpz@woozw.nl
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Tijdens de informatieavond over Mahler 4 zal getoond worden wat er in dit project gerealiseerd gaat 
worden. Behalve de maquettes van de bouwprojecten zal er ook een toelichting worden gegeven op 
het Inrichtingsplan Openbare Ruimte Mahler 4.

De belangrijkste onderdelen van het inrichtingsplan van Mahler 4 zijn:

De Mahlerlaan: 34 meter breed met 4 rijen bomen aan de noordzijde en aparte fiets- en voetpaden. 
De Noord-Zuidstraten: Door het project Mahler 4 lopen de noord-zuidstraten; 15,5 meter breed, als 
toegangswegen naar de parkeergarages.
De Diagonaal: is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en is ongeveer 13 meter breed.
Het Mahlerplein: is toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

De diagonaal wordt ingericht met een patroon van hardstenen tegels en omsloten door een brede 
zoom van granietkeien.

Het plein aan de Mahlerlaan wordt uitgevoerd in klinkers met in het midden een hardstenen carré. Er 
worden bomen geplant, die een contrast vormen met de strakke inrichting van het plein. Het plein is 
toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

De Buitenveldertselaan zal in de toekomst opnieuw ingericht worden als een Amsterdamse stadsstraat 
en heeft een breedte van ongeveer 50 meter. Er wordt gebruik gemaakt van asfalt, betonsteen en 
platanen, zodat er geen opmerkelijke verschillen ontstaan met de directe omgeving. De laan verbindt 
juist de verschillende buurten.

De Bouwprojecten Mahler4

In Mahler4 zijn negen deelprojecten. Het ontwerp van Michael Graves & Associates, is ontworpen 
naar voorbeeld van de Nederlandse architectuur uit de jaren 20. Het kantoorgebouw staat in het 
centrum van Mahler4 en wordt uitgevoerd in een rode marmeren steen voor de hoge plintlaag en 
baksteen voor de bovenverdiepingen. Tegenover dit gebouw komt de woontoren van Branimir Medić & 
Pero Puljiz van de Architecten Cie, met ongeveer 200 diverse soorten appartementen. Tijdens de 
informatieavond zullen de verschillende bouwprojecten de revue passeren.

Voor meer informatie: www.zuidas.nl

Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz55’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 19 april 2002

W E E K B E R I C H T  – 56                                                                         vrijdag 19 april 2002

 In dit weekbericht o.a.:
Data:

Stand van zaken:

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 23-04 (dinsdag)

Informatie-avond Inrichting Openbare Ruimte Mahler en bouwplannen Mahler4

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, Boelelaan 1105

(zie stand van zaken, bewonersbrief ‘bouw Zuidas-project Mahler4’)

http://www.zuidas.nl/
http://www.zuidas.nl/
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 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Er is deze week wegens gebrek aan nieuws geen ‘stand van zaken’.

Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz55’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 19 april 2002

W E E K B E R I C H T  – 57                                                                                   vrijdag 26 april 2002

 In dit weekbericht o.a.:
Data:

Stand van zaken:

 Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 22 mei (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkcentrum Buitenveldert (De Inham)

Van Leijenberghlaan 124

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Uitspraak beroep bromfietsers op de rijbaan in Zuideramstel

De Fietsersbond heeft begin 2000 bezwaar aangetekend tegen de beslissing van stadsdeel 
Zuideramstel om op veel plaatsen in het stadsdeel bromfietsers toch op het fietspad te laten rijden. 
Het bezwaar is toen afgewezen door het stadsdeel en de Fietsersbond is daartegen in beroep 
gegaan.

De rechter heeft onlangs het beroep van de Fietserbond gegrond verklaard op wel heel curieuze 
gronden. Het oorspronkeliijke verkeersbesluit verandert niet en de brommers blijven voorlopig op het 
fietspad rijden. De Fietsersbond is niet ontvankelijk verklaard omdat de termijn volgens de rechter niet 
is gehaald.

Volgens de rechter heeft de Fietsersbond te laat bezwaar gemaakt na de publicatie van het 
verkeersbesluit in het Amsterdam Stadsblad. Op 15 december 1999 verscheen in het Stadsblad een 
algemene aankondiging dat bromfietsers voortaan op de rijbaan moesten rijden. Twee weken later 
publiceerde het Stadsblad een aankondiging dat men het verkeersbesluit kon inzien en binnen zes 
weken bezwaar kon maken. De Fietsersbond heeft toen bezwaar gemaakt en dat bezwaar is door het 
Zuideramstel in behandeling genomen, maar niet toegewezen. De rechter heeft nu als nog beslist dat 
de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt had moeten worden is overschreden.

De afdeling overweegt in hoger beroep te gaan omdat we vinden dat zo’n algemene aankondiging niet 
gezien kan worden als een publicatie van het verkeersbesluit. Het voldoet niet aan de wettelijke 
richtlijnen. We willen niet dat er getornd wordt aan de eisen die aan de publicatie van een 
verkeersbesluit worden gesteld

 Bekijk de geheel vernieuwde website van de Fietsersbond:
www.fietsersbond.nl En abonneer je daar op de Fietsflits, de gratis e-mail
nieuwsbrief van de Fietsersbond!
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Inspraak Conceptnota Woningvoorraad 2002-2010 ZuiderAmstel

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel heeft op 23 april 2002 besloten de conceptnota 
woningvoorraad 2002-2010 ‘ZuiderAmstel naar een goede mix’ vrij te geven voor inspraak.

De conceptnota ligt vanaf 24 april 2002 ter inzage bij de informatiebalie van de stadsdeelkantoren 
Rivierenbuurt, Pres. Kennedyplantsoen 1-3, en Buitenveldert, Zwaansvliet 5. Beide kantoren zijn van 
8.30 tot 17.00 uur op werkdagen geopend. Een samenvatting van de conceptnota woningvoorraad 
vindt u op de website van het stadsdeel (www.zuideramstel.amsterdam.nl).

Tot woensdag 22 mei 2002 bestaat de mogelijkheid schriftelijk te reageren op de conceptnota. U kunt 
uw reactie sturen naar: stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. het Dagelijks Bestuur, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Toelichting op de conceptnota:

De afgelopen periode zijn er door het rijk en de gemeente diverse afspraken gemaakt over de 
woningvoorraad. Dit zijn onder meer het besluit van staatssecretaris Remkes het eigenwoningbezit 
fors te verhogen en de ondertekening van de Beleidsovereenkomst Wonen tussen de gemeente 
Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de 
Huurdersvereniging Amsterdam.

In het stadsdeel moeten de afspraken die door het rijk en de gemeente zijn gemaakt, tot uitvoering 
worden gebracht. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom een visie op de woningvoorraad gemaakt. In de 
nota woningvoorraad staan de volgende hoofdlijnen van beleid geformuleerd:

– gedifferentieerde wijken die van elkaar mogen verschillen

– streven naar 35% eigen woningbezit voor het hele stadsdeel, waarvan een aanzienlijk deel in het 
middensegment

– voldoende woningen voor starters in de particuliere en sociale sector

– meer geschikte woningen voor ouderen

– minimaal 33% sociale huurwoningen voor het hele stadsdeel

– 400-600 grote woningen (> 80 m²) toevoegen in de sociale huursector

– in de Zuidas 30% sociale huurwoningen en voldoende aanbod in het middensegment. 

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz57’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt vrijdag 3 mei 2002

W E E K B E R I C H T  – 58                                                                                   vrijdag 3 mei 2002

 In dit weekbericht o.a.:
Data: geen nieuwe

Stand van zaken: Sociale veiligheid Zuidas
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Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 22 mei (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkcentrum Rivierenbuurt

Rijnstraat 115

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Sociale veiligheid Zuidas

Het bewonersplatform is blij met de kritiek van Tuinstad Buitenveldert in het Amsterdams Stadsblad 
over het feit dat woonlagen pas op 8 meter hoogte komen. Zoals Tuinstad Buitenveldert zegt is dit in 
tegenspraak met eerder gemaakte afspraken over sociale veiligheid.

Het Bewonersplatform ondersteunt deze uitspraak, want wij vinden dat sociale veiligheid voor dit 
nieuw te ontwikkelen gebied onze voornaamste prioriteit. Woningen moeten in de onderste lagen 
zitten en niet hoog in de torens. Hier wordt door het platform al vele jaren voor gevochten. Een van de 
resultaten was de verschuiving van 100% kantoren naar 50% kantoren en 50% woningen. In het 
project Mahler is dat niet bereikt vanwege de wettelijke geluidsnormen. Zogauw de A10 ondergronds 
gaat is woningbouw pas echt mogelijk.

Maar ondanks dat is:
Sociale veiligheid mogelijk als er op straatniveau en kort daarboven leven is:
– voorzieningen die ook open zijn na 17.00 uur en
– bewoners die zien wat er op straatniveau gebeurt (sociale controle).

Internationaal zijn er onderzoeken die dit ondersteunen. Het veel geroemde Potsdamer Platz in Berlijn 
(norm voor het Projectbureau) leert ons in de praktijk dat er na het bouwen veel te leren is. Wat daar 
fout ging en gaat kunnen wij hier voorkomen. Lees het artikel van Theo Besteman als tenminste 1 
kritische beschouwert. De onvergelijkbaarheid van beide locaties is iets waar ik bij volledig bij aansluit. 
Hierbij zet ik mijn vraagtekens bij de voorbeeldfunctie die dit gebied heeft voor gemeente en 
projectbureau.

Laten wij in Amsterdam niet dezelfde fouten maken en een onleefbaar gebied creeren dat s’avonds 
een no-go zone wordt. Vreselijk voor omwonenden en niet meer veilig voor fietsers, voetgangers en 
andere mensen. DE mensen die in en rond dit gebied wonen tenslotte.
In ZuiderAmstel en Oud-Zuid zijn nieuwe politici aan de beurt. Ook in de Centrale Stad.
Wij hopen dat daar mensen zitten die weten wat hun achterban willen. Die snappen dat zo’n nieuw 
gebied iets moet bijdragen aan de omliggende wijken. Dat in samenwerking met de (soms ervaren) 
bewoners pas er een nieuw stadshart kan ontstaan.

Een leefbaar, veilig en bereikbare nieuwe wijk. Niet ten koste van de omliggende wijken.
Geen derde afslag, geen extra verkeer in de wijken, geen parkeerprobleem. Maar alleen een 
POSITIEVE bijdrage.
Film, theater, musea en andere cultuur, bibliotheek, sociale voorzieningen, levendig verkeer. Een goed 
knooppunt NS en GVB. Met een fijnmazig net voor OV naar de rest van de wijk en stad.

Het Bewonersplatform vecht al jaren voor een gebied dat echt een onderdeel wordt van de 
omliggende buurten en niet een enclave of ghetto. Dit stuk is een onderdeel van ZuiderAmstel en dus 
liefst passend bij de omliggende buurten. (Lilian Voshaar)

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz58’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.
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In verband met Hemelvaart zal het WEEKBERICHT volgende week niet verschijnen.
Het volgende WEEKBERICHT  verschijnt daarom vrijdag 17 mei 2002

W E E K B E R I C H T  – 59                                                                                   vrijdag 17 mei 2002

 In dit weekbericht o.a.:
Data: 23 mei

Stand van zaken: geen bijzonderheden

 Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

22 mei (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas
Locatie: Wijkcentrum Rivierenbuurt

Rijnstraat 115

Aanvang: 19:30 uur (zaal open 19:00 uur)

 23 mei (donderdag)

Commissievergadering ZuiderAmstel

Uitvoeringsbesluit Gershwin

Locatie: raadzaal Stadsdeel ZuiderAmstel, President Kennedylaan 1-3

Aanvang: 20:00 uur

(waarschijnlijk is het Uitvoeringsbesluit Gerschwin agendapunt 1)

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Geen bijzonderheden deze week

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz59’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

 

W E E K B E R I C H T  – 60                                                                                   vrijdag 24 mei 2002

 In dit weekbericht o.a.:
Data:

Stand van zaken:

Structuurplan Amsterdam

Zuid-westboog als spoorboog voor de Zuidas van groot belang

Meer verkeer en parkeren in de Zuidas ?

 Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 5 juni (woensdag)
Milieucentrum Amsterdam

mailto:bpz@woozw.nl
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Discussieavond Structuurplan
MilieuCentrum Amsterdam organiseert op 5 juni tussen 20 en 22 uur een discussiebijeenkomst over 
het ontwerp structuurplan.

Doel van de avond is te komen tot ene gezamenlijke reactie van het Milieucentrum en de achterban 
op de plannen van de gemeente. De locatie van de bijeenkomst wordt spoedig vastgesteld.

Meer informatie en aanmelden: Suus Boerma: S.boerma@milieucentrum-amsterdam.nl

 18 juni (dinsdag)
3PO-Zuidas (3 Partijen Overleg Zuidas)
Zuidasoverleg tussen Bewonersplatform en Projectbureau en Overheid

Tijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt.

Info: bpz@woozw.nl

 26 juni (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas

Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur

Onderwerpen (onder voorbehoud): bouwplannen VU / VUMC, Parkeren in en rond de Zuidas

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Ontwerp Structuurplan Amsterdam

Nu het College van B&W heeft ingestemd met het ontwerp structuurplan, is het officiele inspraaktraject 
gestart. Vanaf 16 mei ligt het plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam gedurende vier 
weken ter inzage in het stadhuis en de deelraadkantoren.

Iedereen kan zijn of haar inspraakreactie geven op het ontwerpstructuurplan. De reacties worden 
verwerkt in het structuurplan Amsterdam, dat naar verwachting rond oktober 2002 door de 
gemeenteraad definitief wordt vastgesteld.

Het ontwerp structuurplan kan ook ingezien worden op internet: www.dro.amsterdam.nl/structuurplan.

Het Milieucentrum Amsterdam organiseert een speciale discussiebijeenkomst over het structuurplan 
op 5 juni a.s. Via de website van het Milieucentrum is de discussie te volgen: 
www.milieucentrumamsterdam.nl

 ===========================================================================

 Zuid-Westboog als extra spoorboog voor de Zuidas van groot belang:

 1.     Aanleg van nieuwe infrastructuur

Momenteel worden er twee belangrijke spoorbogen om Amsterdam aangelegd (de Utrechtboog en de 
Hemboog). Er zijn er echter meer gepland. Sommige bogen zijn van direct belang voor de Zuidas; 
andere kunnen dit in de toekomst worden. Eén extra boog is niet gepland: de Zuid-Westboog. Terwijl 
juist deze voor de Zuidas van groot belang is. Meer nog: het plaatst de discussie over de Noord-
Zuidlijn in een nieuw perspectief.
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Door de extra bogen om Amsterdam heen hoeven reizigers minder over te stappen (tijdsbesparing, 
meer reiscomfort). Voor NS zijn ze van belang omdat men in geval van nood gemakkelijker een 
alternatieve route kan kiezen.  Hierbij een overzicht van de plannen voorzover belang voor de Zuidas.

 2.         De huidige situatie

De Zuidas is per spoor direct bereikbaar met de:

1.       Schiphollijn: Schiphol en Den Haag e.v..

2.       Gooilijn: Hilversum-Amersfoort e.v.

3.       Flevolijn: Almere-Lelystad

 3.         Ontbrekende schakels

1.       Utrechtlijn: Amsterdam Centraal-Utrecht.

2.       Oude Lijn: Amsterdam Centraal-Haarlem.

3.       Zaanlijn: Amsterdam Centraal-Zaanstad-Alkmaar/Hoorn.

 4.         Voorlopige verbindingen

1.       Metro/Spoor:Via Ringlijn 50 of de Gooilijn/Flevolijn kan men op het kruisstation Duivendrecht 
overstappen op de Utrechtlijn.

2.       Metro: Via Ringlijn 50 kan men op kruisstation Amsterdam-Sloterdijk overstappen op de Zaanlijn 
(Alkmaar/Hoorn) en de Oude Lijn (Haarlem).

3.       Bus: Een (congestiegevoelige) bussneldienst van Connexxion verbindt Amsterdam-Zuid/ WTC 
direct met station Haarlem.

 5.         Nieuwe bogen voor NS

A.         Utrechtboog

De Utrechtboog (voltooid in 2005) verbindt de drukke Utrechtlijn (viersporig in 2007) direct met de 
Schiphollijn. Kruisstation Duivendrecht wordt hierdoor minder belangrijk. De Zuidas wordt ineens veel 
beter vanuit het zuiden bereikbaar.

 B.         Hemboog

De Westelijke Tak van de Ringspoorbaan verbindt alleen Amsterdam CS met Schiphol. Als de 
Hemboog bij station Amsterdam-Sloterdijk is aangelegd (2003) ontstaat er een directe verbinding 
tussen de westelijke tak van de Ringspoorbaan en de Kop van Noord-Holland. Het hart van de Zuidas 
is dan overigens nog steeds met één overstap via de metro (Ringlijn 50) bereikbaar (hetzij via 
Amsterdam-Sloterdijk dan wel via de nieuwe Schipholverbinding op het (te vernieuwen) station 
Amsterdam-Lelylaan. Voorlopig verandert er voor de Zuidas-reizigers weinig.

 C.         Haarlemboog (bij Amsterdam-Sloterdijk)

De huidige Hemboog in aanleg wordt niet aangesloten op de spoorbaan Amsterdam Centraal-
Haarlem. Het Ontwerp-Structuurplan voorziet de realisatie van de ontbrekende Hemboog vóór 2010.

 D.         Zuidwestboog

Het Amsterdamse beleid



In het Ontwerp-Structuurplan staat de Zuidwestboog (en ook het ontbrekende traject van de Ringlijn 
(Isolatorweg-CS) op kaartblad 1 met een stippellijn aangegeven (“reservering in studie”). De gemeente 
Amsterdam besteedt er bijzonder weinig aandacht aan (“Prioriteit 2 c.q. “Lage prioriteit”). Er staat hier 
zelfs niet eens een realiseringstermijn genoemd!

Wethouder Stadig van ruimtelijke ordening is officieel tegen de (snelle) aanleg van de Zuidwestboog 
omdat hij geen goederen per spoor over de Zuidas wil vervoeren. Op de Westelijke Tak van de 
Ringspoorbaan heeft echter nooit goederenvervoer plaatsgevonden en al tientallen jaren worden de 
ertstreinen via Amsterdam Centraal geleid. Vermoedelijk wordt dit NS-project om politieke redenen 
door B. en W. van Amsterdam getraineerd: men wil de eigen Noord-Zuidmetrolijn (prestigeobject) 
geen concurrentie aandoen.

Voor de Zuidas is de Zuidwestboog van groot belang

1.       Forensen kunnen dan via een snelle en directe verbinding van de Kop van Noord-Holland het 
hart van de Zuidas bereiken. Het openbaar vervoer krijgt een sterke impuls en het milieu vaart er wel 
bij (aanpak van de files; aanleg 2e Coentunnel;).

2.       Bij Amsterdam-Sloterdijk ontbreekt een directe spoorverbinding tussen Haarlem en de Zuidas 
(tweede Hemboog). Men is dus aangewezen op de overstapverbindingen bij station Sloterdijk (trein of 
metro).

Knelpunten

1.       Beperkte capaciteit van de Westelijke Tak (viersporigheid noodzakelijk).

2.       Milieunormen (extra geluidwerende voorzieningen; overkluizing?).

E.         Diemerboog

Er is al heel lang een verbinding van de Zuidtak van de Ringspoorbaan via Duivendrecht, Diemen-
Zuid, Overdiemen, Watergraafsmeer (nieuw station in 2005) en Muiderpoort naar Amsterdam-
Centraal. Deze enkelsporige lijn wordt echter niet gebruikt voor reizigersvervoer. Het moet niet worden 
uitgesloten dat er in de toekomst een rechtstreekse spoorverbinding van Amsterdam Zuid/WTC via 
deze route naar Amsterdam Centraal komt (HSL-Zuid?).

De gemeente voorziet in het Ontwerp-Structuurplan op dit traject een spooruitbreiding vóór 2015 
(“Prioriteit 1”).

NB Bij het snijpunt Diemer Tak-Gooilijn/Flevolijn ten oosten van Diemen heeft Amsterdam overigens 
alvast een railverbinding  via IJburg dwars door het IJmeer richting Almere ingetekend.

 Bovenstaande tekst is grotendeels gebaseerd op een tekst van Richard Bakker.
Onze dank voor zijn bijdrage.

 =========================================================================

 Meer verkeer en parkeren in de Zuidas ?

Mensen verplaatsen zich graag. De ene keer omdat het moet; je moet naar je werk. De andere keer 
omdat het leuk is; een dagje met je kinderen naar een pretpark. Soms met tegenzin; om naar de 
dokter te gaan, of om een geliefde weg te brengen naar het station. Hoe mensen zich verplaatsen is 
verschillend. De een stapt op de fiets, de ander belt een taxi, de volgende pakt zijn autosleutels. Hoe 
mensen zich verplaatsen hangt ook af van het aanbod van de mogelijkheden. Daar waar geen 
Openbaar Vervoer aanwezig is, zijn mensen eerder aangewezen op fiets of auto. Daar waar geen 
mogelijkheden zijn om de auto te parkeren, zullen mensen eerder een andere wijze van vervoeren 
kiezen. Als je niet gewend bent om te fietsen, pak je eerder tram of auto.



