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Het bpz wenst u een Gelukkig 2009

Kinderziektes website

De kennismaking met de nieuwe website bleek niet geheel vlekkeloos te lopen. De kinderziektes zijn 
inmiddels verholpen en nu maar hopen dat ons een virus bespaard blijft.

Concept Uitvoeringsbesluit Ravel

Vanavond, 8 januari, organiseert Projectbureau Zuidas een inspraakavond voor belangstellenden en 
omwonenden over het concept Uitvoeringsbesluit Ravel. Plaats: Clubhuis van voetbalvereniging AFC (De 
Boelelaan 50), aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Discussie kunst en cultuur

Op uitnodiging van de PvdA licht Martijn Sanders, commissielid van de Commissie Cultuur Zuidas, op 
woensdag 14 januari zijn kunst- en cultuurvisie toe. Vooraf aanmelden pvda@raad.amsterdam.nl. Locatie 
nog onbekend, maar via http://www.amsterdam.pvda.nl/agenda_item/1805 te achterhalen.

Eerste BPZ-thema/discussieavond

Op woensdag 21 januari organiseert het bpz i.s.m. tijdschrift Agora een thema/discussieavond over de 
Zuidasontwikkelingen. Meer informatie volgt. Plaats: MFC-hoekzaal, aanvang 19.30 uur.

Informatieavond bouwplannen VU

Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van 
hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de 
nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 11 februari in het 
campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur).

Standpunten BPZ

Aan het eind van vorig jaar zijn twee schriftelijke inspraken de deur uitgegaan. Klik op deze site op het 
lemma standpunten.

Rijksvertegenwoordiger project Zuidas

Minister van Volkshuisvesting, RO en Milieubeheer, Mw. Cramer, maakt in deze brief de benoeming van een 
rijksvertegenwoordiger voor het project Zuidas bekend. Het persbericht geeft nadere informatie.

Wat verscheen er in de pers?

Het Parool schreef n.a.v. de inspraakreactie Startbesluit Strawinsky van buurtbewoner en architect 
Lindenbergh - Krabbendam het volgende artikel.

In tijdschrift Management Team laat Brinkman zich uit over het Zuidasproject (naar beneden scrollen).

De Kamer van Koophandel mengt zich ook in de discussie rond het Zuidasproject, klik hier.

Artikel

Bouwe Olij heeft vóór zijn benoeming als stadsdeelvoorzitter in Oud-West in juni 2008 zich gebogen over het 
kostenplaatje van Zuidasdok. Zie: http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/5435.

Bouwaanvraag
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Voor de G. Mahlerplein 50 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame aan de voorgevel. Deze 
aanvraag (BVG/1883/08) ligt gedurende twee weken ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. De 
bouwaanvragen v.w.b. de De Boelelaan 1117 en 1118 (resp. W01/0666-2008 en W01/0665-2008) liggen bij 
de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, uitsluitend na tel. (020 - 
5513420/484) afspraak). Gedurende de termijn van zes weken (19 februari) kan een ieder schriftelijke 
zienswijzen indienen via DMB, Postubs 922, 1000 AX Amsterdam.

Viaduct

Voor het terrein Beethovenstraat 1 (Station Zuid) liggen bij DMB (zie boven) gedurende twee weken de 
bouwplannen ter inzage voor het oprichten van een viaduct (W01/0552-2008). Dit is bestemd voor de 
bekabeling maar ook voor voetgangers toegankelijk. Lees op http://www.vriendenbeatrixpark.nl de 
zienswijze tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van dit viaduct dat het bestuur van de 
Vrienden van het Beatrixpark heeft ingediend.

Thomaskerk

Op dinsdag 20 januari speelt Olga Mustafaeva (piano) in de Thomaskerk. Prinses Irenestraat 36, aanvang 
12.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op 15 januari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst is de thema/discussieavond (zie agenda): 21 januari. Overige bijeenkomsten, 
onder voorbehoud, 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.
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BPZ Weekbericht nummer 2, donderdag 15 januari 2009

Eerste BPZ-thema/discussieavond

Op woensdag 21 januari organiseert het bpz i.s.m. tijdschrift Agora een thema/discussieavond over de 
Zuidasontwikkelingen. Sprekers Merijn Oudenamspen, Stan Majoor, Geurt Keers & Rob de Wildt krijgen de 
gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten. Daarna volgt, o.l.v. Cisca Griffioen, een discussie. Zie onze 
site (agenda) voor meer informatie. Plaats: MFC-hoekzaal, aanvang 19.30 uur.

Inauguratie op Zuidplein

Op dinsdag 20 januari wordt Barack Hussein Obama als 44ste president van de Verenigde Staten 
geïnstalleerd. Deze historische gebeurtenis is via het videoscherm CASZ op het Zuidplein vanaf 17.30 uur 
live te volgen.

Zuidas op schildersdoek

Tot en met zondag 18 januari toont Gineke Zikken olieverfschilderijen met bouwproject Zuidas in de 
Passenger Terminal. Locatie: Piet Heinkade, toegang 12 euro.

Raadscommissievergadering 20 januari

Op dinsdag 20 januari wordt gesproken over de herinrichting Amstelpark oost. Zie voor benodigde stukken: 
http://zuideramstel.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=452. Plaats: Nieuwe stadsdeelkantoor, 
Pres. Kennedylaan 923, aanvang: 19.00 uur.

Opknapbeurt kermisterrein Amstelpark

Het gebied van het zogenaamde 'Kermisterrein' in het Amstelpark wordt vernieuwd. Dit stukje grond ligt 
voorbij de hoofdingang links, op weg naar het speelterrein. Klik hier voor meer informatie of kom op 4 
februari van 17.00-19.00 uur naar de informatiemiddag in het parkgebouw aan de ingang van het 
Amstelpark. De stukken liggen 19 januari ter inzage en er kan tot 14 februari schriftelijke gereageerd worden 
(t.a.v. Mw. S. Huft, Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam).

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
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Op 10 februari zal het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas besproken worden in de 
commissievergadering van het Stadsdeel Zuideramstel. Er is tevens een concept bestemmingsplan 
toegevoegd. Vergeleken met het uitvoeringsbesluit uit 2004 is de voorgenomen bebouwing met bijna 90.000 
m2 toegenomen tot ruim 230.000 m2. Plaats: Nieuwe stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923, aanvang: 
19.00 uur.

Informatieavond bouwplannen VU

Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van 
hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de 
nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het 
campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur).

Wat verscheen er in de pers?

Het Parool is de geschiedenis van het Designmuseum ingedoken.

Middenberm Beethovenstraat A10

Vanaf maandag 12 januari starten in de middenberm van de A10, ter hoogte van de viaducten over de 
Beethovenstraat, werkzaamheden ter voorbereiding van de aansluiting van de Noord/Zuidlijn op station Zuid. 
De wegindeling ter hoogte van de Beethovenstraat wordt tijdelijk aangepast. Ook wordt er een bouwweg 
aangelegd en het fietspad iets verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart 2009.

Bouwaanvraag

Voor het oprichten van een kunstwerk op zendmast aan de Barbara Strozzilaan 251 is een bouwvraag 
ingediend (W01/0687-2008). Verder is een aanvraag ingediend (W01/0699-2008) voor het veranderen van 
de entree van nummers 340 t/m 342. in de Barbara Strozzilaan.

Op het terrein Beethovenstraat t.h.v. zuidwesthoek Beatrixpark is een bouwaanvraag ingediend voor het 
oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage W01/0695-2008. Alle stukken liggen ter inzage bij 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (zie onder).

Voor het G. Mahlerplein 50 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame aan de voorgevel. 
Deze aanvraag (BVG/1883/08) ligt gedurende twee weken ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. 
De bouwaanvragen v.w.b. de De Boelelaan 1117 en 1118 (resp. W01/0666-2008 en W01/0665-2008) liggen 
bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, uitsluitend na tel. (020 - 
5513420/484) afspraak). Gedurende de termijn van zes weken (19 februari) kan een ieder schriftelijke 
zienswijzen indienen via DMB, Postubs 922, 1000 AX Amsterdam.

Kabelbrug

Dit is bestemd voor de bekabeling maar ook voor voetgangers toegankelijk. Lees op 
www.vriendenbeatrixpark.nl de zienswijze tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van dit 
viaduct dat het bestuur van de Vrienden van het Beatrixpark heeft ingediend.

Geen zienswijze

Met betrekking tot de aanleg van de Boelesloot is geen zienswijze ingediend tegen dit ontwerpbesluit 
(W09/0010-2008).

Thomaskerk

Op dinsdag 20 januari speelt Olga Mustafaeva (piano) in de Thomaskerk. Prinses Irenestraat 36, aanvang 
12.30 uur. Voorts is de Thomaskerk een ‘zingevingsoffensief' gestart op Zuidas, zie: http://
www.nieuwsuitamsterdam.nl/2009/01/kerk_zuidas.htm

Het volgende weekbericht is er weer op 22 januari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst is de thema/discussieavond (zie agenda): 21 januari. Overige bijeenkomsten, 
onder voorbehoud, 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.
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Debat 21 januari jl.

Aan het debat over Zuidas met sprekers namens de Angoraredactie werd door meer dan 60 mensen 
deelgenomen. Centraal stond de afweging van de aanleg van het DOK ten opzichte van de mogelijke 
alternatieven, vooral de huidige situatie als 0-meting, het dijkmodel, het dijk+ model en de lange as van 
Zuidas naar Schiphol. Er werd een maatschappelijke kosten- batenanalyse gepresenteerd waarbij het DOK 
het grootste negatieve saldo liet zien.

Concept projectbesluit Ravel

Het BPZ heeft schriftelijk gereageerd op het concept projectbesluit van Ravel. Genoemd is onder meer de 
flink toegenomen aantal m² bebouwing, de flexibiliteit van de bestemming van de gebouwen en de vraag om 
klimaatneutrale woningen en kantoren overwegen te bouwen. Zie onze site (standpunten).

Klimaatrobuuste maatregelen

Over de loop van de volgende negen maanden worden drie debatten gevoerd over de effecten van extreme 
situaties in een verstedelijkte regio als Amsterdam. Wat te doen bij hoog water, extreme hitte of regenbuien? 
Het eerste debat is maandag 26 januari om 20.00 uur in De Rode Hoed (Keizersgracht 102, Amsterdam). 
Sprekers: wethouder Maarten van Poelgeest, Ed Nijpels (voorzitter branchevereniging ingenieursbureaus 
ONTI) en anderen. Informatie en voorverkoop via: www.rodehoed.nl.

Opknapbeurt kermisterrein Amstelpark

Het gebied van het zogenaamde 'Kermisterrein' in het Amstelpark wordt vernieuwd. Dit stukje grond ligt 
voorbij de hoofdingang links, op weg naar het speelterrein. Klik hier voor meer informatie of kom op 4 
februari van 17.00-19.00 uur naar de informatiemiddag in het parkgebouw aan de ingang van het 
Amstelpark. De stukken liggen 19 januari ter inzage en er kan tot 14 februari schriftelijke gereageerd worden 
(t.a.v. Mw. S. Huft, Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam).

Vervolg Cultuurcommissie Zuidas

Men is nog lang niet uitgepraat over het rapport van de Cultuurcommissie Zuidas. De Raadscommissie 
Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport en Recreatie, Deelnemingen en Inkoop heeft het op de eerstvolgende 
vergadering 5 februari op de agenda staan. Nadere informatie volgt.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie

Op 10 februari zal het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas besproken worden in de 
commissievergadering van het Stadsdeel Zuideramstel. Er is tevens een concept bestemmingsplan 
toegevoegd. Vergeleken met het uitvoeringsbesluit uit 2004 is de voorgenomen bebouwing met bijna 90.000 
m2 toegenomen tot ruim 230.000 m2. Plaats: Nieuwe stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923, aanvang: 
19.00 uur

Informatieavond bouwplannen VU

Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van 
hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de 
nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het 
campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur).

Opnieuw de De Boelesloot

De aanlegwerkzaamheden van de De Boelesoot starten eind januari. De De Boelesloot loopt van Sotheby's 
tot en met het Universitair Sportcentrum. Voor de aanleg van deze sloot wordt een aantal bomen gekapt . 
Ter compensatie zijn er in het plangebied nieuwe bomen voorzien. Deze werkzaamheden vinden in februari 
plaats. Overige werkzaamheden zullen bestaan uit het graven van de De Boelesloot en het leggen van 
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bestrating. Gezien de omvang en de planning van deze werkzaamheden wordt verwacht dat dit eind 2009 
gereed zijn.

Middenberm Beethovenstraat A10

Vanaf maandag 12 januari starten in de middenberm van de A10, ter hoogte van de viaducten over de 
Beethovenstraat, werkzaamheden ter voorbereiding van de aansluiting van de Noord/Zuidlijn op station Zuid. 
De wegindeling ter hoogte van de Beethovenstraat wordt tijdelijk aangepast. Ook wordt er een bouwweg 
aangelegd en het fietspad iets verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart 2009.

Bouwaanvraag

Voor het oprichten van een kunstwerk op de zendmast aan de Barbara Strozzilaan 251 is een bouwvraag 
ingediend (W01/0687-2008). Verder in de Barbara Strozzilaan gelegen is een aanvraag ingediend 
(W01/0699-2008) voor het veranderen van de entree van nummers 340 t/m 342.

Op het terrein Beethovenstraat t.h.v. zuidwesthoek Beatrixpark is een bouwaanvraag ingediend voor het 
oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage W01/0695-2008. Alle liggen ter inzage bij Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht (zie onder).

Voor het G. Mahlerplein 50 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame aan de voorgevel. 
Deze aanvraag (BVG/1883/08) ligt gedurende twee weken ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. 
De bouwaanvragen v.w.b. de De Boelelaan 1117 en 1118 (resp. W01/0666-2008 en W01/0665-2008) liggen 
bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, uitsluitend na tel. (020 - 
5513420/484) afspraak). Gedurende de termijn van zes weken (19 februari) kan een ieder schriftelijke 
zienswijzen indienen via DMB, Postubs 922, 1000 AX Amsterdam.

Viaduct

Voor het terrein Beethovenstraat 1 (Station Zuid) liggen bij DMB (zie boven) gedurende twee weken de 
bouwplannen ter inzage voor het oprichten van een viaduct (W01/0552-2008). Dit is bestemd voor de 
bekabeling maar ook voor voetgangers toegankelijk. Lees op www.vriendenbeatrixpark.nl de zienswijze 
tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van dit viaduct dat het bestuur van de Vrienden van het 
Beatrixpark heeft ingediend.

Het volgende weekbericht is er weer op 29 januari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.
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Stadsdelenfusie

GroenLinks ZuiderAmstel wil graag van bewoners horen wat zij vinden van het voorstel het aantal 
stadsdelen te verminderen van 14 naar 7. Op woensdag 4 februari van 19.30 tot 21.30 uur licht GroenLinks 
toe wat het voorstel inhoudt en hoort daar graag de mening van bewoners over. Opgave van te voren 
wenselijk, maar niet verplicht, via: 020 6791828 of per mail. Plaats: in het nieuwe stadsdeelkantoor. Pres. 
Kennedylaan 923 (vlakbij de Europaboulevard, schuin tegenover de RAI). PvdA-leden hebben zich al 
uitgelaten over het advies het aantal stadsdelen te halveren. Lees hier hun bevindingen.

Vergadering 5 februari over Rapport Commissie Cultuur Zuidas

Op donderdag 5 februari vergadert de raadscommissie verder over de aanbevelingen n.a.v. het rapport van 
de Cultuurcommissie Zuidas. De volgende drie opdrachten zijn toen verwoord: 1. haalbaarheidsonderzoek 
cultuurgebouw, 2. nadere formulering van de regierol van de gemeente en 3. instellen van een intendant. 
Aanvang: 13.30 uur, Stadhuis, Amstel 1, zaal 0239.

De geboorte van de Zuidas
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Met de geboorte van de Zuidas werd de ondergang van de IJ-oeverplannen ingezet. Lees meer hierover het 
historische artikel van Merijn Oudenampsen, gepubliceerd in Ons Amsterdam. De auteur vraagt zich af of 
Zuidas niet een flexibele aanpak vereist. Omdat de stad met het aangaan van Zuidas de komende 30 jaar 
vastzit in een bepaald ontwikkelingstraject en aan heftige financiële perikelen. Hij concludeert aan de hand 
van twee mislukte bouwprojecten uit het verleden dat de wereld simpelweg te ingewikkeld is en de stad 
simpelweg te vindingrijk om zich de komende dertig jaar vast te laten zetten in een beperkend stramien.

Simmons naar Zuidas

Het advocatenkantoor Simmons & Simmons, dat huist in het WTC-gebouw, zal haar andere Rotterdamse 
vestiging tevens onderbrengen op Zuidas. In Nederland werken honderd advocaten, notarissen en 
fiscalisten voor dit bedrijf, die voortaan dus Amsterdam als standplaats hebben.

Uitgave VU-kwartier

In de recente uitgave van het VU-kwartier beantwoordt de heer Noyons de vraag van M. Disselhoff en J. 
Verbunt over hoe groen het VU-kwartier wordt. Zie: www.vu.nl/vu-kwartier

Concept projectbesluit Ravel

Het BPZ heeft schriftelijk gereageerd op het concept projectbesluit van Ravel. Genoemd is onder meer de 
flink toegenomen aantal m² bebouwing, de flexibiliteit van de bestemming van de gebouwen en de vraag om 
klimaatneutrale woningen en kantoren overwegen te bouwen. Zie onze site (standpunten).

Opknapbeurt kermisterrein Amstelpark

Het gebied van het zogenaamde 'Kermisterrein' in het Amstelpark wordt vernieuwd. Dit stukje grond ligt 
voorbij de hoofdingang links, op weg naar het speelterrein. Klik hier voor meer informatie of kom op 4 
februari van 17.00-19.00 uur naar de informatiemiddag in het parkgebouw aan de ingang van het 
Amstelpark. De stukken liggen 19 januari ter inzage en er kan tot 14 februari schriftelijke gereageerd worden 
(t.a.v. Mw. S. Huft, Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam).

Informatieavond bouwplannen VU

Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van 
hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de 
nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het 
campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur).

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie

De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de 
commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Nadere informatie volgt.

Architectendagen

Op de Bouwbeurs kunnen architecten en geïnteresseerden zich laten inspireren door de manier waarop 
toparchitecten gebouwen en ruimtes materialiseren. Gratis deelname op 10, 11 of 12 februari. Zie: 
www.architectendagen2009.nl

Bouwaanvraag

De aanvraag voor het uitbreiden van een hotel in gebouw (W01/0045-2009) op de Strawinskylaan 1 kan 
worden ingezien bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Afspraken vooraf via: 020 - 5513 420/354.

Het volgende weekbericht is er weer op 5 februari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

feb wk 5 2009
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Vergadering 5 februari over Rapport Commissie Cultuur Zuidas

Vandaag vergadert de raadscommissie verder over de aanbevelingen n.a.v. het rapport van de 
Cultuurcommissie Zuidas. De volgende drie opdrachten zijn toen verwoord:

1. haalbaarheidsonderzoek cultuurgebouw, 2. nadere formulering van de regierol van de gemeente en 3. 
instellen van een intendant. De inspraak van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is te lezen via hun 
site. Aanvang vergadering: 13.30 uur. Rond 15.00 uur komt het rapport aan de orde. Adres: Stadhuis, Amstel 
1, zaal 0239.

Projectbesluit De Mirandastrook

Op 10 februari heeft de raadscommissie een vergadering waar het Projectbesluit De Mirandastrook aan de 
orde komt. Er zijn twee opties, waarbij één versie de verhuizing van het De Mirandabad naar de Pres. 
Kennedylaan vereist. Aanvang: 19.00 uur, raadszaal in het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923.

Zuidas verdient heel veel verbeteringen

Voormalig voorzitter van het BPZ, Lieneke Meurs, heeft in het Parool van 2 februari j.l. met een ingezonden 
brief omschreven hoe in het bouwlustige Zuidas de iconen elkaar rap volgen. In haar visie is `de skyline een 
rommeltje' en `faalt, ondanks herhaaldelijk bellen, de openbare verlichting op Zuidas hopeloos'. Ze wijst een 
icoon in Zuidas niet af, maar tipt dat zolang het nog niet zover is `in de tussentijd er geld uitgegeven moet 
worden aan het verbeteren van wat er al is: de huidige openbare ruimte en culturele initiatieven van 
onderop!' Zie onze site (publicaties) voor de hele brief.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie

De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de 
commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Intussen heeft de gemeenteraad van 
Amsterdam het voornemen bekend gemaakt om het bestemmingsplan Kop Zuidas voor te bereiden. Er zijn 
echter geen stukken ter inzage beschikbaar. De eerste gelegenheid waarop het indienen van zienswijzen 
mogelijk is, zal zijn tijdens het tervisielegging van het ontwerp bestemmingplan. Vooralsnog wordt het 
voornemen besproken met Stadsdeel ZuiderAmstel en de Mirandabuurt. Voor het Stedebouwkundig 
programma van eisen (pdf-bestand) en meer informatie, kan na 9 februari contact worden opgenomen met 
Mevr. de Jong via ajg@zuidas.nl.

Beethovenstraat

Voor het bouwrijpmaken voor de ontwikkeling van het project Beethoven was gepland dat het fietstunneltje 
gedurende vier maanden buiten gebruik was. Met succes is door de Fietsersbond hiertegen geprotesteerd. 
Het werk aan het Akzo/Nobel-kantoor is anders gepland, waardoor fietsers in elk geval tot na de zomer de 
gewone route kunnen blijven gebruiken.

Informatieavond bouwplannen VU

Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van 
hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de 
nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het 
campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur).

Het rapport Mertens

Wie het volledige rapport van Mertens (over de vermindering van het aantal stadsdelen) wil inzien, kan dat 
hier downloaden.

De geboorte van de Zuidas

Met de geboorte van de Zuidas werd de ondergang van de IJ-oeverplannen ingezet. Lees meer hierover het 
historische artikel van Merijn Oudenampsen, gepubliceerd in Ons Amsterdam. De auteur vraagt zich af of 
Amsterdam in deze turbulente tijd niet moet kiezen voor een meer flexibele aanpak voor Zuidas. De stad zal 
immers de komende 30 jaar vastzitten in een bepaald ontwikkelingstraject, en aan heftige financiële 
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verplichtingen. De geschiedenis leert dat voor dit soort megaprojecten de kosten vaak te laag worden 
ingeschat en de voordelen worden benadrukt.

De argwaan die in de bevolking is opgebouwd ten aanzien van grootschalige projecten kan men beter 
tegemoet te komen door openheid te geven over de keuzes en risico's die genomen worden, dan door zich 
terug te trekken in bestuurderskringen en hermetisch taalgebruik.

Uitgave VU-kwartier

In de recente uitgave van het VU-kwartier beantwoordt de heer Noyons de vraag van M. Disselhoff en J. 
Verbunt over hoe groen het VU-kwartier wordt. Klik hier voor het artikel.

