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Succesvolle thema avond tijdelijke maatregelen Zuidas
Het BPZ organiseerde 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. De avond werd ondanks het winterse weer zeer goed bezocht en leverde een continue stroom 
van ideeën op. Het BPZ zal een en ander samenvatten in een brief die naar verschillende instanties zal gaan. Via 
het weekbericht wordt u ook op de hoogte gehouden.

Kom Praten met Maarten van Poelgeest
Op vrijdag 15 januari om 20.00 uur bezoekt GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest het MFC Binnenhof 
aan de A.J. Ernststraat 112 in Buitenveldert om te praten over het nieuwe stadsdeel Amsterdam Zuid. Een 
stadsdeel met 132.000 inwoners waar de komende jaren veel staat te gebeuren, zoals het doortrekken van metro 
naar Amstelveen en de verdere ontwikkeling van de Zuidas.
Toch ondergrondse snelweg in Zuidas?
In de Amsterdamse Zuidas worden toch een ondergrondse snelweg en spoor aangelegd. De vier ministers die 
daar over gaan hakken donderdag de knoop door, schrijft het Financiële Dagblad maandag op basis van 
informatie van ingewijden. l
De Zuidas loopt uit op een mislukking
De internationale financiële centrumfunctie van Amsterdam zakte al voor de crisis in.
Wie niet kiest voor open grenzen, een liberaal beloningsbeleid en beter hoger onderwijs, bezegelt het lot van 
financieel Amsterdam, betoogt Ewald Engelen.
Nieuw VU-gebouw
Het nieuwe VU-gebouw aan de Buitenveldertselaan gaat Initium heten, Latijn voor ‘het begin’. Het gebouw 
vormt de ingang vanaf de Buitenveldertselaan en daarmee letterlijk het begin van de VU-campus. 
Samenwerkingsovereenkomst VU met Gemeente Amsterdam in de Gemeenteraad
In de vergadering van de Gemeenteraad van 20 januari a.s. wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen VU en 
Gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Agendapunt 24.

Amsterdam laat megaprojecten doorlichten
De gemeente Amsterdam gaat megaprojecten als de Noord/Zuidlijn voortaan laten doorrekenen door een 
onafhankelijke partij. Die moet onder meer kijken of de geraamde kosten realistisch zijn en of er voldoende geld 
is gereserveerd voor tegenvallers. Dat moet gebeuren voordat de gemeente definitief het besluit neemt om met 
een project te beginnen. Dat staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de 
gemeenteraad heeft gestuurd. 
Zie ook: Reactie op aanbevelingen enquetecommissie Noord/Zuidlijn.
Prinses Irenestraat
Bewoners van deze buurt hebben een brief ontvangen met betrekking tot de verwijdering van asbest uit de 
voormalige Christus Geboortekerk en de vertraging van het afmaken van de bouwweg door de 
weersomstandigheden. Voor concrete vragen over de werkzaamheden kunt u de directievoerder van het 
Ingenieurs Bureau Amsterdam, de heer Peter van Oerle bellen op nummer 06 11377687. Mocht u specifieke 
vragen hebben over de asbestverwijdering dan kunt u contact opnemen met de directievoerder van de sloop de 
heer Wim Becker 020 2511271.
Werkzaamheden viaduct Beethovenstraat.
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, 1090 HB Amsterdam; Tel.020 470 4070,
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl; Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl   
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Thomas Open lunchconcert
19 januari a.s. in de Thomaskerk 
DUDOK KWARTET
Judith van Driel, viool, Marleen Wester, viool, Mark Mulder, altviool en David Faber, cello.
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.
Derde etappe Giro d’Italia start vanuit Zuidas
De Giro d'Italia start 8 mei met een individuele tijdrit die begint op het Museumplein en eindigt bij het 
Olympisch Stadion. Ook de tweede en de derde etappe vertrekken vanuit Amsterdam. Op 9 mei starten de 
sporters  op het Museumplein; deze tweede rit gaat over 213 kilometer. De derde etappe vertrekt vanaf de Zuid-
as en is 226 kilometer.
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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Succesvolle thema avond tijdelijke maatregelen Zuidas
Het BPZ organiseerde 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. De avond werd ondanks het winterse weer zeer goed bezocht en leverde een continue stroom 
van ideeën op. Het BPZ zal een en ander samenvatten in een brief die naar verschillende instanties zal gaan. Via 
het weekbericht wordt u ook op de hoogte gehouden.

Kom Praten met Maarten van Poelgeest
Op vrijdag 15 januari om 20.00 uur bezoekt GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest het MFC Binnenhof 
aan de A.J. Ernststraat 112 in Buitenveldert om te praten over het nieuwe stadsdeel Amsterdam Zuid. Een 
stadsdeel met 132.000 inwoners waar de komende jaren veel staat te gebeuren, zoals het doortrekken van metro 
naar Amstelveen en de verdere ontwikkeling van de Zuidas.
Toch ondergrondse snelweg in Zuidas?
In de Amsterdamse Zuidas worden toch een ondergrondse snelweg en spoor aangelegd. De vier ministers die 
daar over gaan hakken donderdag de knoop door, schrijft het Financiële Dagblad maandag op basis van 
informatie van ingewijden. l
De Zuidas loopt uit op een mislukking
De internationale financiële centrumfunctie van Amsterdam zakte al voor de crisis in.
Wie niet kiest voor open grenzen, een liberaal beloningsbeleid en beter hoger onderwijs, bezegelt het lot van 
financieel Amsterdam, betoogt Ewald Engelen.
Nieuw VU-gebouw
Het nieuwe VU-gebouw aan de Buitenveldertselaan gaat Initium heten, Latijn voor ‘het begin’. Het gebouw 
vormt de ingang vanaf de Buitenveldertselaan en daarmee letterlijk het begin van de VU-campus. 
Samenwerkingsovereenkomst VU met Gemeente Amsterdam in de Gemeenteraad
In de vergadering van de Gemeenteraad van 20 januari a.s. wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen VU en 
Gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Agendapunt 24.

Amsterdam laat megaprojecten doorlichten
De gemeente Amsterdam gaat megaprojecten als de Noord/Zuidlijn voortaan laten doorrekenen door een 
onafhankelijke partij. Die moet onder meer kijken of de geraamde kosten realistisch zijn en of er voldoende geld 
is gereserveerd voor tegenvallers. Dat moet gebeuren voordat de gemeente definitief het besluit neemt om met 
een project te beginnen. Dat staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de 
gemeenteraad heeft gestuurd. 
Zie ook: Reactie op aanbevelingen enquetecommissie Noord/Zuidlijn.
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Prinses Irenestraat
Bewoners van deze buurt hebben een brief ontvangen met betrekking tot de verwijdering van asbest uit de 
voormalige Christus Geboortekerk en de vertraging van het afmaken van de bouwweg door de 
weersomstandigheden. Voor concrete vragen over de werkzaamheden kunt u de directievoerder van het 
Ingenieurs Bureau Amsterdam, de heer Peter van Oerle bellen op nummer 06 11377687. Mocht u specifieke 
vragen hebben over de asbestverwijdering dan kunt u contact opnemen met de directievoerder van de sloop de 
heer Wim Becker 020 2511271.
Werkzaamheden viaduct Beethovenstraat.
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, 1090 HB Amsterdam; Tel.020 470 4070,
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl; Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl   
Thomas Open lunchconcert
19 januari a.s. in de Thomaskerk 
DUDOK KWARTET
Judith van Driel, viool, Marleen Wester, viool, Mark Mulder, altviool en David Faber, cello.
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.
Derde etappe Giro d’Italia start vanuit Zuidas
De Giro d'Italia start 8 mei met een individuele tijdrit die begint op het Museumplein en eindigt bij het 
Olympisch Stadion. Ook de tweede en de derde etappe vertrekken vanuit Amsterdam. Op 9 mei starten de 
sporters  op het Museumplein; deze tweede rit gaat over 213 kilometer. De derde etappe vertrekt vanaf de Zuid-
as en is 226 kilometer.
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.
                    

wb 3
Resultaten discussie avond maatregelen op korte termijn
Het bewonersplatform Zuidas heeft op 13 januari een bijeenkomst georganiseerd waarop voorstellen konden 
worden geformuleerd om Zuidas de komende 5 jaar een aantrekkelijk centrum te laten worden. Hiervoor is ook 
een tijdelijke bestemming voor braakliggende terreinen relevant. De bijeenkomst werd druk bezocht door 
bewoners en belangstellenden uit verschillende gremia. De discussies monden uit in een aantal aanbevelingen en 
voorstellen welke hier zijn te lezen.

Zuideramstel wil meer woningen op Zuidas
Stadsdeelvoorzitter van Zuideramstel Duco Adema pleit voor meer woningen op de Zuidas. ''De Zuidas leent 
zich goed voor extra woningbouw. Met meer woningen kan een echte, nieuwe, levendige wijk ontstaan.'' Dat zei 
hij donderdag in zijn nieuwjaarsspeech voor het stadsdeel Zuideramstel.
Zie ook
Toch ondergrondse snelweg in Zuidas
In de Amsterdamse Zuidas worden toch een ondergrondse snelweg en spoor aangelegd. De vier ministers die 
daar over gaan hakken de knoop door, schrijft het Financiële Dagblad op basis van informatie van ingewijden. 
Zie ookAanbieding Duurzaamheidsplan Zuidas 2008
In de Commissie vergadering (Stadhuis) van 27 januari a.s. wordt dit definitieve plan aangeboden.
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Uitnodiging Zuidas netwerk
28 januari 2010 van 15.30 tot 17.00 uur. Amsterdam Bright City. Claude Debussylaan 2-8.
Tijdens de bijeenkomst wordt informatie verstrekt over nieuwe ontwikkelingen op de Zuidas. Opgeven via 
zuidasnetwerk@zuidas.nl of 020-5752111.
Zie ook 
Uitnodiging Kijkje bij de Koudeplant Pramenpad
Het product koude in de Zuidas wordt geleverd door Nuon. Om u kennis te laten maken met de wijze waarop 
deze koude geproduceerd wordt met behulp van de Nieuwe Meer wordt er op 26 januari een presentatie en 
rondleiding georganiseerd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Tijd van 13.30 uur tot 15.30 uur. Waar? 
Pramenpad 6.
U kunt zich opgeven bij het BPZ: tel. 6449936 of bpz@wocbuitenveldert.nl

Ontheffing Lozing
Er is een lozingsontheffing voor onbepaalde tijd afgegeven aan het Projectbureau Noord-Zuidlijn t.b.v. het lozen 
van grond- en hemelwater voor het tracégedeelte afslag Europaboulevard van de A10. De beschikking is in te 
zien bij de voorlichtingsbalie van het Stadsdeelkantoor van 9.00 uur tot 16.00 uur, tot 4 maart 2010.
Bezwaar maken kan binnen 6 weken bij de Raad van State.
Werkzaamheden viaduct Beethovenstraat.
Week 4 (25 – 29 januari)
In deze week 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.
Lees de nieuwsbrief van het projectbureau over de bouw van een nieuw viaduct.
Meer informatie
Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Petra Groot ,Projectbegeleider, Projectbureau Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7, 1090 HB Amsterdam; Tel.020 470 4070,
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl; Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl   
Amsterdam erkent: besluit NZ-lijn was fout
De Amsterdamse wethouder Hans Gerson (verkeer en vervoer) heeft woensdagavond erkend dat het college het 
besluit voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn in 2002 niet aan de gemeenteraad had moeten voorleggen. Hij zei 
dat na kritiek vanuit de raad, die meende dat het college van burgemeester en wethouders niet voldoende zijn 
fouten had toegegeven. 
Giromania Amsterdam 2010
Op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 mei start de Giro d’Italia in Amsterdam. Onder de naam ‘Giromania!’ is 
in die periode een aantal (fiets)activiteiten en festiviteiten om de start van de Italiaanse wielerronde in 
Amsterdam in te luiden.  
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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 Draagvlak voor Zuidasdok onder de grond
Toch ondergrondse snelweg in Zuidas
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Rijk en regio hebben op 28 januari hun voorkeur uitgesproken voor een dok onder de grond op de Amsterdamse 
Zuidas. Dit is de uitkomst van een bestuurlijk overleg tussen ministers Cramer en Eurlings, bestuurders van de 
gemeente Amsterdam, provincie en stadsregio.