De wijze van vervoeren is dus afhankelijk van het aanbod. Dat aanbod wordt bepaald door de 
overheid. De overheid in Amsterdam doet er alles aan om het gebruik van de auto terug te dringen. 
Daarvoor heeft de Amsterdamse overheid beleid ontwikkeld. Beleid dat voorrang geeft aan Openbaar 
Vervoer en fiets. De Zuidas wordt gebouwd volgens die beleidsvoornemens. In de planning van de 
Zuidas wordt ervan uitgegaan dat de wijze waarop mensen zich begeven van en naar de binnenstad 
van Amsterdam maatgevend is voor de wijze waarop mensen zich begeven van en naar de Zuidas. 
Dat kan ook, want de Zuidas krijgt een hoogwaardig knooppunt van Openbaar Vervoer: treinen, 
bussen, trams en metro komen in de Zuidas bij elkaar.

De overheid heeft berekend hoeveel mensen –naar verwachting- gebruik zullen maken van Openbaar 
Vervoer, auto of fiets. De verdeling in het gebruik tussen deze vervoermiddelen noemt men ‘modal 
split’. Deze berekening is gemaakt voor de stad Amsterdam maar ook voor delen van de stad, zoals 
de binnenstad en de Zuidas.

In de Binnenstad van Amsterdam is die ‘modal split’ 1 gebruiker van de auto tegenover 4 gebruikers 
van openbaar en fiets. In de Zuidas is die verdeling: 4 gebruikers van de auto tegenover 6 gebruikers 
van het openbaar vervoer en fiets. Het beleid is redelijk succesvol in de binnenstad van Amsterdam. 
Desondanks kampt de binnenstad nog steeds met een probleem van ‘teveel auto in de stad’. In de 
binnenstad is vastgesteld dat er nog steeds sprake is van een ‘teveel aan niet-noodzakelijk auto-
verkeer’.

Er gaan nu stemmen op bij de projectontwikkelaars en bij het stadsdeel Zuideramstel om de modal 
split voor de Zuidas te wijzigen. Wijzigen ten gunste van de auto. Zo wordt het niet verteld, maar dat is 
wel het resultaat van de voorstellen die gedaan worden door projectontwikkelaars en stadsdeel. Zij 
willen het aantal parkeerplaatsen in de Zuidas uitbreiden door de parkeernorm te versoepelen. Voor 
de duidelijkheid: als de strengste parkeernorm van de Zuidas (de zgn. “A-norm”) voor de binnenstad 
van Amsterdam zou gelden, zou de Binnenstad er een aanzienlijke hoeveelheid parkeerplaatsen bij 
moeten krijgen. 

De roep om meer parkeerplaatsen in de Zuidas past dan ook niet in de beleidsvoornemens van de 
gemeente Amsterdam. Het past ook niet in de zichtbaarheid van de resultaten die zijn geboekt in 
delen van Amsterdam. Het past zeker niet bij het standpunt van wethouder Stadig. In een brief uit 
1999 aan de commissies, die tegelijk met de eerste verkeerstudie over de Zuidas aan de 
raadscommissie is aangeboden, stelde wethouder Stadig van Ruimtelijke Ordening: `Een goede 
bereikbaarheid van het openbaar vervoer maakt het mogelijk de omvang van het autoverkeer, dat een 
ontwikkeling van de Zuidas met zich mee zal brengen, tot een minimum te beperken.

Conclusie: beleid, beleidsvoornemens én resultaten, zoals de binnenstad die al heeft laten zien, 
zouden voor het stadsdeel ZuiderAmstel juist aanleiding moeten zijn om de volgende conclusie te 
trekken: “de A-norm is nog veel te laag”.

De wens van projectontwikkelaars en stadsdeel ZuiderAmstel is mede gebaseerd op de 
Verkeersstudies zoals die zijn gedaan naar de (volgebouwde) Zuidas. Verkeersstudies waarvan het 
Milieucentrum Amsterdam en Bewonersplatform Zuidas altijd hebben gezegd dat de prestatie die 
volgens de verkeersstudie geleverd moet worden niet ambitieus genoeg is. De afgelopen jaren heeft 
het Bewonersplatform gewaarschuwd dat de lage ambities verder ondergraven zullen worden 
naarmate de Zuidas verder ontwikkeld gaat worden. De bekostiging van het Dok zal komen uit een 
verdere toename van het aantal vierkante meters kantoren. Vierkante meters die weer extra 
parkeerplaatsen zullen moeten opleveren (allemaal keurig geregeld via de parkeernorm). Het 
ondergraven van de ambities is nu begonnen. Uit onverwachte hoek. Namelijk uit de hoek van de 
overheid zelf. 

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; ‘Weekbericht bpz60’
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag. Het volgende 
weekbericht verschijnt op vrijdagmiddag 31 mei.
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W E E K B E R I C H T  – 61                                                                                   vrijdag 31 mei 2002

 In dit weekbericht o.a.:

Uitzetting 1e bewoners Zuidas nu al voorzien 
Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 5 juni (woensdag)
Milieucentrum Amsterdam

Discussieavond Structuurplan

MilieuCentrum Amsterdam organiseert op 5 juni tussen 20 en 22 uur een discussiebijeenkomst over 
het ontwerp structuurplan.
Doel van de avond is te komen tot ene gezamenlijke reactie van het Milieucentrum en de achterban 
op de plannen van de gemeente. De locatie van de bijeenkomst wordt spoedig vastgesteld.
Meer informatie en aanmelden: Suus Boerma: S.boerma@milieucentrum-amsterdam.nl

 11 juni (dinsdag)

Vergadering  Commissie 1

Agenda en aanvang van vergadering nog niet bekend.

Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3

 12 juni (woensdag)

Vergadering Commissie 3

Agenda en aanvang van vergadering nog niet bekend.

Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3

 17 juni (maandag)

Vergadering Commissie 2 (o.a. Zuidas) stadsdeel ZuiderAmstel

Agenda en aanvang van vergadering nog niet bekend.

Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3

 18 juni (dinsdag)
3PO-Zuidas (3 Partijen Overleg Zuidas)

Zuidasoverleg tussen Bewonersplatform en Projectbureau en Overheid
Tijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt. Info: bpz@woozw.nl

25 juni (dinsdag)
Vergadering van de Stadsdeelraad van ZuiderAmstel
Agenda en aanvang van de vergadering zijn nog niet bekend.
Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3
26 juni (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas

Locatie: Wijkcentrum “De Inham”, Van Leijenberglaan 124.

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur
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Onderwerpen (onder voorbehoud): voortgang ronde tafelconferentie, verslag 3 Partijen Overleg,  
voortgang VU/VU Medisch Centrum, vergaderschema rest jaar, zomerreces, vacature 
agendacommissie, Presentatie Stedelijke visie Noordrand Zuidas door een projectleider van het 
Projectbureau Zuidas.

 S T A N D  V A N  Z A K E N

Eerste bewoners Zuidas met uitzetting bedreigd

Aan de Amstelveenseweg staat een 6-tal woningen (575-t/m 585) die door de voorgenomen 
bouwplannen van de VU en het Medisch Centrum zullen verdwijnen. Het bewonersplatform herinnert 
Stadsdeel ZuiderAmstel graag aan de uitspraken gedaan op pagina 22 e.v. van Zuidasaccenten: De 
bewoners staan centraal. (wordt vervolgd)

3 Partijen Overleg voor het eerst bij elkaar

Op 18 juni a.s. komen vertegenwoordigers van Stadsdeel, Projectbureau en Bewonersplatform Zuidas 
bij elkaar voor een eerste kennismaking. Deze besloten bijeenkomst wordt voorgezeten door een 
onafhankelijke voorzitter, Mw. D. de Wit. (wordt vervolgd)

Beatrixpark krijgt Stadsdeelleden op bezoek

Op uitnodiging van Ver. Vrienden van het Beatrixpark komt op 5 juni om 10.00 uur een aantal (nieuwe) 
raadsleden van Stadsdeel ZuiderAmstel kennismaken met het Beatrixpark. Samen met bestuursleden 
van de Vereniging maken zij een wandeling door het park. Vertrekpunt: Hoofdingang St. 
Nicolaaslyceum, Prinses Irenestraat 21.

 weekbericht verschijnt op vrijdagmiddag 7 juni.

W E E K B E R I C H T  – 62                                                                                   vrijdag 7 juni 2002

In dit weekbericht o.a.:

Deze week alleen een agenda. 
Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 11 juni (dinsdag)

Vergadering  Commissie 1

Agenda en aanvang van vergadering nog niet bekend.

Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3

12 juni (woensdag)

Vergadering Commissie 3

Agenda en aanvang van vergadering nog niet bekend.

Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3

 17 juni (maandag)

Vergadering Commissie 2 (o.a. Zuidas) stadsdeel ZuiderAmstel

Agenda en aanvang van vergadering nog niet bekend.

Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3



 18 juni (dinsdag)
3PO-Zuidas (3 Partijen Overleg Zuidas)

Zuidasoverleg tussen Bewonersplatform en Projectbureau en Overheid
Tijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt.

Info: bpz@woozw.nl

25 juni (dinsdag)
Vergadering van de Stadsdeelraad van ZuiderAmstel
Agenda en aanvang van de vergadering zijn nog niet bekend.
Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3
26 juni (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas Locatie: Wijkcentrum “De Inham”, Van Leijenberglaan 124. 
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur

Onderwerpen (onder voorbehoud): voortgang ronde tafelconferentie, verslag 3 Partijen Overleg,  
voortgang VU/VU Medisch Centrum, vergaderschema rest jaar, zomerreces, vacature 
agendacommissie, Presentatie Stedelijke visie Noordrand Zuidas door een projectleider van het 
Projectbureau Zuidas.

S T A N D  V A N  Z A K E N

Er zijn deze week geen mededelingen  Het volgende weekbericht verschijnt op vrijdagmiddag 14 juni.

W E E K B E R I C H T  – 64 is op webs 63    vrijdag 14 juni 2002

 In dit weekbericht o.a.:

Concept structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid” – zienswijze Milieucentrum Amsterdam
Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 25 juni (dinsdag) Vergadering van de Stadsdeelraad van ZuiderAmstel Aanvang: 20.00 uur Locatie: 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3
26 juni (woensdag)

Vergadering Bewonersplatform Zuidas Locatie: Wijkcentrum “De Inham”, Van Leijenberglaan 124. 
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur Onderwerpen (onder voorbehoud): voortgang ronde 
tafelconferentie, verslag 3 Partijen Overleg,  voortgang VU/VU Medisch Centrum, vergaderschema 
rest jaar, zomerreces, vacature agendacommissie.

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Zienswijze concept structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid”

 Zienswijze Planologische Werkgroep Rivierenbuurt – Correctie

In het vorige weekbericht is een zienswijze geplaatst van Mevrouw Osnabrug namens de 
Planologische Werkgroep Rivierenbuurt. Dit was niet correct. Mevrouw Osnabrug liet ons weten dat 
zij, hoewel inderdaad voorzitter van de Planologische Werkgroep Rivierenbuurt, deze zienswijze op 
persoonlijke titel heeft gegeven. Bij deze de correctie.

 Zienswijze van MilieuCentrum Amsterdam
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Hieronder de vorige week toegezegde reactie van Milieucentrum Amsterdam op het concept-
structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid”. Deze reactie is ingediend mede namens de volgende ruim 
50 organisaties en individuen:

Milieufederatie Noord-Holland, Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, Tuingroep Lissabon, Werkgroep De 
Groene Reael, Werkgroep Landelijk Oud Osdorp (met bijlage), Tuingroep Ons Buiten, Werkgroep 
Behoud Ons Buiten, Tuingroep Amstelglorie, Werkgroep Keurblokken van Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
Werkgroep Structuurplan van Wijkcentrum d’Oude Stadt, Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie 
(WLTO) afdeling Amsterdam, Stichting Natuurontwikkeling Bijlmerweide, IVN afdeling Amsterdam, 
Vereniging De Oeverlanden Blijven!, Stichting Buurtbelangen Geuzenveld/Slotermeer, Eigenwijks 
Slotervaart/Overtoomse Veld, Bomenwerkgroep Westerpark (met bijlage),Amsterdams Natuur en 
Milieu Educatiecentrum (ANMEC) (met bijlage),Werkgroep Ecologisch Beheer Volkstuinpark Eigen 
Hof, Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Samenwerkingsverband 3G, (VVH Groot-Geerdinkhof, 
VVE Gouden Leeuw, VVE Groenhoven) (met bijlage), Vereniging Woonschepen Zuid, Vereniging 
Vrienden van het Westerpark (met bijlage), Belangengroep Groen Sloterplasgebied van het 
Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties Westelijke Tuinsteden (SBWT) (met bijlage), 
Werkgroep Verkeer en Vervoer van SBWT, Regiegroep van SBWT, Stichting Nieuw en Meer, BP Nee 
(met bijlage), Stichting Wijkorgaan Osdorp, Werkgroep Inrichting Tuinstad Osdorp, Werkgroep 
Bomendagen Oud Zuid, Bewonersvereniging Zijkanaal H (met bijlage), Werkgroep Groene Staart 
Watergraafsmeer, Stichting Stedelijke Vraagstukken, Werkgroep Natuur en Milieu Wijkcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Platform Milieu/Lokale Agenda 21 Wijkcentrum Vondelpark-
Concertgebouwbuurt, Werkgroep Groene AS, Bewonersvereniging De Mirandabuurt, Joke Krull, A. 
Daalder,Jacques de Smidt, Erik Swierstra, Wybe Zoete, Koos Gils, Wouter Zwarteveen, Judith 
Mellema, Martine Helms, Tello Neckheim, Tineke M. Visser, Myriam Yisberg, Richard Bakker, Mr. A.J. 
Cnoop Koopmans, Brenda van der Kleij (lid Tuingroep De Molukken), Joyze Hoogland, Victor 
Falticeanu

Analyse

De analyse in het plan van ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven is verbeterd ten opzichte van het 
concept ontwerp. Vooral de aandacht voor de onevenwichtige woon-werkbalans en de kwaliteit van 
het leefmilieu waarderen wij. De uitwerking in het plan is daarentegen in tegenspraak met de in de 
analyse geconstateerde problemen en doelen. De voorgestelde keuzen zullen de scheefgroei tussen 
wonen en werken vergroten, zoals ook blijkt uit de mobiliteitstoets van het ontwerp structuurplan. 
Daarnaast verslechtert de milieukwaliteit door onder andere toename van geluidhinder en een stijging 
van de CO2-uitstoot. Ook is nog altijd onduidelijk wat in het plan onder ‘kwaliteit’ en 
‘kwaliteitsverbetering’ wordt verstaan. Verder zijn de consequenties van de gemaakte keuzen niet 
expliciet in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld het verlies van natuur door aanleg van 
weginfrastructuur.

Wij zijn verheugd over de toetsing van voornemens uit het structuurplan aan het Amsterdamse 
Milieubeleidsplan. Uitvoering van dat Milieubeleidsplan is van belang voor een prettige en leefbare 
stad en toont dat Amsterdam zijn verantwoordelijkheid neemt in zijn aandeel aan wereldwijde 
milieuproblemen. Het is daarom niet meer dan redelijk om de eerder door de gemeente vastgestelde 
milieudoelen als randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de stad (en dus van het structuurplan) op 
te nemen. Wanneer het structuurplan botst met de milieudoelen, dienen de voornemens in het 
structuurplan en niet de milieudoelen aangepast te worden.

Om een leefbare stad op lange termijn te garanderen, is ook een ander ruimtelijke ordeningsbeleid 
nodig. Dit houdt investeringen in in openbaar vervoer, fiets en intensief ruimtegebruik. Daarbij hoort 
dat functies die goed te combineren zijn met OV en fiets, voorrang krijgen op functies die vooral 
automobiliteit oproepen. Daarnaast moeten functies die innovatief en intensief met ruimte omgaan, 
voorrang krijgen op ruimte-extensieve functies. Tenslotte moeten functies die zich richten op het 
Amsterdamse aanbod van werkzoekenden, voorrang krijgen op functies die werknemers van elders 
aantrekken. Dit houdt in dat de gemeente werkgevers en investeerders aanspreekt op hun 
verantwoordelijkheden om locaal personeel aan te trekken en te zorgen voor vervoers-



managementsystemen. Ontwikkelingen als bij Centrumgebied Zuidoost, waar met name autoforensen 
werken, worden hiermee voorkomen.

Verkeer

De voor het ontwerp structuurplan uitgevoerde mobiliteitstoets geeft een duidelijke analyse van de 
oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem (blz. 21 en 22):

·            Er moet meer samenhang worden gebracht tussen plekken waar wordt verstedelijkt en waar 
de stad bereikbaar is of kan worden, in de eerste plaats voor het openbaar vervoer.

·            Intensiever grondgebruik rond zones en knooppunten van openbaar vervoer.

·            Binnen de agglomeratie moet het metronet worden uitgebreid en worden aangesloten op het 
regionale net van openbaar vervoer.

·            Er moet worden gestreefd naar meer evenwicht in de regionale woon-werkbalans.

Helaas is de uitwerking van het structuurplan in strijd met de eigen analyse. Er wordt vooral gekozen 
voor meer wegen, in de vorm van een tweede ring rond Amsterdam (Tweede Coentunnel, 
Westrandweg en A6/A9). Meer wegen en afslagen trekken meer verkeer aan en gaan daarom op 
termijn ten koste van de bereikbaarheid. Per direct gaan ze ten koste van waardevol groen, zoals de 
Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur en hoofdgroenstructuur, en bedreigen ze de recreatie-
mogelijkheden en de leefbaarheid. Dit wordt verder verergerd waar spoor- en wegtracé’s niet worden 
gebundeld.

Er wordt geen werk gemaakt van de realisatie van een goed regionaal openbaar vervoernetwerk, 
terwijl de mobiliteitstoets aangeeft dat dit noodzakelijk is. Er wordt alleen gesproken over de sluiting 
van de metroring en de doortrekking van de Noordzuidlijn richting Zaanstad, na 2015. Dit is veel te 
laat en onvoldoende.

Juist bij de voorgestelde schaalvergroting die in het ruimtelijke ordeningsdenken plaatsvindt, zoals in 
het begrip ‘netwerkstad’ naar voren komt, zijn het fijnmazige openbaar vervoer en de fiets van groot 
belang. Bij de verbetering van het openbaar vervoer is het van belang dat het locale, fijnmazige 
openbaar vervoer voldoende aandacht krijgt. Realisatie van een ‘Rondje Randstad’ en doortrekking 
van snelle metrolijnen heffen de achterstand niet op.

Daarnaast moeten meer investeringen plaatsvinden in het hoofdnet fiets. Hoe groter immers de 
afstanden, des te belangrijker zijn goede, veilige en snelle fietsverbindingen. In het concept AVVP 
(Amsterdams Verkeers- en Vervoersplan) zijn hiervoor voorstellen opgenomen. Deze moeten worden 
overgenomen in het structuurplan.

De ‘IJmeerlijn’ is in strijd met de door Amsterdam gedane belofte om het IJmeer na de aanleg van 
IJburg verder met rust te laten. Er is voldoende rust en ruimte verloren gegaan. In plaats van geld te 
steken in een verdere aantasting van het IJmeer, is een versnelde inzet op een minder scheve woon-
werkbalans tussen Amsterdam en Almere meer op zijn plaats.

De A6/A9-verbinding, zoals die nu op de kaarten is ingetekend, dient geschrapt te worden. Deze is 
strijdig met nationaal beleid en met gemaakte afspraken met de provincie Noord-Holland in het kader 
van De Uitweg (een onderzoek). In dit laatste verband heeft de gemeente immers toegezegd aan een 
onderzoek mee te werken zonder vooraf de keuze te maken voor een bepaalde weg.

Groen

De gemeente maakt onvoldoende werk van de bescherming van groen. De hoofdgroenstructuur wordt 
tot 2010 weliswaar uitgebreid, maar met groen dat voor een beperkt aantal mensen bereikbaar is 
(semi-openbaar) en dat in sommige gevallen ook nog eens ver uit de stad ligt, zoals golfterreinen. Ook 
bestaan de toevoegingen veelal uit versteende gebieden. Bovendien worden veel van deze gebieden 



na 2010 weer aan de hgs onttrokken, hetgeen investeringen in de kwaliteit van groen tegenwerkt. In 
totaal wordt er 50 hectare hgs toegevoegd tot 2010, en wordt er na 2010 ruim 150 hectare ontrokken 
(= 300 voetbalvelden).

Voldoende groen is van grote waarde voor bewoners en bezoekers van de stad. Het levert een 
bijdrage aan een gezonde en prettige omgeving. De gemeente moet daarom ten eerste zorgen voor 
een voldoende grote en diverse hoofdgroenstructuur, waarbij openbaarheid en toegankelijkheid 
belangrijk criteria zijn. In plaats van sportcomplexen en volkstuinparken te verplaatsen of uit de 
hoofdgroenstructuur te halen, zou de gemeente moeten investeren in die openbaarheid en 
toegankelijkheid. Ten tweede dienen het Wensbeeld voor de hgs (inclusief de motie Frankfurther) en 
de hoofdbomenstructuur een grotere rol spelen in het structuurplan. Ten derde zijn voor het behoud 
van de ecologische diversiteit door de Provincie gebieden aangewezen als Provinciaal Ecologische 
Hoofdstructuur. De gemeente zou deze gebieden moeten respecteren. Tenslotte is buurtgroen buiten 
de hgs onmisbaar voor de leefbaarheid en een prettige openbare ruimte op wijk- en buurtniveau. Dit 
buurtgroen wordt door het ontwerp structuurplan onvoldoende op waarde geschat.