Concept uitvoeringsbesluit Ravel

Het BPZ heeft schriftelijk gereageerd op het concept uitvoeringsbesluit van Ravel. Genoemd is onder meer 
de flink toegenomen aantal m² bebouwing, de flexibiliteit van de bestemming van de gebouwen en de vraag 
om klimaatneutrale woningen en kantoren overwegen te bouwen. Zie onze site (standpunten).

Bouwaanvraag

De aanvraag voor het uitbreiden van een hotel in gebouw (W01/0045-2009) op de Strawinskylaan 1 kan 
worden ingezien bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Afspraken vooraf via: 020 - 5513 420/354.

Het volgende weekbericht is er weer op 12 februari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

feb wk 6 2009

Vervolg Trimp & Van Tartwijk

Trimp & Van Tartwijk hebben een miljoenenclaim ingediend bij de Gemeente Amsterdam. Het gaat om de 
grond voor twee projecten. Klik hier voor verder informatie.

Open dag nieuw stadsdeelkantoor

In het nieuwe stadsdeelkantoor op de Pres. Kennedylaan 923 wordt 14 februari een open dag gehouden 
voor bewoners en geïnteresseerden. Iedereen is van 10.00 tot 15.00 uur welkom voor een rondleiding door 
het nieuwe kantoor. Er is muziek, eten, drinken en een aantal kinderactiviteiten. Kortom een leuk alternatief 
voor wie geen Valentijnsplannen heeft.

Ontwerp Amstelpark-oostzijde definitief

Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het ontwerp voor de oostzijde van

het Amstelpark, gelegen aan de Amstel. Zie hier voor het ontwerp en de nota van beantwoording op de 
inspraak.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie

De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de 
commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Intussen heeft de gemeenteraad van 
Amsterdam het voornemen bekend gemaakt om het bestemmingsplan Kop Zuidas voor te bereiden. Er zijn 
echter geen stukken ter inzage beschikbaar. De eerste gelegenheid waarop het indienen van zienswijzen 
mogelijk is, zal zijn tijdens het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingplan. Vooralsnog wordt het 
voornemen besproken met Stadsdeel ZuiderAmstel en de Mirandabuurt. Voor het Stedebouwkundig 
programma van eisen (pdf-bestand) en meer informatie, kan contact worden opgenomen met Mevr. de Jong 
via ajg@zuidas.nl.

Zuidas verdient heel veel verbeteringen
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Voormalig voorzitter van het BPZ, Lieneke Meurs, heeft in het Parool van 2 februari j.l. met een ingezonden 
brief omschreven hoe in het bouwlustige Zuidas de iconen elkaar rap volgen. In haar visie is `de skyline een 
rommeltje' en `faalt, ondanks herhaaldelijk bellen, de openbare verlichting op Zuidas hopeloos'. Ze wijst een 
icoon in Zuidas niet af, maar tipt dat zolang het nog niet zover is `in de tussentijd er geld uitgegeven moet 
worden aan het verbeteren van wat er al is: de huidige openbare ruimte en culturele initiatieven van 
onderop!' Zie onze site (publicaties) voor de hele brief.

Fietstunneltje

Voor het bouwrijpmaken voor de ontwikkeling van het project Beethoven was gepland dat het fietstunneltje 
gedurende vier maanden buiten gebruik was. Met succes is door de Fietsersbond hiertegen geprotesteerd. 
Het werk aan het Akzo/Nobel-kantoor is gewijzigd, waardoor fietsers de gewone route kunnen gebruiken.

Het rapport Mertens

Wie het volledige rapport van Mertens over de vermindering van het aantal stadsdelen wil inzien, kan dat 
downloaden via: http://oudwest.amsterdam.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten_2009/advies_commissie

Bouwaanvraag

De aanvraag voor het uitbreiden van een hotel in gebouw (W01/0045-2009) op de Strawinskylaan 1 kan 
worden ingezien bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Afspraken vooraf via: 020 - 5513 420/354.

Het volgende weekbericht is er weer op 19 februari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

feb w 7 2009

Vervolg Trimp & Van Tartwijk

Trimp & Van Tartwijk hebben een miljoenenclaim ingediend bij de Gemeente Amsterdam. Het gaat om de 
grond voor twee projecten. Klik hier voor meer informatie.

Ontwerp Amstelpark-oostzijde definitief

Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het ontwerp voor de oostzijde van het 
Amstelpark, gelegen aan de Amstel. Klik hier voor het ontwerp en de nota van beantwoording op de 
inspraak.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie

De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de 
commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Intussen heeft de gemeenteraad van 
Amsterdam het voornemen bekend gemaakt om het bestemmingsplan Kop Zuidas voor te bereiden. Het DB 
heeft ingestemd met het concept advies aan B & W Amsterdam inzake het uitvoeringsbesluit. Het bpz 
bereidt een inspraak voor. Meer informatie volgt.

Amstelveens protest

In de zomerdienst van het GVB is aangekondigd dat lijn 51 niet zal rijden tussen station Rai en station Zuid 
i.v.m. werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn. Dit betekent dat de rechtstreekse overstap tussen lijn 51 en 
NS en lijn 50 tijdelijk komt te vervallen. Door de verlegging van lijn 5 naar de Strawinskylaan is ook via de 
tram geen rechtstreekse verbinding meer met de metro en NS. De door het GVB genomen maatregelen om 
het vervoer op gang te houden zijn een met hoge frequentie rijdende lijn 5 en een pendelbuslijn 55. Helaas 
is dit nog niet het einde van alle ellende, want ook in de hoogzomers van 2010 en 2011 zullen de reizigers 
met een onderbreking van het metroverkeer tussen de stations RAI en Zuid worden geconfronteerd.

Ontwerpbeschikking

De volgende ontwerpbeschikking m.b.t. de ontheffing voor het lozen van bemalingswater op het 
gemeentelijke riool ligt ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Het gaat om het verleggen en 
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aansluiten van stadswarmteleidingen in de omgeving Vivaldistraat/De Boelelaan en is aangevraagd door 
Liandon BV. Behandelnummer W01/15416 DMB 2009. Adres: Weesperplein 4, kamer 522. Uitsluitend na tel. 
(020 - 5513420/484) afspraak.

Verleende bouwvergunningen

Op de Gustav Mahlerlaan 10 is toestemming verleend voor het plaatsen van vier reclame-uitingen (BVG/
1802/08) en op hetzelfde adres nog eens toestemming verleend voor twee reclameuitingen (BVG/1803/08) 
aan het gebouw. Bovengenoemde besluiten liggen gedurende zes weken (dus resp. tot 24 maart en 1 april) 
ter inzage op het Stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923. Tot die tijd kan een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden ingediend aan: Afd. Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Kapvergunning

Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het 
verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen 
bij DMB naar voren worden gebracht (zie gegevens hierboven).

Zuidas verdient heel veel verbeteringen

Voormalig voorzitter van het BPZ, Lieneke Meurs, heeft in het Parool van 2 februari j.l. met een ingezonden 
brief omschreven hoe in het bouwlustige Zuidas de iconen elkaar rap volgen. In haar visie is `de skyline een 
rommeltje' en `faalt, ondanks herhaaldelijk bellen, de openbare verlichting op Zuidas hopeloos'. Ze wijst een 
icoon in Zuidas niet af, maar tipt dat zolang het nog niet zover is `in de tussentijd er geld uitgegeven moet 
worden aan het verbeteren van wat er al is: de huidige openbare ruimte en culturele initiatieven van 
onderop!' Zie onze site (publicaties) voor de hele brief.

Omgevingsmanager

Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch 
contact worden opgenomen met hem: 020 - 2523 671 of 06 - 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 26 februari 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

feb wk 8 2009

Raadscommissie 5 maart

Op donderdag 5 maart wordt het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas door de raadscommissie behandeld.

Ook zal die avond een Zuidas update volgen. Aanvang 20.00, Pres. Kennedylaan 923.

De gemeenteraad is inmiddels gevraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van het 
bestemmingsplan Kop Zuidas. Het nu geldende voorbereidingsbesluit loopt op 28 februari 2009 af. 
Behandeling in de raadscommissie is op 18 maart en in de gemeenteraad op 1 april. Informatie hierover 
volgt.

Denkbeeldig kantoorgebouw aan Zuidas

Vijf architectenbureaus kregen de vraag voorgelegd een ontwerp te maken voor een duurzaam 
kantoorgebouw. De opdracht van de Rijksgebouwendienst behelsde een denkbeeldig kantoorgebouw van 
meer dan 11.000m² op Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo hoog mogelijk zou scoren. Vanaf 
vrijdag 13 maart zijn de ontwerpen bij ARCAM te zien die onder de naam Stad voor Straks - een 
klimaatvriendelijke metropool tot 23 mei tentoongesteld zullen worden. De opening op 13 maart begint met 
een debat om 14.30 uur. Opening 17.15 uur. Deelname gratis, wel graag aanmelden via arcam@arcam.nl. 
Adres: Prins Hendrikkade 600.
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Vivaldistraat

De werkzaamheden voor de aanleg van de Vivaldistraat zullen begin maart starten. De straat wordt door een 
nieuwe profilering rechtgetrokken. De routes voor het (langzaam) verkeer worden met tijdelijke 
bewegwijzering aangegeven.

NS-spreker op bijeenkomst 25 maart

Het bewonersplatform Zuidas heeft de Nederlandse Spoorwegen bereid gevonden hun visie op het station 
toe te lichten. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het voor de voortgang van de 
ontwikkeling van het drukke Station van groot belang dat afwegingen gemaakt worden over ondergronds of 
bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de noodzakelijke tijdelijke 
maatregelen. De bijeenkomst zal plaats vinden op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal 
van het Multifunctioneel Centrum.

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan 
iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag 
is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten 
zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Nieuw Amsterdams Peil

Het virtuele tijdschrift Nieuw Amsterdams Peil wijdt diverse artikelen aan Zuidas. Klik hier voor informatie.

Verleende bouwvergunningen

Op de Gustav Mahlerlaan 10 is toestemming verleend voor het plaatsen van vier reclame-uitingen (BVG/
1802/08) en op hetzelfde adres nog eens toestemming verleend voor twee reclameuitingen (BVG/1803/08) 
aan het gebouw. Bovengenoemde besluiten liggen gedurende zes weken (dus resp. tot 24 maart en 1 april) 
ter inzage op het Stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923. Tot die tijd kan een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden ingediend aan: Afd. Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ontwerp Amstelpark-oostzijde definitief

Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het ontwerp voor de oostzijde van

het Amstelpark, gelegen aan de Amstel. Zie hier voor het ontwerp en de nota van beantwoording op de 
inspraak.

Amstelveens protest

In de zomerdienst van het GVB is aangekondigd dat lijn 51 niet zal rijden tussen station Rai en station Zuid 
i.v.m. werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn. Dit betekent dat de rechtstreekse overstap tussen lijn 51 en 
NS en lijn 50 tijdelijk komt te vervallen. Door de verlegging van lijn 5 naar de Strawinskylaan is ook via de 
tram geen rechtstreekse verbinding meer met de metro en NS. De door het GVB genomen maatregelen om 
het vervoer op gang te houden zijn een met hoge frequentie rijdende lijn 5 en een pendelbuslijn 55. Helaas 
is dit nog niet het einde van alle ellende, want ook in de hoogzomers van 2010 en 2011 zullen de reizigers 
met een onderbreking van het metroverkeer tussen de stations RAI en Zuid worden geconfronteerd.

Thomaskerkconcert

Tijdens het lunchconcert dinsdag 3 maart in de Thomaskerk brengen twee gitaristen Spaanse en Franse 
muziek ten gehore. Het volgende concert is vindt plaats op 17 maart. Dan treedt Verena Zaumer met 
cellomuziek op. Aanvang: 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Kapvergunning

Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het 
verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen 
bij DMB naar voren worden gebracht (zie gegevens hierboven).

Omgevingsmanager
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Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch 
contact worden opgenomen met hem: 020 - 2523 671 of 06 - 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 5 maart 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

maart wk 9 2009 

Raadscommissie 5 maart

Vanavond 5 maart wordt het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas door de raadscommissie behandeld. Namens het 
BPZ spreekt voorzitter Cisca Griffioen in. Deze inspraak is te vinden onder standpunten op deze site. Ook 
zal die avond een Zuidas update volgen. Aanvang 20.00, Pres. Kennedylaan 923.

De gemeenteraad is inmiddels gevraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van het 
bestemmingsplan Kop Zuidas. Het nu geldende voorbereidingsbesluit loopt op 28 februari 2009 af. 
Behandeling in de raadscommissie is op 18 maart en in de gemeenteraad op 1 april. Informatie hierover 
volgt.

Denkbeeldig kantoorgebouw aan Zuidas

Vijf architectenbureaus kregen de vraag voorgelegd een ontwerp te maken voor een duurzaam 
kantoorgebouw. De opdracht van de Rijksgebouwendienst behelsde een denkbeeldig kantoorgebouw van 
meer dan 11.000m² op Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo hoog mogelijk zou scoren. Vanaf 
vrijdag 13 maart zijn de ontwerpen bij ARCAM te zien die onder de naam Stad voor Straks - een 
klimaatvriendelijke metropool tot 23 mei tentoongesteld zullen worden. De opening op 13 maart begint met 
een debat om 14.30 uur. Opening 17.15 uur. Deelname gratis, wel graag aanmelden via arcam@arcam.nl . 
Adres: Prins Hendrikkade 600.

NS-spreker op bijeenkomst 25 maart

Het bewonersplatform Zuidas heeft de Nederlandse Spoorwegen bereid gevonden hun visie op het station 
toe te lichten. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het voor de voortgang van de 
ontwikkeling van het drukke Station van groot belang dat afwegingen gemaakt worden over ondergronds of 
bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de noodzakelijke tijdelijke 
maatregelen. De bijeenkomst zal plaats vinden op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal 
van het Multifunctioneel Centrum.

Kap Gijsbrecht van Aemstelpark

Er is een vergunning aangevraagd (KAP/0234/09) voor het kappen van 36 platanen op het 
ontmoetingseiland van het G. van Aemstelpark. Esthetische overwegingen in samenhang met veiligheid en 
meer zonlichttoetreding in het kader van revitalisatie van het park zijn het argument om deze te kappen, 
zonder herplantplicht. Tegen deze aanvraag kan gedurende twee weken (tot 19 maart) een zienswijze 
worden ingediend bij het stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. het dagelijks bestuur, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Crisis heeft effect op leegstand

In Trouw wordt een verband gelegd tussen de economische crisis en leegstand, die zelfs nadelige gevolgen 
heeft op Zuidas. Klik hier voor het volledige artikel.

Petitie

In het februarinummer van de Amsterdamse Fietersbonduitgave OEK heeft bpz-lid Govert de With helder 
beschreven waarom actie is ondernomen tegen het afsluiten van de tunneltjes onder de Strawinskylaan. 
Iedere vorm van steun blijft welkom. Kijk op fietsersbondamsterdam.nl om eventueel alsnog de petitie tegen 
sluiting van de tunneltjes te tekenen.

Zuidas Run op 26 april
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Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan 
iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag 
is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten 
zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Nieuw Amsterdams Peil

Het virtuele tijdschrift Nieuw Amsterdams Peil wijdt diverse artikelen aan Zuidas. Klik hier.

Thomaskerkconcert

Tijdens het lunchconcert dinsdag 17 maart in de Thomaskerk treedt Verena Zaumer met cellomuziek op. 
Aanvang: 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Kapvergunning

Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het 
verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen 
bij DMB naar voren worden gebracht (zie gegevens hierboven).

Omgevingsmanager

Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch 
contact worden opgenomen met hem: 020 - 2523 671 of 06 - 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 12 maart 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

maart wk 10 2009

Vaststelling voorbereidingsbesluit Kop Zuidas

Op 18 maart komt in de commissie RO een advies aan de gemeenteraad aan de orde tot vaststelling

voorbereidingsbesluit Kop Zuidas (punt 12 op de agenda). Op 1 april komt dit onderwerp in de 
gemeenteraad aan de orde. Zie hier voor stukken. Locatie 18 maart: Stadhuis. Rooszaal 0239, aanvang 
13.30 uur.

Denkbeeldig kantoorgebouw aan Zuidas

Vijf architectenbureaus kregen de vraag voorgelegd een ontwerp te maken voor een duurzaam 
kantoorgebouw. De opdracht van de Rijksgebouwendienst behelsde een denkbeeldig kantoorgebouw van 
meer dan 11.000m² op Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo hoog mogelijk zou scoren. Vanaf 
vrijdag 13 maart zijn de ontwerpen bij ARCAM te zien die onder de naam Stad voor Straks - een 
klimaatvriendelijke metropool tot 23 mei tentoongesteld zullen worden. De opening op 13 maart begint met 
een debat om 14.30 uur. Opening 17.15 uur. Deelname gratis, wel graag aanmelden via arcam@arcam.nl. 
Adres: Prins Hendrikkade 600.

Erop of Eronder: Hoe spoort Zuidas?

Op 25 maart geven de heren Joost Ravoo, regiodirecteur Randstad Noord en Sebastiaan de Wilde, 
assetdeveloper, hun visie op het Station Zuid. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het 
voor de voortgang van de ontwikkeling van het drukke station van groot belang dat afwegingen gemaakt 
worden over ondergronds of bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de 
noodzakelijke tijdelijke maatregelen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur 
in de Hoekzaal van het Multifunctioneel Centrum.

Kap Gijsbrecht van Aemstelpark

Er is naar nu blijkt niet een kapvergunning (KAP/0234/09) voor het kappen van 36 platanen op het 
ontmoetingseiland van het G. van Aemstelpark aangevraagd, maar een vergunning om de 36 bomen te 
kandelaberen. Verontruste bewoners hebben het stadsdeel op deze omissie gewezen, waardoor de 
procedure herzien moet worden.
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Kunsthal Zuidas afgeblazen

Er komt voorlopig geen kunsthal op de Amsterdamse Zuidas, het college van B en W van de stad heeft de 
plannen voor een cultureel icoon in het financiële centrum op de lange baan geschoven. Martijn Sanders, de 
voorzitter van de commissie die in november het plan aandroeg voor de kunsthal, heeft de opdracht 
teruggegeven, volgens hem is er op dit moment door de financiële situatie in de stad te weinig draagvlak. 
Bedoeling was een ‘Grand Palais' van 100 miljoen euro te bouwen, dat jaarlijks minstens een half miljoen 
bezoekers zou trekken, waar Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Van Gogh Museum en Tropenmuseum hun 
‘blockbusters' zouden houden. Daarmee zou Zuidas een werkelijk leefbaar nieuw stadsdeel worden. Volgens 
wethouder Carolien Gehrels van Cultuur is de kunsthal terechtgekomen op de lijst met plannen voor de 
lange termijn. Klik hier voor meer informatie.

Seizoensmarkt 29 maart Amstelpark

Op zondag 29 maart is er van 10.00 tot 18.00 uur een seizoensmarkt in het Amstelpark. Iedereen kan kennis 
maken met streekproducten en er wordt door wethouder Marijke Vos en portefeuillehouder Henk Boes een 
aftrap gegeven voor het programma Amsterdam Hoofdstad van 1001 Smaken. Klik hier voor meer 
informatie.

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan 
iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag 
is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten 
zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via: info@zuidasrun.nl.

Nieuw Amsterdams Peil

Het virtuele tijdschrift Nieuw Amsterdams Peil wijdt diverse artikelen aan Zuidas. Klik hier.

Thomaskerkconcert

Tijdens het lunchconcert dinsdag 17 maart in de Thomaskerk treden een celliste en pianiste op. Werken van 
Bach, Schostakovich en Beethoven worden ten gehore gebracht. Op 31 maart vindt het volgende concert, 
met zang, plaats. Aanvang: 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Kapvergunning

Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het 
verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen 
bij DMB naar voren worden gebracht. Adres: Weesperplein 4, kamer 522. Uitsluitend na tel. (020 - 
5513420/484) afspraak.

Omgevingsmanager

Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch 
contact worden opgenomen met hem: 020 - 2523 671 of 06 - 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 19 maart 2009. De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 25 maart, 22 
april, 27 mei, 24 juni.

maart wk 11 2009

Erop of Eronder: Hoe spoort Zuidas?

Op 25 maart geven de heren Joost Ravoo, regiodirecteur Randstad Noord en Sebastiaan de Wilde, 
assetdeveloper, hun visie op het Station Zuid. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het 
voor de voortgang van de ontwikkeling van het drukke station van groot belang dat afwegingen gemaakt 
worden over ondergronds of bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de 
noodzakelijke tijdelijke maatregelen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur 
in de Hoekzaal van het Multifunctioneel Centrum.Vaststelling advies uitvoeringsbesluit Kop Zuidas
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Op 24 maart in Stadsdeelvergadering komen het uitvoeringsbesluit en bestemmingsplan aan de orde. Het 
verslag van de laatste commissievergadering in de Echo over dit onderwerp.

Amsterdam stopt grote bouwprojecten

Amsterdam is betrokken bij heel grote projecten, zoals de ontwikkeling van de Zuidas, IJburg II en Nieuw 
West. Een groot aantal projecten moet uitgesteld of geschrapt worden. Maarten van Poelgeest wil liefst 200 
miljoen euro bezuinigen op de ongeveer vierhonderd projecten die in de stad lopen. De gemeente 
Amsterdam zal vanwege de kredietcrisis een groot aantal bouwprojecten schrappen of uitstellen. Dit 
kondigde wethouder Van Poelgeest vanmiddag aan in de gemeenteraad. Maar om welke projecten het gaat 
kon hij nog niet zeggen.

Bezonningsstudie Kop Zuidas

DRO heeft een rapport opgesteld (bijlage bestemmingsplan Kop Zuidas), waarin wordt onderzocht wat de 
bezonnings-/schaduw effecten zijn van de geplande nieuwbouw op de bestaande bebouwing van de 
Veluwebuurt. De pdf-file waarin 3d weegave van de randvoorwaardenkaart staat onder de Zuidasgebieden, 
Kop Zuidas van deze site.

Levendigheid op Zuidas

Op 18 maart vond in het hoofdkantoor van de ABN AMRO een bijeenkomst plaats om de campagne voor de 
levendigheid van Zuidas te starten met de titel Hello Zuidas. Binnenkort is er een website beschikbaar voor 
de activiteiten. Daarnaast is er een initiatief onder de titel Amsterdam Bright City. Hiervoor wordt ruimte 
ingericht in de Claude Debussylaan. Over enkele maanden kan dit starten.

Wonen op Zuidas

Wie denkt dat er op de Zuidas alleen maar kantoren staan waarin gewerkt wordt heeft het mis. Op de Zuidas 
worden op dit moment erg veel woningen gebouwd en niet alleen voor rijke zakenmensen. Kijk wat Jan 
Stoutenbeek van Projectbureau Zuidas vertelt wat er nog allemaal op stapel staat.