Zuidas krijgt nieuwe entree: bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2010 het bestemmingsplan Kop Zuidas gewijzigd vastgesteld. Kop Zuidas 
is de oostelijke entree van Zuidas en ligt ten oosten van de RAI tussen de Europaboulevard, President 
Kennedylaan, A10 en begraafplaats Zorgvlied. Het besluit van de gemeenteraad maakt de realisatie van een 
evenwichtige mix van wonen, werken en voorzieningen mogelijk. In Kop Zuidas komen naast woningen en 
kantoren, een theater, hotel, restaurants en kleinschalige horeca, scholen en een aantal winkels.
Zie ook

Amsterdam RAI en gemeente Amsterdam sluiten unieke overeenkomst
Op vrijdag 29 januari 2010 om 12.00 uur sluiten Amsterdam RAI, stadsdeel Zuideramstel en burgemeester 
Cohen een unieke overeenkomst in het nieuwe RAI Elicium.
Als eerste private onderneming in Nederland krijgt Amsterdam RAI de bevoegdheid zelf toestemming te geven 
voor evenementen en aanverwante activiteiten. Een primeur in bestuurlijk Nederland en een unieke service naar 
klanten van Amsterdam RAI.
Als eindverantwoordelijke voor evenementen in Amsterdam én vanwege het innovatieve karakter van het 
convenant, is burgemeester Job Cohen aanwezig om het convenant mede te ondertekenen. (Persbericht 
Gemeente Amsterdam en Stadsdeel ZuiderAmstel).
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Wouter Niks, communicatieadviseur Stadsdeel 
Zuideramstel, t. 020 – 2524721 / 06 – 12161489, e-mail: wouter.niks@zuideramstel.amterdam.nl
Publiek verkiezingsdebat Zuid op 10 februari
Het BPZ organiseert samen met Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en de Ouderenadviesraad Zuid een publiek 
verkiezingsdebat in het kader van de deelraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het thema van het debat is: Aan 
welke toekomst bouwt stadsdeel Amsterdam Zuid? De lijsttrekkers worden aan de tand gevoeld over de kansen 
van het nieuwe stadsdeel op het gebied van wonen, werken, cultuur, gezondheid en schone lucht.
Tijdstip: woensdag 10 februari van 17.00 – 19.00 uur.
Locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Buitenveldert.
De theaterzaal is open om 16.30 uur, broodjes worden in de pauze gratis verstrekt.
Excursie BPZ bij Nuon Koudeplant
Op 26 januari opende Nuon haar deuren aan het Pramenpad bij de Nieuwe Meer voor een delegatie van het BPZ 
en verzorgde een interessante presentatie en rondleiding in dit koelingstation voor Zuidas.
Grillige gevel aan Zuidas
Deze grillige gevel behoort tot de bovenste etages van het vorig jaar opgeleverde kantoorgebouw The Rock, 
onderdeel van complex Mahler 4 aan de Amsterdamse Zuid-as.
Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam
Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve 
ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe zijn een aantal namiddagbijeen-komsten gepland op 10,17,24 februari en/of 3 
maart. Tijdstip 15.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locaties volgen nog.
Citizen M wint de Travelers Choice 2010
De vestiging van Citizen M hotels aan de Beethovenstraat is uitgeroepen tot het meest trendy hotel ter wereld. 
De vijftien miljoen gebruikers van de reiswebsite Tripadvisor.com verkozen Citizen M boven 719 andere trendy 
hotels.

Vierde editie Vrije Ruimten Zuidas Artists In Residence 
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NIEUW: Open Studio Vrije Ruimten Zuidas A.I.R. in de Kapel (Platform 21), Prinses Irenestraat 19, Zuidas 
Amsterdam: 10 t/m 31 januari 2010, openingstijden: www.virtueel-museum.nl Tentoonstelling Vrije Ruimten 
Zuidas A.I.R. 2010 in de Kapel (Platform 21):
12 februari 2010 (opening 17.00-19.00 uur) t/m 12 maart 2010 (finissage en presentatie publicatie). 
Openingstijden en side-programma: www.virtueel-museum.nl
 
FILOSOFIE OP DE ZUIDAS
Ad Verbrugge in gesprek met Frits Spangenberg
Donderdag 11 februari, 15:30 - 17:00 uur. Locatie: Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8, Grand 
Café.
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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Publiek verkiezingsdebat Zuid op 10 februari
Het BPZ organiseert samen met Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en de Ouderenadviesraad Zuid een publiek 
verkiezingsdebat in het kader van de deelraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het thema van het debat is: Aan 
welke toekomst bouwt stadsdeel Amsterdam Zuid? De lijsttrekkers worden aan de tand gevoeld over de kansen 
van het nieuwe stadsdeel op het gebied van wonen, werken, cultuur, gezondheid en schone lucht.
Tijdstip: woensdag 10 februari van 17.00 – 19.00 uur.
Locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Buitenveldert.
De theaterzaal is open om 16.30 uur, broodjes worden in de pauze gratis verstrekt.

Tijdelijke studentenhuisvesting op Zuidas
In de commissievergadering van 4 februari wordt het initiatief van de PvdA voor tijdelijke huisvesting op Zuidas 
besproken, voorzien van ene positief advies van het dagelijks bestuur Zuideramstel.
'Na zevenen moet de Zuidas ook gaan leven'
De nieuwe directeur van het Amsterdamse gemeentebureau Zuidas, Klaas de Boer, is 'ontzettend blij' dat het 
kabinet de snelweg en later de railverbindingen door dit 'eigentijdse stadscentrum' ondergronds wil brengen.
Zie ook: Droom en daad op de Zuidas. 
Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam
Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve 
ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe zijn een aantal namiddagbijeen-komsten gepland op 10,17,24 februari en/of 3 
maart. Tijdstip 15.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locaties volgen nog.Het boren van de palen was gestopt wegens de vorst. Verwacht wordt dat deze 
werkzaamheden half februari zijn afgerond. Er wordt geboord van 7-17.00 uur. 
Bouw Initium van de Vrije Universiteit  aan de Buitenveldertselaan gestart
Het boren van de palen was gestopt wegens de vorst. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden half februari zijn 
afgerond. Er wordt geboord van 7-17.00 uur.
Bouwaanvragen Kop Zuidas
Voor het tijdelijk ketenpark met parkeervoorzieningen is voor een periode van 2 jaar een bouwaanvraag 
ingediend  voor het terrein aan de Gelrestraat, kavel F (W01/0037-2010). Voor ene periode van 1,5 jaar is voor 
het terrein aan de Gaasterlandstraat een aanvraag ingediend voor een tijdelijk werkterrein met ruimte voor 
ketenpark en parkeren (W01/0047-2010).
Vernieuwen personeelsverblijf GvB
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Voor de vernieuwing van het personeelsverblijf aan de Europaboulevard 8, bij het beginpunt van lijn 4, is een 
bouwaanvraag ingediend ( W01/0075-2010).
Bovenvermelde Bouwaanvragen zijn ter inzage op het kantoor van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Weesperplein 4, geopend van 9-12 uur.  U kunt een afspraak maken via tel. nr.: 5513420/354.
Zuidas aangewezen als mogelijke Olympische locatie
Amsterdam heeft dinsdag tijdens de presentatie van de Ontwerp Structuurvisie twee plekken aangewezen waar 
de Olympische Spelen kunnen plaatsvinden. Zowel het havengebied binnen de ring A10, ook bekend als 
Havenstad, als de Zuidas komt in aanmerking.
Zie ook: Ontwerp Structuurvisie over ruimtelijke toekomst van Amsterdam en bijbehorend milieueffectrapport 
vrijgegeven voor inspraak.
Lichthinder Zuidas
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel zal de komende jaren haar uiterste best doen om de lichthinder in de 
Zuidas te beperken. De stadsdeelraad heeft daarover vorige week unaniem een motie van de PvdA aangenomen.

Vierde editie vrije ruimten Zuidas Artists in Residence
Tentoonstelling in de Kapel, Prinses Irenestraat 19, Zuidas Amsterdam:
12 februari 2010 : opening 17-19 uur.  Tentoonstelling duurt t/m 12 maart 2010.
Open donderdag t/m zondag van 14.00 tot 20.00 uur.
Nog altijd streeft de huidige stedenbouw naar een perfecte, nieuwe wereld, zo ook in de Zuidas. Maar bestaat die 
eigenlijk wel en is zo’n wereld ook leefbaar? Welke ruimte is er voor toeval en voor het individu?
FILOSOFIE OP DE ZUIDAS
Ad Verbrugge in gesprek met Frits Spangenberg
Donderdag 11 februari, 15:30 - 17:00 uur. Locatie: Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8, Grand 
Café. 
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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Veel belangstelling voor Publiek debat met Lijsttrekkers
Het debat dat op 10 februari door BPZ e.a. werd georganiseerd mag een groot succes genoemd worden. Zo’n 140 
mensen waren, ondanks het winterse weer, aanwezig om te discussiëren over onderwerpen als huisvesting, 
openbaar vervoer, de te verwachten bezuinigingen en voorzieningen.

 Kunsthal in geldwoestijn
Door de jongste crisis stokt nu even de private financiering van de Zuidas, maar de planning van overheidswege 
gaat onverdroten door. Er is beslist dat er iets grootschalig cultureels moet komen. Nadat Joop van den Ende niet 
bereid is gebleken er een theater te planten, heeft het stadsbestuur zijn zinnen gezet op een grote kunsthal.
Lees ook: Het hagelschot van Ann Demeester  
Ontwerpbouwvergunningen
Inzagetermijn van 6 weken na 10-02
Weesperplein 4. Geopend van 9 – 12 uur. U moet wel een afspraak maken via: 5513.420/354
Terrein De Boelelaan – W02/0092-2010, oprichten onderzoek- en diagnostiekgebouw;
Gustav Mahlerlaan 32 – W01/0095-2010, veranderen positie brandwerende wand;      Strawinskylaan 1 – 
W01/0101-2010, plaatsen trappenhuis;
Terrein de Boelelaan/G. Mahlerlaan – WO1/0826-2009, bouwen in afwijking van bouwvergunning. 
WO1/0224-2006, t.w.: wijzigen aantal parkeerplaatsen.
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Digitaal te bekijken op: (Op 11-02 nog niet beschikbaar). 
Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam
Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve 
ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe zijn een aantal namiddagbijeen-komsten gepland op 17,24 februari en 3 maart. 
Tijdstip 15.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locatie: de 19e verdieping van de UN-Studio (hoek Gustav Mahlerlaan/Buitenveldertse-laan).
 PvdA en D’66: Parkeren duurder en minder sociale woningbouw op Zuidas
Net als PvdA-lijsttrekker en wethouder van Financiën Lodewijk Asscher denkt D66 126,5 miljoen te kunnen 
korten op het ambtelijk apparaat. Infrastructurele projecten worden deels uitgesteld en op de Zuidas komt minder 
sociale woningbouw.