De verschillende soorten groen zouden zeer op hun plek zijn in de milieutypen van het ontwerp 
structuurplan, als onderdeel van het beeld van de openbare ruimte. Dit groenbeeld varieert van dak- 
en binnentuinen in het grootstedelijk kerngebied tot bomenrijen langs oevers in het type stedelijk 
wonen-werken tot de scheggen aan de stadsranden. Zo kan bijvoorbeeld de nieuwe economische ‘Y’ 
doorvlochten worden met groene gebieden. Concretisering van het groenbeeld in de milieutypen, 
levert alvast een bijdrage aan de voorgestelde structuurplanuitwerkingen en ontwikkelingsstrategieën. 
Om sluipende verstening (in bijvoorbeeld het Sloterplasgebied) en verlies van ecologie en 
cultuurhistorie te voorkomen, dient het groen een prominente plek te krijgen in de opgaven voor de 
aankomende uitwerkingen en ontwikkelingsstrategieën.

Verstedelijking

In het ontwerp structuurplan staan grote ambities voor stedelijkheid. De ambities worden concreter 
gemaakt aan de hand van de indeling in milieutypen. Dat is geen slecht idee, maar de gehanteerde 
indeling is te grof. Het type stedelijk wonen-werken beslaat de halve stad, van Oud West tot en met 
Osdorp, terwijl deze gebieden zeer van elkaar verschillen. Onderverdeling van dit type in ‘stedelijk 
wonen-werken’ en ‘groenstedelijk wonen/werken’ doet meer recht aan de verschillende karakters. 

In het plan wordt intensivering van grondgebruik van 5% in het Westelijk Havengebied nagestreefd. 
Dit is in conflict met de intensiveringsdoelstelling van de provincie; die laatste bedraagt 10%, gerekend 
over alle bedrijventerreinen samen. De gemeente geeft geen verklaring voor deze beperkte ambities. 
Een percentage van tenminste 10% is meer op zijn plaats in het structuurplan.

De genoemde aantallen voor te realiseren woningen en vierkante meters kantoren- en bedrijventerrein 
in het ontwerp structuurplan zijn slecht onderbouwd, zoals ook de Amsterdamse Raad voor de 
Stadsontwikkeling eerder constateerde. Om op basis van een gebrekkige onderbouwing een plan te 
realiseren, is twijfelachtig.

Tot slot

De voorgestelde ontwikkelingen in het ontwerp structuurplan, zoals de bouw van 50.000 woningen, 
honderdduizenden vierkante meters kantoorvloeroppervlak en tientallen hectare bedrijventerrein en de 
aanleg van een tweede ringweg, hebben belangrijke negatieve gevolgen voor natuur en milieu en 
gaan dus ten koste van een prettige stad. Milieucentrum Amsterdam en de ondertekenaars van deze 
brief vragen u om naast ruimtelijke ordening en ‘bouwen’ de milieukwaliteit en groen serieus in het 
structuurplan mee te nemen.

Wij denken met deze reactie een bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van het 
structuurplan.



Via de website van Milieucentrum Amsterdam  www.milieucentrumamsterdam.nl is uitgebreide 
informatie te vinden over de reactie van MCA op eerdere producten in het structuurplanproces.

Het volgende weekbericht verschijnt op vrijdagmiddag 28 juni.

W E E K B E R I C H T  – 64                                                                                   vrijdag 21 juni 2002

In dit weekbericht o.a.:

Concept structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid” – zienswijze Milieucentrum Amsterdam

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 25 juni (dinsdag)Vergadering van de Stadsdeelraad van ZuiderAmstel Aanvang: 20.00 uur
Locatie: stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3

26 juni (woensdag) Vergadering Bewonersplatform Zuidas Locatie: Wijkcentrum “De Inham”, Van 
Leijenberglaan 124. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur

Onderwerpen (onder voorbehoud): voortgang ronde tafelconferentie, verslag 3 Partijen Overleg,  
voortgang VU/VU Medisch Centrum, vergaderschema rest jaar, zomerreces, vacature 
agendacommissie.

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Zienswijze concept structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid”

 Zienswijze Planologische Werkgroep Rivierenbuurt – Correctie

In het vorige weekbericht is een zienswijze geplaatst van Mevrouw Osnabrug namens de 
Planologische Werkgroep Rivierenbuurt. Dit was niet correct. Mevrouw Osnabrug liet ons weten dat 
zij, hoewel inderdaad voorzitter van de Planologische Werkgroep Rivierenbuurt, deze zienswijze op 
persoonlijke titel heeft gegeven. Bij deze de correctie.

 Zienswijze van MilieuCentrum Amsterdam

Hieronder de vorige week toegezegde reactie van Milieucentrum Amsterdam op het concept-
structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid”. Deze reactie is ingediend mede namens de volgende ruim 
50 organisaties en individuen:

Milieufederatie Noord-Holland, Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, Tuingroep Lissabon, Werkgroep De 
Groene Reael, Werkgroep Landelijk Oud Osdorp (met bijlage), Tuingroep Ons Buiten, Werkgroep 
Behoud Ons Buiten, Tuingroep Amstelglorie, Werkgroep Keurblokken van Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
Werkgroep Structuurplan van Wijkcentrum d’Oude Stadt, Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie 
(WLTO) afdeling Amsterdam, Stichting Natuurontwikkeling Bijlmerweide, IVN afdeling Amsterdam, 
Vereniging De Oeverlanden Blijven!, Stichting Buurtbelangen Geuzenveld/Slotermeer, Eigenwijks 
Slotervaart/Overtoomse Veld, Bomenwerkgroep Westerpark (met bijlage),Amsterdams Natuur en 
Milieu Educatiecentrum (ANMEC) (met bijlage),Werkgroep Ecologisch Beheer Volkstuinpark Eigen 
Hof, Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Samenwerkingsverband 3G, (VVH Groot-Geerdinkhof, 
VVE Gouden Leeuw, VVE Groenhoven) (met bijlage), Vereniging Woonschepen Zuid, Vereniging 
Vrienden van het Westerpark (met bijlage), Belangengroep Groen Sloterplasgebied van het 
Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties Westelijke Tuinsteden (SBWT) (met bijlage), 
Werkgroep Verkeer en Vervoer van SBWT, Regiegroep van SBWT, Stichting Nieuw en Meer, BP Nee 
(met bijlage), Stichting Wijkorgaan Osdorp, Werkgroep Inrichting Tuinstad Osdorp, Werkgroep 
Bomendagen Oud Zuid, Bewonersvereniging Zijkanaal H (met bijlage), Werkgroep Groene Staart 
Watergraafsmeer, Stichting Stedelijke Vraagstukken, Werkgroep Natuur en Milieu Wijkcentrum 

http://www.milieucentrumamsterdam.nl/
http://www.milieucentrumamsterdam.nl/


Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Platform Milieu/Lokale Agenda 21 Wijkcentrum Vondelpark-
Concertgebouwbuurt, Werkgroep Groene AS, Bewonersvereniging De Mirandabuurt, Joke Krull, A. 
Daalder,Jacques de Smidt, Erik Swierstra,. Koos Gils, Wouter Zwarteveen, Judith Mellema, Martine 
Helms, Tello Neckheim, Tineke M. Visser, Myriam Yisberg, Richard Bakker, Mr. A.J. Cnoop Koopmans, 
Brenda van der Kleij (lid Tuingroep De Molukken), Joyze Hoogland, Victor Falticeanu

Analyse

De analyse in het plan van ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven is verbeterd ten opzichte van het 
concept ontwerp. Vooral de aandacht voor de onevenwichtige woon-werkbalans en de kwaliteit van 
het leefmilieu waarderen wij. De uitwerking in het plan is daarentegen in tegenspraak met de in de 
analyse geconstateerde problemen en doelen. De voorgestelde keuzen zullen de scheefgroei tussen 
wonen en werken vergroten, zoals ook blijkt uit de mobiliteitstoets van het ontwerp structuurplan. 
Daarnaast verslechtert de milieukwaliteit door onder andere toename van geluidhinder en een stijging 
van de CO2-uitstoot. Ook is nog altijd onduidelijk wat in het plan onder ‘kwaliteit’ en 
‘kwaliteitsverbetering’ wordt verstaan. Verder zijn de consequenties van de gemaakte keuzen niet 
expliciet in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld het verlies van natuur door aanleg van 
weginfrastructuur.

Wij zijn verheugd over de toetsing van voornemens uit het structuurplan aan het Amsterdamse 
Milieubeleidsplan. Uitvoering van dat Milieubeleidsplan is van belang voor een prettige en leefbare 
stad en toont dat Amsterdam zijn verantwoordelijkheid neemt in zijn aandeel aan wereldwijde 
milieuproblemen. Het is daarom niet meer dan redelijk om de eerder door de gemeente vastgestelde 
milieudoelen als randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de stad (en dus van het structuurplan) op 
te nemen. Wanneer het structuurplan botst met de milieudoelen, dienen de voornemens in het 
structuurplan en niet de milieudoelen aangepast te worden.

Om een leefbare stad op lange termijn te garanderen, is ook een ander ruimtelijke ordeningsbeleid 
nodig. Dit houdt investeringen in in openbaar vervoer, fiets en intensief ruimtegebruik. Daarbij hoort 
dat functies die goed te combineren zijn met OV en fiets, voorrang krijgen op functies die vooral 
automobiliteit oproepen. Daarnaast moeten functies die innovatief en intensief met ruimte omgaan, 
voorrang krijgen op ruimte-extensieve functies. Tenslotte moeten functies die zich richten op het 
Amsterdamse aanbod van werkzoekenden, voorrang krijgen op functies die werknemers van elders 
aantrekken. Dit houdt in dat de gemeente werkgevers en investeerders aanspreekt op hun 
verantwoordelijkheden om locaal personeel aan te trekken en te zorgen voor vervoers-
managementsystemen. Ontwikkelingen als bij Centrumgebied Zuidoost, waar met name autoforensen 
werken, worden hiermee voorkomen.

Verkeer

De voor het ontwerp structuurplan uitgevoerde mobiliteitstoets geeft een duidelijke analyse van de 
oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem (blz. 21 en 22):

·            Er moet meer samenhang worden gebracht tussen plekken waar wordt verstedelijkt en waar 
de stad bereikbaar is of kan worden, in de eerste plaats voor het openbaar vervoer.

·            Intensiever grondgebruik rond zones en knooppunten van openbaar vervoer.

·            Binnen de agglomeratie moet het metronet worden uitgebreid en worden aangesloten op het 
regionale net van openbaar vervoer.

·            Er moet worden gestreefd naar meer evenwicht in de regionale woon-werkbalans.

Helaas is de uitwerking van het structuurplan in strijd met de eigen analyse. Er wordt vooral gekozen 
voor meer wegen, in de vorm van een tweede ring rond Amsterdam (Tweede Coentunnel, 
Westrandweg en A6/A9). Meer wegen en afslagen trekken meer verkeer aan en gaan daarom op 
termijn ten koste van de bereikbaarheid. Per direct gaan ze ten koste van waardevol groen, zoals de 



Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur en hoofdgroenstructuur, en bedreigen ze de recreatie-
mogelijkheden en de leefbaarheid. Dit wordt verder verergerd waar spoor- en wegtracé’s niet worden 
gebundeld.

Er wordt geen werk gemaakt van de realisatie van een goed regionaal openbaar vervoernetwerk, 
terwijl de mobiliteitstoets aangeeft dat dit noodzakelijk is. Er wordt alleen gesproken over de sluiting 
van de metroring en de doortrekking van de Noordzuidlijn richting Zaanstad, na 2015. Dit is veel te 
laat en onvoldoende.

Juist bij de voorgestelde schaalvergroting die in het ruimtelijke ordeningsdenken plaatsvindt, zoals in 
het begrip ‘netwerkstad’ naar voren komt, zijn het fijnmazige openbaar vervoer en de fiets van groot 
belang. Bij de verbetering van het openbaar vervoer is het van belang dat het locale, fijnmazige 
openbaar vervoer voldoende aandacht krijgt. Realisatie van een ‘Rondje Randstad’ en doortrekking 
van snelle metrolijnen heffen de achterstand niet op.

Daarnaast moeten meer investeringen plaatsvinden in het hoofdnet fiets. Hoe groter immers de 
afstanden, des te belangrijker zijn goede, veilige en snelle fietsverbindingen. In het concept AVVP 
(Amsterdams Verkeers- en Vervoersplan) zijn hiervoor voorstellen opgenomen. Deze moeten worden 
overgenomen in het structuurplan.

De ‘IJmeerlijn’ is in strijd met de door Amsterdam gedane belofte om het IJmeer na de aanleg van 
IJburg verder met rust te laten. Er is voldoende rust en ruimte verloren gegaan. In plaats van geld te 
steken in een verdere aantasting van het IJmeer, is een versnelde inzet op een minder scheve woon-
werkbalans tussen Amsterdam en Almere meer op zijn plaats.

De A6/A9-verbinding, zoals die nu op de kaarten is ingetekend, dient geschrapt te worden. Deze is 
strijdig met nationaal beleid en met gemaakte afspraken met de provincie Noord-Holland in het kader 
van De Uitweg (een onderzoek). In dit laatste verband heeft de gemeente immers toegezegd aan een 
onderzoek mee te werken zonder vooraf de keuze te maken voor een bepaalde weg.

Groen

De gemeente maakt onvoldoende werk van de bescherming van groen. De hoofdgroenstructuur wordt 
tot 2010 weliswaar uitgebreid, maar met groen dat voor een beperkt aantal mensen bereikbaar is 
(semi-openbaar) en dat in sommige gevallen ook nog eens ver uit de stad ligt, zoals golfterreinen. Ook 
bestaan de toevoegingen veelal uit versteende gebieden. Bovendien worden veel van deze gebieden 
na 2010 weer aan de hgs onttrokken, hetgeen investeringen in de kwaliteit van groen tegenwerkt. In 
totaal wordt er 50 hectare hgs toegevoegd tot 2010, en wordt er na 2010 ruim 150 hectare ontrokken 
(= 300 voetbalvelden).

Voldoende groen is van grote waarde voor bewoners en bezoekers van de stad. Het levert een 
bijdrage aan een gezonde en prettige omgeving. De gemeente moet daarom ten eerste zorgen voor 
een voldoende grote en diverse hoofdgroenstructuur, waarbij openbaarheid en toegankelijkheid 
belangrijk criteria zijn. In plaats van sportcomplexen en volkstuinparken te verplaatsen of uit de 
hoofdgroenstructuur te halen, zou de gemeente moeten investeren in die openbaarheid en 
toegankelijkheid. Ten tweede dienen het Wensbeeld voor de hgs (inclusief de motie Frankfurther) en 
de hoofdbomenstructuur een grotere rol spelen in het structuurplan. Ten derde zijn voor het behoud 
van de ecologische diversiteit door de Provincie gebieden aangewezen als Provinciaal Ecologische 
Hoofdstructuur. De gemeente zou deze gebieden moeten respecteren. Tenslotte is buurtgroen buiten 
de hgs onmisbaar voor de leefbaarheid en een prettige openbare ruimte op wijk- en buurtniveau. Dit 
buurtgroen wordt door het ontwerp structuurplan onvoldoende op waarde geschat.

De verschillende soorten groen zouden zeer op hun plek zijn in de milieutypen van het ontwerp 
structuurplan, als onderdeel van het beeld van de openbare ruimte. Dit groenbeeld varieert van dak- 
en binnentuinen in het grootstedelijk kerngebied tot bomenrijen langs oevers in het type stedelijk 
wonen-werken tot de scheggen aan de stadsranden. Zo kan bijvoorbeeld de nieuwe economische ‘Y’ 
doorvlochten worden met groene gebieden. Concretisering van het groenbeeld in de milieutypen, 



levert alvast een bijdrage aan de voorgestelde structuurplanuitwerkingen en ontwikkelingsstrategieën. 
Om sluipende verstening (in bijvoorbeeld het Sloterplasgebied) en verlies van ecologie en 
cultuurhistorie te voorkomen, dient het groen een prominente plek te krijgen in de opgaven voor de 
aankomende uitwerkingen en ontwikkelingsstrategieën.

Verstedelijking

In het ontwerp structuurplan staan grote ambities voor stedelijkheid. De ambities worden concreter 
gemaakt aan de hand van de indeling in milieutypen. Dat is geen slecht idee, maar de gehanteerde 
indeling is te grof. Het type stedelijk wonen-werken beslaat de halve stad, van Oud West tot en met 
Osdorp, terwijl deze gebieden zeer van elkaar verschillen. Onderverdeling van dit type in ‘stedelijk 
wonen-werken’ en ‘groenstedelijk wonen/werken’ doet meer recht aan de verschillende karakters. 

In het plan wordt intensivering van grondgebruik van 5% in het Westelijk Havengebied nagestreefd. 
Dit is in conflict met de intensiveringsdoelstelling van de provincie; die laatste bedraagt 10%, gerekend 
over alle bedrijventerreinen samen. De gemeente geeft geen verklaring voor deze beperkte ambities. 
Een percentage van tenminste 10% is meer op zijn plaats in het structuurplan.

De genoemde aantallen voor te realiseren woningen en vierkante meters kantoren- en bedrijventerrein 
in het ontwerp structuurplan zijn slecht onderbouwd, zoals ook de Amsterdamse Raad voor de 
Stadsontwikkeling eerder constateerde. Om op basis van een gebrekkige onderbouwing een plan te 
realiseren, is twijfelachtig.

Tot slot    De voorgestelde ontwikkelingen in het ontwerp structuurplan, zoals de bouw van 50.000 
woningen, honderdduizenden vierkante meters kantoorvloeroppervlak en tientallen hectare 
bedrijventerrein en de aanleg van een tweede ringweg, hebben belangrijke negatieve gevolgen voor 
natuur en milieu en gaan dus ten koste van een prettige stad. Milieucentrum Amsterdam en de 
ondertekenaars van deze brief vragen u om naast ruimtelijke ordening en ‘bouwen’ de milieukwaliteit 
en groen serieus in het structuurplan mee te nemen.

Wij denken met deze reactie een bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van het 
structuurplan.

Via de website van Milieucentrum Amsterdam  www.milieucentrumamsterdam.nl is uitgebreide 
informatie te vinden over de reactie van MCA op eerdere producten in het structuurplanproces.

Het volgende weekbericht verschijnt op vrijdagmiddag 28 juni.

W E E K B E R I C H T  – 65                                                                                   vrijdag 28 juni 2002

 In dit weekbericht o.a.:

Bewoners Amstelveenseweg; speelbal van beleid (Zuidasproject Vrije Universiteit)
Reactie op concept structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid” van het Comité Schinkeltracé Nee
De Bovengrondse wordt in het ongelijk gesteld door Raad van State
Dag van de Architectuur; Zicht op de Zuidas
 Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

 Het Bewonersplatform Zuidas heeft zomerreces van 15 juli tot en met 9 augustus.
Het Weekbericht zal niet verschijnen van vrijdag 12 juli tot en met vrijdag 2 augustus.

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Zuidasproject Vrije Universiteit De eerste bewoners van de Zuidas; speelbal van beleid
Op de Amstelveenseweg 575 t/m 585, nabij het VUMC, staan zes prachtige herenhuizen, stammend 
uit de dertiger jaren. De bewoners wonen er met grote tevredenheid voor wat betreft de kwaliteit, 

http://www.milieucentrumamsterdam.nl/
http://www.milieucentrumamsterdam.nl/


grootte en ligging van de huizen. Minder tevreden zijn ze over het beleid van eerst stadsdeel 
Zuideramstel en later de Centrale stad, project Zuidas. Al meer dan tien jaar is er onduidelijkheid over 
de bestemming van de panden.

Eerst vielen ze onder stadsdeel Buitenveldert, later gefuseerd met stadsdeel Rivierenbuurt tot 
stadsdeel Zuideramstel. Het gedateerde bestemmingsplan Buitenveldert behoefde aanpassing. De 
locatie van de betreffende woningen was daarin, na jarenlange discussie, opgenomen als 
woonbestemming. Deze discussie betrof overleg tussen bewoners en het stadsdeel en de bewoners 
en het VUMC. Het stadsdeel had geen argumenten om de woningen niet als woonbestemming op te 
nemen, het VUMC wil de woningen niet als buren in verband met mogelijke ontwikkelingen in de 
toekomst. Vrijwillige verwerving van de woningen door het VUMC ketste enerzijds af op prijs, 
anderzijds op het feit dat vier van de zes woningen eigendom zijn van een woningbouwvereniging, die 
de huizen niet zomaar aan het VUMC kan verkopen.

De bewoners waren tevreden met de uitkomst van de discussie, en hadden geen enkel bezwaar 
tegen het ter inzage gelegde bestemmingsplan Buitenveldert, waarin de woningen opgenomen waren 
als woonbestemming.

Ter elfder ure werd echter het bestemmingsplan ingetrokken en het gedeelte van het VU-VUMC met 
de woningen uit het bestemmingsplan gehaald en ondergebracht onder de Zuidas, waarmee het 
plangebied onder de Centrale stad valt.

Over deze majeure verandering werden de bewoners niet geïnformeerd, ook bestond er geen enkele 
mogelijkheid om daar beroep tegenaan te tekenen. Gevolg is dat er nog steeds geen duidelijkheid is 
over de bestemming van de woningen.