Ronde van het Groene Hart deels door Zuideramstel

Op zondag 22 maart is voor de derde keer de wielerwedstrijd ‘De Ronde van het Groene Hart'. De route 
gaat voor een deel door stadsdeel Zuideramstel. Aan de wielerronde doet de crème de la crème van de 
wielersport mee. SBS6 zendt de ronde live uit op de televisie.

Bewoners van stadsdeel Zuideramstel zijn vanaf 13.45 uur welkom in de stadsdeeltent om de wielerronde 
live te aanschouwen. Deze tent staat langs de route aan de De Boelelaan, tussen de Gustav Mahlerlaan en 
de Beethovenstraat. Meer informatie vindt u op ronde van het groene hart. Bekijk een kaart met de route van 
de Ronde van het Groene Hart.

VU krijgt plekje in tentoonstelling over duurzaam bouwen

Enkele schetsen van de VU-nieuwbouwplannen zijn opgenomen in de expositie Stad voor Straks - een 
klimaatvriendelijke metropool die van 14 maart t/m 23 mei te zien is bij het Architectuurcentrum Amsterdam 
(ARCAM). De expositie toont de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken aan een klimaatvriendelijke 
stad' van Milieucentrum Amsterdam. Ook te zien zijn de ontwerpen voor de fictieve opdracht ‘Green 
Architecture' die Atelier Rijksbouwmeester in 2008 uitschreef. Daarnaast worden andere innovatieve, 
originele en spectaculaire voorbeelden getoond van ‘klimaatvriendelijk bouwen' in de regio Amsterdam, 
waaronder de bouwplannen voor het VU-Kwartier. http://www.vu.nl:80/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/
nieuwe-campus/vu-kwartier-nieuws-3/kwartier-nieuws.asp

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan 
iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag 
is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten 
zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Thomaskerkconcert
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Tijdens het lunchconcert dinsdag 31 maart vindt een concert, met zang, plaats. Aanvang: 12.30 uur, Prinses 
Irenestraat 36.

Kapvergunning

Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het 
verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen 
bij DMB naar voren worden gebracht. Adres: Weesperplein 4, kamer 522. Uitsluitend na tel. (020 - 
5513420/484) afspraak.

Aangevraagde evenementenvergunning en kennisgevingen

Het DB legt het Startbesluit Strawinsky en Kenniskwartier (DIC 09.02332) voor aan de Verkeerscommissie 
ter kennisname en ter advisering op het in het Uitvoeringsbesluit nader uit te werken verkeerskundige 
aspecten.

Aangevraagde evenementenvergunning voor Amsterdam RAI: In Qontrol, (EVE/0148/09) ligt ter inzage tot 
26-03-2009 op Pres. Kennedylaan 923.

Omgevingsmanager

Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch 
contact worden opgenomen met hem: 020 - 2523 671 of 06 - 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 26 maart 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

maart wk 12 2009

Informatie-avond Visie NS op station Zuid succesvol

Op 25 maart gaven 2 NS medewerkers hun visie op de ontwikkeling van station Zuid dat het 5e station van 
Nederland gaat worden en uitgebreid zal worden van 4 naar 6 sporen. NS is voorstander van het dokmodel. 
Er is verder uitgebreid gesproken over de lijnvoering, de verkeersafhandeling rondom het nieuwe station en 
de situatie in de nabije en verre toekomst.

Er waren die avond zo'n 45 betrokken buurtbewoners aanwezig die actief mee discussieerden.

Zuidas: einde verhaal

Amsterdam en het rijk proberen niet langer de ontwikkeling van het kantorengebied rondom station Zuid aan 
geldschieters te 'veilen'. De Zuidas moest met het onder de grond brengen van de A10 en de trein- en 
metrosporen definitief het zakenhart van Nederland worden. Maar infrastructuur ondergronds leggen, om 
daarboven een miljoen vierkante meter kantoorvloer te bouwen, kost veel geld: vier miljard euro. En 
daarvoor zijn banken nodig, vastgoedfinancierende banken. Door 'veranderde marktomstandigheden' (lees: 
de crisis) is hun deelname 'niet langer waarschijnlijk', melden rijk en gemeente gisteren. ''Het is een 
bevestiging van onze verwachting dat de banken onder de huidige omstandigheden niet zullen bieden,'' 
aldus verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest. ''Maar voor de rest zijn we zeer positief over het 
verdere verloop van het project.''

Lees het volledige Paroolartikel: waarin de titel een stuk dramatischer overkomt dan de concrete gang van 
zaken.

Actueel: wordt Kop Zuidas toch een kopje kleiner?

De Stadsdeelraad Zuideramstel heeft in zijn vergadering van 24 maart het advies aan het College van 
Burgemeester en Wethouders over het uitvoeringsbesluit Kop Zuidas vastgesteld. In dit advies worden 
onder meer opgenomen:
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• verlaging van de bouwhoogte van gebouwen die grenzen aan de bestaande woonwijk tot 12 meter

• herplanten van zoveel mogelijk bomen die gekapt zijn voor de bouwplannen

• plaatsen van geluidsschermen langs de A10

• vastleggen van het stratenplan

• zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm terugbrengen van het Wilgenlaantje

Uitvoeringsbesluit Ravel

Het concept uitvoeringsbesluit Ravel komt op 2 april a.s. in de commissievergadering van het Stadsdeel aan 
de orde. Tot de stukken behoort ook de nota van beantwoording op de schriftelijke inspraak. In de 
commissievergadering kan worden ingesproken. Daarna is het niet mogelijk weer in te spreken op de 
Raadsvergadering van 21 april. In de Raadsvergadering van 21 april zal het advies van de Stadsdeelraad 
aan de Gemeente Amsterdam worden vastgesteld.

Akzo Nobel

Akzo Nobel heeft met ING Vastgoed gesproken over uitstel van de verhuizing naar het Beatrixpark. 
Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan burgemeester en wethouder van Amsterdam 
de dato 12 maart 2009 bericht dat het project voor het oprichten van een kantoorgebouw en parkeergarage 
in de Zuidwesthoek van het Beatrixpark niet in strijd is met het recht en evenmin sprake is van strijd met de 
goede ruimtelijke ordening. Wordt nu een deel van het Beatrixpark bouwrijp gemaakt en blijft het vervolgens 
braak liggen? En wanneer komt de toegezegde compensatie?

Besluit DB 17 maart 2009

Bestuursopdracht Zuidas (Div.nr. 09.02599). Het DB stemt in met de Visie Beheer en Onderhoud openbare 
ruimte Zuidas

Nederland

Ondertussen begint Earth Hour ook in Nederland grote bekendheid te krijgen. Amsterdam en Rotterdam 
nemen het voortouw en zetten belangrijke gebouwen en bruggen op 28 maart een uur lang in het donker. In 
Rotterdam gaat het om onder andere de Erasmusbrug, de Euromast, het stadhuis en het Witte Huis. In 
Amsterdam zullen onder meer de Magere Brug en de Westerkerk in het donker staan. Amsterdam is in 
overleg met een aantal grote bedrijven aan Zuidas, om ook daar zoveel mogelijk het licht uit te doen.

VU krijgt plekje in tentoonstelling over duurzaam bouwen

Enkele schetsen van de VU-nieuwbouwplannen zijn opgenomen in de expositie Stad voor Straks - een 
klimaatvriendelijke metropool die van 14 maart t/m 23 mei te zien is bij het Architectuurcentrum Amsterdam 
(ARCAM). De expositie toont de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken aan een klimaatvriendelijke 
stad' van Milieucentrum Amsterdam. Ook te zien zijn de ontwerpen voor de fictieve opdracht ‘Green 
Architecture' die Atelier Rijksbouwmeester in 2008 uitschreef. Daarnaast worden andere innovatieve, 
originele en spectaculaire voorbeelden getoond van ‘klimaatvriendelijk bouwen' in de regio Amsterdam, 
waaronder de bouwplannen voor het VU-Kwartier.

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan 
iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag 
is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten 
zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Discussie over de toekomst van Schiphol

In deze discussie staan centraal de Provinciale Lange Termijn Verkenningen Schiphol, de Verkenningen zijn 
te vinden op: www.noord_holland.nl/images/65_134517.pdf en kunnen worden opgevraagd bij de griffier 
(takkenbergn@noord-holland.nl) van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid. De discussie vindt 
plaats in het SAS Radisson Hotel Amsterdam Airport, Boeing Avenue 2, Schiphol Rijk en duurt van 
9.00-14.00 uur. Datum: 24 april a.s.

http://zuideramstel.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=91011/type=pdf/f5420674a018aaa99af44c175f12c72a.pdf
http://zuideramstel.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=91011/type=pdf/f5420674a018aaa99af44c175f12c72a.pdf
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/nieuwe-campus/vu-kwartier-nieuws-3/kwartier-nieuws.asp
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/nieuwe-campus/vu-kwartier-nieuws-3/kwartier-nieuws.asp
http://www.zuidasrun.nl
http://www.zuidasrun.nl
mailto:info@zuidasrun.nl
mailto:info@zuidasrun.nl
http://www.noord
http://www.noord
mailto:takkenbergn@noord-holland.nl
mailto:takkenbergn@noord-holland.nl


Zelfs in Gelderland maakt men zich zorgen over de Zuidas!

Onlangs gaf gedeputeerde Marijke van Haaren een gastcollege op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij 
sprak over het Amsterdam Zuidas project, met name over de plannen om onder de grond de infrastructuur 
(wegen+spoor) te leggen. Volgens haar is dit plan niet haalbaar vanwege:

1. Zachte bodem van Amsterdam (het verzakken van panden aan Vijzelgracht-verhaal)

2. Veel te duur.

3. Extreem hoge veiligheidskosten en veiligheidsprobleem.

Over de veiligheidskosten: Van Haaren vertelde dat de tunnel onder het Pannerden Kanaal van de 
Betuweroute maar liefst 65 miljoen kostte aan veiligheidsmaatregelen! Dus zonder het graven van de tunnel, 
de bouw en de rails.

Het volgende weekbericht is er weer op 2 april 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 22 april, 27 mei, 24 juni.

april w 13 2009

Uitvoeringsbesluit Ravel 

Het concept uitvoeringsbesluit Ravel komt op 2 april in de commissievergadering van het Stadsdeel aan de 
orde. Tot de stukken behoort ook de nota van beantwoording op de schriftelijke inspraak. Hierna is het niet 
mogelijk weer in te spreken op de Raadsvergadering van 21 april. In deze vergadering zal het advies van de 
Stadsdeelraad aan de Gemeente Amsterdam worden vastgesteld.

Akzo Nobel

Akzo Nobel heeft met ING Vastgoed gesproken over uitstel van de verhuizing naar het Beatrixpark. 
Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan burgemeester en wethouder van Amsterdam 
de dato 12 maart 2009 bericht dat het project voor het oprichten van een kantoorgebouw en parkeergarage 
in de Zuidwesthoek van het Beatrixpark niet in strijd is met het recht en evenmin sprake is van strijd met de 
goede ruimtelijke ordening. Wordt nu een deel van het Beatrixpark bouwrijp gemaakt en blijft het vervolgens 
braak liggen? En wanneer komt de toegezegde compensatie?

 Amsterdam: Planstudie naar verdubbeling spoor rond Zuidas

Advies- en ingenieursbureaus Movares en DHV zijn gestart met een planstudie voor de verdubbeling van het 
spoor rond de Zuidas in Amsterdam. Het gaat om het spoor tussen station Amsterdam Duivendrecht en de 
Riekerpolder-aansluiting bij Schiphol. Op het traject gaan meer dan twintig treinen per uur en per richting 
rijden, nu zijn dat er maximaal twaalf. In de planstudie, die wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, moeten 
de advies- en ingenieursbureaus rekening houden met meerdere toekomstscenario’s. Het is nog niet 
duidelijk hoe de Zuidas er uiteindelijk uit komt te zien. In het ontwerp en de bouw moet er ruimte zijn voor 
flexibiliteit en toekomstige ontwikkelingen. De spoorverdubbeling moet zo worden ingericht dat er altijd 
uitbreidingsmogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld toekomstige spoortunnels onder de Zuidas en opstelsporen 
voor hogesnelheidstreinen. (DHV, 30 maart 2009)

Informatie-avond OV Saal

(Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).

Door de ingebruikneming van de Hanzelijn in 2012 zal het aantal treinreizigers fors toenemen op dit traject 
en zullen er aanpassingen moeten komen aan de sporen, viaducten etc. E.e.a heeft flinke consequenties 
voor het Zuidas gebied. Een eerste informatie-avond over de sporenuitbreidingen vindt plaats op: donderdag 
16 april 2009, Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923. 

Tijdstip: van 18.30 tot 21.00 uur.

Klik voor meer informatie over de spooruitbreidingen op SAAL-corridor. Voor vragen en opmerkingen kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van Prorail nr.: 0900-7767245 (€ 
0,20 per minuut).
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 Geluidsgrenswaarden nieuwbouw ROC

Het college van B.& W. heeft hogere geluidsgrenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden uit de wet 
geluidhinder vast gesteld voor de nieuwbouw van het ROC aan de Europaboulevard. In het bouwplan krijgen 
hoofdzakelijk onderwijs en voorzieningen een plaats. Het ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarden heeft 
eerder ter visie gelegen.

 Vaststelling begroting Zuidas 2008

Door een technische onvolkomenheid is deze voordracht niet verder in procedure gebracht richting Raad. 
De voordracht wordt alsnog aangeboden aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hebben het voornemen alsnog aan de 
gemeenteraad de begroting 2008 voor te leggen. Bespreking vindt plaats in de commissie R.O. en 
Waterbeheer op woensdag 8 april a.s. vanaf 13.30 uur in zaal 0239 van het Stadhuis.

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats. Voor dit hardloopevenement kan iedereen 
zich opgeven via info@zuidasrun.nl

 Stadsdeel Zuideramstel: liefst zelfstandig verder

Het D.B. van het stadsdeel heeft in overleg met de raad vorige week gepleit voor behoud van het Stadsdeel, 
een fusie met stadsdeel Oud-Zuid is dus niet wenselijk. Wat vindt u? Weekblad de Echo biedt de 
mogelijkheid uw mening te geven over dit onderwerp, stem mee en reageer.

 Thomas Open Lunchconcert

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC. U bent welkom vanaf 12 uur, er is 
dan koffie en the, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.

 Politie Wijkteam van Leijenberghlaan: eerste digitale nieuwsbrief

Een kleine 900 geïnteresseerden hebben onlangs een digitale nieuwsbrief ontvangen van wijkteam van 
Leijenberghlaan. Dit wijkteam heeft hiermee de primeur in de regio. In de nieuwsbrief, die 4 tot 6 keer per 
jaar verschijnt, vertelt de politie wat er in de buurt gebeurt op het gebied van veiligheid, worden preventietips 
gegeven etc.

 Omgevingsmanager

Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch 
contact worden opgenomen met hem: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

aprl w 14 

Sloop VU Hortus?

De universiteit kampt met ruimtegebrek, en de grond in de Zuidas is schaars en kostbaar. Er was al een 
tijdje sprake van verplaatsing van de hortus, maar in de nieuwste plannen wordt ook sloop als een 
mogelijkheid gezien. Een woordvoerster van de VU verklaart dat de plaats van de hortus als mogelijkheid 
wordt gezien voor uitbreiding van het VUmc, maar dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Dit zal voor de 
zomer gebeuren. Zie ook het Paroolartikel over de Hortus.

Het bewonersplatform heeft bij de inspraak over het Kenniskwartier gepleit voor het behoud van de Hortus. 
Ook de commissie Rowoc van het Wijkopbouwcentrum is zeer verontrust over deze gang van zaken en wil 
de Hortus graag behouden, voor reacties: mrbmdisselhoff@hotmail.com

Aanvraag kapvergunning VU

De VU heeft een kapvergunning aangevraagd bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht voor het kappen van 103 
bomen op de VU-campus. Het betreft bomen op het eigen terrein van de VU, achter het Hoofdgebouw. Het 
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kappen van deze bomen is noodzakelijk omdat de VU op deze locatie een semi-permanent (tijdelijk) gebouw 
wil realiseren voor onderwijs en onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska van der Leij, tel. 020 5982599. U kunt ook surfen 
naar: Vu-bouwplannen korte termijn.

Voorbereidingsbesluit Kop Zuidas

De Gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 9 april een bestemmingsplan voor dit gebied in 
werking te laten treden. Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden gedurende een termijn van 6 weken ter 
visie op de volgende adressen. Voorlichtingsloket Stadhuis en Informatiecentrum De Zuiderkerk. Het 
voorbereidingsbesluit is ook te raadplegen.

Werkzaamheden Kop Zuidas

Op 14 mei starten Waternet en Nuon met werkzaamheden in de Graafschapstraat. Waternet vervangt het 
bestaande riool en Nuon vernieuwt de elektriciteitskabel. De werkzaamheden zijn begin september 2009 
klaar.

Parkeergarage Mahler eigendom van Q-Park Nederland

Met de overdracht van de tweede en tevens laatste fase is de Mahler parkeergarage op Zuidas nu volledig in 
eigendom en onder beheer gekomen van Q-park Nederland. De parkeergarage onder de in aanbouw zijnde 
kantoortorens ‘FOA', ‘UN-Studio' en ‘The Rock', telt 1.850 plaatsen.

Aanvraag ontheffing bestemmingsplan

Plaatsen van reclame aan de voor- en zijgevel van het gebouw Beethovenstraat 300. Ter inzage vanaf 
02-04-2009 tot 14-05-2009, Stadsdeelkantoor.

Akzo Nobel

Akzo Nobel heeft met ING Vastgoed gesproken over uitstel van de verhuizing naar het Beatrixpark. 
Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan burgemeester en wethouder van Amsterdam 
de dato 12 maart 2009 bericht dat het project voor het oprichten van een kantoorgebouw en parkeergarage 
in de Zuidwesthoek van het Beatrixpark niet in strijd is met het recht en evenmin sprake is van strijd met de 
goede ruimtelijke ordening. Wordt nu een deel van het Beatrixpark bouwrijp gemaakt en blijft het vervolgens 
braak liggen? En wanneer komt de toegezegde compensatie?

Amsterdam: Planstudie naar verdubbeling spoor rond Zuidas

Advies- en ingenieursbureaus Movares en DHV zijn gestart met een planstudie voor de verdubbeling van het 
spoor rond de Zuidas in Amsterdam. Het gaat om het spoor tussen station Amsterdam Duivendrecht en de 
Riekerpolder-aansluiting bij Schiphol. Op het traject gaan meer dan twintig treinen per uur en per richting 
rijden, nu zijn dat er maximaal twaalf. In de planstudie, die wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, moeten 
de advies- en ingenieursbureaus rekening houden met meerdere toekomstscenario's. Het is nog niet 
duidelijk hoe de Zuidas er uiteindelijk uit komt te zien. In het ontwerp en de bouw moet er ruimte zijn voor 
flexibiliteit en toekomstige ontwikkelingen. De spoorverdubbeling moet zo worden ingericht dat er altijd 
uitbreidingsmogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld toekomstige spoortunnels onder de Zuidas en opstelsporen 
voor hogesnelheidstreinen.

Informatie-avond OV Saal

(Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad).

Door de ingebruikneming van de Hanzelijn in 2012 zal het aantal treinreizigers fors toenemen op dit traject 
en zullen er aanpassingen moeten komen aan de sporen, viaducten etc. E.e.a. heeft flinke consequenties 
voor het Zuidas gebied.

Een eerste informatie-avond over de sporenuitbreidingen vindt plaats op: donderdag 16 april 2009, 
Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923. Tijdstip: van 18.30 tot 21.00 uur.
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Voor meer informatie over de spooruitbreidingen in de SAAL-corridor. Voor vragen en opmerkingen kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van Prorail nr.: 0900-7767245 (€ 
0,20 per minuut).

Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats. Voor dit hardloopevenement kan iedereen 
zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl

Thomas Open Lunchconcert

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC. Dinsdag 14 april is er een 
optreden van Trio Vitebsk. U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis.

Het concert start om 12.30 uur en duurt een half uur.

Omgevingsmanager

Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 - 2523 671 of 06 - 
april w 15 2009

Thema-avond Langzaam Verkeer Zuidas

Spreker: Govert de With (Fietsersbond).

Datum woensdag 22 april, aanvang 19.30 uur. Locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Hoekzaal.

 Windonderzoek Ravel

Stadsdeel ZuiderAmstel heeft het windonderzoek Ravel op haar site gezet.

Bij een aantal gebouwhoeken treden hogere windsnelheden op dan in het concept uitvoeringsbesluit zijn 
vermeld. Lees verder

 Gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd over Zuidas

De Amsterdamse gemeenteraad is onvoldoende geïnformeerd bij de voorbereiding van de besluitvorming 
over de oprichting van de Zuidas. Dat stelt de Rekenkamer Amsterdam in een gepubliceerd onderzoek. Lees 
het hele rapport en het persbericht.

Opening hotel CitizenM, 

De afgelopen maanden is er op aan de Prinses Irenestraat 30 druk gebouwd aan het hotel CitizenM. Het 
hotel opent op 6 mei dit jaar officieel haar deuren, maar in het weekend van 25 april gaan de deuren al open 
om de direct omwonenden een kijkje te gunnen. Op 25 april bent u tussen 14.30 en 18.00 uur van harte 
welkom. Op 26 april kunt u van 12.00 tot 18.00 uur een kijkje komen nemen. Medewerkers van CitizenM 
zullen u dan rondleiden. 

 Aangevraagde Evenementenvergunning

RAI Haven – Evenement Strand Zuid van 01-05-2009 tot 01-10-2009. Ter inzage tot 30-04-2009.

 Grote financiële problemen bij NS Poort

NS Poort, het vastgoedbedrijf van spoorwegbedrijf NS, kampt met zware financiële problemen. Een eerste 
bezuinigingsronde van 7 miljoen euro heeft NS Poort doorgevoerd maar bleek niet voldoende. 

 Metropoolregio Amsterdam eens over omvangrijk investeringsprogramma

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland 
en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op 9 april j.l. concrete afspraken gemaakt die de regio 
sterker uit de huidige crisis laten komen. Tijdens de eerste conferentie onder de vlag van de metropoolregio 
hebben de bestuurders onder meer afgesproken om tussen 2010 en 2020 100.000 woningen te bouwen. In 
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dezelfde periode moeten 44.000 verouderde woningen worden vervangen. Verder willen de bestuurders fors 
investeren in infrastructuur, werkgelegenheid, natuur en landschap. 

Talk of the town

Dinsdag 21 april is er weer een aflevering van Talk of the Town (licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen). 
Ditmaal is het thema: 'Amsterdam kijkt in de spiegel'. Het programma begint om 18.00 u en zal tot 20.00 u. 
duren. Diverse sprekers van buiten Amsterdam zullen het woord voeren.