Gemeenteraad: geen Olympische Spelen in haven
De Amsterdamse gemeenteraad wil geen olympisch stadion en dorp in de haven. Het stadsbestuur maakte eerder 
deze week bekend dat die locatie daar wel voor in aanmerking komt. Zowel collegepartij PvdA als 
oppositiepartij VVD liet vrijdag echter weten daar tegen te zijn. GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest 
(ruimtelijke ordening) presenteerde dinsdag een voorlopige versie van de structuurvisie, een document waarin 
staat hoe Amsterdam zich de komende decennia in grote lijnen moet ontwikkelen. Daarin staan twee plekken 
waar de Olympische Spelen zich in 2028 zouden moeten concentreren: het havengebied binnen de ringweg A10 
en de Zuidas, het gebied rond het zuidelijk deel van de A10.  
De Zuidas in 2030
Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze 
plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats 
maken. Vooruit denken in plaats van over de schouder blijven kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas 
in Amsterdam. Of, is dit een mooi voorbeeld? Want zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de 
Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg 
(rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter 
branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met diverse prominente gasten als Pi de Bruin 
(stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas) en het publiek.
Datum:            maandag 15 maart 2010
Plaats:             De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang:        20.00 uur 
Toegang:        € 10,- en € 5,- (CJP, studenten, Stadspas, 65+) via www.rodehoed.nl.
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie       www.delftcluster.nl, www.rodehoed.nl of telefonisch via 020-638 56 06
tijdens kantooruren.
Vierde editie vrije ruimten zuidas artists in residence
Tentoonstelling in de Kapel, Prinses Irenestraat 19, Zuidas Amsterdam:
12 februari 2010 : opening 17-19 uur t/m 12 maart 2010 : finissage en presentatie publicatie 17.30 tot 19.30 uur. 
Open donderdag t/m zondag van 14.00 tot 20.00 uur.
Nog altijd streeft de huidige stedenbouw naar een perfecte, nieuwe wereld, zo ook in de Zuidas. Maar bestaat die 
eigenlijk wel en is zo’n wereld ook leefbaar? Welke ruimte is er voor toeval en voor het individu?
Amsterdam daalt gestaag op de Europese vastgoedmarkt
Amsterdam raakt steeds meer uit de gratie bij beleggers in de vastgoedmarkt. "Beleggers nemen tegenwoordig 
zo min mogelijk risico en kiezen daarom voor kwaliteit en voor markten met veel vraag en aanbod, zodat ze hun 
panden ook weer makkelijk kwijt kunnen", zegt Jeroen Elink Schuurman, real-estate leader bij 
PricewaterhouseCoopers.
Vooral de overvloed aan kantoorruimte breekt Amsterdam op.
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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Veel belangstelling voor Publiek debat met Lijsttrekkers
Het debat dat op 10 februari door BPZ e.a. werd georganiseerd mag een groot succes genoemd worden. Zo’n 140 
mensen waren, ondanks het winterse weer, aanwezig om te discussiëren over onderwerpen als huisvesting, 
openbaar vervoer, de te verwachten bezuinigingen en voorzieningen.

 Kunsthal in geldwoestijn
Door de jongste crisis stokt nu even de private financiering van de Zuidas, maar de planning van overheidswege 
gaat onverdroten door. Er is beslist dat er iets grootschalig cultureels moet komen. Nadat Joop van den Ende niet 
bereid is gebleken er een theater te planten, heeft het stadsbestuur zijn zinnen gezet op een grote kunsthal.
Lees ook: Het hagelschot van Ann Demeester  
Ontwerpbouwvergunningen
Inzagetermijn van 6 weken na 10-02
Weesperplein 4. Geopend van 9 – 12 uur. U moet wel een afspraak maken via: 5513.420/354
Terrein De Boelelaan – W02/0092-2010, oprichten onderzoek- en diagnostiekgebouw;
Gustav Mahlerlaan 32 – W01/0095-2010, veranderen positie brandwerende wand;      Strawinskylaan 1 – 
W01/0101-2010, plaatsen trappenhuis;
Terrein de Boelelaan/G. Mahlerlaan – WO1/0826-2009, bouwen in afwijking van bouwvergunning. 
WO1/0224-2006, t.w.: wijzigen aantal parkeerplaatsen.
Digitaal te bekijken op: (Op 11-02 nog niet beschikbaar). 
Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam
Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve 
ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe zijn een aantal namiddagbijeen-komsten gepland op 17,24 februari en 3 maart. 
Tijdstip 15.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locatie: de 19e verdieping van de UN-Studio (hoek Gustav Mahlerlaan/Buitenveldertse-laan).
 PvdA en D’66: Parkeren duurder en minder sociale woningbouw op Zuidas
Net als PvdA-lijsttrekker en wethouder van Financiën Lodewijk Asscher denkt D66 126,5 miljoen te kunnen 
korten op het ambtelijk apparaat. Infrastructurele projecten worden deels uitgesteld en op de Zuidas komt minder 
sociale woningbouw.

Gemeenteraad: geen Olympische Spelen in haven
De Amsterdamse gemeenteraad wil geen olympisch stadion en dorp in de haven. Het stadsbestuur maakte eerder 
deze week bekend dat die locatie daar wel voor in aanmerking komt. Zowel collegepartij PvdA als 
oppositiepartij VVD liet vrijdag echter weten daar tegen te zijn. GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest 
(ruimtelijke ordening) presenteerde dinsdag een voorlopige versie van de structuurvisie, een document waarin 
staat hoe Amsterdam zich de komende decennia in grote lijnen moet ontwikkelen. Daarin staan twee plekken 
waar de Olympische Spelen zich in 2028 zouden moeten concentreren: het havengebied binnen de ringweg A10 
en de Zuidas, het gebied rond het zuidelijk deel van de A10.  
De Zuidas in 2030
Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze 
plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats 
maken. Vooruit denken in plaats van over de schouder blijven kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas 
in Amsterdam. Of, is dit een mooi voorbeeld? Want zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de 
Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg 
(rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter 
branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met diverse prominente gasten als Pi de Bruin 
(stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas) en het publiek.
Datum:            maandag 15 maart 2010
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Plaats:             De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang:        20.00 uur 
Toegang:        € 10,- en € 5,- (CJP, studenten, Stadspas, 65+) via www.rodehoed.nl.
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie       www.delftcluster.nl, www.rodehoed.nl of telefonisch via 020-638 56 06
tijdens kantooruren.
Vierde editie vrije ruimten zuidas artists in residence
Tentoonstelling in de Kapel, Prinses Irenestraat 19, Zuidas Amsterdam:
12 februari 2010 : opening 17-19 uur t/m 12 maart 2010 : finissage en presentatie publicatie 17.30 tot 19.30 uur. 
Open donderdag t/m zondag van 14.00 tot 20.00 uur.
Nog altijd streeft de huidige stedenbouw naar een perfecte, nieuwe wereld, zo ook in de Zuidas. Maar bestaat die 
eigenlijk wel en is zo’n wereld ook leefbaar? Welke ruimte is er voor toeval en voor het individu?
Amsterdam daalt gestaag op de Europese vastgoedmarkt
Amsterdam raakt steeds meer uit de gratie bij beleggers in de vastgoedmarkt. "Beleggers nemen tegenwoordig 
zo min mogelijk risico en kiezen daarom voor kwaliteit en voor markten met veel vraag en aanbod, zodat ze hun 
panden ook weer makkelijk kwijt kunnen", zegt Jeroen Elink Schuurman, real-estate leader bij 
PricewaterhouseCoopers.
Vooral de overvloed aan kantoorruimte breekt Amsterdam op.
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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Voorraad kantoorruimte op Zuidas slinkt in rap tempo
De beschikbare kantoorruimte op de Amsterdamse Zuidas is geslonken tot een volume van 100.000 vierkante 
meter. Commercieel directeur Robert Dijckmeester maakt zich zorgen over het aanbod in 2011. "Er bevinden 
zich geen projecten meer in de pijplijn. Als je nu zou besluiten een nieuw kantoor te bouwen, heb je toch wel 
twee tot drie jaar nodig voor nieuw vloeroppervlak beschikbaar komt."
Zie ook: 15,5% van kantoren op Zuidas staat leeg. 

 Ontheffing Bestemmingsplan
Voor het oprichten van het parkgebouw op het terrein ten Westen van het Boerenweteringpad (Beatrixpark) is 
ontheffing van het Bestemmingsplan gevraagd (BVG/1018/09). Het verzoek ligt van 25 februari tot 11 maart ter 
inzage op het Stadsdeelkantoor Zuideramstel. 
Voorbereiding Bestemmingsplan VUmc CCA
Dit betreft het bestaande gebied van het Cancer Center Amsterdam van het VUmc.
Aangezien het gaat om een bestaande situatie is afgezien van het ter  inzage leggen van stukken, nadere 
informatie volgt nog.

Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam
Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve 
ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe staat nog een namiddagbijeenkomst gepland op 3 maart. Tijdstip 15.30 tot 
17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locatie: de 19e verdieping van de UN-Studio (hoek Gustav Mahlerlaan/ Buitenveldertselaan).
De Zuidas in 2030

http://www.rodehoed.nl/
http://www.rodehoed.nl/
http://www.delftcluster.nl/
http://www.delftcluster.nl/
http://www.rodehoed.nl/
http://www.rodehoed.nl/
http://www.virtueel-museum.nl/nl/home/
http://www.virtueel-museum.nl/nl/home/
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article5999973.ece?cid=rss
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article5999973.ece?cid=rss
http://www.cobouw.nl/nieuws/2010/02/23/Voorraad-kantoorruimte-op-Zuidas-slinkt-in-rap-tempo.html
http://www.cobouw.nl/nieuws/2010/02/23/Voorraad-kantoorruimte-op-Zuidas-slinkt-in-rap-tempo.html
http://www.propertynl.com/index-newsletter/155-van-kantoren-op-zuidas-staat-leeg/
http://www.propertynl.com/index-newsletter/155-van-kantoren-op-zuidas-staat-leeg/
mailto:meetings@zuidas.nl
mailto:meetings@zuidas.nl


Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze 
plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats 
maken. Vooruit denken in plaats van over de schouder blijven kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas 
in Amsterdam. Of, is dit een mooi voorbeeld? Want zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de 
Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg 
(rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter 
branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met diverse prominente gasten als Pi de Bruin 
(stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas) en het publiek. Maarten van Poelgeest is ook aanwezig.
Datum:            maandag 15 maart 2010
Plaats:             De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang:        20.00 uur 
Toegang:        € 10,- en € 5,- (CJP, studenten, Stadspas, 65+) via www.rodehoed.nl.
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie       www.delftcluster.nl, www.rodehoed.nl of telefonisch via 020-638 56 06
tijdens kantooruren.
Klik hier voor het programma
Werkzaamheden Viaduct Beethovenstraat
In de week van 8 maart 2010 wordt 's avonds en 's nachts gewerkt aan het nieuwe viaduct in de Beethovenstraat. 
Hiervoor wordt het autoverkeer stad-in tussen 20.00 en 06.00 uur omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel passeren. De afsluitingen zijn op de avonden/nachten van: maandag 8 maart, dinsdag 9 
maart, dinsdag 9 maart, woensdag 10 maart, donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart .
Meer informatie: Petra Groot, Dienst Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7
postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Telefoon 020 556 5075                      
Fax 020 556 5708
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl
Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl     
De Structuurvisie
De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe Ontwerp Structuurvisie voor Amsterdam opgesteld. Hierin worden 
keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
Een structuurvisie is een wettelijk verplichte lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling die laat zien wat 
er de komende jaren op ons afkomt, wat voor stad we willen zijn en wat we daarvoor moeten doen. Vanaf 25 
februari 2010 kunnen gedurende twaalf weken zienswijzen worden ingediend. Na de ter visie legging wordt een 
nota van beantwoording gemaakt. Het definitieve voorstel inclusief de reacties op de zienswijzen wordt na de 
zomer aan de gemeenteraad aangeboden.
Op 25 februari vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor belangstellenden.
Plaats: Zuiderkerk.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas 
Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op 
Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 
16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst 
(voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen 
voor het Ronald McDonald Centre Only Friends.
Recruiter Badenoch & Clark vestigt zich in Zuidas
Werving- en selectiekantoor Badenoch & Clark verhuist dexe week naar de Zuidas, het financiële hart van 
Amsterdam. In het Verenigd Koninkrijk is Badenoch & Clark één van de belangrijkste organisaties op het gebied 
van het werven en plaatsen van financieel talent. Badenoch & Clark maakte eerder al de sprong naar het 
Europese vasteland met vestigingen in Duitsland en Luxemburg.  
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Thomas Concert
“Dat een nieuwe wereld komen zal”. Liederenprogramma met koor- en gemeentezang.
Tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen.
Zondag 7 maart, aanvang 16.00 uur. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, tel 673 81 71.
www.thomaskerk.nl
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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Uitslag Deelraadverkiezingen
De nieuwe Stadsdeelraad zal bestaan uit 29 leden: 8 van de VVD, 6 van de PvdA, 6 van D’66, 4 van Groen 
Links, 2 van de SP,1 van het CDA, 1 van VOZ en 1 van ZPB.   

Thema avond Kunst op Zuidas
Het BPZ organiseert op 10 maart a.s. een thema avond Kunst op Zuidas met als sprekers de heren Henk de 
Vroom van de Rietveldacademie/Virtueel Museum Zuidas en Herman Wals (Commissielid D’66 Stadsdeel 
Zuideramstel) . Verschillende zienswijzen m.b.t. tot kunst en cultuur op Zuidas zullen aan bod komen met na de 
pauze tijd voor vragen en discussie.
Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
Tijdstip 19.30 uur t/m 21.30 uur.
Bouwplannen Zuidas te grootschalig
De plannen die Amsterdam heeft met de Zuidas zijn te ambitieus, zo concludeert het CPB. Het bureau heeft 
onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van de bouwplannen die in 2006 zijn opgesteld met 
een begroting van 2,1 miljard euro.
Zie ook het bericht in Trouw
Huidige A10 op de Zuidas heeft veel weg van een sissende airco
Klaas de Boer, directeur van de dienst Zuidas, ziet de leegstand in de kantoren van de Amsterdamse Zuidas dit 
jaar onder de 10 procent duiken. Terwijl de markt voor vastgoed diep in crisis is, signaleert hij op zijn toplocatie 
opvallende dynamiek. "Ondanks de recessie valt heel wat beweging te zien. Ik verwacht dat vanaf eind 2011, 
begin 2012 weer een eerste paal wordt geslagen. Vanaf 2014 leveren we dan weer jaarlijks circa 25.000 meter 
kantoorruimte. Een aantal tot stilstand gekomen ontwikkelingen wordt losgewrikt. Er zullen terreinen vrijkomen 
voor partijen die hier zelf wat willen neerzetten."
Kamer praat niet verder over Zuidas
De Tweede Kamer heeft besloten niet meer bijeen te komen om te praten over de ontwikkeling van de 
Amsterdamse Zuidas totdat er een nieuw kabinet zit. Dat bleek donderdag toen fractiespecialisten op het gebied 
van ruimtelijke ordening de agenda bepaalden voor de komende tijd.

Arcadis verplaatst hoofdkantoor naar Zuidas
Deze onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, gaat het 
internationale hoofdkantoor verplaatsen naar Amsterdam. Met het Philips Pensioenfonds is overeenstemming 
bereikt over de huur van twee verdiepingen in het Symphony kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas, een 
hoogwaardige kantorenlocatie in de directe nabijheid van de luchthaven Schiphol. De nieuwe locatie biedt 
ruimte aan de ruim 40 medewerkers van het hoofdkantoor, inclusief de Raad van Bestuur. De verhuizing staat 
gepland voor september a.s. 
De Zuidas in 2030
Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze 
plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats 
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maken. Vooruit denken in plaats van over de schouder blijven kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas 
in Amsterdam. Of, is dit een mooi voorbeeld? Want zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de 
Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg 
(rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter 
branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met diverse prominente gasten als Pi de Bruin 
(stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas) en het publiek. Maarten van Poelgeest is ook aanwezig.
Datum:            maandag 15 maart 2010
Plaats:             De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang:        20.00 uur 
Toegang:        € 10,- en € 5,- (CJP, studenten, Stadspas, 65+) via www.rodehoed.nl.
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie       www.delftcluster.nl, www.rodehoed.nl of telefonisch via 020-638 56 06
tijdens kantooruren.
Klik hier voor het programma
Viaduct Beethovenstraat
In de week van 8 maart 2010 wordt 's avonds en 's nachts gewerkt aan het nieuwe viaduct in de Beethovenstraat. 
Hiervoor wordt het autoverkeer stad-in tussen 20.00 en 06.00 uur omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel passeren. De afsluitingen zijn op de avonden/nachten van: maandag 8 maart, dinsdag 9 
maart, dinsdag 9 maart, woensdag 10 maart, donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart .
Meer informatie: Petra Groot, Dienst Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7
postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Telefoon 020 556 5075                      
Fax 020 556 5708
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl
Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl     
Paul Scheffer in Filosofie op de Zuidas
Thema van de bijeenkomst:
Hoe het integratiedebat de politiek in gijzeling neemt.
Ad Verbrugge, filosoof VU, gaat in gesprek met Paul Scheffer. Scheffer is publicist en bijzonder hoogleraar 
Grootstedelijke problematiek (UvA). Hij zag het enorme belang van het integratiedebat al heel vroeg aankomen 
en deed zeer veel om dit debat in goede banen te leiden. De bijeenkomst is gratis, aanmelden via de site. 
De volgende afleveringen zijn op 15 april en 20 mei.
Ruwbouw metrostation Europaplein bij RAI af
Het toekomstige metrostation Europaplein bij de RAI Amsterdam is in ruwbouw af. Het is het eerste 
ondergrondse metrostation van de Noord-Zuidlijn dat deze mijlpaal heeft bereikt. Wethouder Hans Gerson 
(vervoer) heeft zich laten rondleiden in de tunnel die uitmondt in het station. Daar is al goed te zien waar de 130 
meter lange perrons en de roltrappen komen.
Vrijstaat Amsterdam: Over de toekomst van Amsterdam
Vrijstaat Amsterdam was een tentoonstelling en een open verhalen- en discussieprogramma over de toekomst 
van onze stad. Inwoners en bezoekers werden op onorthodoxe manier verleid om mee te praten en te denken 
over een stadsontwikkeling die veel vrijheidsgraden telt.
Stadsbeeld 
Vier grote bewegingen vinden in dit kader onmiskenbaar plaats. Vergroting van het populaire centrum, dynamiek 
langs het waterfront rondom het Noordzeekanaal, het IJ en het IJmeer en internationale ontwikkelingen aan de 
zuidkant van de stad met de Zuidas als centrum, en een intensiever recreatief gebruik van het landschap rond de 
stad. Er zijn twee mogelijke Olympische locaties. Zie ook: Plan Amsterdam Vrijstaat Amsterdam 
Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas 
Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op 
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Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 
16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst 
(voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen 
voor het Ronald McDonald Centre Only Friends.

Projectorganisatie wordt Dienst Noord/Zuidlijn
Het college van B&W van Amsterdam heeft besloten voor de Noord/Zuidlijn een afzonderlijke gemeentelijke 
dienst in te stellen. Daarmee verandert het Projectbureau Noord/Zuidlijn in de Dienst Noord/Zuidlijn. 
Thomas Concert
“Dat een nieuwe wereld komen zal”. Liederenprogramma met koor- en gemeentezang.
Tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen.
Zondag 7 maart, aanvang 16.00 uur.
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, tel 673 81 71.
www.thomaskerk.nl
Praatcafé “Willem”
Dinsdag 9 maart: Ruben van Swieten, ondernemer en predikant in opleiding.
Onderwerp: “Zingeving Zuidas: kerk zijn midden in de samenleving”
Plaats: Gebouw Moria, Speerstraat 7, tijdstip 20.00 tot 22.00.
Toegangsprijs: uw gift.
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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Geslaagde thema avond Kunst op Zuidas
Het BPZ organiseerde op 10 maart a.s. een thema avond Kunst op Zuidas met als sprekers de heren Henk de 
Vroom van de Rietveldacademie/Virtueel Museum Zuidas en Herman Wals (Commissielid D’66, ZuiderAmstel). 
Er werd uitgebreid stilgestaan bij het integreren van kunst in de openbare ruimte en het betrekken van kunst bij 
planontwikkeling in een vroeg stadium zodat een coherent geheel ontstaat. Beide sprekers kregen applaus van de 
toehoorders en na de pauze ontspon zich een levendige discussie.