Uitsluitend door inspanning van de bewoners is er daarna contact gemaakt met het projectbureau 
Zuidas, dat zich zeer op de vlakte houdt voor wat betreft ontwikkelingen in het gebied. Het 
projectbureau stelt zich op het standpunt dat het VUMC de opdrachtgever is voor de ontwikkeling van 
het gebied en het maakt zich daarvan ook afhankelijk. Zij beschouwt het niet als haar taak om een 
eigen verantwoordelijkheid te nemen in het maken van een plan dat recht doet aan alle 
belanghebbenden in het gebied. Het VUMC vindt het allemaal wel best zo en neemt, net als het 
projectbureau Zuidas, zelfs niet de moeite om de bewoners te informeren over uitbreidingsplannen.

Omdat het gebied nu onder de Centrale stad valt, laat ook het stadsdeel het afweten voor wat betreft 
de verzorging van het gebied, gras wordt niet gemaaid, de groenvoorziening wordt verwaarloosd. De 
directe omgeving van de woningen maakt daardoor een verwaarloosde indruk. Aandringen bij 
instanties om daar wat aan te doen heeft geen ander effect dan een botsing met het bekende kastje 
en de muur. Waarschijnlijk zal de (bewust?) gecreëerde verwaarloosde uitstraling later bijdragen aan 
de motivatie om de woningen dan maar te saneren.

Het komt de bewoners als opmerkelijk voor dat er enerzijds geroepen wordt dat er op fifty-fifty basis 
gewoond en gewerkt moet gaan worden in de Zuidas, terwijl anderzijds de eerste en oorspronkelijke 
huizen met hun bewoners daar in het geheel niet bij betrokken worden.

Om de impasse te doorbreken hebben de bewoners zich nu gewend tot het bewonersplatform Zuidas, 
om zo via regulier overleg tot meer duidelijkheid omtrent de toekomstige bestemming te komen.

Naar verwachting zal het Bewonersplatform Zuidas op 5 september een overleg hebben met de 
projectleider van het VU-project. Daarbij zal onder meer deze kwestie aan de orde gesteld worden.

 Zienswijze concept structuurplan “Kiezen voor Stedelijkheid”

De integrale reactie van Comité Schinkeltracé Nee



Inleiding  Op de plankaarten zijn¾hangende te verrichten planstudies¾reserveringen opgenomen 
voor twee mogelijke oeververbindingen (tunnel of brug) onder of over de Schinkel. Wij maken bezwaar 
tegen beide reserveringen.

De studie naar de wegverbinding, te realiseren voor 2015 al dan niet in combinatie met een 
tramverbinding, heeft volgens pag. 45 hoge prioriteit (over een zelfstandige tramverbinding wordt niet 
gewaagd). In het ontwerpstructuurplan evenwel ontbreekt iedere motivatie voor deze verbinding. Ook 
is in de besluitvorming door B&W slechts aangegeven (sub 28) dat¾ten opzichte van het 
concept¾naast de verbinding Henk Sneevlietweg – Stadionweg ook de verbinding Henk Sneevlietweg 
– Cornelis Krusemanstraat is opgenomen.

Voor de onderbouwing van ons bezwaar moeten we dus verwijzen naar de resultaten van eerdere 
studies die m.b.t. deze verbinding zijn gedaan, en op de bespreking daarvan in de commissies RO en 
Verkeer aan het eind van de vorige raadsperiode.

 De wegverbinding  Duidelijk is dat de oorspronkelijke reden om de Schinkelverbinding te 
onderzoeken, namelijk de wens om een derde afslag van de A10 zuid in de Zuid-as te vermijden, niet 
meer ter zake doet. Een eventuele Schinkelverbinding maakt¾zo is vastgesteld¾een dergelijke afslag 
niet minder noodzakelijk. Wel is er de wens om de verbindingen tussen (Oud)Zuid en West te 
verbeteren. De onderzoeken wijzen uit dat de beoogde Schinkelverbinding een verbetering zou 
kunnen betekenen, maar maken tevens duidelijk dat de verbinding niet noodzakelijk is. De huidige 
situatie bevestigt dat oordeel: het verkeer in de Zeilstraat loopt alleen vast als er files staan op de 
ringweg en automobilisten sluiproutes zoeken door de stad. Verder genereren de voorgenomen en te 
voorziene ruimtelijke ontwikkelingen geen zodanige toename van het autoverkeer dat een extra 
verbinding noodzakelijk wordt.

Tijdens de behandeling in de commissie is dit standpunt onderschreven door de wethouder, die in zijn 
beantwoording stelde dat vanuit de ruimtelijke structuur gezien een reservering gewenst is, en wel 
tussen de Henk Sneevlietweg en de Stadionweg, maar dat deze verbinding nooit zo urgent zal zijn dat 
Amsterdam zelf tot bekostiging zal overgaan. De wethouder verwees vervolgens naar de door het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat geopperde mogelijkheid de filekans voor het knooppunt Nieuwe 
Meer te verminderen door de afslag Amstelveenseweg ontoegankelijk te maken voor verkeer 
komende van de ringweg A10 west. Om dit te bereiken zou het ministerie wellicht bereid zijn om de 
Schinkel-verbinding te bekostigen. De studies laten geen misverstand bestaan over de gevolgen van 
een derge-lijke opzet: een buitenproportioneel kruispunt ter hoogte van het Stadionplein, nodig om de 
grote stromen auto’s te kunnen verwerken (zelfs als de verbinding uitmondt bij de Cornelis 
Krusemanstraat). Maar met zulk een effect is de Schinkelverbinding natuurlijk niet in 
overeenstemming met het Amster-damse beleid om het autoverkeer binnen de ringweg te laten 
afnemen. Sterker, wat hier wordt veroorzaakt is het tegendeel van wat wordt beoogd: verkeer dat 
grotendeels niets binnen de ringweg te zoeken heeft, wordt binnen (i.p.v. op of buiten) de ringweg 
afgewikkeld. Daarbij komt dat het gesignaleerde knelpunt grotendeels zal verdwijnen met de 
realisering van de Westrandweg, zoals de verkeersonderzoeken aangeven.

Onze conclusie: een Schinkelverbinding is niet noodzakelijk, en zal bij realisering op kosten van het 
Rijk in ieder geval tot gevolg hebben dat er verkeer de stad in wordt gehaald dat op de ringweg of 
daarbuiten behoort te worden afgewikkeld. Daarbij valt te verwachten dat de verbinding sowieso een 
verkeerstoename stad inwaarts zal uitlokken.

De tramverbinding De wenselijkheid van een tramverbinding over of onder de Schinkel hebben wij 
nergens onderbouwd gezien. Met de uitvoering van de in het structuurplan opgenomen voornemens 
voor doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en de aanleg van een Oost-West-metro 
ontstaan ten westen van de Schinkel twee zware agglomeratielijnen op niet al te grote afstand van 
elkaar. Zelfs indien de Oost-West-metro niet wordt gerealiseerd (met handhaving van de tramlijnen 1 
en 17), is er in het tussenliggende gebied onvoldoende vervoersvraag om naast de bestaande tramlijn 
2 een tweede tramlijn te rechtvaardigen.



Onze conclusie: de reserveringen voor een tramverbinding zijn ten onrechte op de plankaart 
opgenomen.

 Er zijn ook meer specifieke bezwaren aan te tekenen tegen een Schinkelverbinding, dan wel een 
reservering daarvoor.

Specifieke bezwaren tegen een Schinkelverbinding 

§         Een eventuele brugverbinding (hetzij tram, hetzij weg, hetzij een combinatie van beide) zal een 
zeer ernstige aantasting betekenen van de groene oevers van de Schinkel, met als waardevol en 
onvervangbaar onderdeel de historische polder bij begraafplaats Huis te Vraag. Met name de 
ecologische en recreatieve waarde ervan zal grotendeels tenietgedaan worden.

§         Een tunnelverbinding houdt tenminste voor geruime tijd een aanslag in op de ecologische 
waarden in het gebied.

§         Een wegverbinding aansluitend op de Cornelis Krusemanstraat zal via deze straat extra 
verkeers-bewegingen tot gevolg hebben, naar en van het centrum. Dat betekent grote overlast voor 
de buurt, onaanvaardbaar voor een straat die geen deel uitmaakt van het hoofdnet auto. Ook zal het 
circuit met de kenmerkende grote bomen voor het Haarlemmer-meer-station moeten worden 
vervangen door een rechte kruising. Daarbovenop komt dan nog de verkeerstoename op dit kruispunt 
en op de Amstelveenseweg, indien de afslag Amstelveenseweg vanuit de A10 west onbereikbaar 
wordt.

§         In dit laatste geval en in het geval de verbinding direct aansluit op de Stadionweg, zal een 
rechte kruising op het Stadionplein tussen de Stadionweg en de Amstelveenseweg noodzakelijk 
worden, waardoor woningbouwplannen voor het plein niet kunnen worden gerealiseerd.

 Specifieke bezwaren tegen een reservering  Ook tegen een reservering, zelfs als ze elke twee jaar 
kan worden geannuleerd, hebben we bezwaren.

§         Indien de reservering richting Cornelis Krusemanstraat wordt gehandhaafd, kunnen ook de 
woning-bouwplannen voor het Aalsmeerplein geen doorgang vinden.

§         Een verbinding naar de Cornelis Krusemanstraat, en evenzeer een ruimtelijke reservering daar-
voor, zal herontwikkeling van het terrein achter het Haarlemmermeerstation in de weg staan. In 
opdracht van ons comité is een stedenbouwkundige studie verricht die uitwijst dat ontwikkeling van dit 
gebied mogelijkheden biedt voor de realisering van ca. 400 woningen, bedrijfsruimten, een vestiging 
voor de museumtram, een buurtparkje, een fietsverbinding tussen (de woningen bij) het Olympisch 
Stadion en de Zeilstraat (de dichtstbij zijnde winkelstraat). Deze mogelijkheden kunnen gezien worden 
als een natuurlijk uitvloeisel van beleidsvoornemens uit het recente verleden, inclusief het al eerder 
genomen besluit de buurt aldaar een hoognodige kwaliteitsimpuls te geven. Wij kunnen dan ook van 
harte instemmen met het voor-nemen op kaartblad 2 om voor dit gebied functiewijziging te 
onderzoeken.

 Samenvattend zijn wij van mening dat voor de door B&W toegevoegde verbinding (weg en/of tram) 
tussen de Henk Sneevlietweg en de Cornelis Krusemanstraat geen goede gronden bestaan, terwijl zij 
wel grote nadelige effecten heeft, zelfs als het blijft bij een ruimtelijke reservering. Tegen de verbinding 
tussen de Henk Sneevlietweg en de Stadionweg bestaan ook grote bezwaren, terwijl er geen reëel 
uitzicht is op verwezenlijking. De enige optie is financiering door het Rijk in ruil voor maatregelen op de 
ringweg, maar die maatregelen zijn om tenminste twee redenen onaanvaardbaar: ze leiden tot een 
toename van het autoverkeer binnen de ringweg, in flagrante strijd met het gemeentelijke beleid, en 
ze impliceren grote overlast voor omwonenden. En ook hier geldt dat de verbinding een ernstige 
aantasting van de groene scheg betekent.

 Tot slot nog dit: wij hechten groot belang aan de verwezenlijking van een (recreatieve) fietsroute van 
het Vondelpark naar het Amsterdamse Bos langs de oostoever van de Schinkel, zodat de drukke 



Amstelveenseweg (hoofdnet auto) vermeden kan worden. Op de kaart op pag.40 is deze route als 
route van stedelijk belang opgenomen. Maar op kaartblad 1 is op het kaartje Groen en water, als 
onderdeel van het hoofdnet recreatieve fietsroutes, een andere route opgenomen die via het 
Haarlemmermeerstation en de Amstel-veenseweg loopt. Deze verbinding kan onmogelijk als recreatief 
worden bestempeld. Weliswaar zou op korte termijn de route vanaf het Stadionterrein langs het 
Noorder Amstelkanaal, het Valeriusplein en het Emmaplein als alternatief kunnen dienen, maar op 
langere termijn zal de route langs de Schinkel als de meest wenselijke gerealiseerd dienen te worden. 
De bovenvermelde stedenbouwkundige studie voor het terrein achter het Haarlemmermeerstation laat 
zien dat bij herontwikkeling van dit terrein ook deze reeds lange tijd gewenste fietsroute gerealiseerd 
kan worden. Wij verzoeken u de genoemde kaart Groen en water aan te passen aan onze wensen en 
daarmee in overeen-stemming te brengen met de kaart op blz. 40 (met doortrekking van de route 
langs het Noorder Amstelkanaal richting Schinkel).

 Zondag 30 juni – Dag van de Architectuur
tentoonstelling ZICHT OP DE ZUIDAS: Locatie Citroëngarage op het Stadionplein

De dag van de Architectuur is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement op initiatief van BNA. In 
Amsterdam staat dit jaar de Zuidas centraal. Op zondag 30 juni vinden tal van (buiten) activiteiten 
plaats op en rond de Zuidas, waaronder lezingen on-the-spot, en kunt u het gebied uitgebreid
verkennen. Er is een wandel- en fietsroute beschikbaar. De Citroengarage op het Stadionplein 
fungeert als ontvangst- en presentatie ruimte.

Op deze dag is de tentoonstelling ZICHT OP DE ZUIDAS in de Citroëngarage te
bezichtigen, daarna nog tot en met 15 augustus in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72 Amsterdam
(maandag van 11.00 – 16.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur; donderdag tot 20.00 uur. 
Toegang is gratis.

De tentoonstelling is georganiseerd door de dienst Ruimtelijke Ordening, de

Stedelijke Woningdienst Amsterdam en het Projectbureau Zuidas ter

gelegenheid van de Dag van de Architectuur en toont de laatste stand van

zaken van het ontwikkelingsproces van de Zuidas.

Raad van State stelt ‘De Bovengrondse’ in het ongelijk

-De Raad van State heeft de vergunning voor de casco’s van de metrostations voor de Noord-Zuidlijn 
in stand gelaten. Het hoger beroep van Vereniging de Bovengrondse is afgewezen. De veiligheid 
wordt pas later beoordeeld in de discussie over de inrichting van de stations. De Raad van State ziet 
de betonnen casco’s van de metrostations als “op zichzelf als afgerond te beschouwen bouwwerken”. 
Als er verderop in de bouw problemen ontstaan zijn die volledig voor risico van de gemeente 
Amsterdam. “Het komt voor rekening en risico van de vergunninghoudster indien bij de beoordeling 
van de aanvragen voor de vervolgvergunningen knelpunten optreden omtrent de veiligheid.”

Er is niet gekeken naar de gevaren bij de bouw van de stations. “Ingevolge artikel 44 van de 
Woningwet dient voor de vraag of de vergunning moet worden geweigerd immers slechts het 
bouwwerk aan bepaalde gronden te worden getoetst en niet de werkzaamheden ter uitvoering van het 
bouwplan.” De Raad verwijst naar het bouwveiligheidsplan, dat “aangeeft op welke wijze de veiligheid 
van de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven 
en terreinen en hun gebruikers, tijdens de bouw zal garanderen.” Dit plan is er nog niet. In de 
vergunning is bepaald dat dit plan acht weken voor aanvang van de werkzaamheden beschikbaar 
moet zijn. Beoordeling gebeurt dan door de gemeente zelf. De Bovengrondse had juist daarom 
betoogd dat het Bouwveiligheidsplan integraal onderdeel zou moeten uitmaken van de 
vergunningaanvraag, zodat een onafhankelijke beoordeling mogelijk is.



De uitspraak van de Raad van State maakt het in principe mogelijk te beginnen met de bouw terwijl de 
veiligheid nog niet is getoetst door een onafhankelijke instantie. Dit betreft zowel de inrichting van de 
stations als de toe te passen bouwmethodes bij de aanleg van de stations. De Raad van State heeft 
zich makkelijk afgemaakt van een moeilijke discussie. Niet duidelijk is nu of de stations veilig zijn en of 
de toe te passen bouwmethoden mogelijk zijn vlak naast de bebouwing. De nu ontstane situatie valt 
moeilijk te rijmen met de conclusies over de rol van de overheid bij vergunningverlening in de 
rapporten over Volendam en Enschede.

Niets is bijvoorbeeld gezegd over de kans op instorten van een 55 meter diepe diepwandput, op drie 
meter afstand van de huizen, pal naast het winkelend publiek. De Auditcommissie Noord-Zuidlijn wees 
in 2000 op dit reële gevaar en liet weten dat in Duitsland dergelijke bouwmethoden zo dicht naast 
huizen en publiek niet zijn toegestaan. De gemeente Amsterdam heeft deze risico’s tot op heden 
genegeerd.

In september dit jaar moet de Amsterdamse gemeenteraad beslissen of de aanleg van de Noord-
Zuidlijn door kan gaan. De financiële tekorten zijn hoog opgelopen en het Rijk heeft bepaald dat alle 
verdere risico’s voor Amsterdam zijn. Te veel is nog onduidelijk om een goed beeld te vormen van de 
werkelijke risico’s en kosten. De kans is groot dat halverwege de bouw het project stil komt te liggen 
het ontwerp aangepast moet worden, met alle kosten van dien.

Juridisch is nog veel onzeker. Bestemmingsplan Station Ceintuurbaan is vernietigd, een herziening is 
in procedure. Tegen de inrichting van de stations bestaan grote bezwaren in verband met de 
veiligheid. Voor de stations Rokin en Vijzelgracht ligt deze kwestie bij de rechtbank, voor station 
Ceintuurbaan is nog helemaal geen vergunning. De ondertunneling van het rijksmonument Centraal 
Station is geschorst door een beroep van de Bovengrondse en de Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad. Een vergunning voor de boortunnel is nog niet aangevraagd.

De uitspraken zijn te vinden op www.raadvanstate.nl (Uitspraak 200100319/1 Station Rokin; Uitspraak 
200100320/1 Station Ceintuurbaan)

 Het laatste  weekbericht voor het zomerreces verschijnt op vrijdagmiddag 5 juli.

Weekbericht 66

5 juli 2002

In dit weekbericht o.a.:

Vooraankondiging Thema-avond Ruimtelijke Ordeningplannen Rivierenbuurt

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

Het Bewonersplatform Zuidas heeft zomerreces van 15 juli tot en met 9 augustus.

Dit is het laatste weekbericht voor het zomerreces. Het volgende weekbericht verschijnt op 
vrijdagmiddag 16 augustus.

5 september (donderdag)

Bijeenkomst Bewonersplatform Zuidas

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Info: bpz@woozw.nl

25 september(woensdag)

http://www.raadvanstate.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
mailto:bpz@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl


thema-avond 3 Ruimtelijke Ordeningplannen Rivierenbuurt  Aanvang: 20.00uur Locatie: 
Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115 Info: m.osnabrug@chello.nl

(zie stand van zaken)

S T A N D V A N Z A K E N

Vooraankondiging Thema-avond ‘3 Ruimtelijke Ordeningplannen Rivierenbuurt’

Het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, Amsterdam, heeft aan de Planologische 
Werkgroep Rivierenbuurt opdracht gegeven een avond te organiseren over Ruimtelijke Ordening- 
plannen die in de buurt spelen. Het is de bedoeling om de volgende plannen de revue te laten 
passeren: Zuidasproject ‘Kop van de Rivierenbuurt’ (met daarin o.a. het nieuwe stadsdeelkantoor en 
het “Van den Ende-theater”); Bestemmingsplan Rivierenbuurt Zuid; Martin Luther Kingpark.

Deze thema-avond is gepland op woensdag 25 september 2002. Aanvang 20.00 uur. De avond zal 
worden gehouden in het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt aan de Rijnstraat 115.

Dit is het laatste weekbericht voor het zomerreces. Het volgende weekbericht verschijnt op 
vrijdagmiddag 16 augustus.

Weekebericht  67, 68, 69 zijn er niet geweest

Weekbericht 70  4 oktober 2002

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

7 oktober

Agendacommissie 3 Partijen Overleg. De 3 partijen bespreken welke onderwerpen op de volgende 
vergadering aan bod komen. Leden van het Bewonersplatform kunnen tot 4 oktober onderwerpen of 
vragen inbrengen op bpz@woozw.nl.

9 oktober

De besluitvorming over de Noord-Zuidlijn is met een week uitgesteld. De commissievergadering is 
verplaatst naar 24 september, de raadsvergadering naar 9 oktober. Zie laatste nieuws op 
www.bovengrondse.nl

9 oktober

Vergadering Bewonersplatform Zuidas Locatie: Wijkcentrum “De Inham”, Van Leijenberglaan 124. 
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur. Onderwerpen: 3 partijen overleg nabespreking, 
ontwerpstructuurplan amsterdam nabespreking, planontwerp VU, Fietsersbond/MCA inspraak 
inspraakverordening.

23 oktober

3 Partijen Overleg in Wijkcentrum “de Inham”, Van Leyenberglaan 124. Zaal open om 19.00 uur. 
Vergadering begint om 19.30 uur. Onderwerpen nog niet bekend.

S T A N D V A N Z A K E N

Weliswaar verschijnt het weekbericht weer, maar uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven 
meer dan welkom.

3 oktober: in gesprek met raadsleden

mailto:m.osnabrug@chello.nl
mailto:m.osnabrug@chello.nl
mailto:bpz@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl
http://www.bovengrondse.nl
http://www.bovengrondse.nl


11 raadsleden van de Commissie II Admiraal van ZuiderAmstel hebben gisteravond ruim een uur – 
voor de commissievergadering – de tijd genomen om met leden van het Bewonersplatform Zuidas van 
gedachte te wisselen. Zaken als de 3e afslag, het theater van Van den Ende, het busstation bij het 
WTC en het inrichtingsplan voor Gershwin kwamen aan bod. Afgesproken is wij de raadsleden zullen 
informeren per e-mail en anders.