Om 17.45 uur is de inloop in het café van Pakhuis de Zwijger. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 
Graag een bevestiging van uw aanwezigheid vóór volgende week maandag 20 april, via mail: 
folkert@cultuurfabriek.nl Cultuurfabriek bv, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam

T +31 (0)20 6 246 380  F +31 (0)20 6 246 364 http://www.cultuurfabriek.nl

 Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats.

Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). Aanmelden kan via 
info@zuidasrun.nl

 Afscheid Myrte Gay Balmaz

Myrte legt per 1 mei a.s. haar functie als projectsecretaris BPZ neer, zij wordt opgevolgd door Theo Smink. 
Myrte verwacht dat het BPZ roerige tijden zal meemaken en wenst iedereen daarom vast sterkte. Zij gaat 
zich voortaan richten op het schrijven van artikelen gecombineerd met het lesgeven aan de Volksuniversiteit 
en aan het Cultuurcentrum van de Vrije Universiteit.

 Omgevingsmanager

Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 – 2523 671 of 06 – 
551 70160.

 april w 16 2009

Interessante Thema-avond langzaamverkeer Zuidas

Op 22 april hield Govert de With (beleidsmedewerker Fietsersbond) een presentatie en voordracht over de 
specifieke situatie van fietsers en voetgangers vooral gericht op Zuidas. Deze categorie verkeer is vaak niet 
integraal opgenomen in verkeersplannen die ontwikkeld worden. De bond bepleit o.a. een autovrije noord-
zuidverbinding over Minerva-as. 

Commissievergadering uitgesteld

De commissievergadering Openbare Orde, Welzijn, Bouwen en Wonen, Zuidas van 7 mei is uitgesteld naar 
woensdag 13 mei 2009. Op de agenda staat o.a. het concept startbesluit Kenniskwartier en de nota van 
beantwoording op de 15 schriftelijke inspraakreacties. 

Dagelijks Bestuur akkoord met uitgangspunten herinrichting oostzijde Europaplein

In de uitgangspunten wordt uitgegaan van een allurevolle inrichting Europaplein/-boulevard. Op basis 
hiervan zal in overleg met belanghebbenden een plan worden gemaakt. Naar verwachting zal rond de 
jaarwisseling 2009-2010 met de herinrichtingwerkzaamheden begonnen kunnen worden. 

Wethouder reageert op rapport rekenkamer

Volgens Rekenkamer Amsterdam heeft het Amsterdamse college de gemeenteraad de afgelopen drie jaar 
onvoldoende voorgelicht over het Zuidas project. Wethouder Van Poelgeest is van mening dat de 
Rekenkamer in haar rapport een belangrijk punt mist.  
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Kapaanvraag VU voor 80 bomen. Lees de actuele stand van zaken  De Bomenstichting zal een zienswijze 
indienen. 

Schoolwerktuinen verhuizen uit Zuidasgebied

De Dr. Almaschoolwerktuin ligt midden in het Zuidasgebied. Wegens de ontwikkelingen kan de tuin daar niet 
blijven. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel heeft de intentie uitgesproken om de schooltuin te 
verplaatsen naar Kalfjeslaan/hoek Amsteldijk. Voor bewoners en belanghebbenden wordt medio mei een 
informatie-avond georganiseerd om de plannen toe te lichten. 

Amsterdam Bright City opent deuren

Dit nieuwe centrum met collegezalen, werkplekken, gecombineerd met een restaurant en moderne 
faciliteiten opent zijn deuren in juni a.s. Adres: Claude Debussylaan 2-8, 1082 MD, telefoon: 6287649, 
Website: http://www.amsterdambrightcity.nl 

Géén financiële problemen NS Spoor

In tegenstelling wat wij vorige week berichtten meldt NS bij monde van Joost Ravoo dat NS een gezond 
financieel bedrijf is en dat men ondanks de crisis dit zo wil houden. De Telegraaf die dit bericht heeft 
gepubliceerd geeft volgens hem een verkeerde voorstelling van zaken. 

Windonderzoek Ravel

Stadsdeel ZuiderAmstel heeft het windonderzoek Ravel op haar site gezet. Bij een aantal gebouwhoeken 
treden hogere windsnelheden op dan in het concept uitvoeringsbesluit zijn vermeld.

Opening hotel CitizenM

De afgelopen maanden is er op aan de Prinses Irenestraat 30 druk gebouwd aan het hotel CitizenM. Het 
hotel opent op 6 mei dit jaar officieel haar deuren, maar in het weekend van 25 april gaan de deuren al open 
om de direct omwonenden een kijkje te gunnen. Op 25 april bent u tussen 14.30 en 18.00 uur van harte 
welkom. Op 26 april kunt u van 12.00 tot 18.00 uur een kijkje komen nemen. Medewerkers van CitizenM 
zullen u dan rondleiden.

 Zuidas Amsterdam onderzoekt nieuwe wegen private betrokkenheid

Het Rijk en de gemeente Amsterdam beëindigen het veilingproces van aandelen in de op te richten 
Zuidasonderneming. Men verwacht dat private partijen niet meer zullen bieden op de businesscase. 
Daarmee is het Dokmodel nog niet van de baan en blijft private betrokkenheid van belang. 
Rijksvertegenwoordiger Jan Willem Oosterwijk verkent alternatieven.

 Zuidas Run op 26 april

Op 26 april 2009 vindt de eerste editie van de Zuidas Run plaats.

http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=13210

Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). Aanmelden kan via 
info@zuidasrun.nl

 Thomas Open Lunchconcert 28 april 2009

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC. Er worden werken gespeeld 
van J.S. Bastian Bach (1685-1750) uit en  Maurice Ravel (1875-1937) . Takashi Yoshimatsu (*1953) Fuzzy 
Bird Sonata voor altsaxofoon en piano (1991).  Michal Grycko - saxofoon, Aleksandra Iwanicka - piano.U 
bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en 
duurt een half uur.

 Omgevingsmanager

Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 - 2523 671 of 06 - 
551 70160.
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Rekenkamer bij BPZ

Op 27 mei geeft de directeur van de Rekenkamer Amsterdam (de heer Eiff) een presentatie en toelichting  
op het rapport van de Rekenkamer over de karige informatieverschaffing van de Gemeente Amsterdam over 
Zuidas richting gemeenteraad. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Locatie: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. 

Zie het persbericht over het verschijnen van het rapport. Hoe denkt de verantwoordelijke wethouder erover.

Jaarverslag 2008 ARS

Half april is het jaarverslag over 2008 uitgebracht. U vindt hierin een beknopt overzicht van de inhoud van de 
adviezen uit 2008. Ook kunt u lezen wat het gemeentebestuur met deze adviezen heeft gedaan. Ook Zuidas 
wordt hierin met name genoemd. Wanneer u het Jaarverslag 2008 wilt ontvangen, neemt u dan contact op 
met het secretariaat (5522720), hier kunt u het verslag ook downloaden.Commissievergadering

De commissievergadering Openbare Orde, Welzijn, Bouwen en Wonen, Zuidas 13 mei 2009. Op de agenda 
staat o.a. het concept startbesluit Kenniskwartier en de nota van beantwoording op de 15 schriftelijke 
inspraakreacties. Stukken zijn hier te vinden. 

RABO eist winst Zuidastoren op

RABO Vastgoedgroep weigert de winst op de Symphonytoren aan de Zuidas te delen met de Amsterdamse 
projectontwikkelaar Trimp & Van Tartwijk. Eerder verbrak RABO al de relatie met het bedrijf, dat verdacht 
wordt van fraude. Het onfrisse vervolg. 

Zuidasrun succesvol

Zo'n 2100 werknemers, van op de Zuidas gevestigde bedrijven, renden zondag 26 april met elkaar voor het 
goede doel. Naast een 16 kilometer run was er ook een 6 kilometer loop en een kidsrun van 1 kilometer.  
Aan deze laatste run namen ruim 100 kinderen deel. Accenture organiseerde met steun van 14 
partnerorganisaties de eerste editie van dit Zuidas evenement, met als doel mensen en organisaties op de 
Zuidas bij elkaar te brengen. De opbrengst van ondermeer de inschrijfgelden zijn gegaan naar het Ronald 
McDonald Centre Only Friends. De Zuidas renners liepen maar liefst 30.000 euro bij elkaar voor dit doel. 
Kortom: een geslaagd evenement waarmee de Zuidas letterlijk in beweging werd gebracht. Na afloop werd 
al druk gesproken over de tweede editie volgend jaar. Bekijk ook de reportage van AT5 TV.  

Zuideramstel gaat werken volgens Puccinimethode

Het dagelijks bestuur van Zuideramstel is akkoord gegaan met de invoering van de Puccinimethode voor de 
inrichting van de openbare ruimte.

Thomas Open Lunchconcert 12 mei 2009

WAVE Nina de Waal, viool, Anne-Marie Volten, viool, vertolkt worden composities van W.A. Mozart en Miklós 
Kózsa. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC

U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en 
duurt een half uur.

 Omgevingsmanager

Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 – 2523 671 of 06 – 
551 70160.
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Rekenkamer bij BPZ

Op 27 mei geeft de directeur van de Rekenkamer Amsterdam (de heer Eiff) een presentatie en toelichting  
op het rapport van de Rekenkamer over de karige informatieverschaffing van de Gemeente Amsterdam over 
Zuidas richting gemeenteraad. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Locatie: MFC 
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Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Zie het persbericht over het 
verschijnen van het rapport. Hoe denkt de verantwoordelijke wethouder erover.

 Directeur Dienst Zuidas treedt af

Jan Stoutenbeek, directeur van de dienst Zuidas, heeft besloten af te treden per 1 augustus a.s. 
Stoutenbeek heeft aangegeven, na zich meer dan tien jaar bezig te hebben gehouden met de ontwikkeling 
van de Zuidas, een andere passende functie te ambiëren binnen de gemeente Amsterdam. Recente 
ontwikkelingen rondom het Dokmodel vormen de concrete aanleiding. Lees het Paroolartikel.

 Bovengrondse tunnel splijt Zuidas

De commissie Oosterwijk stelt in het nog vertrouwelijke eindrapport “Zuidas-Dok Boven water” dat het 
ondergronds brengen van de infrastructuur aan de prestigieuze Zuidas “onhaalbaar” is. Een bovengronds 
dijklichaam is goedkoper.

 Alternatieve Zuidas levert 230 miljoen op

De promotors van de Zuidas moeten zich niet doodstaren op het dokmodel. Bureau RIGO ziet goedkopere 
alternatieven die voor Amsterdam geld vrijmaken om versneld de verbinding met Almere te verbeteren.  

Convenant CitizenM ondertekend

Op 25 april jl is het convenant "Verbinding tussen buurt en hotel" rond de komst van het hotel aan de Prinses 
Irenestraat door hotel CitizenM, stadsdeel Zuideramstel, Verenigingen van Eigenaars, de Thomaskerk, de 
Vereniging en  de overige bewoners ondertekend.

 Bomenstichting dient zienswijze in

De Bomenstichting Amsterdam heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het kappen van 80 bomen op het VU-
terrein. 

Stadsdeelraadsvergaderingen op 19 en 26 mei

Deze maand zal de Stadsdeelraad het concept-startbesluit Kenniskwartier ( waarschijnlijk op 26 mei)  
vaststellen. Het bewonersplatform heeft ingesproken in de commissievergadering van 13 mei. De tekst kunt 
u vinden op onze website

Masterplan voorzieningen Zuidas

Het db Zuideramstel heeft op 28 april besloten de bestuursopdracht te geven om te komen tot een shortlist 
van gewenste voorzieningen waarvoor de belangrijkste input geleverd wordt door het monitoren van de 
(tijdelijke) bewoners en dagelijkse bezoekers van Zuidas ( DIV nr.09.04428)

 Openbaar Vervoer in de zomer

In verband met werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn rond station Zuid zal metro 51 niet rijden van 
maandag 6 juli tot en met zondag 23 augustus. .

 Jaarverslag 2008 ARS

 Half april is het jaarverslag over 2008 uitgebracht. U vindt hierin een beknopt overzicht van de inhoud van 
de adviezen uit 2008. Ook kunt u lezen wat het gemeentebestuur met deze adviezen heeft gedaan. Ook 
Zuidas wordt hierin met name genoemd. Wanneer u het Jaarverslag 2008 wilt ontvangen, neemt u dan 
contact op met het secretariaat (5522720), het verslag kunt u  ook downloaden door op contact te klikken.

RABO eist winst Zuidastoren op

RABO Vastgoedgroep weigert de winst op de Symphonytoren aan de Zuidas te delen met de Amsterdamse 
projectontwikkelaar Trimp & Van Tartwijk. Eerder verbrak RABO al de relatie met het bedrijf, dat verdacht 
wordt van fraude. Het vervolg. 
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Zuideramstel gaat werken volgens Puccinimethode

Het dagelijks bestuur van Zuideramstel is akkoord gegaan met de invoering van de Puccinimethode voor de 
inrichting van de openbare ruimte.

Omgevingsmanager

Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 – 2523 671 of 06 – 
551 70160.

mei w 19 2009

Rekenkamer niet bij BPZ

Woensdagavond 27 mei was er een zaal vol mensen in het Multifunctioneel Centrum, maar de directeur van 
de Rekenkamer die het rapport “Ontwikkeling van de Zuidas” zou toelichten was er niet. Er bleek sprake van 
een overdrachtsprobleem bij de Rekenkamer intern, waarvoor welgemeende excuses zijn aangeboden. De 
Rekenkamer zal haar presentatie op de volgende BPZ bijeenkomst die gepland staat op 24 juni, alsnog voor 
het voetlicht brengen.

Commissievergaderingen Stadsdeel Zuideramstel

Op dinsdagavond 2 juni zal het referentiemodel voor de ontwikkelingen van het verkeer in de vergadering 
van commissie  besproken worden. Het ligt ter inzage bij de griffie. 

Donderdagavond 4 juni komt het startbesluit Strawinsky in de commissievergadering aan de orde. Voor de 
stukken. 

 Tijdens de commissievergaderingen kan worden ingesproken; aanmelding 24 uur van te voren bij de griffie.       

 Stadsdeelraad : De VU-Hortus moet blijven.

In de vergadering van de Stadsdeelraad op 26 mei is besloten in de brief aan B &W met betrekking tot het 
startbesluit Kenniskwartier op te nemen dat de Hortus moet blijven. 

Het startbesluit is met enkele opmerkingen vastgesteld. 

Lift Lijn 5, Station Zuid, eindelijk in gebruik

Navraag bij het Projectbureau leerde ons dat de lift in principe gerepareerd is, echter volgende week nog 
door het Liftinstituut getest moet worden zodat hij de week daarna (12 juni) weer in gebruik genomen kan 
worden.

 College akkoord met nieuw plan voor deel van de Zuidas

Het college van B&W heeft ingestemd met het Uitvoeringsbesluit Ravel, een nieuw deelgebied van de 
Zuidas. In dit deel van de Zuidas komen ongeveer 880 woningen (waarvan 30% goedkoop), kantoren, 
internationaal onderwijs, horeca, een hotel en winkels in het topsegment. Het plan is gemaakt door Zuidas 
Amsterdam in samenwerking met het Deense architectenbureau HLA. 

Zie ook:  'Bovengrondse tunnel Zuidas is ramp' (Het Parool, 20 mei 2009) Zie ook het Cobouwartikel

. Testprojecten trekken bouw Amsterdam vlot

Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten willen met kleine testprojecten proberen om de stagnerende bouw 
in Amsterdam vlot te trekken. Wethouder Maarten van Poelgeest is in overleg met vastgoedbeheerder 
Amvest voor een kleinschalige uitvoering van een deel van het Gershwin-project aan de Zuidas. In de 
huidige economische situatie herbezint Amvest zich op het complete project. In de oorspronkelijke plannen 
staan 1500 woningen in een van de deelprojecten van Gershwin. Die bouw zou de komende anderhalf jaren 
moeten worden uitgevoerd. Directeur Wienke Bodewes wil de realisatie nu faseren. "Dat komt erop neer dat 
we waarschijnlijk zo'n 150 tot 200 woningen alvast gaan bouwen, om te kijken of er markt voor is. Als dat 
goed gaat, bouwen we verder." Volgens Van Poelgeest is die informatie voor de ontwikkeling van woningen 
op de Zuidas nu belangrijk. "Het kan ook andere marktpartijen een idee geven hoe de markt er 
voorstaat." (Cobouw, 23 mei 2009).
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FD lezer zegt: “Investeer nu in Zuidas” 

Naar aanleiding van de nieuwe en minder kostbare plannen voor aanleg van spoor en snelweg aan de 
Zuidas organiseerde het Financiële Dagblad vorige week een online peiling. 1168 krantenlezers gaven hun 
mening op de stelling

'Hou toch op met de Zuidas in Amsterdam':

- 38% zegt nee, investeer nu fors in toekomstig centrum

- 19% zegt nee, gewoon rustig doorgaan en hopen op betere tijden 

- 24% zegt ja, Nederland is te klein voor groot financieel centrum

- 19% zegt ja, plan wordt steeds meer uitgekleed vanwege kosten

Zie ook de uitslag in de krant van afgelopen zaterdag.  

 Aanvraag garagevergunning Peter Schatstraat 4 (Symphonie) Er is een vergunning aangevraagd bij 
stadsdeel Zuideramstel voor een garage van 17.000 m2 .

Het dossier GAR/ 0401/09 ligt ter inzage van 21 mei tot 2 juli 2009.

Bezwaarschriften tegen kapvergunning 226 bomen Beatrixpark grotendeels ongegrond verklaard

Bij besluit van 13 mei 2009 hebben B en W van Amsterdam de

bezwaarschriften tegen de kapvergunning van 13 augustus 2008 (kappen van 226 bomen in het Beatrixpark) 
gegrond verklaard t.a.v. de bomen met de nummers 115 t/m 118 (bij Restaurant As) en voor het overige 
ongegrond verklaard.

Bezwaarschrift Ernst & Young ongegrond verklaard 

Het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor de naamsaanduiding

Ernst & Young op het gebouw aan de Antonio Vivaldistraat 150 is bij

besluit van 13 mei 2009 door B en W van Amsterdam ongegrond verklaard.

Uw postcodegebied in uw mailbox

Zuideramstel is aangesloten op Overheid.nl. Dit houdt in dat bewoners en bedrijven via een zogenaamd e-
mail alert wekelijks op de hoogte kunnen worden gehouden van aangevraagde en verleende vergunningen 
in hun postcodegebied.

Open dag Noord/Zuidlijn zaterdag 6 juni

Op zaterdag 6 juni kan het publiek een kijkje komen nemen achter de hekken op de bouwplaatsen van de 
Noord/Zuidlijn in Amsterdam. 

Amsterdam in kaart

Amsterdammers kunnen met een kaart op zoek naar biodiversiteit in en om de stad. De kaart is gemaakt 
vanwege de internationale dag van de Biodiversiteit aanstaande vrijdag. De biodiversiteitskaart met 
voorbeelden van biodiversiteit in de stad is bijgevoegd en is ook geplaatst op www.dro.amsterdam.nl. Op 
deze site staat uitgebreide uitleg over de plekken op de kaart. Amsterdam heeft karakteristieke 
natuurwaarden die zij wil beschermen. (Trouw, 20 mei 2009)

Zie ook: Amsterdams leven op biodiversiteitskaart (Persbericht gemeente Amsterdam, 20 mei 2009)
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DB-cafés in juni

In juni organiseert stadsdeel Zuideramstel weer drie DB-cafés. Het dagelijks bestuur nodigt u, bewoners van 
stadsdeel Zuideramstel, hiervoor van harte uit. Er zijn drie bijeenkomsten, één voor elke wijk. Tijdens deze 
bijeenkomst gaan de portefeuillehouders in op de onderwerpen uit het ‘Contract met de Burger 2009’ en op 
de komende fusie met Oud-Zuid. Ook is er ruimte om met het dagelijks bestuur te praten over deze 
onderwerpen.

Buitenveldert: 10 juni. Multifunctioneel Centrum (MFC), A.J. Ernststraat 112. Inloop vanaf 17.00 uur. 
Aanvang 17.30 uur. Prinses Irenebuurt: 16 juni. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanvang 19.30 uur.Rivierenbuurt: 22 juni. Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923. 
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30. 

Naar Badhoevedorp en Schiphol

De metro/sneltram van Amsterdam moet worden doorgetrokken vanaf Amsterdam-Zuidoost via Sloten naar 
Badhoevedorp, het nieuwe bedrijventerrein bij Badhoevedorp-Zuid, Schiphol en Beukenhorst bij Hoofddorp. 
Dat is de inzet van de provincie Noord-Holland in de plannenmakerij voor een beter openbaar vervoer 
tussen Schiphol, Amsterdam en Lelystad. Een hoogwaardige verbinding is volgens het provinciebestuur 
nodig om te voorkomen dat de Schipholregio verder verstopt. (Haarlems Dagblad, 26 mei 2009)

juni w 20 2009

Van den Berg vertegenwoordigt Rijk bij Zuidas

De voorzitter van het college van bestuur van de TU in Delft, Dirk Jan van den Berg, is de nieuwe 
vertegenwoordiger namens het Rijk voor het prestigieuze Zuidasproject in Amsterdam. Hij moet op verzoek 
van het kabinet haalbare varianten in kaart brengen voor het miljardenproject.

 Zie ook het VROM persbericht. 

Bijeenkomst herinrichting Europaplein

Op 15 juni a.s. vindt er een participatiebijeenkomst plaats over de

herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein.

Startbesluit Strawinsky in raadscommissie

4 juni  Aanvang 20.00 uur.Vaststelling in de Stadsdeelraad: 23 juni.

Filosofie op de Zuidas 

woensdag 17 juni 2009, 16:00 uur

Onderstromen van de actualiteit

Onder de titel De kredietcrisis: een hypotheek op de toekomst trapt VU-filosoof Ad Verbrugge een nieuwe 
serie activiteiten af in samenwerking met Amsterdam Bright City en de Faculteit Wijsbegeerte VU. Iedere 
maand een filosofische discussie over wetenschap en maatschappij.

Amsterdam, Zuidas - Het Grand Café , Claude Debussylaan 2-8

Trimp & van Tartwijk verliest kort geding

Onderaannemer Trimp & van Tartwijk heeft een kort geding tegen Rabo Vastgoedgroep verloren. Het bedrijf 
eiste dat RABO Vastgoedgroep betalingen zou verrichten voor een project aan de Amsterdamse Zuidas. 

Metro gaat op 27 augustus over op ov-chipkaart

Per 27 augustus verdwijnt de strippenkaart uit de Amsterdamse metro.

Geen metro's naar Zuid
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In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen 
metro's tussen de stations Duivendrecht en Zuid. 