Financieel centrum op Zuidas geopend
Demissionair minister Maria van der Hoeven heeft maandagmiddag in Amsterdam het Holland Financial Centre 
(HFC) Plaza geopend, een centrum voor startende financiële bedrijven. In haar toespraak benadrukte ze dat 
''onze financiële industrie sterk en gezond moet worden en niet moet krimpen''. HFC Plaza, gevestigd in het 
Symphony-gebouw aan de Zuidas, is gefinancierd door onder meer het ministerie van Economische Zaken en de 
gemeente Amsterdam.
Vaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas
De Gemeenteraad heeft op 21 januari 2010 het bestemmingsplan Kop Zuidas gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan, tevens zijn hogere geluidswaarden vastgesteld. De stukken liggen vanaf 11 maart ter 
inzage in het Stadsdeelkantoor (bel 14020 voor openingstijden) en zijn digitaal beschikbaar  Belanghebbenden 
kunnen vanaf 12 maart gedurende een periode van 6 weken een zienswijze indienen tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
 Start bouw ROC  Kop Zuidas
Rond 10 maart is gestart met heiwerkzaamheden t.b.v. de bouw van de nieuwe ROC gebouwen naast het 
Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, op 18 maart staat de eerste paal gepland. Lees de nieuwsbrief met nadere 
informatie.
Voortgang werkzaamheden Beethoven
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Lees de nieuwsbrief die deze week is verspreid.
Duisenberg School naar Symphony
Philips Pensioenfonds heeft met Duisenberg School of Finance (DSF) een langjarige huurovereenkomst 
afgesloten voor ongeveer 2.500 m2 op de eerste verdieping van gebouw Symphony aan de Amsterdamse Zuidas. 
Symphony ligt tegenover NS-station Amsterdam-Zuid en is ontworpen door architect Pi de Bruijn. Het is met 
ongeveer 105 meter (28 verdiepingen) een van de hoogste gebouwen van de Zuidas.  
Tentoonstelling Paris Street View
Op vrijdagmiddag 12 maart staat de Zuidas in het teken van kunst en cultuur. Dan opent allereerst de 
buitententoonstelling Paris Street View van de internationaal gerenommeerde fotograaf Michael Wolf – een 
samenwerking tussen Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, Communicatiebureau Vandejong en het Virtueel 
Museum Zuidas. Aansluitend presenteert het Virtueel Museum Zuidas in De Kapel Intimate Stories on Absence 
(Onomatopee#47), het boek dat hoort bij de vierde editie van de Vrije Ruimten Zuidas Artists in Residence (tot 
en met 11 april in de Kapel).

De Zuidas in 2030
Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze 
plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats 
maken. Vooruit denken in plaats van over de schouder blijven kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas 
in Amsterdam. Of, is dit een mooi voorbeeld? Want zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de 
Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg 
(rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter 
branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met diverse prominente gasten als Pi de Bruin 
(stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas) en het publiek. Maarten van Poelgeest is ook aanwezig.
Datum:            maandag 15 maart 2010
Plaats:             De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang:        20.00 uur 
Toegang:        € 10,- en € 5,- (CJP, studenten, Stadspas, 65+) via www.rodehoed.nl.
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie       www.delftcluster.nl, www.rodehoed.nl of telefonisch via 020-638 56 06
tijdens kantooruren.
Klik hier voor het programma. Zie ook: Nieuws uit Amsterdam.
Werkzaamheden Viaduct Beethovenstraat
In de week van 8 maart 2010 wordt 's avonds en 's nachts gewerkt aan het nieuwe viaduct in de Beethovenstraat. 
Hiervoor wordt het autoverkeer stad-in tussen 20.00 en 06.00 uur omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel passeren. De afsluitingen zijn op de avonden/nachten van: donderdag 11 maart en 
vrijdag 12 maart .
Meer informatie: Petra Groot, Dienst Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.
Telefoon 020 556 5075   Fax 020 556 5708.
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl, Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl     
Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas 
Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op 
Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 
16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst 
(voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen 
voor het Ronald McDonald Centre Only Friends. http://www.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?
id=72810

Bij Ons In De BV op Zuidas - Je bent welkom vanaf vrijdag 12 maart
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Vanaf 12 maart elke vrijdagmiddag in de EXPOhal aan de Mahlerlaan op Zuidas: Jort Kelder beproeft de nieren 
van ondernemend Nederland en houdt vinger aan de pols op Zuidas in het KRO tv-programma ‘Bij ons in de 
BV’. Een dynamische show over goed en fout in zakelijk Nederland, slim en snel geld. Kelder trapt exact 10 jaar 
na de dotcom-crash af met Roel Pieper, onder het motto: no nuts, no glory. Deur open om 17.00 uur, de opname 
start om 18.00 uur. Zuidas Amsterdam maakt het programma mede mogelijk. Grand Café Amsterdam Bright 
City schenkt tijdens de opnames gratis aan het publiek. De after party vindt plaats op de locatie aan de Clade 
DeBussylaan. Bijwonen van de opnames is mogelijk. Wil jij er bij zijn stuur dan een email naar 
bijonsindebv@tuvalu.nl o.v.v. 'opnames bijwonen'.
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.

wb 11
Brinkman ambassadeur Zuidas
Aangezien Rijk en gemeente vorig jaar hebben afgezien van de komst van een Zuidas NV, is de raad van 
commissarissen overbodig geworden. (alleen voor abonnees).

Eerste paal nieuwbouw ROC.
Het nieuwe ROC komt naast het stadsdeelkantoor Zuideramstel op het voormalige parkeerterrein van de RAI op 
de hoek van de President Kennedylaan en de Europaboulevard. Donderdag 18 maart wordt officieel de eerste 
paal geslagen voor de nieuwbouw.
Tentoonstelling Paris Street View
12 maart is de buitententoonstelling Paris Street View van de internationaal gerenommeerde fotograaf Michael 
Wolf geopend. Deze kwam tot stand door samenwerking tussen Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, 
Communicatiebureau Vandejong en het Virtueel Museum Zuidas.
Virtueel museum
Tot en met 11 april presenteert het Virtueel Museum Zuidas in De Kapel Intimate Stories on Absence 
(Onomatopee#47), het boek dat hoort bij de vierde editie van de Vrije Ruimten Zuidas Artists in Residence  
The Rock van Erick van Egeraat
Op 9 maart werd het kantoorgebouw The Rock aan de architectuurpers gepresenteerd. Het gebouw is sinds eind 
2009 in gebruik. The Rock is onderdeel van Mahler 4 en ligt op de hoek van de Mahlerlaan en de 
Buitenveldertselaan.
Zie ook: ‘Alles in Nederland is slecht gebouwd’
Buitenlandse bedrijven lokken naar Schipholregio
In de Schipholregio moeten zich vooral internationale bedrijven vestigen met Schiphol als bindende factor. 
Daarbij verdienen de Zuidas en Amsterdam Connecting Trade (het ACT bij Hoofddorp) extra aandacht. De 
strategie rond kantoren en bedrijventerreinen is nu nog teveel gericht op het in de lucht houden van alle ballen. 
Er moet meer focus komen op de echt belangrijke locaties zoals de Zuidas en het ACT en enkele locaties die 
specifieke internationale clusters versterken zoals de bloemenveiling Aalsmeer, enkele campussen en de 
binnenstad van Amsterdam (broedplaats van de creatieve industrie).

Renovatie oude kantoorpanden duurzamer dan nieuwbouw
Landelijk staat zo'n vijftien procent van de totale kantorenvoorraad leeg. Als we niets doen, zal dit alleen maar 
verergeren. Het is dus tijd om in actie te komen, vindt Hetty van der Pennen namens DeNieuwBouw. Zowel 
renoveren als transformeren biedt nieuwe kansen!
Kantorenvastgoed is verworden tot financieel product, met overaanbod tot gevolg (zie Zuidas: 160.000 vierkante 
meter en Papendorp: 55.000 vierkante meter). Door ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en de afnemende 
beroepsbevolking zal de leegstand alsmaar toenemen. De vastgoedmarkt kan hieraan niet voorbijgaan. We 
kunnen het ons niet permitteren om onophoudelijk nieuwe kantoorgebouwen te realiseren en nog meer leegstand 
te creëren.
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Bovendien staat een dergelijke houding haaks op een toekomstbewuste benadering. Het moet dus anders, op 
korte en op lange termijn. Maar hoe? 
Aangevraagde evenementenvergunning, Amsterdam Rai
Betreft houden van het evenement In Qontrol - in de periode van zaterdag 17 april tot zondag 18 april 07.00 uur 
2010. Dossiernummer EVE/0293/10
Aangevraagde evenementenvergunning, achter de Rai aan de haven
Betreft houden van het evenement Strand Zuid, in de periode van donderdag 1 april tot en met vrijdag 1 oktober 
2010. Dossiernummer EVE/0245/10
Informatie over het indienen van bezwaarschriften vindt u hier.
Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas 
Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op 
Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 
16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst 
(voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen 
voor het Ronald McDonald Centre Only Friends.
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.

wb 12
Voortgang werkzaamheden Beethoven
Lees de bewonersbrief die op 22 maart is verspreid.

Zuideramstel plant grote bomen op Europaplein
Stadsdeel Zuideramstel is op 22 maart begonnen met het planten van bomen op de middenbermen van de 
Europaboulevard en langs de RAI. Hiermee wordt een start gemaakt met de definitieve herinrichting van een 
deel van de Europaboulevard en het Europaplein.
Er komen circa 250 bomen van groot formaat terug op de Europaboulevard en het Europaplein. Dit is mogelijk 
door financiële bijdragen van de Noord/Zuidlijn en het Groeifonds Groen van de Zuidas.

Schoolwerktuinen
In het kader van de nieuwe huisvesting van de schoolwerktuinen aan de Kalfjeslaan zijn de volgende 
vergunningen aangevraagd:
1) Kappen van 142 bomen in de openbare ruimte. Dossiernummer KAP/0361/10.
2) Oprichten Instructiegebouw BVG/0364/10
3) Oprichten van een kas BVG/0363/10
4) Plaatsen van vlonder met drijfvalk BVG0362/10
5) Oprichten van twee bruggen BVG0365/10
6) Oprichten van een gebouw als open instructieplaats BVG0366/10
Alle vergunningen zijn ter inzage tot 8 april 2010 in het Stadsdeelkantoor, zienswijzen kunnen worden ingediend 
bij het Stadsdeel ZuiderAmstel t.a.v. het Dagelijks Bestuur, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Tentoonstelling Paris Street View
Fotografiemuseum Amsterdam (FOAM) heeft op het Mahlerplein en in de Claude Debussylaan de 
tentoonstelling 'Paris Street View' geplaatst. Fotograaf Michael Wolf maakt gebruik van beelden die hij heeft 
gevonden op Google Street View. De beelden heeft hij vervolgens opgeblazen waardoor een gepixeld beeld 
ontstaat van Parijs en zijn bewoners. De foto's zijn nog te zien tot 10 april 2010 op de Zuidas.
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Virtueel museum
Tot en met 11 april presenteert het Virtueel Museum Zuidas in De Kapel Intimate Stories on Absence 
(Onomatopee#47), het boek dat hoort bij de vierde editie van de Vrije Ruimten Zuidas Artists in Residence  

Fietsrouteplanner Fietsersbond
Door alle werkzaamheden en verschuivende of afgesloten fietspaden is niet altijd
duidelijk wat nu de makkelijke routes zijn rondom Zuidas. De fietsrouteplanner van de fietsersbond bevat een 
up-to-date detailkaart van alle fietsenpaden, en houdt ook rekening met afsluitingen in de buurt van Zuidas.
De planner kent ook verschillende opties, zoals 'kortste route', 'natuurroute' of 'racefietser'. Ook kan een 
gebruiker zelf voorkeuren instellen op basis van bijvoorbeeld wegdeksoort of het al dan niet aanwezig zijn van 
vrijliggende fietspaden.Op dit moment is nog niet grafisch te zien dat een weg is afgesloten door 
werkzaamheden, maar dat wordt in de toekomst wel verwacht.