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Weekbericht 71   11 oktober 2002

Nieuw plan voor Havenstraatterrein

Discussie veiligheid in de Zuidas

Bewonersplatform krijgt hulp van DOCKData (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

15 oktober

Schinkeltracé Nee houdt volgende week dinsdag een informatieve bijeenkomst over een alternatief 
plan voor het Havenstraatterrein. Een plan van stedenbouwkundige Danny Edwards voor wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding met behoudt van de goede dingen van dit gebied.

Door een plan te maken voor dit gebied, wordt de mogelijkheid om daar de Schinkeltunnel op uit te 
laten komen onmogelijk gemaakt. Het Comité Schinkeltracé Nee hoopt hiermee het gemeentebestuur 
een extra reden te geven om de van een Schinkeltunnel aansluitend op de Havenstraat af te zien. 
Locatie: Wijkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Karperweg 5. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.

20 oktober

Discussie “Veiligheid en de Zuidas”. Discussieleider Erik Koldenhof. Een discussie aan de hand van 
stellingen o.a. � De Zuidas als bedreiging voor de veiligheid in Buitenveldert

� De verkeersveiligheid en onveiligheid tijdens de bouw en ontwikkeling van de Zuidas

Locatie: Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5.

Tijd: van 13.30 tot 14.30 uur. Toegang gratis. Zitplaats reserveren kan bij de bibliotheek.

23 oktober

3 Partijen Overleg in Wijkcentrum “de Inham”, Van Leyenberglaan 124. Zaal open om 19.00 uur.

Vergadering begint om 19.30 uur.

24 oktober

Commissie II Admiraal, aanvang 20.00 uur. Agenda nog niet bekend.

29 oktober

Commissie I Faassen, aanvang 20.00 uur. Agenda nog niet bekend.

30 oktober

Commissie III Driessen, aanvang 20.00 uur. Agenda nog niet bekend.

ST A N D V A N Z A K E N



Uw bijdrage voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom.

Bewonersplatform krijgt hulp van DOCK

Met ingang van volgende week krijgt het Bewonersplatform op tijdelijke basis ondersteuning van 
opbouwwerkster Kim Oostveen van het Rotterdamse buro Dock. Zij zal de komende maanden de rol 
van Jelle Houtsma overnemen. Op woensdag en donderdag is zij te bereiken bij Wijkopbouworgaan 
Zuid-West, Achillesstraat 85, 1076 PZ Amsterdam. Telefoon: 020 – 662 03 89, e-mail nog steeds 
bpz@woozw.nl.

Webinfo over de ontwikkeling van het VU terrein is ook te vinden op www.zuidas.nl/NL/Projecten/
VU.htm

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl. Het 
WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Weekbericht      72   17 oktober 2002

• Inspraakavond concept-projectbesluit Kop RivierenbuurtData (onderstreepte data zijn nieuw in dit 
overzicht)

20 oktober Discussie “Veiligheid en de Zuidas”. Discussieleider Erik Koldenhof. Een discussie aan de 
hand van stellingen o.a. • De Zuidas als bedreiging voor de veiligheid in Buitenveldert.• De 
verkeersveiligheid en onveiligheid tijdens de bouw en ontwikkeling van de Zuidas Locatie: Bibliotheek 
Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5. Tijd: van 13.30 tot 14.30 uur. Toegang gratis. Zitplaats 
reserveren kan bij de bibliotheek.

22 oktober  Stadsdeelraadvergadering, aanvang 20.00 uur in de raadzaal aan de Karel du Jardinstraat 
65. Agendapunt 3 van de vergadering behandelt de startnotitie van project De Klencke. Dit project is 
nauw verweven met het project Boelelaan/Boelegracht aangezien zij op elkaar aansluiten en gezien 
de verwachte toename in de verkeersintensiteit op de De Boelelaan. Dit heeft consequenties t.a.v. 
beperking van de fysieke ruimte, aansluiting van de toegangswegen en de parkeerruimte. Concept-
agenda en stukken liggen ter inzage bij het Wijkopbouworgaan Zuid-West en bij het stadsdeel.

23 oktober  3 Partijen Overleg in Wijkcentrum “de Inham”, Van Leyenberglaan 124. Zaal open om 
19.00 uur.

Vergadering begint om 19.30 uur. Onderwerpen: stand van zaken (stedelijk) museum op de Zuid-As & 
voorzieningen in de Zuid-As; met welke voorzieningen bereik je kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid, 
stedelijkheid; welke rol spelen gemeente en markt in het aantrekken van voorzieningen.

24 oktober  Commissie II Admiraal, aanvang 20.00 uur. De conceptbegroting voor 2003 wordt 
behandeld. Het is niet bekend of de Zuid-As specifiek behandeld wordt. De conceptbegroting ligt ter 
inzage bij het stadsdeel.

29 oktober  Commissie I Faassen, aanvang 20.00 uur. Agenda nog niet bekend.

30 oktober  Commissie III Driessen, aanvang 20.00 uur. Agenda nog niet bekend.

13 november  Inspraakavond concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt. In het concept-projectbesluit 
worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied Kop 
Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij o.a. om de gebiedsbegrenzing, stedenbouwkundige 
uitgangspunten en randvoorwaarden, de financiële onderbouwing en het vervolgtraject. Plaats: RAI, 
Parkhal, zalen RST. Aanvang: 19.30 uur.
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De uitnodigingsbrochure wordt na 24 oktober verspreid. Meer informatie is verkrijgbaar bij het 
secretariaat van de projectgroep Kop Rivierenbuurt, tel. 621 41 95.

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud-Zuid vóór behoud Stedelijk Museum op Museumplein

Is het wel noodzakelijk het Stedelijk Museum op de Zuid-As te vestigen? Het Dagelijks Bestuur van 
stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid pleit in ieder geval vóór behoud van het Stedelijk Museum op het 
Museumplein. Het bestuur ziet het Museumplein als hét stedelijk hart voor hoogwaardige 
voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Het stadsdeel vindt dat deze instellingen ook in de 
toekomst op deze plaats moeten blijven voor het imago van Amsterdam als culturele trekker.

Nieuwe sporthal in Drentepark

Op 22 oktober a.s. wordt in de gecombineerde commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen 
en Welzijn, Onderwijs en Sport een voorstel van het Dagelijks Bestuur besproken voor de verbouwing 
van de Apollohal tot stadsdeelkantoor. Voor de basketbalverenigingen zal een vervangende 
sportaccommodatie worden gerealiseerd in het Drentepark aan de Zuidas. Het is nog niet duidelijk of 
deze sportverenigingen hier tevreden mee zijn.

Verspreiding weekbericht op donderdag I.v.m. de werkdagen van de opbouwwerker die het 
weekbericht verzorgt, wordt voortaan het weekbericht op donderdag verspreid i.p.v. op vrijdag.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag. Wilt u 
“Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl ovv ‘afmelding 
weekbericht’.

Weekbericht 73  24 oktober 2002

• ‘Ontwerp-Structuurplan Amsterdam’ in Gemeenteraadscommissie Sted. Ontwikkeling & Waterbeheer 

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

24 oktober  Stadsdeel ZuiderAmstel: Commissie II Admiraal, aanvang 20.00 uur. Agenda: De 
conceptbegroting voor 2003. Het is niet bekend of de Zuidas specifiek behandeld wordt. De stukken 
liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

29 oktober   Stadsdeel ZuiderAmstel: Commissie I Faassen, aanvang 20.00 uur. Agenda: De 
begroting voor 2003. Het is niet bekend of de Zuidas specifiek behandeld wordt. De stukken liggen ter 
inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

30 oktober  Stadsdeel ZuiderAmstel: Commissie III Driessen, aanvang 20.00 uur. Agenda: Raamnota 
Amstelscheg ZuiderAmstel en de begroting voor 2003. Het is niet bekend of de Zuidas specifiek 
behandeld wordt. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

30 oktober  Centrale stad: Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer, aanvang 19.30 
uur, Boekmanzaal. Agenda: Raadsvoordracht over ontwerp-Structuurplan Amsterdam ‘Kiezen voor 
Stedelijkheid’ en de Nota van Beantwoording. De stukken liggen ter inzage bij het 
Voorlichtingscentrum en de Bibliotheek van het Stadhuis, Amstel 1.

13 november  Inspraakavond concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt. In het concept-projectbesluit 
worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied Kop 
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Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij o.a. om de gebiedsbegrenzing, stedenbouwkundige 
uitgangspunten en randvoorwaarden, de financiële onderbouwing en het vervolgtraject. Plaats: RAI, 
Parkhal, zalen RST. Aanvang: 19.30 uur.

Het concept projectbesluit ligt vanaf 30 oktober a.s. ter inzage op het Voorlichtingscentrum Stadhuis 
(Amstel 1), Stadsdeelkantoren ZuiderAmstel (Pres. Kennedyplantsoen 3 & Zwaansvliet 5), het 
Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat 115) en het Wijkopbouworgaan Zuid-West (Achillesstraat 
85). De uitnodigingsbrochure wordt komend weekend verspreid. Meer informatie is verkrijgbaar bij het 
secretariaat van de projectgroep Kop Rivierenbuurt, tel. 621 41 95 en is ook te vinden op 
www.zuidas.nl.

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg heeft aan de Gemeenteraad haar ongerief laten weten 
over de gewijzigde bestemming van de omgeving Beethovenstraat/Parnassusweg in het ontwerp-
Structuurplan Amsterdam. Terwijl het vorige structuurplan de buurt aanwees als rustig woongebied, 
wijst het ontwerp Structuurplan de buurt nu aan als grootstedelijk kerngebied (waarin intensieve 
hoogbouw de norm is). De vereniging geeft aan dat de Gemeenteraad meerdere malen heeft 
bevestigd dat er geen wijzigingen ten aanzien van de buurt zijn voorgenomen ondanks de Zuidas-
ontwikkelingen. De Vereniging verzoekt de Raad wijziging van bestemming, of op zijn minst motivering 
en toelichting wat de noodzaak van deze herziene bestemming is.

Campagne maximumsnelheid op ringweg A10    Vereniging Milieudefensie roept de Gemeenteraad op 
om de maximumsnelheid van het autoverkeer op de ringweg A10 en de Gaasperdammerweg te 
verlagen naar 80 kilometer per uur. Samen met Milieucentrum Amsterdam en verscheidene 
bewonersgroepen heeft zij een concept-brief opgesteld waarin zij pleit voor verlaging van de snelheid 
op de gehele ringweg A10 alsmede een lobby bij het Rijk om deze invoering te bespoedigen. 
Geïnteresseerden die de concept-brief willen ontvangen en de brief willen ondertekenen, kunnen zich 
vóór 5 november a.s. richten tot Albert ten Kate van Milieudefensie Campagne Verkeer (op 
telefoonnummer 020 550 73 00 of per email: Albert.ten.Kate@milieudefensie.nl). Meer informatie op 
www.milieudefensie.nl/verkeer.

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.

Weekbericht 74    31 oktober 2002

• Planologische werkgroep Rivierenbuurt t.b.v. inspraak concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt

• “Wijzer over water in Amsterdam Oud Zuid”

• Overlast werkzaamheden Zuidas-project Mahler4

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

6 november  Planologische werkgroep Rivierenbuurt. Agenda: bespreking concept-projectbesluit Kop 
Rivierenbuurt t.b.v. de inspraak op 13 november a.s. Lokatie: receptieruimte Wijkopbouworgaan 
Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Aanvang: 20.00 uur.

7 november

“Wijzer over water in Amsterdam Oud Zuid” Informatieve bijeenkomst georganiseerd door het Platform 
Milieu/Lokale Agenda 21 Oud Zuid. Onderwerpen: Waarom staan de straten vaker blank? Helpt 
milieubewust bouwen? Krijgen we door de bouw van de Zuidas meer natte voeten? Wat zijn de 
plannen van het stadsdeelbestuur? Lokatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a. Aanvang: 20.00 uur. 
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Meer informatie en opgave voor deelname: Wijkopbouworgaan Zuid-West, Joke Jongejan en Lilian 
Voshaar, telefoon: 662 03 89 op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

13 november  Inspraakavond concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt. In het concept-projectbesluit 
worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied Kop 
Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij o.a. om de gebiedsbegrenzing, stedenbouwkundige 
uitgangspunten en randvoorwaarden, de financiële onderbouwing en het vervolgtraject. Lokatie: RAI, 
Parkhal, zalen RST. Aanvang: 19.30 uur.

Het concept projectbesluit ligt vanaf 30 oktober a.s. ter inzage op het Voorlichtingscentrum Stadhuis 
(Amstel 1), Stadsdeelkantoren ZuiderAmstel (Pres. Kennedyplantsoen 3 & Zwaansvliet 5), het 
Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat 115) en het Wijkopbouworgaan Zuid-West (Achillesstraat 
85). Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de projectgroep Kop Rivierenbuurt, tel. 621 
41 95 en is ook te vinden op www.zuidas.nl.

14 november  Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open om 19.00 uur.

25 november  3 Partijen Overleg in Wijkcentrum “de Inham”, Van Leyenberglaan 124. Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open om 19.00 uur.

12 december  Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 
(Moddermanzaal). Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

9 januari 2003  3 Partijen Overleg in Wijkcentrum “de Inham”, Van Leyenberglaan 124. Aanvang: 
19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Werkzaamheden Zuidas-project Mahler4

De bouw van Mahler4 vordert gestaag. Van dinsdag 5 november tot vrijdag 8 november wordt er 
beton gestort ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage. Aangezien dit 24 uur achter elkaar 
gebeurt, kan overlast ontstaan door het geluid van vrachtverkeer dat het beton aanlevert. Getracht 
wordt om de overlast tot een minimum te beperken.

Vier andere compartimenten worden midden december 2002, midden januari, eind februari en begin 
maart 2003 gevuld met onderwater-beton. Aansluitend aan de werkzaamheden wordt gestart met de 
bouw van de kantoorgebouwen en de inrichting van de parkeergarage. De kantoorgebouwen worden 
medio 2005 in gebruik genomen.

Bewoners van het gebied rondom Mahler4 krijgen hierover een brief thuisgestuurd. Voor informatie 
over de werkzaamheden en de bouwmethode kunt u contact opnemen met de beheercoördinator van 
het Zuidasgebied, de heer H. Koelmans (06- 51002307), sector Beheer stadsdeel ZuiderAmstel. Voor 
meer algemene informatie over de ontwikkeling van het project Mahler4 kunt u terecht op de website: 
www.zuidas.nl.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl  Het 
WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag. Wilt u 
“Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding 
weekbericht’.

Weekbericht 75   7 november 2002

� Bezwaarschrift bouwvergunning Mahler 4 afgewezen
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� Proefprofiel voor Zuidas-materialen

� Prinses Irenebuurt lanceert website

� Nieuw referendum Noord-Zuidlijn?Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

7 november  Commissie Admiraal (o.a. Zuidas projecten). Agenda: conceptbegroting 2003. Aanvang: 
20.00 uur. Meer informatie bij stadsdeel ZuiderAmstel op telefoonnummer 546 43 35.

7 november  “Wijzer over water in Amsterdam Oud Zuid” Informatieve bijeenkomst georganiseerd door 
het Platform Milieu/Lokale Agenda 21 Oud Zuid. Onderwerpen: Waarom staan de straten vaker blank? 
Helpt milieubewust bouwen? Krijgen we door de bouw van de Zuidas meer natte voeten? Wat zijn de 
plannen van het stadsdeelbestuur? Lokatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a. Aanvang: 20.00 uur. 
Meer informatie en opgave voor deelname: Wijkopbouworgaan Zuid-West, Joke Jongejan en Lilian 
Voshaar, telefoon: 662 03 89 op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

13 november  Inspraakavond concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt. In het concept-projectbesluit 
worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied Kop 
Rivierenbuurt vastgelegd. Het gaat hierbij o.a. om de gebiedsbegrenzing, stedenbouwkundige 
uitgangspunten en randvoorwaarden, de financiële onderbouwing en het vervolgtraject. Lokatie: RAI, 
Parkhal, zalen RST. Aanvang: 19.30 uur.

Het concept projectbesluit ligt vanaf 30 oktober a.s. ter inzage op het Voorlichtingscentrum Stadhuis 
(Amstel 1), Stadsdeelkantoren ZuiderAmstel (Pres. Kennedyplantsoen 3 & Zwaansvliet 5), het 
Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat 115) en het Wijkopbouworgaan Zuid-West (Achillesstraat 
85). Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de projectgroep Kop Rivierenbuurt, tel. 621 
41 95 en is ook te vinden op www.zuidas.nl.

14 november  Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open om 19.00 uur. Onderwerpen: o.a. na- en voorbespreking 3-Partijen Overleg, inspraak 
Kop Rivierenbuurt, bijeenkomst ‘Veiligheidseffectrapportage Gershwin’ in de Zuidas op 22 november 
en bijeenkomst t.a.v. afwatering/wateropvang Oud-Zuid op 7 november.

25 november  3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en 
Gemeenteraadsleden. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

11 december   Bestuurlijk overleg tussen centrale stad, stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau 
Zuidas.

12 december  Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 
(Moddermanzaal). Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

9 januari 2003  3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en 
Gemeenteraadsleden. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Bezwaarschrift bouwvergunning Mahler 4 afgewezen

Op 29 oktober jl. heeft het College van B&W de bezwaarschriften voor de bouwvergunningen voor het 
project Mahler 4 aan de Zuidas ongegrond verklaard. De Stichting Tuinstad Buitenveldert had bij twee 
verleende bouwvergunningen t.b.v. de inrichting van een casco als parkeergarage en het oprichten 
van een kantoorgebouw bezwaar aangetekend.
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Proefprofiel voor Zuidas-materialen

In de Gustav Mahlerlaan is begonnen met de aanleg van een proefwegprofiel. Doel is na te gaan of 
hoge kwaliteit natuurlijke materialen, zoals graniet en hardsteen, aan de verwachtingen voeldoen. In 
de Zuidas moeten zulke materialen op grote schaal worden toegepast. De strook komt westelijk van 
de Buitenveldertselaan. Vanwege de aanleg kunnen auto’s hier in november niet passeren.

Prinses Irenebuurt lanceert website

De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg heeft op 4 november 2002 hun website officieel 
geopend, genaamd “Website Irenebuurt”. De site besteedt aandacht aan de ontwikkelingen van de 
Zuidas, de toekomst van het Beatrixpark, parkeren in de buurt, kortom zaken die van belang zijn voor 
bewoners van de Prinses Irenebuurt. Om de site te bezoeken, klik op de link www.geocities.com/
irenebuurt. Voor meer inlichtingen, mail naar de webredactie Irenebuurt: warendorf1@zonnet.nl.

Nieuw referendum Noord-Zuidlijn?

De Bovengrondse stapt samen met andere groepen naar de rechter in een poging alsnog een 
referendum over de kosten van de Noord-Zuidlijn af te dwingen. Het gaat immers niet meer om een 
‘cadeautje uit Den Haag’ maar om een molensteen om de nek van Amsterdam. De rechtsgang is 
mede gebaseerd op een bemoedigend advies van bestuursrechtexpert Prof. Mr. Nicolaï.  Kijk voor het 
laatste nieuws op http://www.bovengrondse.nl en voor de meningspeiling op www.at5.nl.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;

Weekbericht 76    14 november 2002

• Eerste reacties n.a.v. inspraak Kop Rivierenbuurt

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

14 november  Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open om 19.00 uur. Onderwerpen: o.a. na- en voorbespreking 3-Partijen Overleg, inspraak 
Kop Rivierenbuurt, bijeenkomst ‘Veiligheidseffectrapportage Gershwin’ in de Zuidas op 22 november 
en bijeenkomst t.a.v. afwatering/wateropvang Oud-Zuid op 7 november jl.

20 november  Gemeenteraad. Lokatie: Raadzaal, Stadhuis. Aanvang: 13 uur & 19.30 uur. 
Behandeling van o.a. notitie van de Fietsersbond waarin zij een aantal bezwaren noemt tegen het 
nieuwe hoofdnet Fiets zoals opgenomen in het ontwerp-Structuurplan. Voorgesteld wordt deze notitie 
aan Burgemeester en Wethouders voor te leggen met de vraag deze te betrekken bij de plannen. 
Stukken liggen ter inzage op het voorlichtingscentrum van het Stadhuis.

25 november  3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en 
Raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 
546 47 00 of email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

26 november Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunt: begroting 2003.

27 november  Deadline schriftelijke inspraak reacties concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt. Over 
het concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt wordt inspraak gehouden. Op 13 november jl. vond de 
inspraakavond plaats. Schriftelijke reacties richten aan: Projectbureau Zuidas, Strawinskylaan 59, 
1077 XW Amsterdam. Na 27 november worden de inspraakreacties verwerkt. Meer informatie: 
projectgroep Kop Rivierenbuurt, tel. 621 41 95 & www.zuidas.nl.

27 november  Commissie 3 (Mevr. Driessen: Verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte, grote 
projecten (incl. Stadsdeelwerf), Pleinen / parken, Milieu, Economische zaken). Agenda nog niet 
bekend.
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28 november

Commissie 2 (mevr. Admiraal: Financiën, Grondzaken, Bouwen en wonen, Zuidas projecten). Agenda 
nog niet bekend.