Inspraak OV Amsterdam

Op dit moment verzorgt het GVB het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. De vergunning daarvoor 
loopt tot eind 2011. Voor de nieuwe vergunning wordt een Programma van Eisen opgesteld. U kunt tot en 
met 20 juni 2009 uw inspraakreactie geven op het ontwerp Programma van Eisen. Bouw mee aan (nog) 
beter OV 

Lift Lijn 5, Station Zuid, gelukkig 12 juni weer in gebruik

Navraag bij het Projectbureau leerde ons dat de lift in principe gerepareerd is, echter deze week nog door 
het Liftinstituut getest moet worden zodat hij de week daarna weer in gebruik genomen kan worden. 

 Open dag Noord/Zuidlijn zaterdag 6 juni

Op zaterdag 6 juni kan het publiek een kijkje komen nemen achter de hekken op de bouwplaatsen van de 
Noord/Zuidlijn in Amsterdam, ook op het Europaplein.

De commissie Veerman heeft geadviseerd de lijn af te bouwen.

 Inspraak De Mirandastrook

Het afgelopen jaar heeft stadsdeel Zuideramstel gewerkt aan een nieuw

Projectbesluit voor het gebied De Mirandastrook. Het Projectbesluit is een stedenbouwkundige studie en 
geeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting en invulling van het terrein, inclusief de 
aansluiting op de omgeving.

Bekendmakingen uit uw postcodegebied in uw mailbox

Zuideramstel is aangesloten op Overheid.nl. Dit houdt in dat bewoners en bedrijven via een zogenaamd e-
mailalert wekelijks op de hoogte kunnen worden gehouden van aangevraagde en verleende vergunningen in 
hun postcodegebied.

Wat heeft de burger aan de WOB?

Seminar over de ten uitvoerlegging van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Locatie: “Vrijburg”, 
Diepenbrockstraat 46, 1077 WE Amsterdam. Tijdstip: Vrijdag 12 juni van 13.00 tot 17.00 uur.Toegang gratis, 
aanmelding gewenst tel: 020-6620389, e-mail: d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

 AMvB Ruimte: Kabinet legt ruimtelijk beleid vast

De Ministerraad heeft vrijdag 29 mei op voorstel van minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu 
ingestemd met het ontwerp voor de Amvb Ruimte. Deze Algemene maatregel van bestuur bevat alle 
ruimtelijke beleidskaders van het Rijk en vormt het sluitstuk van rijkszijde van het nieuwe stelsel van 
ruimtelijke ordening, zoals dat vorig jaar met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking is 
getreden. De rijksbelangen zullen nu veel directer doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit 
moet leiden tot snellere besluitvorming en minder bestuurlijke drukte. (Persbericht ministerie VROM)
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Zuidas-Dok boven water

In de periode tussen 1 januari – medio april 2009 heeft Jan Willem Oosterwijk de rol vervuld van 
rijksvertegenwoordiger. Zijn opdracht was om in enkele maanden te verkennen onder welke
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condities het project Zuidas-Dok haalbaar is. Lees de eindrapportage.

Lees ook de brief van minister Cramer aan de 2e Kamer over dit onderwerp. Idem brief van Wethouder van 
Poelgeest aan de Gemeenteraad.

Bijeenkomst herinrichting Europaplein

Op 15 juni a.s. vindt er een participatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van het oostelijk deel van het 
Europaplein. 

Filosofie op de Zuidas 

woensdag 17 juni 2009, 16:00 uur

Onderstromen van de actualiteit

Onder de titel De kredietcrisis: een hypotheek op de toekomst trapt VU-filosoof Ad Verbrugge een nieuwe 
serie activiteiten af in samenwerking met Amsterdam Bright City en de Faculteit Wijsbegeerte VU. Iedere 
maand een filosofische discussie over wetenschap en maatschappij. Amsterdam, Zuidas - Het Grand Café , 
Claude Debussylaan 2-8. Voor meer informatie. 

Datumwijziging raadscommissievergadering Ravel

I.p.v. 17 juni a.s. vindt bespreking van het uitvoeringsbesluit Ravel plaats in de openbare 
raadscommissievergadering voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van donderdag 18 juni a.s. Aanvang 
19.30 uur in het Stadhuis, Rooszaal 0239. Voornemen tot inspreken kan tot 24 uur vóór aanvang van de 
vergadering via de website van de gemeente() of telefonisch bij de commissiegriffier (020-5522224).

Bewoners Irenebuurt aan de rand van hun incasseringsvermogen

Op donderdag avond 4 juni heeft de raadscommissie RO van stadsdeel Zuideramstel  vergaderd over het 
plan Strawinsky. Dit houdt in: verlaging Strawinskylaan (daarmee verdwijnen huidige veilige 
fietsonderdoorgangen); hoogbouw kantoren en woningen aan de noordzijde en het graven van de 
Irenegracht naast de Irenestraat. Buurtbewoners waren massaal aanwezig. Er waren twintig insprekers.  Op 
23 juni om 20.00 uur volgt de behandeling en vaststelling in de stadsdeelraadvergadering.

Project: ITO-TOREN

Zelfs in een modern kantoorgebouw als de ITO-toren kan veel energie worden bespaard.

Commissie Veerman presenteerde regels voor het omgaan met bewoners

Opgesteld n.a.v. het rapport over de Noord-Zuidlijn maar ook heel geschikt voor Zuidas.

 Lift Lijn 5, Station Zuid, gelukkig 12 juni weer in gebruik

Navraag bij het Projectbureau leerde ons dat de lift in principe gerepareerd is, echter deze week nog door 
het Liftinstituut getest moet worden zodat hij de week daarna weer in gebruik genomen kan worden. 

 

Geen metro's naar Zuid

In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen 
metro's tussen de stations Duivendrecht en Zuid. 

Metro gaat op 27 augustus over op ov-chipkaart

Per 27 augustus verdwijnt de strippenkaart uit de Amsterdamse metro.

Inspraak OV Amsterdam
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Op dit moment verzorgt het GVB het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. De vergunning daarvoor 
loopt tot eind 2011. Voor de nieuwe vergunning wordt een Programma van Eisen opgesteld. U kunt tot en 
met 20 juni 2009 uw inspraakreactie geven op het ontwerp Programma van Eisen. Bouw mee aan (nog) 
beter OV. 
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Rekenkamer alsnog bij BPZ

Op 24 juni vindt dan toch de presentatie plaats van de heer Eiff over de informatievoorziening van het 
college van B.& W. aan de Gemeenteraad. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tijdstip 19.30 uur. 

Startbesluit Strawinsky

De stadsdeelraad Zuideramstel zal in haar vergadering van 23 juni a.s. , aanvang 20.00 uur het startbesluit 
Strawinsky en de brief aan het College van B & W  vaststellen.

Plaats:  Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923 Adviesbrief  Adviesbrief aan college 
B&W startbesluit Strawinsky 

Raadsvoorstel Startbesluit Startbesluit Strawinsky

Startbesluit Startbesluit Strawinsky

Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft al in een persbericht aangegeven dat verlaging van de 
Strawinskylaan vooralsnog niet zou moeten geschieden. “Zolang er geen duidelijkheid is over het dokmodel, 
gaan we niet akkoord met de verlaging”, aldus stadsdeelvoorzitter Duco Adema.  Maar de Stadsdeelraad 
beslist. 

Inspraakavond openbare ruimten Kop Zuidas

Zuidas Amsterdam nodigt bewoners en gebruikers van Kop Zuidas uit voor een inspraak- en 
informatiebijeenkomst. Tijdens de inspraakbijeenkomst van 19.15 uur tot 20.45 uur krijgt u een toelichting 
op de welstandscriteria en de openbare ruimten in het gebied. Deze staan beschreven in 
het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas. Naar aanleiding van de presentatie kunt u vragen stellen, welke zo goed 
mogelijk direct worden beantwoord.

Van 21.00 tot 22.00 uur bent u vervolgens van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het 
ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. U kunt de plannen inzien en vragen stellen. Deze bijeenkomst is 
informatief van aard, er is geen gelegenheid om formeel zienswijzen in te dienen. Tijdens de bijeenkomst 
wordt aangegeven hoe de formele ter inzage legging wordt georganiseerd. Datum: 29 juni, plaats: Centrale 
hal Stadsdeelkantoor Zuideramstel. Zie ook de nieuwsbrief 

Omstreden hoofdkantoor James Hardie vertrekt

Amsterdam raakt één van zijn meest omstreden buitenlandse hoofdkantoren aan Zuidas kwijt. Het 
Australische bouwmaterialenbedrijf James Hardie wil naar Ierland verhuizen. 

Joops theater middelpunt Kop Zuidas

Het theater van Joop van den Ende moet de icoon van het Kop Zuidasgebied worden, aan een nieuw 
theaterplein. Hiernaast bestaan er plannen voor een hotel en een dansschool. Vorige week heeft de 
rechtbank de bouwvergunning voor de parkeerkelder vernietigd met de motivering dat de "ruimtelijke 
onderbouwing" uitgaat van een parkeerkelder voor het theater en de gemeente nu stelt dat het ook een 
zelfstandige parkeerkelder kan zijn. Lees meer in het weblog van de Mirandabuurt. 

Toekomst Buitenveldert

Stadsdeelvoorzitter Duco Adema opent vrijdag 19 juni om 11 uur in het MFC een tentoonstelling : 
Buitenveldert in Balans. 

Ontvangen bouwaanvraag
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Terrein Gustav Mahlerplein/ George Gershwinlaan – W01/0535-2009, bouwen in afwijking van verleende 
vergunning W01/0373-2007, t.w: wijzigen indeling woontoren. 

Oase aan de Zuidas wint landschapsprijs 2009 provincie Noord-Holland

Voor het plan 'Oase aan de Zuidas' heeft de vereniging "De Oeverlanden Blijven" een prijs van €5.000,- 
gewonnen, om het streven te ondersteunen helder en levend water in het gebied te bevorderen. Door de 
niveauverschillen die hier bestaan kan op verschillende plaatsen stromend water zichtbaar gemaakt worden, 
waar dat nu veelal ongezien plaatsvindt in buizen ondergronds. Tevens wil men het water gezonder krijgen 
door voedingsstoffen die nu in te grote mate in het water zitten, door helofytenfilters te leiden, dan wel 
oeverbeschoeiing vervangen door oever- of waterplanten die ook een zuiverende werking hebben. 

Thomas Open Lunchconcert 23 juni 2009

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC Francis van Broekhuizen, sopraan, 
Femke de Graaf, piano: " lente, liefde en lol !! "

U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en 
duurt een half uur.

Het eerste concert in het nieuwe seizoen vindt plaats op dinsdag 15 september 2009. Dan treden voor u op 
Arco Mandemaker, tenor, en Jelger Blanken, piano. 

VU-orkest op Zuidas

Maandag 6 juli zal het VU-orkest op initiatief van Amsterdam Bright City een buitencencert verzorgen op het 
Gustav Mahlerplein. Aaanvang: 17.00 uur. 

Geen metro's naar Zuid

In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen 
metro's tussen de stations Duivendrecht en Zuid.

jul/jun w 23

Rekenkamer bij BPZ

Op 24 juni vond de presentatie plaats m.b.t. de informatievoorziening van het college van B.& W. aan de 
Gemeenteraad betreffende Zuidas. De heer Eiff (directeur) en de heer Visser presenteerden een duidelijke 
toelichting op het rapport. Zie voor het gehele rapport de website van de Rekenkamer Amsterdam en 
Zaandam. De discussie na de pauze was interessant en van inhoudelijk hoog niveau.

Amsterdam houdt vast aan dokmodel voor Zuidas

De gemeente Amsterdam houdt vast aan de realisatie van het dok aan de Zuidas. Dat heeft wethouder 
Maarten van Poelgeest verklaard in een interview met PropertyTV.

Inspraakavond openbare ruimten Kop Zuidas

Zuidas Amsterdam nodigt bewoners en gebruikers van Kop Zuidas uit voor een inspraak- en 
informatiebijeenkomst. Tijdens de inspraakbijeenkomst van 19.15 uur tot 20.45 uur krijgt u een toelichting 
op de welstandscriteria en de openbare ruimten in het gebied. Deze staan beschreven in 
het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas. Naar aanleiding van de presentatie kunt u vragen stellen, welke zo goed 
mogelijk direct worden beantwoord.

Van 21.00 tot 22.00 uur bent u vervolgens van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het 
ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. U kunt de plannen inzien en vragen stellen. Deze bijeenkomst is 
informatief van aard, er is geen gelegenheid om formeel zienswijzen in te dienen. Tijdens de bijeenkomst 
wordt aangegeven hoe de formele ter inzage legging wordt georganiseerd. 
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Datum: 29 juni, plaats: Centrale hal Stadsdeelkantoor Zuideramstel

Zie ook de nieuwsbrief 

'Narcisme troef op Zuidas'

De wereldberoemde stadsvisionair Charles Landry trekt een enigszins vies gezicht als de Amsterdamse 
Zuidas ter sprake komt. "Stel je voor dat het zakendistrict door vrouwen was ontworpen, dan zou het daar 
heel anders uitzien. Het helpt steden echt niet dat de meeste architecten mannen zijn", verzucht de Brit in de 
Telegraaf van 18 juni .

Aanleg extra sporen vertraagd

De aanleg van extra spoorbanen tussen Almere, Amsterdam en Schiphol loopt jaren vertraging op. Rond 
station Amsterdam Zuid zit het grootste struikelblok. 

Halveren metrolijn 51 onbegrijpelijk

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel heeft zich uitgesproken tegen de halvering van het traject 
van metrolijn 51, beter bekend als de

Amstelveenlijn. Lijn 51 onderhoudt momenteel een verbinding tussen het Centraal Station en Amstelveen. 
Het voornemen is de sneltram niet verder te laten rijden dan de Spaklerweg. De reden is dat de 
verschillende metro’s dan niet door dezelfde metrobuis hoeven rijden. Zie  

Verzet lijkt te helpen: Sneltram 51 blijft op CS

Metro 51 blijft doorrijden tot CS, tenzij dat tot onveilige situaties in de metrobuis leidt. Ook wordt de minimale 
frequentie voor metrolijnen 53 en 54 (Gein en Gaasperplas) aangescherpt. 

Geen metro's naar Zuid

In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen 
metro's tussen de stations Duivendrecht en Zuid. Zie ook

VU-orkest op Zuidas

Maandag 6 juli zal het VU-orkest op initiatief van Amsterdam Bright City een buitencencert verzorgen op het 
Gustav Mahlerplein. Aaanvang: 17.00 uur

juli w 24 2009

Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas

Op 29 juni werd informatie gegeven in het Stadsdeelkantoor over het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. 
Tot 30 juli is het mogelijk hierover een zienswijze in te dienen bij de Gemeenteraad te Amsterdam. Het 
conceptbestemmingsplan is hier te vinden (voorontwerp). Het volledige ontwerpbestemmingsplan is in te 
zien in het Stadsdeelkantoor maar ook bij het BPZ secretariaat. Het college van B&W heeft inmiddels al 
ingestemd met dit ontwerpbestemmingsplan.

Regeling Risicovolle Projecten Zuidas

Het college heeft ingestemd met het van toepassing verklaren van de Regeling Risicovolle Projecten op het 
project Zuidas. Vooralsnog is de gebiedsontwikkeling binnen de Zuidas voor rekening en risico van de 
gemeente door de dienst Zuidas Amsterdam. In de flanken van het gebied zijn diverse deelprojecten in 
uitvoering. Sinds 1 januari 2009 is de dienst Zuidas Amsterdam verantwoordelijk voor alle Zuidas-
deelprojecten. De Rekenkamer Amsterdam heeft aanbevolen dat het project Zuidas alsnog onder de 
Regeling Risicovolle Projecten ondergebracht zou moeten worden. Het college heeft deze aanbeveling 
overgenomen. De regeling houdt onder meer in dat de directeur Zuidas Amsterdam periodiek over de 
voortgang van het project aan het college rapporteert.
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Ontwerpbesluit 26-06-2009 Amstelveenseweg/de Boelelaan te Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat de Vrije Universiteit Medisch Centrum een 
vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Grondwaterwet ten behoeve van nieuwbouw met 
parkeergarage locatie hoek Amstelveenseweg/de Boelelaan te Amsterdam.  

Samenwerkingsovereenkomst Kenniskwartier Zuidas

Wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) en de voorzitter van het College 
van Bestuur van de VU, René Smit, hebben op donderdag 2 juli de samenwerkingsovereen-komst over het 
Kenniskwartier aan de Zuidas ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over 
onder meer het ruilen van grond tussen de gemeente en de VU waardoor het mengen van wonen, werken 
en leren mogelijk wordt. 

Ook meer leegstand kantoren in Zuidas

Het opnameniveau van kantoorruimte in  Amsterdam is in eerste helft van 2009 met ruim 35% gedaald ten 
opzichte van het eerste halfjaar van 2008.

 Stadsregio Amsterdam: Nieuwe fase voor ombouw Amstelveenlijn tot metro

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het 
ombouwen van de Amstelveenlijn (lijn 51) tot een volwaardige metro die aansluit op de Noord/Zuidlijn. 
(Persbericht Stadsregio Amsterdam, 25 juni 2009).

Verzet lijkt te helpen: Sneltram 51 blijft op CS

Metro 51 blijft doorrijden tot CS, tenzij dat tot onveilige situaties in de metrobuis leidt. Ook wordt de minimale 
frequentie voor metrolijnen 53 en 54 (Gein en Gaasperplas) aangescherpt.

Geen metro's naar Zuid

In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen 
metro's tussen de stations Duivendrecht en Zuid. Zie ook

VU-orkest op Zuidas

Maandag 6 juli zal het VU-orkest op initiatief van Amsterdam Bright City een buitencencert verzorgen op het 
Gustav Mahlerplein. Aaanvang: 17.00 uur

Reces weekberichten.

De weekberichten zullen in de maanden juli en augustus niet wekelijks verstuurd worden. Als er aanleiding 
toe is, zal een extra weekbericht in het zomerreces worden verspreid.

Het volgende weekbericht is er weer op 27 augustus 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 9 september.

aug w 25 2009

Nieuwe VU-gebouwen aan Zuidas Amsterdam

De Vrije Universiteit (VU) bouwt nieuwe onderwijsgebouwen aan de Amsterdam Zuidas. Ook krijgt de 
universiteitscampus door toevoeging van woningen, kantoren en andere voorzieningen een open karakter. 
De bouwplannen zijn mogelijk door een complexe grondruil met de gemeente. Daarover hebben gemeente 
en universiteitsbestuur onlangs een overeenkomst afgesloten. De VU kampt volgens bestuursvoorzitter Smit 
met ernstige ruimtenood. De universiteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en hij verwacht dat deze groei 
zich de komende jaren continueert. (Cobouw, 3 juli 2009, Alleen voor abonnees)
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Zie ook: Samenwerkingsovereenkomst Gemeente en VU over Zuidas: integratie van universiteit en stad op 
de Zuidas weer stap dichterbij (Persbericht gemeente Amsterdam, 2 juli 2009)

Toch nieuw kantoor Akzo

De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Akzo Nobel aan de Beethovenstraat gaat toch door.

Beeldenroute in Amsterdam-Zuid

Arnhem heeft Sonsbeek, er is Den Haag Sculptuur, en Amsterdam krijgt nu ook zijn beeldententoonstelling 
in de openlucht: ArtZuid 09.

Sobere Zuidas scheelt honderden miljoenen

Het afblazen van het 'dokmodel' voor de Zuidas kan Amsterdam honderden miljoenen euro's opleveren.

Resterende bouw vooral aan stadsrand

Van de vierduizend woningen die tot eind volgens jaar in Amsterdam in aanbouw genomen moeten worden, 
staan de meeste aan de rand van de stad.

College akkoord met Uitvoeringsbesluit Ravel

Het college van B&W heeft ingestemd met het Uitvoeringsbesluit Ravel. In dit nieuw te ontwikkelen 
deelgebied van Zuidas komen ongeveer 880 woningen (waarvan 30% in het goedkope segment).

Lees meer 

1e CASZUIDAS URBAN SCREEN FESTIVAL

Vrijdag 4 + zaterdag 5 september 2009, Zuidplein naast WTC, Amsterdam

Het CASZUIDAS Urban Screen Festival verandert de Amsterdamse Zuidas in het weekend van 4 en 5 
september in een gratis toegankelijk openluchtmuseum. De eerste editie van dit festival biedt een actief en 
gevarieerd programma, waarin tal van buitenlandse kunstenaars voor het eerst in Nederland zijn te zien en 
Nederlandse talenten de ruimte krijgen hun werk aan een breed publiek te tonen. Het programma speelt op 
verschillende manieren in op de mogelijkheden die het relatief jonge medium te bieden heeft. Zo zullen 
cityjumpvideo’s zijn te zien van PARKOUR, toont het Nederlands Filmmuseum de stomme filmklassieker 
‘Menschen am Sonntag’ (1929), nodigt MobiSpray het publiek uit om het urban screen met mobiele telefoons 
om te toveren in een schilderij en toont het Tax-videoclipfonds muziekvideo’s op de rand van clip en kunst. 
Daarbij zijn voor het eerst kunstenaars uit de hele wereld opgeroepen speciaal voor een urban screen werk 
in te sturen. Ruim tweehonderd inzendingen kwamen binnen uit meer dan 31 landen. Een selectie van 30 
dingt zaterdag 5 september mee naar de 1e CASZUIDAS Urban Screen Festival Prijs.

Voor meer info: CasZuidas Urban Screen Festival, Harry J. Kraaij (06.14670953)

Zie ook  hier.

A6/A9: planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Van 16 mei tot en met 26 juni lag de trajectnota MER Schiphol-Amsterdam-Almere ter inzage. Tijdens deze 
periode heeft het BPZ hierop formeel gereageerd. Inmiddels is de nota van antwoord, waarin het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat reageert op de inspraak, gereed. Indien u het document op CD-ROM wilt 
ontvangen kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt: 070-3518016.

sep w 26 2009

Inspraak reclame Zuidas
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Het dagelijks bestuur van Zuideramstel geeft de aangepaste toetsingscriteria voor reclame-uitingen in het 
gebied Zuidas vrij voor inspraak. De aangepaste toetsingscriteria maken onderdeel uit van de 
Welstandsnota Zuideramstel en dienen als toetsingkader voor o.a. vergunningaanvragen voor reclame in het 
Zuidasgebied.

De toetsingscriteria worden ook opgenomen in de ‘Beleidsregels voor reclame en uitstallingen stadsdeel 
Zuideramstel’.  De aanpassingen op het beleid bestaan uit:

- de maximale hoogtemaat van de reclame-uiting 

- de plek van de reclame op torens 

- het type reclame.

De notitie met het toetsingskader ligt ter inzage van 3 september t/m 1 oktober 2009 op het stadsdeelkantoor 
en hier 

Commissievergadering 3 september

Openbare orde, Welzijn, Bouwen en Wonen en Zuidas.

Groeifondsgroen Zuidas, zie de agenda.  Aan de orde komt een verschuiving van budgetten, samenhangend 
met  noodzakelijke besteding in 2009 vanuit bepaalde budgetten. Er komt geen beleidsverandering.

Dezelfde commissie vergadert ook op 10 september (agenda nog niet bekend). 