ZuiDance
Op 26 maart vindt er weer een dansfestijn plaats in Amsterdam Bright City (Claude Debussylaan), opbrengst 
komt ten goed aan het Ronald McDonald Centre only friends.
Wat: ZuiDance Afterwork Charity Dance
Wie: iedereen
Wanneer Vrijdag 26 maart vanaf 17.00 uur
Waar: Grand Café Bright City
 Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas 
Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op 
Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 
16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst 
(voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen 
voor het Ronald McDonald Centre Only Friends. Als onderdeel van het partnership van de Vrije Universiteit 
Amsterdam met de Stichting Zuidas Run is het Kind Ouder Sport Advies Centrum (KOSAC) op 25 april 
aanwezig bij de Zuidas Run.

Hakken/Pakken Run op Zuidas
Als warming up voor de Zuidas Run die op 25 april 2010 voor de tweede keer wordt gehouden vindt op vrijdag 
26 maart de eerste Hakken-Pakken Run plaats, gepresenteerd door Jort Kelder.

De "overlevingsgids voor Zuidas" komt er
Binnenkort verschijnt van tot nu toe anonieme auteurs een boek:  "Hoe overleef ik de Zuidas?" 
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eertstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. 
Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.
De april bijeenkomst komt te vervallen
 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.

wb 13
Bekendmakingen Dienst Milieu en Bouwtoezicht
1 Terrein Gustav Mahlerlaan – W01/0281-2010, veranderen van gebruiksfunctie naar kantoor en onderwijs.
2 Terrein de Boelelaan/Gustav Mahlerlaan W01/0826-2009:  wijzigen aantal parkeerplaatsen.
3 Terrein Beethovenstraat/Pr. Irenestraat W01/1191-2009: Bouw St. Nicolaaslyceum
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Inzagetermijn: voor nr. 1 en 2: 6 weken na 01-04, voor nr. 3, 2 weken na 01-04.
Weesperplein 4. Geopend van 9 – 12 uur. U moet wel een afspraak maken via: 5513.420/354.

Inspraak over verbreding A10 van start
Rijkswaterstaat heeft het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) voor de verbreding van de snelwegen  op het traject 
Schiphol-Amsterdam-Almere vrijgegeven voor inspraak.
Tot en met 6 mei kunt u een zienswijze indienen. Op 6 april is er een inspraakbijeenkomst in Diemen.
Alle informatie over de plannen van Rijkswaterstaat, de inspraakprocedure en hoe u een zienswijze kunt 
indienen, vindt u op  Daar kunt u de stukken ook downloaden.
Tentoonstelling Paris Street View
Fotografiemuseum Amsterdam (FOAM) heeft op het Mahlerplein en in de Claude Debussylaan de 
tentoonstelling 'Paris Street View' geplaatst. Fotograaf Michael Wolf maakt gebruik van beelden die hij heeft 
gevonden op Google Street View. De beelden heeft hij vervolgens opgeblazen waardoor een gepixeld beeld 
ontstaat van Parijs en zijn bewoners. De foto's zijn nog te zien tot 10 april 2010 op de Zuidas.
Virtueel museum
Tot en met 11 april presenteert het Virtueel Museum Zuidas in De Kapel Intimate Stories on Absence 
(Onomatopee#47), het boek dat hoort bij de vierde editie van de Vrije Ruimten Zuidas Artists in Residence  
Filosofie op de Zuidas
Donderdag 15 april is Jaap Koelewijn 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”.
Onderwerp: DE GRIEKSE TRAGEDIE: HOE REDDEN WE DE EURO?
Jaap Koelewijn is econoom en hoogleraar Nyenrode Business Universiteit. Filosofie op de Zuidas wordt 
georganiseerd door VUconnected, de Faculteit Wijsbegeerte en Amsterdam Bright City.
Aanmelden? Via olivier.otten@amsterdambrightcity.nl
Adres: Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8 
Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas 
Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op 
Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 
16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst 
(voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen 
voor het Ronald McDonald Centre Only Friends. Als onderdeel van het partnership van de Vrije Universiteit 
Amsterdam met de Stichting Zuidas Run is het Kind Ouder Sport Advies Centrum (KOSAC) op 25 april 
aanwezig bij de Zuidas Run.
ANWB bepleit Groene Hart met regioparken
Door de randen van het Groene Hart bij de grote verstedelijkte gebieden in de Randstad in te richten als 
regiopark, ontstaat een doorlopende groene strook waardoor bewoners van de grote steden dichterbij huis 
heerlijk kunnen wandelen, fietsen, van de natuur en het landschap kunnen genieten. Dit staat in de recreatievisie 
“Het Groene Hart mooi dichtbij” die de ANWB donderdag 25 maart heeft overhandigd aan de voorzitter van de 
Stuurgroep Groene Hart en zal aanbieden aan de betrokken provincies en gemeenten in de Randstad. (Persbericht 
ANWB, 26 maart 2010)
Zie ook: ANWB Recreatievisie
ANWB: groot park ten zuiden van de stad (Het Parool, 26 maart 2010)
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. 
Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.
De aprilbijeenkomst komt te vervallen
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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Rijk snoeit, Amsterdam voelt het
Geen overkapte snelwegen bij Amstelveen en de Zuidas, geen langere Noord/Zuidlijn en torenhoge huren in het 
centrum.'De heroverwegingen' - de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het rijk - bevatten veel 
voorstellen die de hoofdstad raken. Bijna alle grote infrastructurele projecten rond Amsterdam staan ter discussie 
vanwege de noodzaak voor het nieuwe kabinet miljarden te besparen. (Het Parool, 3 April 2010)

Bouwvergunning Beatrixpark
Van 30 maart tot 11 mei is de bouwaanvraag BVG/1018/09 voor het parkgebouw ( sanitaire voorzieningen, 
opslag en servicepunt) op het Boerenweteringpad ter inzage op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, President 
Kennedylaan 923. 
Strand Zuid
Voor Strand Zuid is een vergunning verleend van 1 april t/m vrijdag 1 oktober 2010. De vergunning EVE/
0245/10 ligt ter inzage van 31 maart tot 12 mei op het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, President Kennedylaan 
923. 
Startnotitie Milieueffectrapportage VU en VUmc
Het College van Bestuur van de VU en de Raad van het Bestuur van het VUmc hebben een startnotitie voor de 
herontwikkeling van het gebied tussen de A10, de Gustav Mahlerlaan, de De Boelelaan, de Buitenveldertselaan, 
de Arent Janszoon Ernstraat, de Overijsselweg en de Amstelveenseweg ingediend bij Burgemeester en 
Wethouders. Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan dient een milieu-effectrapport ( m.e.r.)te worden 
gemaakt. De startnotitie vormt het begin van de m.e.r.- procedure en ligt vanaf 8 april 2010 gedurende zes weken 
ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel, het voorlichtingsloket van het stadhuis en het 
informatiecentrum in de Zuiderkerk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad 
van Amsterdam, per adres de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. de heer R.C. Bakker, postbus 
2758, 1000CT Amsterdam. 
Werkzaamheden Europaboulevard
Op zaterdag 10 april en zondag 11 april tussen 07.00 en 21.00 uur zullen 2 putten worden aangebracht een 
aangesloten op de bestaande rioolleidingen aan de Europaboulevard tussen de oprit van de A10 en de President 
Kennedylaan. 
Bezwaar tegen lichtreclame Citizen M
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg heeft bezwaar aangetekend tegen de  aanvraag van het hotel 
Citizen M om een logo te plaatsen op de Westzijde van het hotel aan de Prinses Irenestraat. 
Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op donderdag 15 april is het thema: het redden van de euro - Europa NU
Sprekers: Ad Verbrugge en Govert Buijs
Op donderdagmiddag 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor. Meer 
informatie en aanmelden voor deze bijeenkomsten via www.vuconnected.nl 
Joods erfgoed aan de Zuidas
Op woensdag 28 april vindt vanaf 12.15 uur een bijeenkomst plaats in het Hoofdgebouw van de VU, 
MediaXperience 1A-01, de Boelelaan 1105, over de rol van de Joodse cultuur in Amsterdam en opening van de 
tentoonstelling Joods erfgoed aan de Zuidas. Marijke Vos, wethouder Zorg en Milieu van Amsterdam komt 
spreken. De Universiteitsbibliotheek VU mag twee jaar lang onderdak bieden aan de oudste wereldberoemde 
Joodse bibliotheek van de Portugese Synagoge in Amsterdam.
Toegang is gratis. Wgens een beperkt aantal plaatsen in de zaal is aanmelding vooraf verplicht. U kunt zich 
aanmelden via: 020-5985187 of w.v.dijk@ubvu.vu.nl. Schriftelijke aanmeldingen kunt u sturen naar : 
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties/Studiecentrum voor Protestantse 
Boekcultuur, t.a.v. mevr. Willemien van Dijk, De Boelelaan 1103, 1 B-41, 1081 HV Amsterdam.
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. 
Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.
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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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STADSDEELBESTUUR ZUID
Het stadsdeelbestuur voor het Stadsdeel Zuid zal bestaan uit Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter, Egbert de Vries 
( PvdA), vicevoorzitter, Joep Blaas en Simone Kukkenheim (D66) en Marco Kreuger (VVD)
Paul Slettenhaar bestiert de volgende portefeuilles; Veiligheid, Financiën, Integrale Handhaving (vergunningen), 
Personeel en Organisatie, Communicatie, Dienstverlening, Sport en Zuidas.
Onder Egbert de Vries ressorteren vanaf 3 mei :Wonen, Welstand en Monumenten, Werk en Inkomen, 
Armoedebeleid en Inburgering. Verder vallen de posten Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Wijkgericht werken, 
Stadsdeelhuisvesting, Coördinatie WMO en, verrassend, de Zuidas onder hem.
Joep Blaas mag zich ontfermen over Openbare Ruimte, Groen, Parken, Reiniging en Afvalinzameling, Milieu en 
ICT.
Marco Kreuger gaat zich bekommeren om ; Verkeer en Vervoer, Parkeren, Welzijn Algemeen, Ouderenzorg, 
wijkcentra en buurthuizen en Integratie.
Simone Kukenheim mag zich bezig gaan houden met de post  onderwijs en daarnaast zal zij zich bezighouden 
met Jeugd, Economische zaken (markt, horeca, toerisme) en Kunst en Cultuur.
Zuidas valt dus net als in het bestuur ZuiderAmstel onder 2 portefeuillehouders