3 december  Commissie 1 (dhr. Faassen: Buurtgericht werken, veiligheid, Zuidas algemeen). Agenda 
nog niet bekend.

11 december  Bestuurlijk overleg tussen centrale stad, stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau 
Zuidas.

12 december  Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 
(Moddermanzaal). Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

17 december  Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten nog niet bekend.

9 januari 2003  3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en 
Raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 
546 47 00 of email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Grondwaterwet Mahler4

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij vergunning ingevolge de 
Grondwaterwet hebben verleend aan het Consortium Mahler4 VOF voor het onttrekken van infiltreren 
van grondwater ten behoeve van warmte-koudeopslag binnen het project Malher4 (Gustav Mahlerlaan 
14). Tot 28 december 2002 kan schriftelijk beroep ingediend worden bij de Raad van State. Het besluit 
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 november tot 27 december 2002 ter inzage 
bij o.a. het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (afd. Voorlichting, Zwaansvliet 5, van 8.30 tot 17 uur) en de 
Milieudienst Amsterdam (kamer 502), Weesperplein 4 (alleen op afspraak via tel. 551 39 81/83).

Eerste reacties n.a.v. inspraakavond Kop Rivierenbuurt d.d. 13 november jl.

Reactie Stichting Rover

De bebouwing van o.a. Van den Ende-theater in de ‘driehoek’ in het uiterste zuiden van het 
plangebied is bijzonder massaal en komt nogal rommelig over op Stichting Rover. Door de plannen 
voorziet Stichting Rover veel verkeersoverlast van voornamelijk van buiten de stad.

De start van de bouw van het theater zal waarschijnlijk plaatsvinden van 2006 tot 2008, terwijl de 
Noord-Zuidlijn pas op zijn vroegst gereed is in 2011. Daarom moeten voorlopig tram 4 en de 
streekbuslijnen 66 en 199 de ontsluiting verzorgen. Op de Europaboulevard wordt de doorstroming 
van het openbaar vervoer straks belemmerd door links-afslaand verkeer dat gebruik moet maken van 
slechts één kruising bij het parkeerterrein P20 (alle auto’s van en naar het theater). Stichting Rover 
geeft aan dat de politiek samen met Van den Ende hier voor een goede oplossing moet zorgen (zoals 
bijvoorbeeld een apart autotunneltje).

Reactie Fietsersbond

De Fietsersbond is erg geschrokken van de plannen. In het voorliggende plan komen er kruisingen bij 
met grote autostraten, waarbij de kruisingen van de fietsroutes en de Europaboulevard en de op- en 
afrit van de A10 gelijkvloers worden. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of het bestaande fiets- 
en voetgangerstunneltje onderdeel is van het projectbesluit. Indien dit niet het geval is, betekent dit 
woordbreuk van het Projectbureau en de politiek. Polderman heeft op de informatiebijeenkomst begin 
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dit jaar immers expliciet toegezegd dat het tunneltje behouden zou blijven. Afschaffing van het 
tunneltje betekent daarnaast toename van de verkeersonveiligheid en extra vertraging gezien de grote 
stroom scholieren en andere gebruikers die van de route gebruik maken.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;

Weekbericht 37  16 november 2002 lijkt verkeerd geplaatst

W E E K B E R I C H T  – 37        vrijdag 16 november 2001     op website weekbericht 76 2002

Data van bijeenkomsten

Stand van zaken:

·            Welk raadslid steunt Bert Lockx; de Veiligheid Effect Rapportage in IJburg (en Zuidas)

·            Remkes en Zuidas maken huren in Oud-Zuid en ZuiderAmstel onbetaalbaar

·            Nieuws van de bovengrondse

·            Reactie Fietsersbond op verdwijnen fietsroute naar station Zuid

·            Eindelijk binnen: de aannames bij de autoverkeersstudie Zuidas

 19-11 (maandag)  manifestatie innovatieprogramma stedelijke vernieuwing Onderwerp: presentatie 
Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing. Locatie: de Doelen, Rotterdam Organisatie: Ministerie 
van VROM + SEV. Informatie/aanmelding: www.ipsv.nl 

27-11 (dinsdag)  ARCAM discussie over Vernieuwing van de openbare ruimte in Amsterdam Plaats: 
Arti et Amicitiae, Rokin 112. Tijdstip: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) Entree. 7,50 aan de zaal. 
Reserveren is niet mogelijk.  Tijdens deze discussie staat de vernieuwing van het Rokin centraal. Hoe 
verhoudt zich een metrohalte voor de NZ-lijn, met gingangen op het Rokin. En hoe  verhoudt een 
ondergrondse parkeergarage (met een entree aan de rijweg) zich tot de historische gevelwanden/de 
verschillende verkeersstromen/het groen/de winkels/de voorzieningen. Geen Zuidas, maar een 
vraagstelling die ook actueel is voor de Zuidas.

28-11 (woensdag) Bijeenkomst Bewonersplatform Zuidas Locatie: Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, 
Rijnstraat 115. Aanvang: 19.30 uur. Onderwerp o.a. “Zuidas-accenten” van het stadsdeel 
ZuiderAmstel. Informatie: woozw@xs4all.nl

 28-11 (woensdag)  Bijeenkomst van het NIROV over “De watertoets, een waarborg voor water in 
ruimtelijke plannen” Locatie: Hotel Lapershoek, Hilversum Informatie: 035 – 5262020

 06-12 (donderdag) Bijeenkomst over “Integraal ontwerpen in stad en regio” Organisatie: NOVEM EN 
NIROV Locatie: Het Vechthuis, Utrecht Informatie: 070-3028446

12-12 (dinsdag)  Richtinggevend besluit Infrastructuur. Informatie-avond over het richtinggevend 
besluit. Locatie en tijdstip nog niet bekend. Informatie: woozw@xs4all.nl

 13-12 (woensdag)  Werkconferentie “Zuidas-accenten”  In deze werkconferentie probeert het 
stadsdeel ZuiderAmstel de gevolgen van de Zuidas voor de omgeving in beeld te brengen. Daarnaast 
hoopt het stadsdeel dat deze werkconferentie een aantal concrete actiepunten zal opleveren waar het 
stadsdeel de komende jaren mee aan de slag wil. Basis van deze werkconferentie is de nota “Zuidas-
accenten”. Bij het tot stand komen van deze nota is het Bewonersplatform Zuidas geraadpleegd  Het 
stadsdeel Zuideramstel wil een zo breed mogelijk scala aan instellingen, belangengroepen en 
bewonersgroepen bij de conferentie betrekken. Daarom is het aantal deelnemers per groep of 
instelling dat aan de conferentie kan deelnemen aan een beperking onderhevig.

mailto:bpz@woozw.nl
mailto:bpz@woozw.nl
http://www.ipsv.nl/
http://www.ipsv.nl/
mailto:woozw@xs4all.nl
mailto:woozw@xs4all.nl
mailto:woozw@xs4all.nl
mailto:woozw@xs4all.nl


Aanvang van de werkconferentie: 13.00 uur Organisatie: Stadsdeel ZuiderAmstel Informatie: 
stadsdeel ZuiderAmstel saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl

 

10-01 (donderdag)  Inspraakavond Uitvoeringsbesluit Gershwin Locatie en tijdstip nog niet bekend 
Nadere informatie volgt Info: www.zuidas.nl

 S T A N D  V A N  Z A K E N

 Welk raadslid steunt Bert Lockx; de Veiligheid Effect Rapportage in IJburg (en Zuidas)

Afgelopen zaterdag 10 november kon u in het Parool lezen over de zorgen die er bestaan over de 
veiligheid en leefbaarheid in IJburg. In dit artikel wordt door Bert Lockx, werkzaam bij de Amsterdamse 
politie, gewaarschuwd voor een onleefbare en onveilige woonwijk IJburg. Om daar vroegtijdig iets 
tegen te doen wordt door Bert Lockx al een tijd gepleit voor het uitvoeren van een Veiligheid Effect 
Rapportage. Tot nu toe zonder resultaat.

Het Bewonersplatform Zuidas heeft met succes de VER geïntroduceerd in de Zuidas. Daarvoor was 
de steun nodig van de gemeente Amsterdam. Zuidas en IJburg zijn bouwprojecten met  een zelfde 
schrikbeeld: we willen het veilig en leefbaar maken, de ontwerpen zien er mooi uit. Maar wordt het wel 
veilig.

Het Bewonersplatform heeft naar aanleiding van het artikel over IJburg een reactie naar het Parool 
gestuurd. Misschien wordt het niet geplaatst, misschien wel. In ieder geval willen we het de lezer van 
Weekbericht u niet onthouden. Onder de lezers bevinden zich ook raadsleden en wethouders.

Wie van hen steunt Bert Lockx ?

De ingezonden reactie van het Bewonersplatform Zuidas:

“Ook Zuidas kent het schrikbeeld van IJburg

Aan de zuidkant van Amsterdam wordt op dit moment ontworpen en getekend voor een groot project: 
de Zuidas. Een groot project dat veel moeilijkheden heeft te overwinnen op het terrein van veiligheid. 
Het schrikbeeld van IJburg, dat door Bert Lockx van de Amsterdamse politie wordt beschreven in het 
Parool van 10 november, is ook het schrikbeeld van veel omwonenden van de toekomstige Zuidas. Al 
enkele jaren bestaat er daarom een Bewonersplatform Zuidas. Niet tegen de komst van de Zuidas, 
maar wel kritisch over de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de Zuidas. Ruim een jaar 
geleden is door het Bewonersplatform Zuidas gevraagd om het toepassen van een Veiligheid Effect 
Rapportage (VER) in de Zuidas.

Wij hebben de gemeente Amsterdam uitgelegd waarom zo’n onderzoek belangrijk was voor de 
Zuidas. In die uitleg hebben wij bijna letterlijk de woorden gebruikt die we – al lezend- uit de mond van 
Bert Lockx horen: “prachtige tekeningen en maquettes en bevlogen toekomstvisies geven nog geen 
garantie dat het ook echt veilig en leefbaar wordt”.

Bert Lockx is er een groot voorstander van dat er in IJburg een Veiligheids Effect Rapportage wordt 
uitgevoerd, maar uit het artikel maken wij op dat het uitvoeren van zo’n onderzoek in IJburg nog niet 
zeker is. Wij vinden het vreemd dat die Veiligheid Effect Rapportage nog niet wordt toegepast in 
IJburg, want in de Zuidas gebeurd dit inmiddels al wel. In maart 2001 heeft de gemeente Amsterdam 
het groene licht gegeven voor een Veiligheid Effect Rapportage in de Zuidas: brandweer, politie, GGD, 
ontwerpers en onderzoeken samen met ons de veiligheid. Samen stellen we vast welke zaken 
verbeterd moeten worden. Op dit moment wordt de toekomstige woonwijk Gershwin op die manier op 
de veiligheid onderzocht. Een succesvolle manier van veiligheidsonderzoek met concrete 
aanbevelingen voor verbeteringen van de veiligheid.
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Namens het Bewonersplatform Zuidas doet een bewonersgroep uit Buitenveldert en de 
OuderenAdviesraad ZuiderAmstel aan dit veiligheidsonderzoek mee. Het is de bedoeling om bij ieder 
volgend onderdeel van de Zuidas opnieuw een Veiligheid Effect Rapportage uit te voeren.

Waarom wel een Veiligheid Effect Rapportage in de Zuidas en niet in IJburg. In de binnenstad heeft de 
PVDA de Veiligheid Effect Rapportage inmiddels opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Overigens is de Veiligheids Effect Rapportage ontwikkeld op het verzoek van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, en is de verwachting dat zo’n veiligheidsonderzoek overige enige jaren verplicht 
wordt gesteld door de overheid.

Bert Lockx, we gaan er vanuit dat de gemeente Amsterdam snel de Veiligheid Effect Rapportage in 
IJburg van start laat gaan. We hopen dat voor jou, maar zeker ook voor de toekomstige bewoners van 
IJburg”.

Remkes en Zuidas maken huren in Oud-zuid en Zuideramstel onbetaalbaar;
een waarschuwing van Stichting Tuinstad Buitenveldert

De Stichting Tuinstad Buitenveldert is bezorgd over het door Staatssecretaris Remkes voorgestelde 
huurbeleid vanaf 1 juli 2002. Een zorg die ze in een protestbrief hebben weergegeven. Het huidige 
huurbeleid wordt in dit voorstel vervangen door een ‘referentiehuurniveau’.

De Stichting Tuinstad Buitenveldert beschrijft in deze brief dat dit nieuwe huurbeleid verstrekkende 
gevolgen  zal hebben voor alle huurders die momenteel huurbescherming genieten en dus onder het 
huidige puntenstelsel vallen. Verstrekkende gevolgen die vooral ontstaan door de invloed van de 
Zuidas op dit ‘referentiehuurniveau’. Een technisch verhaal, maar wel belangrijk voor huurders in de 
woonbuurten rondom de Zuidas. We citeren de belangrijkste passages uit de protestbrief:

“Deze hierboven genoemde huurders (de huurders die momenteel huurbescherming genieten, red.), 
die geen geliberaliseerd huurcontract hebben, zullen door de afbraak van het huidige huurstelsel (per 
1 juli 2002 afbouwing van de verouderingsaftrek) en per 1 juli 2005 invoering van referentiehuren, 
geconfronteerd worden met buitensporige huurverhogingen.

Wij citeren letterlijk een zinsnede uit het huurbeleid van de Staatssecretaris  van 14 september 2001: 

“Het referentiehuurniveau kan echter een sterkere fluctuatie ondergaan als gevolg van de invloed van 
de huren bij nieuwe verhuringen van vergelijkbare woningen in de afgelopen jaren. Na 5 jaar wordt de 
referentiehuur dan ook opnieuw bepaald.”

De huurprijs van nieuwe verhuringen wordt bepaald door de institutionele beleggers en andere 
eigenaren van woningen. De praktijk wijst nu al uit, dat de huur van een woning met een beschermd 
huurcontract veel hoger wordt, als er zich een nieuwe huurder aandient, in sommige gevallen wordt de 
huur verhoogd met meer dan duizend gulden per maand.

Wonen is een eerste levensbehoefte, als men geen woning bezit moet men huren.

Door de invoering van referentiehuren heeft de huurder geen zekerheid, dat bij herziening van de 
referentiehuur, om de vijf jaar de dan gevraagde huur kan betalen.

In het geval dat hij de gevraagde huur niet kan betalen, komt de huurder op straat te staan. M.a.w. de 
huurder gaat een onzekere toekomst te gemoed ten gevolge van het voor gestelde huurbeleid.

De referentiehuur (marktwerkingshuur) wordt vooral bepaald door de gewildheid ( zie Box 1 en Box 2), 
dit zal vooral voor ons Stadsdeel ZuiderAmstel dramatische gevolgen hebben i.v.m. ontwikkeling van 
de Zuidas.

Op termijn zal er 2,3 miljoen m² kantoorruimte ontwikkeld worden. Door deze ontwikkeling zullen de 
referentiehuren buitensporig stijgen voor de huidige huurders in ons stadsdeel. Met het huidige 



huurstelsel, dat gebruik maakt van het puntensysteem, dat door iedereen te controleren is zou dit niet 
kunnen gebeuren.

Het is toch van de gekke, dat Ton Hooijmeijers (VVD) Wethouder Economische Zaken in Amsterdam 
pleit voor huurbescherming voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf, door invoering van een 
puntenstelsel om hoge huren te vermijden, terwijl de Staatssecretaris het puntenstelsel voor 
woninghuren wil afschaffen met het gevolg dat deze huurders de broodnodige bescherming verliezen”.

De Stichting Tuinstad Buitenveldert wijst het voorstel van staatssecretaris Remkes dus af, maar komt 
ook met een alternatief: ‘de Gezondheidsindex’. Een citaat uit de genoemde protestbrief:

“De Stichting Tuinstad Buitenveldert pleit voor een eerlijk, controleerbaar en sociaal huurbeleid. Wij 
denken daarbij aan het systeem dat in België wordt toegepast. De huren worden daar jaarlijks met de 
“Gezondheidsindex” (inflatiecijfer minus stookkosten, accijnzen tabak en alcohol) verhoogd. Dit 
indexcijfer wordt ook gebruikt voor de aanpassing van de lonen en is door iedereen te controleren”.

 Nieuws van De Bovengrondse

Nieuw op http://www.bovengrondse.nl:

*           Voorkomen schade bij boren tunnel mislukt
*           Geheim rapport boven tafel net na sluiten aanbesteding: onzekerheid versterkt
*           Opnieuw grondboringen bij de geplande stations
*           Gemeente verliest weer een simpele kapvergunning
*           Projectbureau krijgt uitbrander van beklagcommissie inspraak

 Het opheffen van het fietspad van de Mahlerlaan naar de fietsenstalling bij station Zuid tijdens de 
bouw van Mahler 4

 De Fietsersbond is niet blij met het voornemen om de fietsverbinding naar de fietsenstalling op te 
heffen.

Onderstaand hun reactie. Het Bewonersplatform Zuidas zal zich op 28 november overigens ook met 
deze kwestie bezig houden.

 ordt op deze manier langzaam de doorgaande fietsverbinding over de Minerva-as uit de plannen 
gepoetst ?. De reactie van de Fietsersbond:

 “In verband met de aanstaande werkzaamheden bij Mahler heeft de beheersgroep van de Zuidas het 
besluit genomen de onbewaakte fietsenstalling op het Mahlerplein (zo noemen we maar het plein 
tussen de Mahlerlaan en het Station Zuid/WTC) verwijderd moet worden en dat het fietspad dat in de 
Noordelijke richting vanaf de Mahlerlaan naar die fietsenstalling loopt opgeheven dient te worden. De 
fietsenstalling wordt in feite verplaatst naar Spoorslag. Vanzelfsprekend zien wij in dat deze 
fietsenstalling verplaatst moet worden voor de werkzaamheden. Maar wij zien niet in dat de bestaande 
mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het Zuiden legaal het station op de fiets te

benaderen en de fiets daar te stallen daarmee moet komen te vervallen. Het bestaande gebruik van 
het plein laat een of andere vorm van fietsvoorziening ruimschoots toe.

Wij vinden dat bestaande fietsroutes door werkzaamheden alleen in geval van duidelijke noodzaak 
afgebroken mogen worden zonder vervangende voorziening en dat van een noodzaak hier in het 
geheel geen sprake is. Bovendien staat in de bestaande plannen voor de openbare ruimte in de 
Zuidas een fietsroute op deze plek. In de eindsituatie zal er een fietsroute zijn, nu is er een

fietsroute, die hoort in de tussenliggende periode zo enigszins mogelijk te worden gehandhaafd. 
Omdat de bouwwerkzaamheden voor de Zuidas langdurig en complex zijn zullen in de loop van de tijd 
regelmatig fietspaden niet of slecht begaanbaar zijn. Het is dan van het grootste belang dat er
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alternatieven zijn om de bereikbaarheid per fiets te waarborgen. Een van die alternatieven zal het 
fietspad over/langs het Mahlerplein zijn. Merkwaardigerwijze bleek de beheersgroep van de 
toekomstplannen voor deze plek niet op de hoogte hetgeen de houding van de beheersgroep mogelijk 
kan verklaren. In ieder geval is de Fietsersbond van mening dat de betreffende route rechtstreeks 
naar het Zuiden vanaf het station in de toekomst voor voetgangers en fietsers steeds meer een 
belangrijke rol zal gaan vervullen en dat nu al begonnen moet worden daar naar toe te werken”

Eindelijk binnen! De aannames bij de Autoverkeerstudie Zuidas

Het heeft even geduurd (ongeveer een jaar vragen en zeuren) maar hier zijn ze dan: de aannames die 
mede de basis zijn geweest van de autoverkeersstudie Zuidas. Althans, een gedeelte van de 
aannames. Normaal gesproken maken we samenvattingen van berichten of studies. In dit geval is dat 
onbegonnen werk. Daarom hebben we de ‘achtergronden bij de Autoverkeersstudie Zuidas’ helemaal 
opgenomen:

 Achtergronden bij Autoverkeerstudie Zuidas

Voor de berekeningen van de verkeersstromen in de Autoverkeersstudie Zuidas  is gebruik gemaakt 
van het Amsterdamse verkeersmodel GENMOD. In deze notitie wordt beknopt de opbouw en werking 
van het model aangegeven. GENMOD werkt van uit de waargenomen verkeersgegevens in de 
huidige situatie naar een berekende prognose voor een toekomstjaar.

Genmod is een avondspitsmodel, voor de periode 16.00-18.00 u. Het onderscheidt de vervoerswijzen 
auto, fiets en openbaar vervoer, waarbij het openbaar vervoer een verdere opsplitsing naar 
stelselgroepen zoals bus, tram, metro en trein kent.

Huidige situatie

Het verkeersmodel GENMOD gebruikt de huidige situatie als uitgangspunt om te komen tot prognoses 
met betrekking tot verkeersstromen, voor zowel de fiets, het openbaar vervoer als de auto.

Het is dus van het grootste belang dat de huidige situatie goed in beeld wordt gebracht. Dit gebeurt 
jaarlijks door onderzoek te doen naar het verplaatsingsgedrag van de Amsterdammer en de bezoeker 
van Amsterdam (werknemers, winkelbezoek etc) door:

–          Periodieke huisenquêtes onder bewoners van Amsterdam;

–          Periodieke enquêtes bij bedrijven, en op straat bij automobilisten en fietsers;

–          Periodieke enquêtes van openbaar vervoerreizigers op stations.