Informatiebijeenkomst boren vanaf het Scheldeplein

Op 3 september wordt van 19.00 -21.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden in de RAI, zaal C, via 
hoofdentree G achter het Elicium. De commissie Veerman voor de Noordzuidlijn heeft geadviseerd om de 
tunnels vanuit twee richtingen te boren. Dit vergt forse aanpassing van de schacht aan het Scheldeplein en 
daardoor ook van de grootte van het werkterrein op het Scheldeplein. Aanmelden hier 

Filosofie op de Zuidas

Herman Wijffels in Filosofie op de Zuidas.

Filosofische gesprekken met gasten uit wetenschap en maatschappij. Ad Verbrugge, filosoof aan de Vrije 
Universiteit, voert deze maand het gesprek over onderstromen en trends in de actualiteit met Herman 
Wijffels, co-voorzitter Worldconnectors. Herman Wijffels was voorheen werkzaam bij de Rabobank, Sociaal 
Economische Raad en de Wereldbank.

Thema: Het einde van de moderniteit? De economische crisis en de noodzaak van een culturele ommekeer.

donderdag 10 september 2009, 15:30 - 17:00 uur

Locatie: Grand Cafe, Amsterdam Bright City . Zie hier voor programma.

De Bouwkeet on tour in Zuidas

De Bouwkeet van het Stedelijk Museum reist door Amsterdam en staat van 2 september t/m 19 
september op het Gustav Mahlerplein. Iedereen kan binnenstappen voor koffie, vragen stellen, ideeën en 
gedachten achterlaten en natuurlijk actief meedoen. Het Stedelijk biedt rond De Bouwkeet een gevarieerd 
programma. Zie ook

Een programma onderdeel is bijvoorbeeld Zichtbaar Afwezig, gebaseerd op de vraag: "is het mogelijk een 
collectie zichtbaar te maken, terwijl die afwezig is?" In deze derde editie maken studenten van de in Zuidas 
gevestigde Rietveld Academie en Sandberg Instituut, iconen uit de collectie moderne kunst en vormgeving 
van het Stedelijk op zeer ongewone wijze zichtbaar. Zie ook 
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 Stadsgezichten: RAI Elicium

De Amsterdamse bouwwoede laat ook het Europaplein in ZuiderAmstel niet ongemoeid. Het gebied gaat 
flink op de schop ten behoeve van de Noord/Zuidlijn.

Op zondag 20 september laat Amsterdam RAI het Elicium aan de buurt zien, van 12.00 tot 16.00 bent u 
welkom om te komen kijken. 

CASZuidas URBAN SCREEN FESTIVAL 2009

Eerste CASZUIDAS URBAN SCREEN FESTIVAL vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Het ASZUIDAS Urban 
Screen Festival verandert de Amsterdamse Zuidas in het weekend van 4 en 5 september in een gratis 
toegankelijk openluchtmuseum. De eerste editie van dit festival biedt een actief en gevarieerd programma, 
waarin tal van buitenlandse kunstenaars voor het eerst in Nederland zijn te zien en Nederlandse talenten de 
ruimte krijgen hun werk aan een breed publiek te tonen.

Zie verder  

 

sep w 27 2009

Voorstel voor Zuidas niet vóór november klaar

De gemeente Amsterdam en de regering komen op zijn vroegst in november met een nieuw voorstel voor de 
financiering van het prestigieuze Zuidas project in de hoofdstad. Dat is iets later dan gepland. Het gaat 
hierbij vooral om de keuze voor dok- of dijkmodel. 

De onthechting van de stad, de duurzame stad

In de laatste eeuw van de stad heeft het ruimtelijk beleid zijn sporen

nagelaten. Door ruimtegebrek in de binnenstad, behoefte aan bereikbaarheid per auto en het streven naar 
(kosten)efficiëntie is schaalvergroting opgetreden. Daardoor zijn steeds meer functies buiten de stad terecht 
gekomen, zoals bedrijventerreinen, kantoorparken, (universitaire) ziekenhuizen en nieuwbouwwijken. De 
Rijksbouwmeester was gevraagd een advies uit te brengen aan de Rijksgebouwendienst over het omgaan 
met duurzaamheid door een gebouw voor 1000 rijksambtenaren in Zuidas te laten ontwerpen.

Architectenbureau Paul de Ruiter heeft daarop in samenwerking met Arup de vraagstelling geherformuleerd. 
In plaats van een monofunctioneel kantoorgebouw ontwierp het bureau een gebouw met een unieke 
functiemenging. In één gebouw zijn kantoren, woningen, een school, restaurant, parkeren, retail en urban 
agriculture (in de vorm van kassen op het dak) samengevoegd. Lees het volledige artikel hier

Stille gebieden in Amsterdam

De Europese richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat stille gebieden worden beschermd tegen toename 
van geluidshinder. In Amsterdam is het actieplan Geluid vastgesteld. In dit plan en in het milieubeleidsplan 
staat dat er een inventarisatie zou worden uitgevoerd naar stille gebieden in Amsterdam. De resultaten van 
dit onderzoek (dat deels in opdracht van VROM is uitgevoerd) zijn in dit rapport terug te lezen. De 
onderzoeksresul-taten bieden ook handvatten voor andere gemeenten en provinciën. 

Het rapport ''Stille gebieden in de stad' is te downloaden van de website van het ministerie van VROM.

Kroonprins opent ‘ballroom’ Elicium

Prins Willem-Alexander opent dinsdag 29 september het Elicium   in Amsterdam. Deze jongste uitbreiding 
van de RAI kenmerkt zich door zijn karakteristieke vorm en innovatieve gevel. 
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Op zondag 20 september laat Amsterdam RAI het Elicium ook aan de buurt zien, van 12.00 tot 16.00 bent u 
welkom om te komen kijken.

Evenementen Zuidas september

2-19 september, De Bouwkeet van het Stedelijk Museum on tour met een gevarieerd programma. Zie ook:

11 september, 16.30 uur de lancering van de 3de en laatste editie van Zichtbaar Afwezig vanaf het Gustav 
Mahlerplein.

Aanmelden rsvp@stedelijk.nl.

Op 18 september drie evenementen.

- Lancering van de geluidswandeling Sountrackcity 

16.45 – inloop (locatie Bouwkeet stedelijk Mahlerplein)

17.15 - opening en boekpresentatie             

17.30 - de wandeling

18.45 - drankje en hapje (inclusief een act)

- Zuidas Cup op het AFC, 18:00-20:00

- Het Goed Fout feest in de Blauwe Engel :

Ondernemersavond 16 september 2009

Buitenveldert Buitenkans?

Locatie: hoekzaal MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam

ROWOC, de commissie Ruimtelijke Ordening van stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (WOCB), 
organiseert een discussieavond voor ondernemers. ROWOC geeft ondernemers de ruimte om te praten 
over de kansen en bedreigingen van de nieuwe uitbreidingsplannen in de buurt.

Tijdstip: 18.30 – 21.00 uur.

Thomas Open Lunchconcert 15 september 2009

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC.

Arco Mandemaker, tenor Jelger Blanken, piano. U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de 
toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.

sep w 28 2009

Bibob-onderzoek bouwproject Zuidas, oplevering horeca later

Het bouwproject Amsterdam Symphony aan de Zuidas is stilgelegd.

Volgens een ingewijde wegens een Bibob-onderzoek naar de betrokken bouwondernemingen. De oplevering 
van de het omvangrijke horecaproject loopt vertraging op.

Spoor Zuidas twee jaar later

Het Rijk trekt zes in plaats van vier jaar uit voor oplevering van het openbaar vervoer op de Amsterdamse 
Zuidas. Dat blijkt uit de miljoenennota van Verkeer en Waterstaat.

mailto:rsvp@stedelijk.nl
mailto:rsvp@stedelijk.nl
http://www.soundtrackcity.nl/zuidas.html
http://www.soundtrackcity.nl/zuidas.html
http://www.ecgraphics.nl/tryouts/quizz/uitnodiging.html
http://www.ecgraphics.nl/tryouts/quizz/uitnodiging.html
http://www.missethoreca.nl/1076795/restaurant/restaurant-nieuws/Bibob-onderzoekBouwprojectZuidas,OpleveringHorecaLater.htm
http://www.missethoreca.nl/1076795/restaurant/restaurant-nieuws/Bibob-onderzoekBouwprojectZuidas,OpleveringHorecaLater.htm
http://www.cobouw.nl/nieuws/2009/09/17/Spoor-Zuidas-twee-jaar-later.html
http://www.cobouw.nl/nieuws/2009/09/17/Spoor-Zuidas-twee-jaar-later.html


Spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Plannen van ProRail voor de spooruitbreiding op het traject Schiphol - Lelystad liggen van 11 september tot 
en met 22 oktober 2009 ter inzage. De uitbreiding heeft ook gevolgen voor stadsdeel Zuideramstel. Op 22 
september is een inloopavond georganiseerd, waar u de plannen kunt inzien en vragen kunt stellen.

Amsterdam: 'Kunstelite' Rietveld academie wil niet naar West

De directie van de Gerrit Rietveld Academie is gezwicht voor de druk van docenten en studenten en blaast 
de verhuizing naar het GAK-gebouw in Bos en Lommer in Amsterdam West af. Het stadsdeel hekelt het 
besluit van 'de kunstelite'. (Het Parool, 11 september 2009)

’Supermaker’ wil meer zijn dan ’Oh, wat mooi’

Deze week sluit Platform 21, dat de aanjager voor een nieuw designmuseum aan de Amsterdamse Zuidas 
moest worden, zijn deuren. Opvolger Supermaker staat klaar.

Open Huis in nieuwe RAI Elicium

Op zondag 20 september 2009 zijn alle omwonenden van de RAI en geïnteresseerden in de RAI welkom in 
het nieuwe RAI Elicium. Speciaal voor de ‘buurt’ is die dag het nieuwe pand van Amsterdam RAI tussen 
12.00 en 16.00 uur geopend.

Amsterdam financieel centrum is illusie

Amsterdam staat er als financieel centrum slecht voor. De stad is veel zwaarder getroffen door de financiële 
crisis dan New York en Londen, waar de ellende begon.

Evenementen Zuidas september

2-19 september: De Bouwkeet van het Stedelijk Museum on tour met een gevarieerd programma. Zie ook

Op 18 september drie evenementen.

- Lancering van de geluidswandeling Sountrackcity,

16.45 – inloop (locatie Bouwkeet stedelijk Mahlerplein)

17.15 - opening en boekpresentatie

17.30 - de wandeling

18.45 - drankje en hapje (inclusief een act)

- Zuidas Cup op het AFC, 18:00-20:00

- Het Goed Fout feest in de Blauwe Engel  

NZ-lijn: gemeente mist ook nu deskundigheid

De gemeente Amsterdam mist nog steeds de deskundigheid om de aanleg van de Noord/Zuidlijn in goede 
banen te leiden. Dit zei bouwkundig expert Endre Horvat bij de openbare verhoren in de raadsenquête. 
Zolang er geen manager is om zaken te coördineren en zolang de directeuren van het Projectbureau Noord/
Zuidlijn en Amsys (de instantie verantwoordelijk voor metro's) onvoldoende deskundig  zijn, 'blijven de 
risico's veel te hoog', aldus Horvat. ''De verzakkingen bij de Vijzelgracht hadden bij een goed geleide 
organisatie nooit mogen gebeuren.'' (Het Parool, 15 september 2009) 

Thomas Open Lunchconcert 29 september 2009

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC.

Tania Sikelianou (viool) en Polia Medyulyanova (piano). U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en 
thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.
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Uitnodiging bijeenkomst Lang Leve de Buurt

Op donderdag 1 oktober om 20 uur vindt in de Van Eesterenzaal bij Stichting Eigenwijks (Jan Tooropstraat 6) 
een bijeenkomst plaats over de discussienota “Lang leve de Buurt”. Deze discussienota is geschreven door 
de PvdA Gemeenteraadsleden Hetti Willemse en Mohamed Mahdi. U kunt zich, liefst voor 27 september, 
aanmelden voor de bijeenkomst door een email te zenden aan pvda@raad.amsterdam.nl t.a.v. Hennie 
Kooiman, of telefonisch via 020-552 34 77. Uw reactie kunt u ook naar dit mailadres sturen.

sep w 29 2009

Politie doet inval in trustkantoor FAT

De Nationale Recherche heeft dinsdag vier bestuurders van het Amsterdamse trustkantoor van First Alliance 
Trust (FAT) aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen en heling. In het kantoor van 
FAT (Vinoly gebouw) aan de Amsterdamse Zuidas werd dinsdagmorgen vroeg (22-09) een inval gedaan. 
Tijdens de doorzoeking is een groot aantal documenten in beslag genomen.

Luxueus wonen aan de Zuidas

Wie aan de Zuidas werkt en genoeg verdient kan nu een woning op kruipafstand van kantoor huren. 
Donderdag opende verhuurder Vesteda aan het ’Manhattan van Amsterdam’ de luxe woontoren New 
Amsterdam.

Opening onderstation ProRail 

van kunstenaar Krijn de Koning

Is het een gebouw of is het een kunstwerk? Op vrijdag 9 oktober wordt het Onderstation ProRail van 
kunstenaar Krijn de Koning in de Amsterdamse Zuidas officieel geopend.

Nieuwe kunstgrasvelden redden SC Buitenveldert

SC Buitenveldert kan met drie nieuwe kunstgrasvelden weer tien jaar vooruit. Behalve de angst voor 
schaafplekken is nu ook de onzekerheid over haar toekomst voorbij.  

Nieuwsbrief VU Kwartier

Nieuw digitaal magazine over metamorfose van VU-Campus

De huidige campus wordt de komende jaren getransformeerd in een meer open en eigentijdse campus met 
vele moderne faciliteiten. Naast de nieuwe gebouwen zullen de bestaande gebouwen een nieuwe invulling 
en functie krijgen. Het digitale magazine 'VU-Kwartier Nieuws' informeert u over de voortgang en 
achtergronden van het VU-Kwartier en de beoogde metamorfose van de campus. U kunt zich hier 
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Spoor Zuidas twee jaar later

Het Rijk trekt zes in plaats van vier jaar uit voor oplevering van het openbaar vervoer op de Amsterdamse 
Zuidas. Dat blijkt uit de miljoenennota van Verkeer en Waterstaat.

Thomas Open Lunchconcert 29 september 2009

In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC.

Tania Sikelianou (viool) en Polia Medyulyanova (piano). U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en 
thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.

Uitnodiging bijeenkomst Lang Leve de Buurt

Op donderdag 1 oktober om 20 uur vindt in de Van Eesterenzaal bij Stichting Eigenwijks (Jan Tooropstraat 6) 
een bijeenkomst plaats over de discussienota “Lang leve de Buurt”. Deze discussienota is geschreven door 
de PvdA Gemeenteraadsleden Hetti Willemse en Mohamed Mahdi. U kunt zich, liefst voor 27 september, 
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aanmelden voor de bijeenkomst door een email te zenden aan pvda@raad.amsterdam.nl t.a.v. Hennie 
Kooiman, of telefonisch via 020-552 34 77. Uw reactie kunt u ook naar dit mailadres sturen.

okt w 30 2009

Informatie avond 7 oktober geannuleerd.

De geplande avond m.b.t. Duurzaamheid op de Zuidas kan helaas niet doorgaan omdat de sprekers die 
hiertoe waren uitgenodigd  hebben afgezegd. Ook gezien het feit dat er op 6 oktober een 
informatiebijeenkomst plaatsvindt over het aanpassingsbesluit A4 – A10, is het beter de info avond te 
verschuiven. 

Informatiebijeenkomst aanpassingsbesluit A4

Op dinsdag 6 oktober 2009 informatiebijeenkomst over het ontwerp weg aanpassingsbesluit A4 
Badhoevedorp - Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel in MFC Binnenhof, AJ Ernststraat 112, 
Amsterdam.

Programma 

1900 uur     Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat

19.30 uur    Presentatie met aansluitend gelegenheid voor vragen

21.30 uur    Einde

Het is mogelijk om via internet een zienswijze kenbaar te maken, of schriftelijk vóór 26 oktober a.s. : 
Centrum Publieksparticipatie

A4Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel

Postbus 30316

2500GH Den Haag

Zie ook

 Opening onderstation ProRail 

van kunstenaar Krijn de Koning

Is het een gebouw of is het een kunstwerk? Op vrijdag 9 oktober wordt het Onderstation ProRail van 
kunstenaar Krijn de Koning in de Amsterdamse Zuidas officieel geopend.

Spoor Zuidas twee jaar later

Het Rijk trekt zes in plaats van vier jaar uit voor oplevering van het openbaar vervoer op de Amsterdamse 
Zuidas. Dat blijkt uit de miljoenennota van Verkeer en Waterstaat.

Raadscommissievergadering 8 oktober geannuleerd

Deze deelraad Commissie II vergadering (o.a. Bouwen/wonen en Zuidas) gaat niet door, eerst volgende 
vergadering: 12 november. 

Amsterdam kon het gewoon niet aan

Hoe kon de aanleg van de Noord-Zuidlijn zo verschrikkelijk mis gaan? Een hoofdschuldige heeft de 
enquêtecommissie de afgelopen drie weken niet gevonden. Eigenlijk had iedereen bij de gemeente 
Amsterdam oogkleppen op.
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Vrijstaat Amsterdam

Tentoonstelling, films, verhalen en discussie over de toekomst van de stad

van 27 september - 8 november

Paviljoen in de Tolhuistuin (naast Overhoeks),

Buiksloterweg 5 c, 1031 CC Amsterdam. Openingstijden : ma-za van 10-18 uur,  zo van 2-18 uur

avondprogrammering 20-22 uur

Gesloten op 19 oktober 2009

Toegangsprijzen : Volwassenen Euro 4, Seniorenkaart CJP Stadpas Student Euro 2,50. Te bereiken : 
achterkant CS pont nemen naar Buiksloterweg, Tolhuistuin ligt ca. 100 m. naar links. Meer info  

 'Huizenbouw Nederland ligt nagenoeg stil'

De bouw van nieuwe huizen is stil aan het vallen. In de eerste acht maanden van dit jaar verkochten 
bouwbedrijven en projectontwikkelaars nog maar 1300 huizen per maand. In de jaren daarvoor waren dat er 
maandelijks nog 2800. Complete bouwprojecten stagneren nu omdat in de voorverkoop te weinig panden 
van de hand gaan. Als er niets gebeurt, gaat 20 procent van de bouwbedrijven failliet.
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Ontwerpbouwvergunning uitbreiding polikliniek VUmC

Het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning voor de

uitbreiding van de polikliniek VUmc aan de De Boelelaan 1118 ligt

vanaf 8 oktober 6 weken ter inzage bij de Dienst Mileu en Bouwtoezicht,

Weesperplein 4. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar 

Van belang is dat voor de geluidshinder van de A10 zogenaamde dove gevels

worden toegepast, maar dat voor de zesde verdieping de grenswaarde van

48 dB zal worden overschreden. In het plan wordt voorgesteld de grenswaarde te verhogen tot 51 dB. Zowel  
over het projectbesluit als over de verhoging van de grenswaarde kunnen tot 19 november zienswijzen 
worden ingediend bij B&W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam.

Ontwerpbesluit gebouw WOL ( werken op land) op de campus van de VU

Als gevolg van vermelding van een onjuist adres is het ontwerpbesluit voor het gebouw langs de 
Buitenveldertselaan inclusief het akoestisch rapport opnieuw ter inzage gelegd vanaf 8 oktober. Ook voor dit 
gebouw zullen de geluidsnormen worden overschreden en wordt voorgesteld de norm op verschillende 
punten te verhogen tot 50 dB en 63 dB. Zowel over het projectbesluit als over de verhoging van de 
grenswaarde kunnen tot 19 november zienswijzen worden ingediend bij B&W van Amsterdam, p/a Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Oprichten tijdelijk kinderdagverblijf voor 5 jaar

Er is een beschikking- W01/0857-2009 verleend om in afwijking van bouwvergunning W01/0258-2009 voor 
de periode van 5 jaar een tijdelijk kinderdagverblijf ( het Olifantje) aan de Fred Roeskestraat te bouwen. Het 
besluit ligt vanaf 8 oktober ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht op het Weesperplein 4.
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Amsterdam overweegt schrappen projecten

Amsterdam dreigt binnen een paar jaar een tekort op de begroting te krijgen van honderden honderden 
miljoenen euro’s. Wellicht sneuvelen grote bouwprojecten zoals de uitbreiding van IJburg en de herinrichting 
van de Zuidas.

Opening onderstation ProRail

van kunstenaar Krijn de Koning

Is het een gebouw of is het een kunstwerk? Op vrijdag 9 oktober wordt het Onderstation ProRail van 
kunstenaar Krijn de Koning in de Amsterdamse Zuidas officieel geopend.

Stadsgezichten: Cancer Centre Amsterdam (CCA)

Aan de rand van de Zuidas, langs de A10, valt een grote blauw-rode blokkendoos op. Op het eerste gezicht 
lijken het studentenwoningen, omdat we nou eenmaal gewend zijn aan studenten in containers. Maar bij 
nader onderzoek blijken het geen containers te zijn, maar een tijdelijk onderkomen van het Cancer Centre 
Amsterdam, ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau MVRDV. Het instituut is verbonden aan 
het VU Medisch Centrum en richt zich op onderzoek naar kanker.

Zingeving op de Zuidas

Zakenman en parttime dominee tussen de snelle jongens van de Amsterdamse Zuidas. Ruben van Zwieten 
wil met zijn stichting Zingeving Zuidas de zakenmannen wijzen op de belangrijke zaken in het leven.

Hans Tijl ruimtelijk directeur Amsterdam

Hans Tijl is de nieuwe directeur ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam. Hij volgt per 1 november 
Klaas de Boer op, die inmiddels aan de slag is gegaan als directeur van de Zuidas. Tijl (1961) is sinds 2003 
adjunct-directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.
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Conceptbegroting 2010 Stadsdeel ZuiderAmstel

Het bewonersplatform ( bpz) heeft  schriftelijk gereageerd op de conceptbegroting 2010 waarin het bpz 
onder prioriteiten is gerangschikt en ook voor 2010 subsidie voor de werkzaamheden is voorzien. 

Werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe ROC  (kop Zuidas)

Van 12 oktober tot ongeveer 9 november vinden door Alliander diverse werkzaamheden plaats ten behoeve 
van het toekomstige ROC. Een gasleiding die zich momenteel nog op het bouwterrein van het ROC bevindt, 
wordt omgelegd. Het werkgebied bevindt zich in de straten rond de huidige KPN-centrale.  