Vernieuwen, verbinden en vereenvoudigen
Onder deze titel wordt het programma gepresenteerd aan de Stadsdeelraad. Belangrijke punten zijn het 
toegankelijker maken van de woningmarkt voor middeninkomens, investeren in nieuwe vormen van participatie 
en de kwaliteit van het onderwijs.
Het verbinden van Zuideramstel met Oud-Zuid (en van de Zuidas met haar omgeving) wordt gezien als een 
belangrijke opgave. Alle bewoners moeten een bezoekerskaart krijgen, zodat hun bezoek tegen een gereduceerd 
tarief kan parkeren. Ook willen de partijen werken aan minder regels en betere dienstverlening, zoals een 
avondopenstelling van het stadsdeelkantoor. Daarnaast zijn er de bezuinigingen.Om de financiën ook in de 
toekomst gezond te houden, is het nodig om in de komende periode ruim 24 miljoen euro te bezuinigen. Er 
wordt in ieder geval níet bezuinigd op onderwijs, voorzieningen voor ouderen of op individuele 
armoedebestrijding. Ook willen zij de parkeertarieven voor bezoekers niet verhogen.
VU Kwartier - Over de VU - Vrije Universiteit Amsterdam
De nieuwe campus op de Zuidas, hèt internationale zakencentrum van .... Zoals de master Ondernemingsrecht 
aan de Zuidas en de Duisenberg School of  Finance.  
Noord-Zuidlijn.
De voorbereidingen voor het boren van de metrotunnels vanaf het Scheldeplein vorderen gestaag. Zeer 
waarschijnlijk zal de scheidingsinstallatie aan de overkant van de Amstel bij de Ouderkerkerdijk worden 
gebouwd. Het transport van de te scheiden grond daarheen gaat via buizen vanaf de oprit van de A10, dus geen 
vrachtwagens door de wijk. De tunnelelementen worden wel per vrachtwagen aangevoerd.
Voor zover mogelijk wordt het maaiveld vast definitief ingericht, waaronder het langs de Europaboulevard 
lopende fietspad.
De aanleg van de metrotunnel maakt ook vervanging van de gasleidingen door kunststof noodzakelijk. Dat zal in 
de zomer gebeuren voordat de boormachine gaat werken. Verwacht wordt dat het echte boren per 1 januari 2011 
kan beginnen.
Zuidasrun op 25 april
De Zuidas Run 2010 biedt plaats aan 4000 deelnemers, verdeeld over drie afstanden. 16KM en 6KM voor 
mannen en vrouwen, en een 1KM Kids Run voor de toekomstige Zuidas talenten (max 10 jaar). Aan het eind van 
de dag is bekend wie zich de winnaars mogen noemen van de Zuidas Run 2010 en weten we welk bedrag we 
namens de Zuidas kunnen doneren aan het Ronald McDonalds Centre Only Friends
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Vooraankondiging: bijeenkomst Structuurvisie op 18 mei
Op dinsdag 18 mei om 20.00 uur organiseert Milieucentrum Amsterdam in architectuurcentrum ARCAM een 
bijeenkomst over de nieuwe Structuurvisie. De bijeenkomst is in de eerste plaats gericht op de nieuwe raadsleden 
en bestuurders van de stad. Natuurlijk bent u ook van harte welkom. We zullen op deze avond enkele politiek 
gevoelige ruimtelijke thema’s bediscussiëren, namelijk de toekomst van de haven, de autoluwe stad, de 
stadsranden en klimaatneutraal bouwen. De discussie per thema wordt ingeleid door een deskundige. De 
volgende deskundigen geven hun visie:
 Yttje Feddes – Landschapsarchitect en Rijksadviseur voor het Landschap
Thomas Rau – Architect en directeur van bureau RAU
Dirk de Jager – Wethouder stadsdeel West
Bas Amelung – Milieueconoom en directeur van bureau Amelung
 
 

Architectuurlezing door Malcolm Smith, ook op 18 mei
Op 18 mei zal Malcolm Smith, de  nieuwe supervisor van Zuidas  spreken in de Brakke Grond, Nes 45. Aanvang 
20.15 uur. Toegang € 10,--Kaarten vooraf te koop bij Arcam, Prins Hendrikkade 600, en aan de zaal vanaf 19.30 
uur. Reserveren is niet mogelijk.
Giro d‘Italia
Amsterdam begint in de ban van de Giro te raken. Op 8 mei start deze wielerwedstrijd  op het Museumplein met 
een tijdrit naar het Stadionplein. 9 mei wordt van Amsterdam naar Utrecht gereden en 10 mei is de start op de 
Zuidas. De rit gaat dan naar Middelburg.
Regel nu een startbewijs voor uw eigen Giro d’Italia. Op zaterdag 8 mei kunt u meedoen aan deze wielertoer met 
een individuele tijdrit van het Museumplein naar het Olympisch Stadion. U start vlak achter helden als Ivan 
Basso, Aleksandr Vinokoerov en regerend wereldkampioen Cadel Evans. Direct nadat de laatste wielrenner is 
vertrokken, wordt om 17:45 uur het startschot gegeven voor deze Maffe Fietsenparade. Iedere fietser kan 
meedoen, het maakt niet wat voor fiets u heeft, als hij maar fietst. En de hele wereld kijkt mee! Pimpen kan geen 
kwaad, want een jury onder leiding van wethouder Carolien Gehrels reikt een prijs uit voor de Mafste Fiets van 
Amsterdam. Grijp uw kans en fiets mee.Schrijf u voor eind april in via . Meer informatie vindt u op 
www.amsterdam.nl/maffefietsenparade.
Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op donderdag 15 april is het thema: het redden van de euro - Europa NU
Sprekers: Ad Verbrugge en Govert Buijs.
Op donderdagmiddag 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor . Meer in 
formatie en aanmelden voor deze bijeenkomsten via  www.vuconnected.nl
Joods erfgoed aan de Zuidas
Op woensdag 28 april vindt vanaf 12.15 uur een bijeenkomst plaats in het Hoofdgebouw van de VU, 
MediaXperience 1A-01, de Boelelaan 1105 over de rol van de Joodse cultuur in Amsterdam en opening van de 
tentoonstelling Joods erfgoed aan de Zuidas. Marijke Vos, wethouder Zorg en Milieu van Amsterdam komt 
spreken. De Universiteitsbibliotheek VU mag twee jaar lang onderdak bieden aan de oudste wereldberoemde 
Joodse bibliotheek van de Portugese Synagoge in Amsterdam.
Toegang is gratis. Wegens een beperkt aantal plaatsen in de zaal is aanmelding vooraf verplicht. U kunt zich 
aanmelden via: 020-5985187 of Schriftelijke aanmeldingen kunt u sturen naar: ·Universiteitsbibliotheek Vrije 
Universiteit
Afdeling Bijzondere Collecties/Studiecentrum voor Protestantse
Boekcultuur, t.a.v. mevr Willemien van Dijk
De Boelelaan 1103, 1B-41
1081 HV Amsterdam
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
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De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. 
Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.
 
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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Kantoren bouwen voor leegstand
Bouwfonds REIM verwacht dat de Nederlandse kantorenvoorraad, die een omvang heeft van 47,5 mln. m2, in 
2010 zal toenemen met circa 2% en dat daarna de groei zal afzwakken tot ongeveer 1% per jaar. Het meeste 
wordt gebouwd in de grotere kantorenregio’s. In 2010 zal naar verwachting 930.000 m2 worden gebouwd, 
waarvan ongeveer 600.000 m2 in de vier grote steden. In 2011 en 2012 zakt de productie tot 400.000 m2 
respectievelijk 500.000 m2. Dat blijkt uit de Market update van Bouwfonds.

MER voor Kenniskwartier
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de vrijgave van een startnotitie voor een 
milieueffectrapportage (MER) voor de flanken van de Zuidas. De MER zal alleen betrekking hebben op de 
flankenprojecten. Het besluit tot het doen van een MER is onder meer een gevolg van plannen van de VU en 
VUmc voor een vergaande herontwikkeling van hun terreinen. Daardoor is er nu een totaal 
woningbouwprogramma van meer dan 4000 woningen binnen de flanken en de gronden van VU en VUmc. Voor 
de plannen van de VU en VUmc is al een aparte startnotitie voor een MER ter inzage gelegd. Zie weekbericht 
15.
Parkeren op Zuidas: verschil tussen papier en praktijk
Een opmerkelijk bericht is dat in de ITO-toren 700 m2 te huur wordt aangeboden met 8 parkeerplaatsen. Op 
papier is de norm 1 parkeerplaats op 250 m2· 
Zuidas is de weg kwijt
De timing van het debat over De As op 15 maart in de Rode Hoed, georganiseerd door het Delft Cluster en 
Deltares, was goed. De spanning tussen de ooit voorspelde verwachtingen, de nu zichtbare (voorlopige) 
resultaten, de kritiek en de onverminderde bestuurlijke inspanningen vormen ideale ingrediënten voor een 
discussie. (ArchiNed Nieuws, 15 april 2010)

Toponderzoek financiële sector
In december van dit jaar verhuizen de Duisenberg School of Finance en het Tinbergen Instituut naar de Zuidas, 
het financiële hart van Nederland. Beide instituten werkten al op informele basis samen.
Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor? Meer in formatie en 
aanmelden voor deze bijeenkomsten via  www.vuconnected.nl
Joods erfgoed aan de Zuidas
Op woensdag 28 april vindt vanaf 12.15 uur een bijeenkomst plaats in het Hoofdgebouw van de VU, 
MediaXperience 1A-01, de Boelelaan 1105 over de rol van de Joodse cultuur in Amsterdam en opening van de 
tentoonstelling Joods erfgoed aan de Zuidas. Zie verder weekbericht 15.
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. 
Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.
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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Omgevingsmanager Zuidas
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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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Programakkoord Amsterdam 2010 – 2014: Zuidas wordt ontwikkeld volgens het dokmodel
Lees het volledige Programakkoord hier.

Kennisgeving Startnotitie MER flanken Zuidas
In opdracht van de Dienst Zuidas Amsterdam is een startnotitie MER Zuidas Amsterdam - Flanken opgesteld. De 
startnotitie heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van de zogenoemde flanken van de Zuidas. Het gaat om 
de ontwikkeling van ca. 1.534.000 m2 brutovloeroppervlak toe te voegen programma, waarvan ca. 680.000 m2 
woningen en ca. 582.500 m2 kantoren. Zie ook weekbericht 15 en 16. De startnotitie ligt m.i.v. 29 april ter visie 
voor een termijn van 6 weken bij het voorlichtingsloket Stadhuis, Informatiecentrum Zuiderkerk en het stadsdeel 
ZuiderAmstel (m.i.v. 1 mei, stadsdeel Zuid). Voor tijden, adressen etc. kunt u bellen met 14020.
Schriftelijke Zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van 
de dienst Ruimtelijke Ordening, Dhr. R.C. Bakker, Postbus 2758, 1000 CT, Amsterdam.
Op 10 mei a.s. wordt er een inloopavond georganiseerd over dit onderwerp van 17.00 t/m 20.00 uur, WTC, 
Centrale hal, dienst Zuidas.
Openluchtconcert op de Zuidas
Het Clazz Ensemble geeft een gratis toegankelijk concert op 6 mei 2010 van 17.00  - 18.30 uur. Locatie is het  
Gustav Mahlerplein op de Amsterdamse Zuidas. Als afsluiting van de reeks Clazz in en uit het Klooster een 
gratis toegankelijk openlucht concert van anderhalf uur op het prachtige Gustav Mahlerplein aan de 
Zuidas.Tijdens dit concert speelt het ensemble een aanstekelijk en toegankelijke mix van klassiek en jazz. Na 
afloop is er een informele jamsessie met musici uit het ensemble in het Amsterdam Bright City cafe.
Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor? Meer informatie en 
aanmelden voor deze bijeenkomsten.
Huizinga bestrijdt leegstand kantoren
Demissionair minister Tineke Huizinga van VROM neemt maatregelen om de leegstand van kantoren aan te 
pakken. Straks mogen er alleen nog nieuwe kantoren worden gebouwd, als is aangetoond dat er geen 
alternatieven zijn binnen bestaande kantorenparken.
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. 
Datum: 12 mei. Nadere informatie volgt.