In deze enquêtes wordt onder andere gevraagd naar het aantal keren (productie), waarom (motief), 
waar naartoe (bestemming), hoe laat, met welk(e) vervoermiddel(len) men op stap gaat. Daarnaast 
wordt gevraagd naar leeftijd, geslacht, inkomen, huishoudensamenstelling, autobezit, fietsbezit, 
openbaar vervoerabonnementsbezit,  woonadres en (vast) werkadres.

 

Naast het gedrag is het van belang het  huidig niveau te onderzoeken, dit gebeurt jaarlijks door:

–          Periodieke verkeerstelingen op wegvakken en kruispunten;

–          Tellingen van het aantal openbaar vervoerreizigers door GVB, NSR en Connexxion.

 

Toekomst



Op basis van het onderzoek (tellingen en enquêtes) kan een prognose gemaakt worden van 
toekomstige verkeersstromen. Om tot een prognose te komen is zijn de volgende zaken noodzakelijk:

·         Ruimtelijke ontwikkelingen

·         Economische ontwikkelingen

·         Infrastructurele ontwikkelingen

·         Beleidsmaatregelen

Deze gegevens zijn verzameld en dienen als input voor het verkeersmodel.

 

Modelinvoer

In deze studie is de Zuidas geprojecteerd in het jaar 2010. Alle veranderingen hebben betrekking op 
de periode 1998 tot 2010. Alleen voor de Zuidas is de volledige vulling volgens het Dokmodel 
meegenomen. Deze notitie bevat tabellen A1 en A2 waarin de absolute aantallen inwoners en 
arbeidsplaatsen in de verschillende jaren staan vermeld, alsmede de veranderingspercentages per 
gebied en het aantal hectaren dat elk gebied groot is. Bronnen:Visie Zuidas, DRO, ROA en Provincie 
Noord-Holland.

 

Tabel A.1 Aantal inwoners afgerond op 100-tallen en procentuele verandering

Tabel A.2 Aantal arbeidsplaatsen afgerond op 100-tallen en procentuele verandering

In deze studie gerekend met het beleidsscenario voor 2010. Een deel van de veranderingen in het 
verplaatsingsgedrag zijn toe te schrijven aan de zogenaamde autonome ontwikkelingen. Dit zijn 
veranderingen die niet vanuit het verkeer en vervoer zijn gepland, zoals bijvoorbeeld de groei van het 
aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Met beleid kan hier weinig invloed op uitgeoefend worden. De 
ontwikkelingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen, zoals in het rapport zelf beschreven, en het 
min of meer autonome effect dat deze hebben op het verplaatsingsgedrag, zijn onderdeel geweest 
van de modelberekeningen.

In deze bijlage staan de belangrijkste infrastructurele veranderingen en beleidsmaatregelen 
beschreven waarmee rekening is gehouden in de modelberekeningen. Dit betreft dus de middelen die 
en het beleid dat de overheid kan aanwenden om het verplaatsingsgedrag te beïnvloeden.

 

1998-2010

De basis voor de berekeningen voor de periode 1998-2010 bestond uit de te verwachten autonome 
ontwikkelingen door groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen (zie bijlage A) en uit de voor 
deze periode reeds geplande infrastructurele ontwikkelingen en beleidsmaatregelen. Tezamen vormen 
deze de zogenoemde trendmatige ontwikkeling naar 2010.

 

Infrastructurele maatregelen

Infrastructurele veranderingen openbaar vervoer Bronnen: MIT/BONR, Structuurplan, Streekplan 
provincie Noord-Holland, Visie Zuidas en ROA.

 



metro/sneltram

·         Aanleg Noord-Zuidlijn (lijn 52) tussen Buikslotermeerplein en Amstelveen Centrum;

·         Aanleg Noord-Zuidlijn (lijn 58) tussen Buikslotermeerplein en Amstelveen Westwijk;

·         Inkorting metrolijn 51 van Centraal Station tot Zuid-wtc;

 

tram

·         Verlegging van de routes van lijn 24 en 25 naar de route van tramlijn 3;

·         Verlenging tramlijn 1 via de Callandlaan naar woongebied de Aker;

·         Overname traject lijn 1 tussen het Osdorpplein en Dijkgraafplein door tramlijn 17;

·         Doortrekken tramlijn 10 via de Czaar Peterstraat naar het Java-eiland;

·         Verlenging tramlijn 16 naar de vu en de ipta-lus;

·         Inkorting tramlijn 5 tot Zuid-wtc;

·         Aanleg IJtram;

 

stadsbus

·         Toevoeging buslijnen tussen IJburg en Amstelstation, Zuidoost en Zuid-wtc;

·         Afstemming frequentie bussen naar Noord op Noord-Zuidlijn;

·         Afstemming bushaltes Amsterdam cs op situatie nieuwe busstation.

 

trein

·         Realisatie Hanzelijn, Gooiboog, Utrechtboog en Hemboog;

·         Realisatie stations Spaarndam, Hillegom, Purmerend Weidevenne, Almere Buiten Oost en 
Almere Poort;

·         Basis voor het lijnennet is het Zone-2 scenario uit het vervolg van Rail 21 (zie voor uitgebreide 
beschrijving rapport rail 21).

·         Specifieke veranderingen op de relatie van en naar Flevoland

·        4 extra IR treinen per uur van en naar Almere

·        extra IC trein van Zwolle via Almere naar Den Haag CS (frequentie 2 per uur)

 

streekbus

·         Realisatie Zuidtangent tot station Bijlmer;

·         Uitbreiding van het aantal streeklijnen op afstanden tot 30 kilometer buiten Amsterdam;



·         Aanpassing lijnvoering streekbussen aan aanleg Noord-Zuidlijn;

·         Inkorting van een aantal lijnen tot de stadsgrens van Amsterdam;

·         Specifieke veranderingen op de relatie Amsterdam-Flevoland

·        Verhoging van de frequentie van 4 per uur heen en twee per uur terug naar 6 heen en 6 terug 
van de lijn Amstelstation-Almere Haven en Holendrecht AMC-Almere Haven

 

Infrastructurele veranderingen auto

·         Tweede ontsluiting IJburg door een 80 kilometerweg met 2×2 rijstroken: A1 richting A9 en vice 
versa, op parallelweg richting A10 en vice versa en op de A2/A9/Mebergdreef;

·         Verplaatsing N202 (Ruigoordweg) ten gunste van de Afrikahaven;

·         Omlegging N201;

·         Realisatie Grote Stadshartlus met verbinding met IJburg;

·         Realisatie interne infrastructuur IJburg;

·         Uitvoering IJboulevard als weg met 2×1 rijstroken en lokaal verbredingen naar 2×2 rijstroken;

·         Reductie Valkenburgerstraat tot 2×1 rijstroken;

·         Realisatie van alle in het Programma Hoofdnet Auto opgenomen projecten tot 2003, inclusief 
alle reeds in gang gezette maatregelen.

·         Overige wijzigingen in de auto-infrastructuur, zoals de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp 
zullen pas na 2010 aan de orde zijn.

 

 Infrastructurele veranderingen fiets

 Voor de fiets verandert er tot 2010 weinig. Investeringen in de fietsinfrastructuur hebben vooral 
betrekking op de aanleg van nieuwe en uitbreiden van bestaande stallingen en het verbeteren van de 
kwaliteit van de fietspaden.

 Prijsmaatregelen

 Parkeerkosten

Een belangrijke autobeperkende factoren is het betaald parkeren. Verhoging van het tarief en 
uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren gaan de toename van het autoverkeer met name in 
stedelijk gebied tegen. De veranderingen tussen 1998 en 2010 zijn in figuur B.1 afgebeeld.

 1998

2010

Figuur B.1 Ontwikkeling parkeerkosten binnen het roa-gebied

Kosten openbaar vervoer en auto

De kosten voor een openbaar vervoerverplaatsing komen tot uitdrukking in de prijs van het 
vervoersbewijs. Deze prijs verschilt per stelsel. De kosten van het openbaar vervoer zijn omgerekend 



naar een prijs per kilometer, onder de veronderstelling dat deze kosten tussen 1998 en 2010 met 10% 
zullen stijgen (naar prognose van CPB).

 De kosten voor de auto bestaan uit vast lasten, zoals wegenbelasting en afschrijving en uit variabele 
kosten zoals onderhoud en brandstof. Van deze kosten wordt verondersteld dat ze relatief gezien met 
10% zullen dalen tussen 1998 en 2010 (naar prognose van CPB).

 Rekeningrijden

Het trendscenario gaat er vanuit dat rekeningrijden in 2010 ingevoerd zal zijn in de ochtendspits 
tussen 7.00 en 9.00 u. tegen een tarief van f 5,00 per passering van een tolpoort. Deze tolpoorten 
zullen op alle toegangswegen naar Amsterdam staan. Het model waarmee de vervoersberekeningen 
worden gemaakt, bestrijkt de avondspits-periode. In de berekening van het effect dat rekeningrijden 
zal hebben, is er rekening mee gehouden, dat een deel van de automobilisten zal gaan carpoolen, 
een andere reistijd zal kiezen of de verplaatsing helemaal niet meer zal maken.

 Locatiemaatregelen

 Binnenstadbeleid

Het Binnenstadbeleid is er op gericht om het autoverkeer zoveel mogelijk buiten de Binnenstad te 
houden. In het rvvp zijn maxima vastgesteld voor de toelaatbare hoeveelheid autoverplaatsingen naar 
en vanuit de Binnenstad. Een deel van de auto’s die vroeger naar de Binnenstad reden, zal door het 
gevoerde beleid een andere vervoers-wijze kiezen, terwijl een ander deel een nieuwe bestemming 
kiest. Dit herdistributie-effect is onderdeel van de prognoseberekeningen.

 abc-locatiebeleid

In het rvvp zijn locatienormen vastgesteld, die aangeven hoeveel parkeerplaatsen per werkplek een 
bedrijf mag hebben:

·         A-locatie:    een parkeerplaats per 10 werkplekken (= 1 parkeerplaats per 250 m2 vloeropp.);

·         B-locatie:    een parkeerplaats per 5 werkplekken (= 1 parkeerplaats per 125 m2 vloeropp.);

·         C-locatie:    geen beperkingen.

 

 In de berekeningen is er van uitgegaan dat deze normen in 1998 nog niet werden toegepast en in 
2010 wel, zij het voor nieuw locaties. Een overzicht van de locaties is af te lezen uit figuur B.2.

Figuur B.2 abc-locaties

Tot zover de aannames bij de autoverkeersstudies

 Aanvullingen op dit WEEKBERICHT graag naar: woozw@xs4all.nl Ovv ‘Weekbericht bpz37’

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere vrijdagmiddag.

Volgende WEEKBERICHT verschijnt vrijdag 23 november 2001. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) 
ontvangen?Graag een mail naar woozw@xs4all.nl  svp vermelden: ‘afmelding weekbericht’
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• Kapvergunning Gustav Mahlerlaan

• Duco Adema bevestigt behoud tunneltje Europaboulevard

Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

Ma 25 november

3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en Raadsleden van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

Di 26 november

Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunt: begroting 2003. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), 
Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

Wo 27 november

Deadline schriftelijke inspraak reacties concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt.

Over het concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt wordt inspraak gehouden. Op 13 november jl. vond 
de inspraakavond plaats. Schriftelijke reacties richten aan: Projectbureau Zuidas, Strawinskylaan 59, 
1077 XW Amsterdam. Na 27 november worden de inspraakreacties verwerkt. Meer informatie: 
projectgroep Kop Rivierenbuurt, tel. 621 41 95 & www.zuidas.nl.

Wo 27 november

Presentatie Zuidas aan Commissies Openbare Ruimte & Verkeer en Ruimtelijke Ordening en Wonen, 
stadsdeel Oud-Zuid. Lokatie: Projectbureau Zuidas, WTC. Tijd: van 19 – 20 uur.

NB de commissievergadering ORV zoals aangekondigd in o.a. het Stadsblad wordt afgelast. De 
overige agendapunten worden behandeld in de commissievergadering van december.

Wo 27 november

Commissie 3, stadsdeel ZuiderAmstel (Verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte, grote projecten 
(incl. Stadsdeelwerf), Pleinen / parken, Milieu, Economische zaken). Agenda: niet direct relevant voor 
Zuidas. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

Do 28 november

Commissie 2 (mevr. Admiraal: Financiën, Grondzaken, Bouwen en wonen, Zuidas projecten). 
Agendapunten: o.m. stand van zaken Theater Van den Ende, Beleidsnotitie stedelijke vernieuwing.

Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur. De 
vergadering wordt 4 december voortgezet.

 

Di 3 december

Commissie 1, stadsdeel ZuiderAmstel (dhr. Faassen: Buurtgericht werken, veiligheid, Zuidas 
algemeen). Agenda nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 20 uur.

Wo 4 december

Voortzetting Commissie 2 van 27 november (mevr. Admiraal: Financiën, Grondzaken, Bouwen en 
wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: o.m. stand van zaken Theater Van den Ende, Beleidsnotitie 
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stedelijke vernieuwing. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. 
Aanvang: 20 uur.

Wo 11 december

Bestuurlijk overleg tussen centrale stad, stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau Zuidas.

Do12 december

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 
(Moddermanzaal). Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Di 17 december

Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), 
Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

Za 28 december

Deadline schriftelijk beroep tegen vergunning Grondwaterwet Mahler4. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben vergunning Grondwaterwet verleend aan het Consortium Mahler4 VOF voor 
het onttrekken van infiltreren van grondwater ten behoeve van warmte-koudeopslag binnen het project 
Malher4 (Gustav Mahlerlaan 14). Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
15 november tot 27 december 2002 ter inzage bij o.a. het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (afd. 
Voorlichting, Zwaansvliet 5, van 8.30 tot 17 uur) en de Milieudienst Amsterdam (kamer 502), 
Weesperplein 4 (alleen op afspraak via tel. 551 39 81/83).

Do 9 januari 2003

3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en Raadsleden van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Kapvergunning Gustav Mahlerlaan

De Dienst Amsterdam Beheer heeft per 20 november 2002 een vergunning verleend voor het kappen 
van 312 bomen langs de Gustav Mahlerlaan ter hoogte van de Buitenveldertselaan. De vergunning is 
verleend in verband met het bouwrijp maken en herinrichten van het project Mahler4 fase III, onder de 
voorwaarde dat bij de herinrichting van dit gebied nieuwe bomen worden geplant. Degene die 
rechtstreeks in zijn belangen wordt getroffen, kan binnen zes weken na 20 november tegen de 
kapvergunning een bezwaar indienen. NB Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Bezwaar indienen kan bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, sector 
Alg. Bestuur, afd. Juridische Zaken, Stadshuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Meer informatie is te 
verkrijgen bij de heer Lammers, tel. 580 65 82 (bron: Echo, 20 november 2002, pag. 3).

Voetgangerstunneltje Europaboulevard blijft zegt Adema

In een reactie op het vorige weekbericht heeft Duco Adema bevestigd dat hij tijdens de inspraakavond 
over de Kop Rivierenbuurt op 13 november jl. expliciet heeft toegezegd dat het tunneltje onder 
Europaboulevard behouden blijft. Volgens hem staat het zo ook in het concept-projectbesluit.

In reactie daarop heeft de Fietserbond haar schriftelijke reactie aangepast met de volgende teksten:
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“Op de inspraakavond heeft de portefeuillehouder Zuideramstel Adema expliciet toegezegd dat de 
tunneltjes behouden zouden blijven (net als zijn voorganger Polderman dat deed begin dit jaar op een 
informatieavond over het project dat toen nog RAI e.o. heette).

In de tekst van het concept projectbesluit Kop van de Rivierenbuurt staat echter “Hoewel de 
langzaamverkeerstunnels voorkomen dat men moet wachten op een verkeerslicht lijken de nadelen 
zwaarder te wegen. In de verdere planvorming wordt nader onderzoek gedaan naar goede 
verkeerstechnische en sociaal veilige varianten.” Ook uit het kaartje met langzaamverkeerroutes blijkt 
dat het projectteam ervan uit gaat dat de Europaboulevard wordt verlaagd en de oversteek met de 
Groene Zoom fietsroute gelijkvloers zou moeten lopen. Ditzelfde geldt voor de kruising met de afrit 
van de A10(……………)

De Fietserbond heeft er vertrouwen in dat de bestuurders hun woord zullen houden maar wil in deze 
inspraakreactie nog maar eens op een rij zetten waarom de ongelijkvloerse kruisingen met 
hoofdroutes voor auto’s zeer belangrijk zijn.”

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;

Weekbericht 78

28 november 2002

• Inspraakreactie Planologische WerkgroepData (onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

28 november

Commissie 2 (mevr. Admiraal: Financiën, Grondzaken, Bouwen en wonen, Zuidas projecten). 
Agendapunten: o.m. stand van zaken Theater Van den Ende.

Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur. De 
vergadering wordt 4 december voortgezet.

3 december

Commissie 1, stadsdeel ZuiderAmstel (dhr. Faassen: Buurtgericht werken, veiligheid, Zuidas 
algemeen). Niet voor Zuidas relevante agendapunten. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur. Wel wordt van 19.30 tot 20.00 uur door de Dienst Ruimtelijke 
Ordening een presentatie verzorgd over het ontwerp ‘Inrichtingsplan openbare ruimte Zuidplein’.

4 december

Voortzetting Commissie 2 van 28 november (mevr. Admiraal: Financiën, Grondzaken, Bouwen en 
wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: Raadsvoordracht naamgeving o.a. Gustav Mahlerlaan, 
Arnold Schönberglaan; Beleidsnotitie stedelijke vernieuwing. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), 
Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

9 december

Informatieavond verlenging tram 16 naar VU medisch centrum. Locatie: Meeting Plaza, Olympisch 
Stadion 24-28. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

De gemeente Amsterdam gaat de bestaande tramlijn 16 doortrekken vanaf het Stadionplein naar het 
VU medisch centrum aan de De Boelelaan. De werkzaamheden starten in januari 2003 en duren bijna 
het gehele jaar. Het verkeer zal gedurende een klein jaar geconfronteerd worden met omleidingen en 
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opstoppingen. Er zijn ook vertegenwoordigers van de Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer (dIVV) 
en de stadsdelen Oud Zuid en ZuiderAmstel aanwezig.

11 december

Bestuurlijk overleg tussen centrale stad, stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau Zuidas. Deze 
vergadering is niet openbaar.

12 december

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg (Moddermanzaal), Herman Gorterstraat 
31. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

17 december

Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), 
Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

28 december

Deadline schriftelijk beroep tegen vergunning Grondwaterwet Mahler4. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben vergunning Grondwaterwet verleend aan het Consortium Mahler4 VOF voor 
het onttrekken van infiltreren van grondwater ten behoeve van warmte-koudeopslag binnen het project 
Malher4 (Gustav Mahlerlaan 14). Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
15 november tot 27 december 2002 ter inzage bij o.a. het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (afd. 
Voorlichting, Zwaansvliet 5, van 8.30 tot 17 uur) en de Milieudienst Amsterdam (kamer 502), 
Weesperplein 4 (alleen op afspraak via tel. 551 39 81/83).

1 januari 2003

Deadline bezwaar indienen tegen kapvergunning Gustav Mahlerlaan. De Dienst Amsterdam Beheer 
heeft vergunning verleend voor het kappen van 312 bomen langs de Gustav Mahlerlaan ter hoogte 
van de Buitenveldertselaan in verband met het bouwrijp maken en herinrichten van het project 
Mahler4 fase III. Bezwaar indienen kan bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, sector Alg. 
Bestuur, afd. Juridische Zaken, Stadshuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Meer informatie is te 
verkrijgen bij de heer Lammers, tel. 580 65 82.

9 januari 2003

3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en Raadsleden van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Inspraakreactie Kop Rivierenbuurt Planologische Werkgroep

In een schriftelijke reactie heeft de Planologische Werkgroep Rivierenbuurt ook haar standpunten 
t.a.v. het concept-projectbesluit Kop Rivierenbuurt laten weten. De werkgroep vindt dat de 
bouwdichtheid strijdig is met de aanliggende buurt en uitgangspunten van de Visie Zuidas. Zij is van 
mening dat het Concept Project Kop Rivierenbuurt onvoldoende rekening houdt met het karakter, de 
bouwhoogte en de ligging van de woonwijk aan de rand van de Zuidas. Ook vraagt de werkgroep de 
getrokken westelijke plangrens over de parkeerplaats P1aan de Europaboulevard te verleggen naar 
de westelijke zijde van de Europaboulevard en hiermee de aansluiting op de groene route RAI-
Schinkel voor voetgangers en fietsers te waarborgen.

mailto:saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl
mailto:saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl


De werkgroep geeft aan dat de bereikbaarheid van omvangrijke parkeerruimte strijdig is met de 
leefbaarheid van de buurtstraten. Zij vraagt zich af welke maatregelen stadsdeel ZuiderAmstel neemt 
om in het plangebied sluipverkeer te voorkomen en de bereikbaarheid te garanderen.

Aangezien er grote behoefte is aan seniorenwoningen in dit stadsdeel, geeft de werkgroep aan dat er 
tenminste vervanging moet komen voor de 30 seniorenwoningen aan de Kennedylaan, die op de 
nominatie staan te verdwijnen. Ook dringt zij aan op een Veiligheidseffectrapportage (VER) die nog in 
het concept projectbesluit ontbreekt.