Ontwerpbouwvergunning uitbreiding polikliniek VUmC

Het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning voor de uitbreiding van de polikliniek VUmc aan de 
De Boelelaan 1118 ligt vanaf 8 oktober  6 weken ter inzage  bij de Dienst Mileu en Bouwtoezicht,  
Weesperplein 4. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar

Van belang is dat voor de geluidshinder van de A10 zogenaamde dove gevels worden toegepast, maar dat 
voor de zesde verdieping de grenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. In het plan wordt 
voorgesteld de grenswaarde te verhogen tot 51 dB. Zowel over het projectbesluit als over de verhoging van 
de grenswaarde kunnen tot 19 november zienswijzen worden ingediend bij B&W van Amsterdam, p/a  
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. 

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein
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Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van 
het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan. 
U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of hier downloaden.

 Fred. Roeskestraat

Lees de studie naar uitbreidingsmogelijkheden van de Gerrit Rietveldacademie en een advocatenkantoor.  

De Structuurvisie

Op dit moment wordt een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. In de structuurvisie worden 
keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is de vraag: Hoe ontwikkelt 
Amsterdam zich verder als een succesvolle en leefbare kernstad in de metropoolregio? Motto: Amsterdam 
2040: sterker, groener en beter bereikbaar. Zie ook.

Hier het gehele document. Lees voor Zuidas blz. 64.

Django Building, hoogste punt

Donderdag 15 oktober wordt het hoogste punt van Django Building bereikt. In het gebouw, gelegen in het 
gebied Gershwin naast Symphonie, komen 74 vrije sector woningen en 34 goedkope huurwoningen. Django 
Building is een ontwikkeling van het consortium Royaal Zuid. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatief 
en duurzaam systeem voor koeling en verwarming.

Amsterdam Bright City

Amsterdam Bright City (ABC) opende bijna vier maanden geleden haar deuren. ABC is een ontmoetingsplek 
voor het internationale bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, wetenschappers en studenten. 
Duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Hoe gaat het inmiddels met 
ABC? 
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Inspraak Ontwerp-tracébesluit OVSAAL

Het Bewonersplatform plaatst enige kanttekeningen bij dit ontwerp-tracébesluit. Twee punten staan hierin 
centraal: de ZuidWest boog en de overschrijding van de geluidsbelasting waarvoor men nieuwe normen mag 
vaststellen.

Lees ook de zienswijze van de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg.

Visie Zuidas vastgesteld

In april 2009 is de Visie Zuidas 2009 verschenen. Hierin zijn de ingediende moties en amendementen op de 
visie 2007 verwerkt. Op 9 september 2009 is de Visie Zuidas 2009 door de Gemeenteraad vastgesteld. 
Deze vastgestelde versie is nu te vinden op de website van het projectbureau.

De Structuurvisie

Op dit moment wordt een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. In de structuurvisie worden 
keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is de vraag: Hoe ontwikkelt 
Amsterdam zich verder als een succesvolle en leefbare kernstad in de metropoolregio? Motto: Amsterdam 
2040: sterker, groener en beter bereikbaar.

Zie ook. De samenvatting staat op blz. 7 -11, de Zuidas op blz. 64.

In de concept-structuurvisie wordt ook melding gemaakt van de voorgenomen nieuwbouw van 70.000 
woningen.

Begin 2010 verschijnt het tweede onderdeel van de structuurvisie, inspraak is dan pas na de verkiezingen 
aan de orde.
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Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein

Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van 
het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan.

U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of downloaden als PDF: Voorlopig ontwerp 
herinrichting Europaplein Oost (6 mb)

Reactieformulier Inspraak

De inspraaktermijn voor het voorlopige ontwerp loopt van 14 oktober tot en met 25 november. Ten behoeve 
van de inspraak organiseert het stadsdeel op 2 november een inloop-informatieavond van 17.00 tot 20.00 
uur in het stadsdeelkantoor.

Noord/Zuidlijn vanuit twee kanten boren

Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen boren: 
eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Het College heeft het Projectbureau Noord/
Zuidlijn opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen, maar 
neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt.

Het boren van 2 kanten levert tijdswinst op en biedt meer continuïteit in de boorwerkzaamheden. Maar de 
extra kosten bedragen € 12 miljoen.

Bekijk de bijlage  van het Stadsdeel voor meer informatie over het boren vanaf het Scheldeplein. 

Kapvergunning Prinses Irenestraat 23/25 W15/0744-2009

Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 27 bomen. Hierop is een zienswijze ingediend, maar 
er is toch een beschikking afgegeven. De stukken liggen vanaf 22 oktober 6 weken ter inzage op het adres 
Weesperplein 4 van 9.00 – 12.00 uur. 

Simmons & Simmons verruilt Rotterdam definitief voor de Zuidas

Eerdere geruchten zijn bij deze bevestigd: Simmons & Simmons vertrekt uit Rotterdam en strijkt neer aan de 
Zuidas. Het kantoor gaat ongeveer 5000 vierkante meter kantoorruimte huren in het door Mahler4 
ontwikkelde kantoorgebouw FOZ. Daarmee wordt het samengaan van de twee huidige vestigingen in 
Rotterdam en Amsterdam een feit. 

Fiod: Vastgoeddirecteuren werden opgeleid voor fraude

De opsporingsdienst Fiod-ECD wijst een 72-jarige mental coach aan als sleutelfiguur in twee criminele 
organisaties die ontwikkelaar Bouwfonds en Philips Pensioenfonds jaren zouden hebben opgelicht in 
vastgoedtransacties.  
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Movares krijgt opdracht spoorcorridor OV SAAL

Movares heeft van ProRail opdracht gekregen om de ingenieursdiensten voor OV SAAL cluster C te 
verzorgen. SAAL staat voor de spoorcorridor Schiphol-Amsterdam–Almere-Lelystad. Cluster C betreft de 
spoorverdubbeling op de Zuidas van Amsterdam tussen Riekerpolder (knooppunt nieuwe Meer) en 
Duivendrecht.
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Uitvoeringsbesluit Ravel

In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van de Centrale Stad van 4 november a.s. komt de 
definitieve versie aan de orde.

Tevens de brief van ROW m.b.t. de consequenties van het niet doorgaan van het dokmodel.

Zuideramstel wil proef met reductie bezoekersparkeren

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel heeft ingestemd met de uitwerking van een voorstel om 
parkeren voor bezoekers van bewoners in de directe omgeving van de Zuidas goedkoper te maken. 
Voorstel: bezoek krijgt 50% korting.

Amsterdam kiest beste nieuwbouw

Tot donderdag 29 oktober om 12.00 uur kunnen alle Amsterdammers stemmen op hun favoriete 
nieuwbouwproject op www.nieuwbouwprijs.nl. Dit is voor de Amsterdamse

Nieuwbouwprijs 2009. Voor Zuideramstel dingt New Amsterdam mee.

Alle 74 nieuwbouwprojecten die zijn opgeleverd tussen augustus 2007 en augustus 2008 doen mee.

Domesticated Wilderness - Virtueel Museum Zuidas

Gastcurator: Caroline Prisse, beeldend kunstenaar

7 november – 20 december 2009, Do t/m zo 12.00-18.00 uur

Opening: 6 november 2009, 16.00 uur.

In november en december 2009 is in Platform21 de tentoonstelling “Domesticated Wilderness” te zien aan 
Zuidas Amsterdam. Deze tentoonstelling - georganiseerd door het Virtueel Musuem Zuidas - stelt het 
samengaan van glas, plant en mens in een stedelijke wereld in ontwikkeling centraal.

Structuurvisie Amsterdam

Op dit moment wordt een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. In de structuurvisie worden 
keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is de vraag: Hoe ontwikkelt 
Amsterdam zich verder als een succesvolle en leefbare kernstad in de metropoolregio? Motto: Amsterdam 
2040: sterker, groener en beter bereikbaar.

Zie ook. De samenvatting staat op blz. 7 -11, de Zuidas op blz. 64.

In de concept-structuurvisie wordt ook melding gemaakt van de voorgenomen nieuwbouw van 70.000 
woningen.

De volgende punten worden genoemd m.b.t. het openbaar vervoer.

•Verleggen eindpunt lijn 5 naar Gelderlandplein.

•I.v.m. de evt. komst van de Olympische Spelen 2028: lijn 5 of Museumtram doortrekken  naar entree 
Amsterdamse Bos; metrostation Amstelveenseweg opwaarderen en uitbreiden.

•Doortrekken lijn 4 en/of 16/24 naar Zuidas.

•Meer en betere fietsenstallingen in de Zuidas bij OV-verbindingen.

•Amstelveenlijn wordt metro.

Begin 2010 verschijnt het tweede onderdeel van de structuurvisie, inspraak is dan pas na de verkiezingen 
aan de orde.

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein
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Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van 
het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan.

U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of downloaden als PDF: Voorlopig ontwerp 
herinrichting Europaplein Oost (6 mb)

Reactieformulier Inspraak

De inspraaktermijn voor het voorlopige ontwerp loopt van 14 oktober tot en met 25 november. Ten behoeve 
van de inspraak organiseert het stadsdeel op 2 november een inloop-informatieavond van 17.00 tot 20.00 
uur in het stadsdeelkantoor.

Aangevraagde Evenementenvergunning

RAI – ID&T Club B.V. Dance evenement Dirty Dutch op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009. Ter 
inzage vanaf 29 okt. tot 12 nov., Stadsdeelkantoor.

Noord/Zuidlijn vanuit twee kanten boren

Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen boren: 
eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Het College heeft het Projectbureau Noord/
Zuidlijn opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen, maar 
neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt.

Het boren van 2 kanten levert tijdswinst op en biedt meer continuïteit in de boorwerkzaamheden. Maar de 
extra kosten bedragen € 12 miljoen.

Bekijk de bijlage  van het Stadsdeel voor meer informatie over het boren vanaf het Scheldeplein. 

Kapvergunning Prinses Irenestraat 23/25 W15/0744-2009

Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 27 bomen. Hierop is een zienswijze ingediend, maar 
er is toch een beschikking afgegeven. De stukken liggen vanaf 22 oktober 6 weken ter inzage op het adres 
Weesperplein 4 van 9.00 – 12.00 uur. 
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'Ontwikkeling Zuidas kan stuk goedkoper'

Onderzoek naar de ontwikkeling van het prestigieuze Zuidasproject in Amsterdam heeft drie varianten 
opgeleverd, die een stuk goedkoper zijn dan het oorspronkelijke plan uit 2007.

'Vastgoedfraude is topje van de ijsberg'

De vastgoedfraude rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds is nog maar het topje van de ijsberg, blijkt 
uit een boek van twee journalisten van het Financiële Dagblad dat woensdag is verschenen. Ook de 
gemeente Amsterdam had beter moeten opletten.

Zie ook artikel AT5.

Opnieuw aanhouding grote vastgoedfraudezaak

In de omvangrijke vastgoedfraudezaak rond onder meer Bouwfonds en Philips Pensioenfonds is opnieuw 
een verdachte aangehouden.

Zie ook Quote artikel.

Vaststelling van het voorbereidingsbesluit Beethoven
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De Gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 september j.l. een  besluit genomen, ter voorbereiding 
van het bestemmingsplan Beethoven. Het gebied wordt ongeveer begrensd door de westzijde 
Beethovenstraat, de teen van het noordelijke talud van de ring A10 zuid, de Prinses Irenestraat en het 
Beatrixpark. Het besluit ligt m.i.v. 29 oktober voor een termijn van 6 weken ter inzage in het Stadhuis, de 
Zuiderkerk en het Stadsdeelkantoor.Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Informatiemarkt Zuidas

Het projectbureau organiseert op woensdag 25 november weer een informatiemarkt van 16.00 tot 20.00 uur. 
Locatie: WTC, rondom de maquette. Het doel is bewoners en bedrijven te informeren over de stand van 
zaken en ontwikkelingen Zuidas. Het BPZ zal hier aanwezig zijn en zich presenteren.

Tariq Ramadan in Filosofie op de Zuidas

Donderdag 12 november 2009, 15:30 uur

Amsterdam, Amsterdam Bright City- Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8. Spreker: Tariq Ramadan, Ad 
Verbrugge

In samenwerking met: Amsterdam Bright City, Faculteit der Wijsbegeerte VU

Domesticated Wilderness - Virtueel Museum Zuidas

Gastcurator: Caroline Prisse, beeldend kunstenaar

7 november – 20 december 2009, Do t/m zo 12.00-18.00 uur

Opening: 6 november 2009, 16.00 uur.

In november en december 2009 is in Platform21 de tentoonstelling “Domesticated Wilderness” te zien aan 
Zuidas Amsterdam. Deze tentoonstelling - georganiseerd door het Virtueel Musuem Zuidas - stelt het 
samengaan van glas, plant en mens in een stedelijke wereld in ontwikkeling centraal.

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein

Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van 
het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan.

U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of downloaden als PDF: Voorlopig ontwerp 
herinrichting Europaplein Oost (6 mb)

Reactieformulier Inspraak

De inspraaktermijn voor het voorlopige ontwerp loopt van 14 oktober tot en met 25 november. Ten behoeve 
van de inspraak organiseert het stadsdeel op 2 november een inloop-informatieavond van 17.00 tot 20.00 
uur in het stadsdeelkantoor.

Tentoonstelling en debatten rond Ring A10

De Ring A10 is met zijn 32 strekkende kilometer onbetwist het langste ‘gebouw’ van Amsterdam. Een 
‘gebouw’ dat in de nabije toekomst zowel fysiek als wat betreft betekenis een aanzienlijke transformatie zal 
ondergaan.

Aangevraagde Evenementenvergunning

RAI – ID&T Club B.V. Dance evenement Dirty Dutch op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009. Ter 
inzage vanaf 29 okt. tot 12 nov., Stadsdeelkantoor.
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Noord/Zuidlijn vanuit twee kanten boren

Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen boren: 
eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Het College heeft het Projectbureau Noord/
Zuidlijn opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen, maar 
neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt.

Het boren van 2 kanten levert tijdswinst op en biedt meer continuïteit in de boorwerkzaamheden. Maar de 
extra kosten bedragen € 12 miljoen.

Bekijk de bijlage  van het Stadsdeel voor meer informatie over het boren vanaf het Scheldeplein.  Het BPZ 
gaat een zienswijze indienen over het vervoer van de opgegraven grond  naar het scheidingspunt.

Kapvergunning Prinses Irenestraat 23/25 W15/0744-2009

Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 27 bomen. Hierop is een zienswijze ingediend, maar 
er is toch een beschikking afgegeven. De stukken liggen vanaf 22 oktober 6 weken ter inzage op het adres 
Weesperplein 4 van 9.00 – 12.00 uur. 
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Interessante thema bijeenkomst Openbare Ruimte Zuidas

Een kleine 40 belangstellenden  bezochten deze avond en luisterden naar de visie op dit onderwerp van de 
diensten Ruimtelijke ordening,Zuidas en het stadsdeel ZuiderAmstel. Dit leverde vervolgens eenlevendige 
discussie op. Vanuit de zaal werden vele ideeën geopperd m.b.t. de (tijdelijke) inrichting van de 
bouwterreinen die vanwege de crisis voorlopig braak blijven.

 In januari 2010 komen we hierop terug als we gaan praten over projecten/ voorzieningen voor de komende 
vijf jaar.

Ondergrondse tunnelvariant Zuidas haalbaar

De drie varianten voor het Zuidasdok zijn allemaal haalbaar, zo blijkt uit de Tussenrapportage Business 
Case Zuidas die Rijksvertegenwoordiger Dirk-Jan van de Berg gisteren heeft gepresenteerd. Ook als het 
dok volledig ondergronds wordt aangelegd, resteert in de rekenmodellen een positief resultaat van grofweg € 
200 mln.

Lees ook

Informatiemarkt Zuidas

De dienst Zuidas organiseert op woensdag 25 november weer een informatiemarkt van 16.00 tot 20.00 uur. 
Locatie: Informatiecentrum WTC, Centrale hal rondom de maquette. Het doel is bewoners en bedrijven te 
informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen Zuidas. Het BPZ zal hier aanwezig zijn en zich 
presenteren.

Vastgoedfraude: via nepfacturen uit een pensioenfonds stelen

Facturen sturen voor werk dat nooit gedaan was. Zo klopte de directeur van projectontwikkelaar Bouwfonds 
geld uit de zak van het pensioenfonds van Phillips.

Amsterdam ontkent aantijging in boek Vastgoedfraude

De gemeente Amsterdam heeft geen korting verleend bij een grondtransactie aan de Zuidas. Dat zegt 
wethouder Van Poelgeest tegenover de Amsterdamse zender AT5. Wel schakelt de gemeente een extern 
bureau in om de verkoop van een stuk grond aan de Zuidas nog eens goed te bekijken.  
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Parade naar Zuidas?De VVD in Zuideramstel wil de Parade verplaatsen naar de Zuidas. Het evenement 
wordt jaarlijks in het Martin Luther Kingpark gehouden, maar een park is volgens de partij niet de beste plek. 
Zuideramstel wil de Parade wel in haar stadsdeel houden.

Gerson: geen experiment parkeerkosten

De proef in Zuideramstel met goedkoop parkeren staat op losse schroeven.

Dat meldt het Parool. Wethouder Gerson zegt dat hij 'in principe terughoudend is met experimenten' omdat 
hij eerder dit jaar de parkeertarieven in de hele stad flink verhoogde. Gerson wil afwachten hoe dit uitpakt.   

Planten van bomen in Graafschapstraat

Op woensdag 18 november worden er tien iepen geplant in de  Graafschap-straat, aan de kant van het 
stadsdeelkantoor. De werkzaamheden vallen in het plangebied Kop Zuidas. 

Van A naar B in 2020

De Noord/Zuidlijn, het witte fietsenplan, de Ringweg A10 en de opstapper; Amsterdam werkt al jaren aan zijn 
bereikbaarheid. Door de groei van onze metropool zullen we in de toekomst onverminderd voor dit vraagstuk 
gesteld worden. Belangrijkste elementen: vervoer naar de stad en vervoer in de stad met openbaar of 
privaat vervoer. Aan vier experts de vraag hoe dit er in 2020 uit kan zien. De bijeenkomst vindt plaats in 
pakhuis de Zwijger op dinsdag. 17 nov. van 18:00-20:00 uur

Tentoonstelling en debatten rond Ring A10

De Ring A10 is met zijn 32 strekkende kilometer onbetwist het langste ‘gebouw’ van Amsterdam. Een 
‘gebouw’ dat in de nabije toekomst zowel fysiek als wat betreft betekenis een aanzienlijke transformatie zal 
ondergaan.

Aangevraagde Evenementenvergunning

RAI – ID&T Club B.V. Dance evenement Dirty Dutch op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009. Ter 
inzage vanaf 29 okt. tot 12 nov., Stadsdeelkantoor.

UvA pleit voor ontruiming bij boren N/Z-lijn

De gemeente Amsterdam moet woningen en winkels bij de Ferdinand Bolstraat verplicht ontruimen als de 
tunnels voor de Noord/Zuidlijn worden geboord. Dat adviseert de Universiteit van Amsterdam (UvA) na een 
onderzoek naar de risico's van het boren. De gemeente zei tot nu toe dat de risico's zeer klein zijn. 

Thomas open lunchconcert

Stichting Thomas Open presenteert op de dinsdagmiddag een lunchconcert in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC.

U bent welkom vanaf 12 uur. Er is koffie en thee.

De toegang is gratis. Het concert begint om 12.30 uur en duurt een half uur.

24 november: Charlotte Marchandise, orgel.
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Informatiemarkt Zuidas

De dienst Zuidas organiseert woensdag 25 november van 16.00 – 20.00 uur een informatiemarkt. Het doel is 
bewoners en bedrijven te informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen in en om Zuidas.

Het Bewonersplatform Zuidas zal zich daar ook presenteren, evenals het stadsdeel en de Stichting “Zuidas 
Moves You”.
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Locatie: Informatiecentrum Zuidas, WTC centrale hal.  Zie ook

Ondergrondse tunnelvariant Zuidas haalbaar

Rijksvertegenwoordiger Dirk-Jan van de Berg heeft de drie door zijn commissie uitgewerkte varianten voor 
het dok gepresenteerd.

Klik hier voor een 3D impressie. 

Door de pers is hierop positief gereageerd. Ook als het dok volledig ondergronds wordt aangelegd, zou in de 
rekenmodellen een positief resultaat van grofweg € 200 mln kunnen resulteren. Lees hiervoor

Lees ook

Christus Geboortekerk aan de Prinses Irenestraat

Met ingang van 16 november is de Christus Geboortekerk in Amsterdam Zuid door bisschop. Punt van 
Haarlem onttrokken aan de eredienst.

Bouwaanvraag

Terrein Beethovenstraat/Prinses Irenestraat – W01/1191-2009, oprichten school voor voortgezet onderwijs 
( St. Nicolaas lyceum) . U kunt het dossier inzien. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak 
maken: 020-5513.419/427. Adres: Weesperplein 4, Dienst Milieu en Bouwtoezicht  is  op werkdagen voor 
het publiek geopend van 9 tot 12 uur.

Duurzaamheidsplan Zuidas

Zuidas wil in 2030 tot de top 10 van duurzame stedelijke centra in Europa behoren. Duurzaamheid is dan 
ook een vast onderdeel van alle plannen op Zuidas. Een schone en aangename leefomgeving staan daarbij 
centraal. Dit impliceert het stellen van eisen aan bebouwing.

Bomenstichting en VU sluiten overeenkomst

Op 18 november 2009 hebben de Bomenstichting en de VU een Memorandum of Understanding  getekend 
over de kap die nodig is voor de nieuwbouw van de rechtenfaculteit in de ecologische tuin aan de 
Buitenveldertselaan. Uitgangspunt is dat alle te kappen bomen worden gecompenseerd via herplant.

Aanbod kantoren regio Amsterdam ruim 17%

Zuidas staat er het beste voor

De kantorenmarkt in de Metropoolregio Amsterdam heeft het zwaar te verduren, zo blijkt uit de jaarlijkse 
vastgoedrapportage We’re Amsterdam van Boer Hartog Hooft en de gemeentelijke Dienst Belastingen. Het 
aanbodpercentage bedraagt aan het einde van het derde kwartaal ruim 17% (1.735.000 m2) van de totale 
voorraad.

Eerste rechtszaak vastgoedfraude van start

Twee aangeslagen mannen die geestelijk en fysiek zwaar gebukt gaan onder hun betrokkenheid bij de 
omvangrijke fraude waar ze onverhoeds bij betrokken zijn geraakt. Dat was het beeld dat dinsdag ontstond, 
op de eerste dag van de rechtszaak tegen de verdachte projectontwikkelaars Maarten M. en Rob W.

Lees ook: 'We hadden niet het lef er tegenin te gaan'

Ring A10

De tentoonstelling ‘Ring A10’, t/m 30 januari, ARCAM, Amsterdam, opent nieuwe perspectieven richt de 
aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én als architectonisch fenomeen, als 
bruikbaar infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner 
maar heeft te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren. Op 24 november, 16 uur, een 
debat van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.

'Risico's Noord-Zuidlijn groter'
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Het boren van de tunnel van de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam kan meer schade veroorzaken dan de 
gemeente verwacht. Dat staat in een donderdag gepubliceerd advies van bouwkunstdeskundige Gerrit 
Vermeer van de Universiteit van Amsterdam.

De Olympische Spelen van 2028

Bekijk het plan van de Gemeente Amsterdam hier.

 

Thomas open lunchconcert

Stichting Thomas Open presenteert op de dinsdagmiddag een lunchconcert in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC.

U bent welkom vanaf 12 uur. Er is koffie en thee.

De toegang is gratis. Het concert begint om 12.30 uur en duurt een half uur.

24 november: Charlotte Marchandise, orgel.
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Informatieavond Prinses Irenestraat en omgeving

Op woensdagavond 2 december van 19.30 -  21.00 uur organiseert Zuidas Amsterdam een informatieavond 
over de werkzaamheden rondom de Prinses Irenestraat. 

Nieuwe bouwweg in Beethoven

In verband met de aanstaande sloop van de Christus Geboortekerk en de daarop volgende nieuwbouw van 
het Sint Nicolaas Lyceum wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. Deze bouwweg ligt in het verlengde van 
de “1e Prinses Irenedwarsstraat” en kruist haaks het

fietspad richting tunneltje Beethovenstraat. Deze tijdelijke weg sluit aan op de in asfalt uitgevoerde bouwweg 
aan de zuidkant van de “Akzo-kavel”.  

Opening Sterrenhemel Giny Vos

KPN, Zuidas Amsterdam en Virtueel Museum Zuidas hebben beeldend kunstenaar Giny Vos gevraagd om 
een kunstwerk te ontwerpen voor de opgehoogde telecommunicatietoren in de Zuidas Amsterdam, langs de 
A10. Dit lichtkunstwerk wordt op woensdag 2 december om 18.30 uur in werking gesteld door wethouder 
Maarten van Poelgeest.

Duurzaamheidplan Zuidas

Zuidas wil in 2030 tot de top 10 van duurzame stedelijke centra in Europa behoren. Duurzaamheid is dan 
ook een vast onderdeel van alle plannen op Zuidas. Een schone en aangename leefomgeving staan daarbij 
centraal. Dit impliceert het stellen van eisen aan bebouwing.

Agendapunt Kop Zuidas Commissie RO verplaatst

De bespreking van het bestemmingsplan Kop Zuidas (centrale stad) die gepland stond op 2 december 2009 
is verplaatst naar 6 januari 2010. 

Filosofie op de Zuidas. Kroniek v.d. onderstroom.

Op donderdag 10 december is Felix Rottenberg vanaf 15.30 uur te gast in het Grand Café van Amsterdam 
Bright City. Maandelijks organiseert Amsterdam Bright City samen met VUconnected gesprekken over 

http://www.nu.nl/binnenland/2121316/risicos-noord-zuidlijn-groter.html
http://www.nu.nl/binnenland/2121316/risicos-noord-zuidlijn-groter.html
http://www.dro.amsterdam.nl/publicaties/@271997/de_olympische_spelen/
http://www.dro.amsterdam.nl/publicaties/@271997/de_olympische_spelen/
http://www.zuidas.nl/project/beethoven
http://www.zuidas.nl/project/beethoven
http://www.zuidas.nl/
http://www.zuidas.nl/
http://www.cultuurnet.nl/nieuws/toon/16975-Amsterdam-Opening_sterrenhemel_Giny_Vos_en_ingebruikneming_Telecommunicatietoren
http://www.cultuurnet.nl/nieuws/toon/16975-Amsterdam-Opening_sterrenhemel_Giny_Vos_en_ingebruikneming_Telecommunicatietoren
http://www.zuidas.nl/thema/duurzaamheid
http://www.zuidas.nl/thema/duurzaamheid


onderstromen en trends in de actualiteit onder de noemer Filosofie op de Zuidas. Thema : Politieke crisis. 
Wat is er links en rechts aan de hand?

Zuidance

Charity dance met DJ Jesse Voorn, vrijdag 11 december 2009, vanaf 17.00 uur, Amsterdam Bright City, 
aanvang 17.30 uur. Toegang € 5,- incl. 3 consumpties, opbrengst gaat naar het aidsfonds.

Fashion & Indentity

Kunst en Cultuurevenement,14 december 2009 Amsterdam Bright City. Toegang gratis. 

Onenigheid over ombouwen Amsterdamse metro

De gemeente Amsterdam wil samen met de gemeente Amstelveen, het stadsdeel Zuideramstel en de 
stadsregio Amsterdam sneltram lijn 51 ombouwen tot een volwaardige metrolijn. Over hoe dat moet 
gebeuren blijken de partijen het echter oneens te zijn.

Zie ook de mening van het stadsdeel ZuiderAmstel met enige foto impressies.

Ring A10

De tentoonstelling ‘Ring A10’, t/m 30 januari, ARCAM, Amsterdam, opent nieuwe perspectieven richt de 
aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én architectonisch fenomeen, als bruikbaar 
infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner maar heeft 
te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren.

Opbouw tunnelboor Noord-Zuidlijn begint

De eerste onderdelen van de tunnelboor voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam werden 
afgelopen maandagavond ingehesen. Naar verwachting neemt de opbouw ongeveer 26 nachten in beslag, 
liet een woordvoerder van het projectbureau Noord-Zuidlijn weten. 

Omgevingsmanager Zuidas

Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met 
hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.
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Nieuwe bouwweg in Beethoven

In verband met de aanstaande sloop van de Christus Geboortekerk en de daarop volgende nieuwbouw van 
het Sint Nicolaas Lyceum wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. Deze bouwweg ligt in het verlengde van 
de “1e Prinses Irenedwarsstraat” en kruist haaks het fietspad richting tunneltje Beethovenstraat. Deze 
tijdelijke weg sluit aan op de in asfalt uitgevoerde bouwweg aan de zuidkant van de “Akzo-kavel”.  

Nachtwerk  Beethovenstraat

Het db Zuideramstel stemt in met het verplaatsen van drie bovenleidingmasten ter hoogte van 
Beethovenstraat 195  in de nacht van 7 op 8 december tussen 0.30 uur en 5.30 uur. Er kan geluidsoverlast 
zijn van een draaiende vrachtwagenmotor. Een eventuele uitvaldatum is de nacht van 8 op 9 december

Duurzaamheidplan Zuidas
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Zuidas wil in 2030 tot de top 10 van duurzame stedelijke centra in Europa behoren. Duurzaamheid is dan 
ook een vast onderdeel van alle plannen op Zuidas. Een schone en aangename leefomgeving staan daarbij 
centraal. Dit impliceert het stellen van eisen aan bebouwing.  

Huidige CO2  emissie in Zuideramstel hoger dan het stadsgemiddelde

Via www.urbanecomap.org  kan de productie van CO2    in Amsterdam vergeleken worden met  andere 
steden, maar ook de verschillende stadsdelen kunnen worden vergeleken. Zuideramstel – met een nog lang 
niet voltooide Zuidas – doet het slechter dan het gemiddelde voor heel Amsterdam.  

Kop Zuidas

Vooruitlopend op de behandeling van het concept bestemmingsplan en het concept uitvoeringsplan voor de 
Kop Zuidas op 6 januari 2010 in de commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad  is een artikel 
gepubliceerd in het Parool :

In de Veluwebuurt, een wat verscholen groen wijkje aan de rand van de RAI en de A10, voelen de bewoners 
zich bedreigd door de oprukkende hoogbouw langs de Zuidas.

SP-voorstel tijdelijke studentenwoningen Amsterdamse Zuidas overgenomen

Het Amsterdamse college steunt het voorstel van de SP om tijdelijke studentenwoningen te bouwen op de 
Zuidas. Die woningen kunnen worden neergezet op kavels die door de crisis voorlopig niet ontwikkeld 
worden.

Ontvangen bouwaanvragen DMB

Terrein Europa boulevard – W01/1258-2009, oprichten KPN-kelder met opbouw op maaiveld. DMB is 
gevestigd aan het Weesperplein 4. Geopend op werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor inlichtingen: 
020-5513.420/354. Wilt u de  gepubliceerde aanvraag inzien dan kunt u langskomen tijdens de 
openingstijden. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken: 020-5513/419/427.

Activiteiten Amsterdam Bright City december

Filosofie op de Zuidas. Kroniek v.d. onderstroom.

Donderdag 10 december is Felix Rottenberg, bestuurder, raadgever en moderator, tussen 15.30 en 17.00 
uur de gast van filosoof Ad Verbrugge bij Amsterdam Bright City voor het maandelijkse programma Filosofie 
op de Zuidas over onderstromen en trends in de actualiteit.

Zuidance

Charity dance met DJ Jesse Voorn, vrijdag 11 december 2009, vanaf 17.00 uur, Amsterdam Bright City, 
aanvang 17.30 uur.

Toegang € 5,- incl. 3 consumpties, opbrengst gaat naar het aidsfonds.

Fashion & Indentity

Op maandag 14 december organiseert jongerenorganisatie TANS haar kunst en cultuur evenement Fashion 
& Identity. Een avond vol inspiratie. Toegang gratis.

Amsterdam Bright Christmas!

Op vrijdag 18 december bent u vanaf 16.00 uur welkom voor Amsterdam Bright Christmas. U kunt luisteren 
naar het Kerstverhaal van Ruben van Zwieten (Stichting Zingeving Zuidas & Thomas Kerk). Ook bestaat de 
mogelijkheid ‘live’ een kerstwens uitspreken op de wekelijkse radioshow “Casual Friday”. Samen met zanger 
Patrick Verheij kunt u Christmas Carols ten gehore brengen. Uiteraard is er volop Gluwein, oliebollen en 
ander lekkers. De toegang is gratis. Introducés zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden. Meer informatie 
vindt u op www.amsterdambrightcity.nl.

Geluidswandeling Zuidas
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Wat is het geluid van de Zuidas? Hoe anders wordt de soundscape wanneer de bouw vordert en je de 
omgeving dagelijks ziet veranderen? Hoe denken planologen eigenlijk over geluid? Kan geluid een publieke 
ruimte creëren? Deze vragen worden gesteld en toegelicht, terwijl de wandelaar luistert naar akoestische, 
historische, psychologische en politieke aspecten van publieke ruimtes. De wandeling duurt circa 60 minuten 
en is gratis te downloaden op de website van Soundtrackcity: 

Ook kan men een voorgeladen mp3-speler en koptelefoon lenen bij het

informatiecentrum Zuidas. De geluidswandeling is gemaakt door Justin Bennet, en geluidskunstenaar uit 
Den Haag die in oktober de Piet Ouborg prijs heeft gekregen.

Zie  zijn oeuvre

Graafwiel tunnelboor NZ-lijn geplaatst

Een gigantisch graafwiel, bestemd voor een tunnelboormachine van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn, is de 
22 meter diepe schacht bij het Damrak ingehesen.

Ring A10

De tentoonstelling ‘Ring A10’, t/m 30 januari, ARCAM, Amsterdam, opent nieuwe perspectieven, richt de 
aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én architectonisch fenomeen, als bruikbaar 
infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner maar heeft 
te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren.

Omgevingsmanager Zuidas

Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met 
hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

dec w 40 2009

Interessante thema avond Duurzaamheid Zuidas

Op 9 december hielden vertegenwoordigers van Zuidas en Nuon Heat and Cooling leerzame voordrachten 
m.b.t. duurzaamheid,klimaat neutraal bouwen, stadsverwarming en –koeling en (on)mogelijkheden waar 
men in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Na de pauze waren er vragen te over bij het aanwezige 
publiek en ontspon zich een levendige discussie.

Zuidas als voorbeeld van duurzame koeling

Radio Nederland  Wereldwijd (RNW)  noemt in het kader van de  klimaatconferentie in Kopenhagen de 
koeling van Zuidas vanuit het Nieuwe Meer een innovatief voorbeeld van duurzaamheid.  Engelse tekst 

Bewonersbrief Uitvoering Beethoven

Vanaf begin 2009 is gestart met de fysieke voorbereidingen voor de ontwikkeling van het project Beethoven. 
Diverse voorzieningen, zoals het Nicolaaslyceum en een museum krijgen hier een plek. Met deze 
bewonersbrief wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de uitvoering van Beethoven.

De avond/nachtwerkzaamheden aan het viaduct aan de Beethovenstraat t.b.v. de NoordZuidlijn worden 
uitgesteld tot volgend jaar. 

Grondexploitatieovereenkomst VUmc en gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een overeenkomst afgesloten met het VUmc met betrekking tot het 
kostenverhaal voor de realisatie van het project tot uitbreiding van de polikliniek met een dakopbouw. Vanaf 
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10 december ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst 6 weken ter inzage bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht., Weesperplein 4. 

Studentenwoningen op Amsterdam Zuidas

Het College van B&W steunt het voorstel van de SP om tijdelijke studentenwoningen te bouwen op Zuidas. 
Inmiddels heeft ook de PvdA een persbericht doen uitgaan waarin gepleit wordt voor de bouw van duizend 
containerwoningen voor studenten en jonge trainees op Zuidas. Dat vindt de PvdA in zowel de 
gemeenteraad, als in het stadsdeel Zuideramstel.  

Ophoging communicatiemast Amsterdam afgerond

De ophoging van de telecommunicatietoren op de Zuidas Amsterdam, langs de A10, is woensdag 2 
december officieel afgerond. Door de bebouwing aan de Zuidas was verhoging van de oorspronkelijke toren 
noodzakelijk, om ongehinderd tv en radio uit te kunnen zenden en Amsterdam en wijde omgeving van 
mobiele telefonie te voorzien. De zendmast is verhoogd van 106 tot bijna 150 meter en is daarmee een van 
de hoogste bouwwerken van de stad geworden.

Veel animo voor 'besmette' woontoren

De verkoop van  appartementen van Symphony I, het hart van de vastgoedfraude, loopt opvallend goed. Na 
tien weken verkooptijd zijn negentien luxe appartementen, aan de Zuidas, verkocht. Zeker dertig mensen 
hebben een optie op één van de 82 woonruimten in Amsterdams hoogste woontoren genomen.

Activiteiten Amsterdam Bright City december

Zuidance

Charity dance met DJ Jesse Voorn, vrijdag 11 december 2009, vanaf 17.00 uur, Amsterdam Bright City, 
aanvang 17.30 uur.

Toegang € 5,- incl. 3 consumpties, opbrengst gaat naar het aidsfonds.

Fashion & Indentity

Op maandag 14 december organiseert jongerenorganisatie TANS haar kunst en cultuur evenement Fashion 
& Identity. Een avond vol inspiratie. Toegang gratis.

Amsterdam Bright Christmas!

Op vrijdag 18 december bent u vanaf 16.00 uur welkom voor Amsterdam Bright Christmas. U kunt luisteren 
naar het Kerstverhaal van Ruben van Zwieten (Stichting Zingeving Zuidas & Thomas Kerk). Ook bestaat de 
mogelijkheid ‘live’ een kerstwens uitspreken op de wekelijkse radioshow “Casual Friday”. Samen met zanger 
Patrick Verheij kunt u Christmas Carols ten gehore brengen. Uiteraard is er volop Glühwein, oliebollen en 
ander lekkers. De toegang is gratis. Introducés zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden . Meer informatie 
vindt u op www.amsterdambrightcity.nl.

Ring A10

De tentoonstelling ‘Ring A10’, t/m 30 januari, ARCAM, Amsterdam, opent nieuwe perspectieven richt de 
aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én architectonisch fenomeen, als bruikbaar 
infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner maar heeft 
te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren.  
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Herrema schrijft boek over Noord-Zuidlijn

Oud-wethouder van Amsterdam Tjeerd Herrema is bezig met een boek over de Noord-Zuidlijn. Daarin vertelt 
hij over de tijd dat hij verantwoordelijk was voor de bouw van de nieuwe metroverbinding. Ook gaat hij in op 
de vraag waarom dit soort megaprojecten in Nederland zo vaak uit de hand lopen.

Omgevingsmanager Zuidas

Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met 
hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

dec     w 41 2009

Thema avond tijdelijke maatregelen Zuidas
Het BPZ organiseert op woensdagavond 13 januari 2010 een thema avond om van gedachten te wisselen 
over de tijdelijke inrichting/bestemming van terreinen in Zuidas die voorlopig nog niet hun definitieve 
bestemming kunnen krijgen. Door de crisis liggen  terreinen braak, is de besluitvorming vertraagd en kunnen 
de ambitieuze bouwplannen voorlopig niet worden uitgevoerd. Plannen voor de komende 5 jaar zijn van 
harte welkom. Tijdens de vorige thema- avond zijn al suggesties gedaan, maar er is nog veel ruimte voor 
creatieve ideeën. Tijd: 19.30 – 21.30 Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Hoekzaal. 

Vaststelling bestemmingsplan en uitvoeringsbesluit Kop Zuidas
Het bestemmingsplan staat als punt 11 en het uitvoeringsbesluit als punt 12 op de agenda van de 
Commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad
Datum: woensdag 6 januari 2010; Aanvang: 13:30 uur; Locatie: Rooszaal 0239, Stadhuis
Zuidas als voorbeeld van duurzame koeling
Radio Nederland  Wereldwijd (RNW)  noemt in het kader van de  klimaatconferentie in Kopenhagen de 
koeling van Zuidas vanuit het Nieuwe Meer een innovatief voorbeeld van duurzaamheid.  Bekijk de video.
Amsterdamse Lijsttrekkers betrekken hun bekende stellingen
Over één stelling waren alle partijen het eens: het ondergrondse dokmodel voor de Zuidas verdient de 
voorkeur.
Prestigieuze projecten op laag pitje
Wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) neemt een drastische maatregel vanwege de 
sterk verslechterde financiële situatie van Amsterdam: er mogen alleen onder strenge voorwaarden nog 
grote uitgaven worden gedaan voor projecten als de Zuidas.
Amsterdam: Herengracht goedkoper dan Zuidas
De Herengracht in de aanbieding. Het lijkt ondenkbaar. Toch staan de prijzen van wat ooit de duurste locatie 
in Amsterdam was onder druk. Het verschil met de Zuidas wordt snel groter. (Het Financieele Dagblad, 14 
december 2009, Alleen voor abonnees)

IJsbaan op het Zuidplein
Schaatsen op de Zuidas: het kan. Vanaf  21 december 2009  tot en met 3 januari 2010 is er een ijsbaan op 
het Zuidplein. Gratis entree.  
Amsterdam Bright Christmas!
Op vrijdag 18 december bent u vanaf 16.00 uur welkom voor Amsterdam Bright Christmas. U kunt luisteren 
naar het Kerstverhaal van Ruben van Zwieten (Stichting Zingeving Zuidas & Thomas Kerk). Ook bestaat de 
mogelijkheid ‘live’ een kerstwens uitspreken op de wekelijkse radioshow “Casual Friday”. Samen met zanger 
Patrick Verheij kunt u Christmas Carols ten gehore brengen. Uiteraard is er volop Glühwein, oliebollen en 
ander lekkers. De toegang is gratis. Introducés zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden . Meer informatie 
vindt u op www.amsterdambrightcity.nl.
Werkzaamheden viaduct Beethovenstraat.
Begin 2010 vinden er avond/nachtwerkzaamheden plaats aan het viaduct in de Beethovenstraat. Tussen de 
bestaande metroviaducten in de Beethovenstraat wordt voor de Noord/Zuidlijn een nieuw viaduct gebouwd. 
Hieraan wordt in de weken 1, 3 en 4 van 2010 ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt omdat dan 
werkzaamheden uitgevoerd worden dicht langs de weg en het spoor. Deze werkzaamheden bestaan uit het 
aanbrengen van damwanden en funderingspalen. Dit gebeurt op een geluidarme manier. Voor deze 
werkzaamheden wordt het verkeer stad-in vier avonden/nachten omgeleid, het verkeer stad-in én stad-uit 
wordt in totaal acht keer omgeleid (in twee weken). Onderstaand de details.
Week 01 (4 – 9 januari)

http://www.parool.nl/parool/nl/1084/DOSSIER-NOORD-ZUIDLIJN/article/detail/271168/2009/12/09/Herrema-schrijft-boek-over-Noord-Zuidlijn.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/1084/DOSSIER-NOORD-ZUIDLIJN/article/detail/271168/2009/12/09/Herrema-schrijft-boek-over-Noord-Zuidlijn.dhtml
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=127
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=127
http://www.rnw.nl/nl/nederlands/video/koud-meer-koelt-warme-kantoren
http://www.rnw.nl/nl/nederlands/video/koud-meer-koelt-warme-kantoren
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/272090/2009/12/16/Lijsttrekkers-betrekken-hun-bekende-stellingen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/272090/2009/12/16/Lijsttrekkers-betrekken-hun-bekende-stellingen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/272274/2009/12/17/Prestigieuze-projecten-op-laag-pitje.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/272274/2009/12/17/Prestigieuze-projecten-op-laag-pitje.dhtml
http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.fd.nl/artikel/13798744/herengracht-goedkoper-dan-zuidas
http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.fd.nl/artikel/13798744/herengracht-goedkoper-dan-zuidas
http://www.zuidas.nl/
http://www.zuidas.nl/
http://myclang.com/1/3fde841a7371c092b6a785e2d72586f2b32773d587d077573340d231851655d762c0f60376e6d07
http://myclang.com/1/3fde841a7371c092b6a785e2d72586f2b32773d587d077573340d231851655d762c0f60376e6d07


In deze week wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 en 06.00 uur de rijstrook stad-in (richting 
Apollolaan) afgesloten. Het verkeer wordt, met behulp van borden, omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers 
en voetgangers kunnen wel passeren.
Week 3 en 4 (18 - 22 januari en 25 – 29 januari)
In deze weken worden van maandag tot en met donderdag tussen 20.00 en 06.00 uur de rijstroken stad-in 
én stad-uit afgesloten. Het verkeer wordt, met behulp van borden, omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers 
en voetgangers kunnen wel passeren.
Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Petra Groot ,Projectbegeleider, Projectbureau Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Telefoon 020 470 4070, Fax 020 556 5708
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl ; Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl    
Amsterdam zat fout met besluit metrolijn
Het stadsbestuur van Amsterdam had het besluit tot aanleg van de Noord-Zuidlijn niet aan de gemeenteraad 
mogen voorleggen en de raad had het besluit niet mogen nemen. Dat is volgens de Volkskrant de hardste 
conclusie van de enquêtecommissie die de gang van zaken rond het metroproject heeft 
onderzocht.  Het rapport van de Enquêtecommissie Noord-Zuidlijn (met een samenvatting) is te lezen op de 
gemeentelijke website. Wie geen zin of geen tijd heeft om het gehele rapport te lezen kan na een klik op de 
foto (helemaal onderaan de webpagina) een kort filmpje zien met de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen.
Tweede kamer: Spoeddebat over Noord/Zuidlijn 
Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met 
hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.
                     Het bpz wenst U fijne feestdagen toe 
Het volgende weekbericht is er weer op 7 januari 2010.
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