Meer informatie bij: Marianne Osnabrug, voorzitter Planologische Werkgroep Rivierenbuut, email: 
M.osnabrug@chello.nl.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;
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• Projectdirecteur Siwart Kolthek neemt afscheid van de Zuidas

• Reactie op Inrichtingsplan Openbare Ruimte Zuidplein

• Feestelijke ingebruikname proefprofiel in Gustav Mahlerlaan

• Reactie Ver. Beethovenstraat/Parnassusweg op Inrichtingsplan Openbare Ruimte ZuidpleinData 
(onderstreepte data zijn nieuw in dit overzicht)

9 december

Informatieavond verlenging tram 16 naar VU medisch centrum. Locatie: Meeting Plaza, Olympisch 
Stadion 24-28. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

De gemeente Amsterdam gaat de bestaande tramlijn 16 doortrekken vanaf het Stadionplein naar het 
VU medisch centrum aan de De Boelelaan. De werkzaamheden starten in januari 2003 en duren bijna 
het gehele jaar. Het verkeer zal gedurende een klein jaar geconfronteerd worden met omleidingen en 
opstoppingen. Er zijn ook vertegenwoordigers van de Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer (dIVV) 
en de stadsdelen Oud Zuid en ZuiderAmstel aanwezig.

11 december

Bestuurlijk overleg tussen centrale stad, stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau Zuidas.

12 december

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 
(Moddermanzaal). Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

17 december

Feestelijke ingebruikname nieuwe Zuidasprofielen in Gustav Mahlerlaan met poffertjes. Om 16.00 uur 
worden de nieuwe Zuidasprofielen in gebruik genomen door stadsdeelwethouder Duco Adema van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Hoogakker namens Projectbureau Zuidas, RSVP 
per email hrs@dro.amsterdam.nl.

17 december

Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), 
Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.
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28 december

Deadline schriftelijk beroep tegen vergunning Grondwaterwet Mahler4. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben vergunning Grondwaterwet verleend aan het Consortium Mahler4 VOF voor 
het onttrekken van infiltreren van grondwater ten behoeve van warmte-koudeopslag binnen het project 
Malher4 (Gustav Mahlerlaan 14). Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
15 november tot 27 december 2002 ter inzage bij o.a. het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (afd. 
Voorlichting, Zwaansvliet 5, van 8.30 tot 17 uur) en de Milieudienst Amsterdam (kamer 502), 
Weesperplein 4 (alleen op afspraak via tel. 551 39 81/83).

1 januari 2003

Deadline bezwaar indienen tegen kapvergunning Gustav Mahlerlaan. De Dienst Amsterdam Beheer 
heeft vergunning verleend voor het kappen van 312 bomen langs de Gustav Mahlerlaan ter hoogte 
van de Buitenveldertselaan in verband met het bouwrijp maken en herinrichten van het project 
Mahler4 fase III. Bezwaar indienen kan bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, sector Alg. 
Bestuur, afd. Juridische Zaken, Stadshuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Meer informatie is te 
verkrijgen bij de heer Lammers, tel. 580 65 82.

9 januari 2003

3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en Raadsleden van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

 ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Projectdirecteur Siwart Kolthek neemt afscheid van de Zuidas

Siwart Kolthek beëindigt per 1 februari 2003 zijn werkzaamheden als projectdirecteur voor de 
Amsterdamse Zuidas. Kolthek werd november 1997 door het college van B&W aangesteld als 
projectdirecteur, om bewust de stap te zetten naar een open planproces met alle belanghebbenden. 
Koltheks visie was van meet af aan dat plannen van deze omvang en reikwijdte alleen te 
verwezenlijken zijn in samenwerking met en met steun van overheid, maatschappelijke organisaties, 
bewoners en marktpartijen. In vijf jaar tijd heeft Kolthek een stevige ambtelijke projectorganisatie 
opgebouwd. Hij is erin geslaagd om de Zuidas nationale en internationale bekendheid te geven. 
Bovendien heeft hij met succes vele marktpartijen geënthousiasmeerd partner te worden in de 
ontwikkeling van deze locatie. Met zijn inzet is ook de rijksoverheid overtuigd van de betekenis van de 
Zuidas voor de stad Amsterdam en daarmee voor haar positie in Europa. Nu de Zuidasplannen 
vergevorderd zijn en de uitvoering in volle gang is, ziet hij zijn rol als aanjager voltooid. Kolthek zet 
vanaf 1 februari 2003 zijn advieswerk voort vanuit zijn bureau Gerrichhauzen & Partners in Dordrecht.

Belangrijke data:

9 december 2002 Officiële start bouw Mahler4. Hiervoor hebben internationale toparchitecten de 
ontwerpen gemaakt.

12 december 2002 Drie consortia en de gemeente tekenen overeenkomsten voor de ontwikkeling van 
het woongebied Gershwin.

Voorjaar van 2003 (naar verwachting) Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met het Rijk om 
mogelijk de weg, trein-, metro- en tramlijnen van de ringweg A10 ondergronds te leggen waardoor een 
groot gebied beschikbaar komt voor bebouwing. Een intentieovereenkomst is al gesloten.

Meer informatie bij Paul van Yperen, Bestuursvoorlichting, tel. 552 32 45 en Winde Evenhuis, 
Communicatie Projectbureau Zuidas, tel. 575 21 14.
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Feestelijke ingebruikname proefprofiel in Gustav Mahlerlaan

Op dinsdag 17 december om 16.00 uur a.s. zullen onder het genot van oud Hollandse poffertjes de 
nieuwe Zuidasprofielen in de Gustav Mahlerlaan in gebruik worden genomen door 
stadsdeelwethouder Duco Adema van stadsdeel ZuiderAmstel. Iedereen is die dag van harte 
uitgenodigd bij de ingebruikname van deze proefprofielen. Deze gelegenheid biedt ook de kans om 
een eerste indruk te krijgen van de inrichting van de openbare ruimte in de Zuidas. RSPV per email 
aan Saskia Hoogakker (Dienst Ruimtelijke Ordening namens Projectbureau Amsterdam Zuidas, email 
hrs@dro.amsterdam.nl).

Reactie Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg op Inrichtingsplan Openbare Ruimte Zuidplein

In een brief aan de stadsdeelraad ZuiderAmstel naar aanleiding van het Inrichtingsplan Openbare 
Ruimte Zuidplein spreekt de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg haar vrees uit over 
toekomstige overlast van geparkeerde fietsen op het Zuidplein.

Reden voor deze vrees is dat de plannen niet voorzien in een bovengrondse fietsenstalling, maar 
alleen in een ondergrondse fietsenstalling. Ondergronds de fiets stallen draagt niet bij aan de sociale 
controle, omdat wie wel de fiets ondergronds brengt of haalt geen ogen en oren op het plein meer 
heeft. De bomen die op het plein komen om windhinder te beperken, zullen volgens de vereniging te 
vaak gebruikt worden t.b.v. ‘fietsenstalling’. De vereniging pleit voor een gratis bovengrondse 
fietsenstalling, bijvoorbeeld langs het Matthijs Vermeulenpad. Daarnaast beveelt zij de besteding van 
middelen aan toezicht, reiniging en handhaving op en van het Zuidplein van harte aan.

Meer informatie bij Lieneke Meurs namens Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg, email 
jdmmeurs@planet.nl.

Actie GroenLinks tegen herrie A10-Zuid

Op maandagochtend 16 januari voert GroenLinks actie tegen geluidsoverlast en stankoverlast van de 
A10. De actie vindt plaats bij de zuidtak van deze weg. Een ieder wordt hierbij uitgenodigd om naar 
deze opvallende actie te komen.

De Tweede Kamer behandelt op 16 december de ‘spoedwet wegverbreding’. Als deze wet wordt 
aangenomen zal de A10 aan beide kanten een extra rijstrook krijgen, neemt het verkeer en dus de 
herrie en stank fors toe. Bovendien hoeft de overheid door deze spoedwet niets te doen om 
omwonenden tegen extra herrie te beschermen. Het is dus de vraag of omwonenden kunnen rekenen 
op geluidswallen en dubbel glas. De Spoedwet stelt namelijk de bescherming uit de Wet Geluidhinder 
buitenwerking.

Informatie over de actie Stop Herrie A10 via www.groenlinks.nl. Wie op de hoogte wil worden 
gehouden van de actie kan een lege e-mail sturen met in de kopregel “Actie A10” aan 
a.kaat@tk.parlement.nl.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;

Weekbericht 80  12 december 2002

• Ondertekening ontwikkelingsovereenkomsten Gershwin

• Verslag informatiebijeenkomst verlenging tramlijn 16Data (onderstreepte data zijn nieuw in dit 
overzicht)

12 december

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 
(Moddermanzaal). Agendapunten: Na- en voorbespreking 3 Partijen Overleg en overige 
vergaderingen. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
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16 december 2003 � NB: Gewijzigde datum – i.p.v. 16 januari!

Buurtactie ‘Stop Herrie A10’door GroenLinks. Op maandagochtend 16 december om 8 uur ‘s ochtends 
voert GroenLinks actie tegen geluidsoverlast en stankoverlast van de A10. De actie vindt plaats bij de 
zuidtak van deze weg tijdens de ochtendspits (verzamelen om 8.00 uur ’s ochtends in de hal van NS-
station RAI).

De Tweede Kamer behandelt op 16 december de ‘Spoedwet Wegverbreding’. Als deze wet wordt 
aangenomen zal de A10 aan beide kanten een extra rijstrook krijgen, neemt het verkeer en dus de 
herrie en stank fors toe. Bovendien stelt de Spoedwet de Wet Geluidhinder buiten werking. De 
overheid hoeft dus niets te doen om omwonenden tegen extra herrie te beschermen; geen 
geluidsschermen of verbeterde woningisolatie.

Informatie over de actie Stop Herrie A10 op telefoon 06 251 95 370 of via www.groenlinks.nl. Wie op 
de hoogte wil worden gehouden van de actie kan een lege e-mail sturen met in de kopregel “Actie 
A10” aan a.kaat@tk.parlement.nl.

17 december

Feestelijke ingebruikname nieuwe Zuidasprofielen in Gustav Mahlerlaan met poffertjes. Om 16.00 uur 
worden de nieuwe Zuidasprofielen in gebruik genomen door stadsdeelwethouder Duco Adema van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Hoogakker namens Projectbureau Zuidas, email 
hrs@dro.amsterdam.nl.

17 december

Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten: naamgeving o.a. G. Mahlerplein, Beleidsnotitie 
Stedelijke Vernieuwing. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. 
Aanvang: 20 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

28 december

Deadline schriftelijk beroep tegen vergunning Grondwaterwet Mahler4. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben vergunning Grondwaterwet verleend aan het Consortium Mahler4 VOF voor 
het onttrekken van infiltreren van grondwater ten behoeve van warmte-koudeopslag binnen het project 
Malher4 (Gustav Mahlerlaan 14). Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
15 november tot 27 december 2002 ter inzage bij o.a. het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (afd. 
Voorlichting, Zwaansvliet 5, van 8.30 tot 17 uur) en de Milieudienst Amsterdam (kamer 502), 
Weesperplein 4 (alleen op afspraak via tel. 551 39 81/83).

1 januari 2003

Deadline bezwaar indienen tegen kapvergunning Gustav Mahlerlaan. De Dienst Amsterdam Beheer 
heeft vergunning verleend voor het kappen van 312 bomen langs de Gustav Mahlerlaan ter hoogte 
van de Buitenveldertselaan in verband met het bouwrijp maken en herinrichten van het project 
Mahler4 fase III. Bezwaar indienen kan bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, sector Alg. 
Bestuur, afd. Juridische Zaken, Stadshuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Meer informatie is te 
verkrijgen bij de heer Lammers, tel. 580 65 82.

9 januari 2003

3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en Raadsleden van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

14 januari 2003
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Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel (Faassen: o.a. veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten nog 
niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

16 januari 2003

Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Driessen: o.a. verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). 
Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. 
Aanvang: 20 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

21 januari 2003

Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal: o.a. bouwen & wonen, Zuidas projecten). 
Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. 
Aanvang: 20 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Ondertekening ontwikkelingsovereenkomsten woningbouwproject Gershwin

Vandaag tekent wethouder Stadig, namens de gemeente Amsterdam de 
ontwikkelingsovereenkomsten voor het woningbouwproject Gershwin in de Zuidas, samen met 
vertegenwoordigers van de drie geselecteerde consortia: Royaal Zuid, de Complete Stad en 
Zuidschans. De drie consortia ontwikkelen ieder een eigen deel van het gebied met ieder een eigen 
architectonische vorm.

Uitgangspunt is het bouwen van verschillende typen woningen, voor mensen in diverse 
inkomensgroepen en met verschillende leefstijlen. Lage en hoge woonblokken wisselen elkaar af en 
worden gecombineerd met kleinschalige werkfuncties en voorzieningen. Naast commerciële 
voorzieningen als winkels en horeca, is er plaats voor niet-commerciële voorzieningen als 
gezondheidszorg en kinderopvang. In het hart van Gershwin komt ‘Amsterdam Arch’, een 
multifunctioneel gebouw met appartementen en kantoorruimten en in de plint publieksvoorzieningen. 
Voor ‘Amsterdam Arch’ zijn eind 2001 afspraken tussen gemeente en Bouwfonds 
Vastgoedontwikkeling gemaakt. Naar verwachting zal eind 2003 de bouw van ‘Amsterdam Arch’ 
starten.

Zie voor volledige berichtgeving: www.zuidas.nl.

Verslag informatiebijeenkomst verlenging tramlijn 16 (9 december jl.)

Eind 2003 rijdt tramlijn 16 vanaf het Centraal Station door naar het VU medisch centrum aan de De 
Boelelaan. Met de verlenging van tramlijn 16 wordt het parkeerprobleem bij het ziekenhuis en bij het 
Olympisch Stadion naar verwachting minder. In januari wordt gestart met de aanleg van het tracé. Dan 
krijgt het verkeer te maken met omleidingen en opstoppingen die het hele jaar gaan duren. Dit zal 
vooral rondom de afslag S108 bij de kruisingen Amstelveenseweg / De Boelelaan en de De Boelelaan 
ter hoogte van de VU zijn. Het openbaar vervoer ondervindt ook hinder van de werkzaamheden. In 
een verslag van deze bijeenkomst heeft Stichting Rover helder de gevolgen voor de openbaar 
vervoerlijnen op een rijtje gezet. Zij heeft de gemeente verzocht extra geld voor het GVB te reserveren 
om de bussen in elk geval volgens hun huidige frequentie te laten rijden. DIVV zal dit nader uitzoeken.

Voor het volledige verslag, zie meegestuurd attachment ‘091202 Vsg bijeenkomst wzheden verlenging 
lijn 16′.

Lichtweek bij Wijkopbouworgaan Zuid-West

Vooruitlopend op kerst en nieuwjaar verwelkomen medewerkers en bestuur van Wijkopbouworgaan 
Zuid-West u in de week van 16 t/m 20 december om alvast het nieuwe jaar voor te bespreken. Kom 
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langs met uw lichtpuntjes! Lichtpuntjes die hoop geven in de donkere dagen. Zaken om naar uit te 
kijken, kortom: uw en onze wensen voor het nieuwe jaar.

U kunt elke dag gewoon voor de gezelligheid óf met vragen, ideeën en wensen voor de wijk terecht 
tussen 11 en 6 uur. Wat wenst u in het nieuwe jaar voor onze wijk? Hang uw wens voor de komende 4 
jaar in onze Wensenboom. In de vorm van een wensenboek zal het totaal aan de voorzitter van 
Stadsdeel Oud Zuid worden gepresenteerd.

Wees welkom bij Wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, Amsterdam. Telefoon 662 03 89, 
email info@woozw.nl. Zie ook meegestuurd attachment ‘Kom langs met uw lichtpuntjes’.

Sluiting Projectbureau Zuidas tijdens Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is het Projectbureau Zuidas gesloten tussen maandag 23 december en 
vrijdag 3 januari. Zij zijn in het nieuwe jaar op maandag 6 januari 2003 weer open.

Volgende week laatste weekbericht Bewonersplatform Zuidas voor 2002

Volgende week verschijnt het laatste weekbericht van het Bewonersplatform Zuidas voor 2002. Indien 
u nog belangrijke zaken vermeld wilt hebben in de laatste editie van 2002, kunt u deze tot uiterlijk 
donderdag 19 december 15 uur toesturen naar onderstaand emailadres. Het eerste weekbericht voor 
2003 verschijnt op donderdag 9 januari 2003.

Aanvullingen op of berichten voor op dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ;

Weekbericht 81   19 december 2002

• Ingebruikname proefprofielen Gustav Mahlerlaan

• Raad van State keurt bestemmingsplan Mahler 4 af

• Het Bewonersplatform Zuidas wenst u het allerbeste voor 2003!Data (onderstreepte data zijn nieuw 
in dit overzicht)

28 december

Deadline schriftelijk beroep tegen vergunning Grondwaterwet Mahler4. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben vergunning Grondwaterwet verleend aan het Consortium Mahler4 VOF voor 
het onttrekken van infiltreren van grondwater ten behoeve van warmte-koudeopslag binnen het project 
Malher4 (Gustav Mahlerlaan 14). Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
15 november tot 27 december 2002 ter inzage bij o.a. het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (afd. 
Voorlichting, Zwaansvliet 5, van 8.30 tot 17 uur) en de Milieudienst Amsterdam (kamer 502), 
Weesperplein 4 (alleen op afspraak via tel. 551 39 81/83).

========================================================

1 januari 2003

Deadline bezwaar indienen tegen kapvergunning Gustav Mahlerlaan. De Dienst Amsterdam Beheer 
heeft vergunning verleend voor het kappen van 312 bomen langs de Gustav Mahlerlaan ter hoogte 
van de Buitenveldertselaan in verband met het bouwrijp maken en herinrichten van het project 
Mahler4 fase III. Bezwaar indienen kan bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, sector Alg. 
Bestuur, afd. Juridische Zaken, Stadshuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Meer informatie is te 
verkrijgen bij de heer Lammers, tel. 580 65 82.

9 januari 2003
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3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en Raadsleden van 
stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, tel. 546 47 00 of 
email: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

14 januari 2003

Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel (Faassen: o.a. veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten nog 
niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur.

16 januari 2003

Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Driessen: o.a. verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). 
Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. 
Aanvang: 20 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

21 januari 2003

Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal: o.a. bouwen & wonen, Zuidas projecten). 
Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), Pres. Kennedyplantsoen 1-3. 
Aanvang: 20 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel.

23 januari 2003

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Thomaskerk, Zaal 1, Prinses Irenestraat 36 (tel. 673 81 71). 
Agendapunten nog niet bekend. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

4 februari 2003

Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten nog niet bekend. Lokatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), 
Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel 
ZuiderAmstel.

27 februari 2003

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Thomaskerk, Zaal 1, Prinses Irenestraat 36 (tel. 673 81 71). 
Agendapunten nog niet bekend. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

27 maart 2003

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Thomaskerk, Zaal 5, Prinses Irenestraat 36 (tel. 673 81 71). 
Agendapunten nog niet bekend. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

24 april 2003

Bewonersplatform Zuidas. Lokatie: Thomaskerk, Zaal 1, Prinses Irenestraat 36 (tel. 673 81 71). 
Agendapunten nog niet bekend. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Raad van State keurt bestemmingsplan Mahler 4 af

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor Mahler 4 afgekeurd, aangezien verzuimd is een 
MER beoordeling op te stellen voor een deel van het gebied. Omwonenden hadden een procedure 
aangespannen omdat zij vinden dat het Mahler- en het Gershwinproject een veel te zware belasting 
vormen voor de buurt. De afkeuring van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat een deel van het 
Mahlerproject vertraging oploopt. De huidige bouwactiviteiten lopen geen vertraging op, aangezien de 
bouw van Mahler 4 echter niet stilgelegd hoeft te worden van de Raad van State.
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Nieuwe namen voor straten in deelgebied Mahler 4

Op 17 december jl. heeft de stadsdeelraad ZuiderAmstel besloten nieuw aan te leggen straten in het 
deelgebied Mahler 4 van de Zuidas te noemen naar componisten. De nieuw te geven namen zijn: 
Gustav Mahlerplein, Arnold Schönberglaan, Claude Debussylaan, Benjamin Brittenstraat en Aaron 
Coplandstraat. De straatnaamkeuze is tot stand gekomen in nauw overleg met de Commissie voor de 
Straatnamen van Amsterdam en het Projectbureau Zuidas.

Inspraakreactie Ontwerp-Streekplan Noord-Holland-Zuid

In de bijlage vindt u een samenvatting van de inspraakreactie van de Milieufederatie Noord-Holland op 
het Ontwerp-Streekplan Noord-Holland-Zuid.

Ingebruikname proefprofielen Gustav Mahlerlaan

Bijgevoegde foto’s tonen u het effect van een skeeler die snelt over de “maaskeien gelegd in zand” en 
foto’s maakt van een met buurtbewoners poffertjes etende wethouder…

Kerstreces weekbericht Bewonersplatform Zuidas

Dit is het laatste weekbericht van het Bewonersplatform Zuidas voor 2002.Tijdens het kerstreces van 
maandag 23 december 2002 tot en met vrijdag 3 januari 2003 wordt geen weekbericht verzonden. Op 
donderdag 9 januari 2003 verschijnt het eerste weekbericht voor 2003.

Beste Wensen van het Bewonersplatform Zuidas Aanvullingen op of berichten voor op dit 
WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl ; laatste 2002
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