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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Kennisgeving Startnotitie MER flanken Zuidas
In opdracht van de Dienst Zuidas Amsterdam is een startnotitie MER Zuidas Amsterdam - Flanken opgesteld. De 
startnotitie heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van de zogenoemde flanken van de Zuidas. Het gaat om 
de ontwikkeling van ca. 1.534.000 m2 brutovloeroppervlak toe te voegen programma, waarvan ca. 680.000 m2 
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woningen en ca. 582.500 m2 kantoren. Op 10 mei a.s. wordt er een inloopavond georganiseerd over dit 
onderwerp van 17.00 t/m 20.00 uur, WTC, Centrale hal, dienst Zuidas. Zie ook weekberichten 15, 16 en 17.

Zuidas-bedrijven en gemeente Amsterdam richten Green Business Club op
Zestien bedrijven op de Zuidas en de gemeente Amsterdam hebben de Green Business Club opgericht. Met de 
club willen de partijen laten zien dat duurzaam met gebouwen omspringen niet alleen beter voor de aarde en 
voor de eigen reputatie is, maar ook voor de winst van een bedrijf. De Green Business Club past ook bij de 
ambities van de Zuidas. De bedrijven op de Zuidas hebben immers als doel om in 2030 bij de tien duurzaamste 
stedelijke centra van West-Europa te horen.
Amsterdam Rai wil 1.000 extra parkeerplaatsen
Amsterdam Rai verwacht dat omzet en resultaat in 2010 belangrijk hoger zullen uitkomen dan in 2009. Voor de 
internationale congressen - een van de speerpunten in de strategie van Amsterdam Rai - is een eigen 
parkeercapaciteit van 4.000 plaatsen een minimaal vereiste, zegt Amsterdam Rai in haar jaarverslag 2009. De 
Rai beschikt nu over bijna 3.000 plaatsen. Met de gemeente Amsterdam wordt overlegd over de mogelijkheden 
om in het gebied een extra parkeergarage te ontwikkelen die de capaciteit aanvult tot de gewenste 4.000.
Bouwaanvraag Gustav Mahlerlaan
Terrein Gustav Mahlerlaan ( cluster I, deelgebied Gerswin) W 09/0017-2008. Het betreft het oprichten van een 
gebouwencomplex met bestemming daarvan tot woningen, kantoorvoorzieningen en parkeergarage.
Inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4. Voor het inzien van de dossiers moet telefonisch 
een afspraak gemaakt worden. Tel. 020-5513419 of 5513427.
Gedurende de inzagetermijn (6 weken vanaf 7 mei) kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij: 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam.
Werkzaamheden: aanleg voetpad in Kop Zuidas
Op maandag 3 mei zal in Kop Zuidas worden gestart met de aanleg van een voetpad om het parkeerterrein P11. 
Op maandag start het grondwerk. Op woensdag 5 mei starten de stratenmakers. De werkzaamheden zullen 
enkele weken gaan duren.
Filosofie op de Zuidas in Amsterdam Bright City
Op 20 mei komt Jan Marijnissen spreken over: Hoe staat onze democratie ervoor? Meer in formatie en 
aanmelden voor deze bijeenkomsten hier

Giro d'Italia: start 3e etappe
Van zaterdag 8 tot en met maandag 10 mei strijkt het wielercircus van de Giro d'Italia neer in Amsterdam. Op 
maandag 10 mei vindt de start van de 3e etappe van de Giro d'Italia plaats op Zuidas. Alle informatie over de 
etappes en de activiteiten die van 8 tot en met 10 mei rondom dit wielerspektakel worden georganiseerd kunt u 
vinden op www.giromania.nl
 Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de lessen die Zuidas kan trekken uit de Noord-Zuidlijn. Ex 
gemeenteraadslid Hans Bakker zal in dit verband een voordracht verzorgen, na de pauze is er gelegenheid voor 
vragen en discussie
Datum: 12 mei. Tijdstip van 19.30 – 21.30 uur. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
.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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Zienswijzen BPZ
Het BPZ heeft twee zienswijzen geproduceerd, n.l. op de
Ontwerp Structuurvisie Amsterdam
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en de Startnotitie MER VU/VUmc.

Informatiemarkt 27 mei - Zuidas moves you
Op 27 mei aanstaande organiseert Zuidas Amsterdam haar halfjaarlijkse informatiemarkt. Centraal staat het 
thema 'Zuidas moves you'. In het informatiecentrum vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van thema’s 
als kunst, wonen, groen en voorzieningen. Daarnaast kunt u Zuidas zelf beleven tijdens een van de diverse 
excursies die zullen worden georganiseerd. Voor twee excursies zijn nog plaatsen beschikbaar: de 
kunstwandeling door het Virtueel Museum Zuidas en de wandeling door het Beatrixpark door Vrienden van het 
Beatrixpark.
Bijeenkomst Amstelveenlijn
Op 3 juni vindt er een bijeenkomst over de Amstelveenlijn plaats.
Aanvang 18.30 uur. Locatie Chr. Scholengemeenschap, de Cuserstraat 3. Aanmelden op: 
bijeenkomst@amstelveenlijn.nl
Kunst in het Beatrixpark
Het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) gaat onder de naam KunstKapel de jaarprogrammering voor haar rekening 
nemen van de St. Nicolaaskapel in het Beatrixpark. Daarmee versterkt het VMZ de taak die het heeft om de 
Zuidas te verrijken met kunst en cultuur.

Geluidswandeling Zuidas
Justin Bennett biedt éénmalig zijn geluidswandeling Zuidas Symphony aan langs Zuidas.
Je wandelt gezamenlijk met mp3-speler en headset langs een speciale route. Na circa 70 minuten ben je weer 
terug op het uitgangspunt. Hier staat het team van Soundtrackcity klaar voor een nagesprek met de 
geluidskunstenaar en maker van de wandeling.
Datum: Vrijdag 21 mei. Inloop 16.45, Start wandeling 17.00. Naprogramma 18.30
Locatie: World Trade Center, ingang Zuidplein, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
Verzamelen onderaan de roltrap naast Segafredo Coffee Corner. Entrée: gratis.
Opening beeldententoonstelling ‘ONS SOORT MENSEN.
Vele beelden uit bedrijfscollecties’ op vrijdag 21 mei 2010 in de KunstKapel aan de Zuidas.
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat 19 te Amsterdam.

Plan vestiging Schoolwerktuinen teruggenomen
G.S. van de  provincie Noord-Holland heeft onlangs toestemming voor dit voorstel van het stadsdeel 
ingetrokken. Er zou niet genoeg gekeken zijn naar andere locaties. Volgens het stadsdeel is er nog geen besluit 
van G.S en gaat men voorlopig op voortgezette voet door.
Kom 5 juni kijkje nemen in VU-gebouw in aanbouw
Op de Dag van de Bouw, zaterdag 5 juni, kan het publiek een kijkje nemen in Initium, het nieuwe gebouw in 
aanbouw van de Vrije Universiteit aan de Buitenveldertselaan. Op 5 juni worden tussen 10 en 16 uur 
rondleidingen georganiseerd door het gebouw in aanbouw. Er zullen presentaties, informatiepanelen en 
materialenmonsters te zien zijn, zodat bezoekers zich een beeld kunnen vormen van hoe het gebouw en de 
inrichting er uit komen te zien.
De bouwplaats is te bereiken via de toegang aan de Buitenveldertselaan en via het binnenterrein van de VU. Er is 
parkeergelegenheid op het binnenterrein, waarvan de entree ligt aan de Boechhorststraat. Voor meer informatie 
en om u aan te melden voor de dag van de bouw kunt u contact opnemen met Mariska van der Leij T 020 
5982599
E m.van_der_leij@dienst.vu.nl
Strandzuidfeest
Op Eerste Pinksterdag wordt Strandzuid getransformeerd tot de LA Beachclub van de Lage Landen met muziek 
van o.a. Erick E & Phalerieau op het terras. Verder vinden er verschillende unieke optredens plaats.
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Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de kantorenmarkt op Zuidas, mevr. Dr. B. Janssen (UvA) en 
een medewerker van Jones Lang Lasalle zullen in dit verband een voordracht verzorgen, na de pauze is er 
gelegenheid voor vragen en discussie
Datum: donderdag 10 juni. Tijdstip van 19.30 – 21.30 uur. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
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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Nieuwbouw St. Nicolaas
Op de hoek van de Beethovenstraat en de Prinses Irenestraat komt de nieuwbouw van het St. Nicolaaslyceum. 
De school aan de Zuidas heeft rond de 1000 leerlingen. 
Het huidige gebouw van het St. Nicolaaslyceum staat verderop aan de Irenestraat. Als de nieuwbouw klaar is, 
wordt het oude schoolgebouw gesloopt en wordt de grond bij het Beatrixpark getrokken, dit ter compensatie van 
de locatie in het park waar het nieuwe hoofdkantoor van AKZO NOBEL gebouwd zal worden. De oude 
schoolkapel met zijn opvallende ronde vorm (restaurant As) blijft behouden. De nieuwbouw van het Nicolaas 
maakt deel uit van het project Beethoven. Er komen in dit gebied woningen, kantoren, een museum en een 
ondergrondse parkeergarage.

Bijeenkomst Amstelveenlijn (lijn 51)
Op 3 juni vindt er een bijeenkomst over de Amstelveenlijn plaats.
Het projectbureau Amstelveenlijn heeft een plan gemaakt om de huidige sneltramlijn 51 om te bouwen naar de 
metro.
Aanvang 18.30 uur. Locatie Chr. Scholengemeenschap, de Cuserstraat 3. Aanmelden op: 
bijeenkomst@amstelveenlijn.nl
Philips dagvaardt verdachten vastgoedfraude
Het Philips Pensioenfonds gaat binnen twee weken een groep verdachten uit de vastgoedfraudezaak dagvaarden 
in een poging de schade te verhalen. Het pensioenfonds schat de schade op minstens euro 165 mln inclusief 
rente.
Voor Philips staan drie vastgoedtransacties centraal in de poging de schade te verhalen. Dat betreft o.a. de 
aankoop van de kantoor- en appartementtorens Eurocenter en Symphony op de Amsterdamse Zuidas. Het 
pensioenfonds meent hier beide keren een 'veel te hoog bedrag' voor te hebben betaald.
Werkzaamheden Beethovenstraat
Afsluiting vier avonden/nachten tussen 20.00 en 06.00 uur. In de week van maandag 31 mei wordt de 
Beethovenstraat, ter hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, vier nachten afgesloten 
voor autoverkeer stad-in.
Werkzaamheden
Er worden damwanden verwijderd. Dit levert geen hinder op voor de omgeving.
Dag van het Park en Smaakmarkt in Amstelpark
Zondag 30 mei is de landelijke ‘Dag van het Park’. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er tal van activiteiten in het 
Amstelpark, aan de Europaboulevard in Stadsdeel Zuid. Dit jaar wordt op dezelfde dag de Smaakmarkt 
georganiseerd. De Dag van het Park wordt elk jaar op de laatste zondag van mei georganiseerd om aandacht te 
vragen voor het groen in de stad. Veel steden in Nederland doen hieraan mee.

Sloop dreigt voor Fortis-pand aan Rokin
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Het kantoorgebouw werd midden jaren tachtig gebouwd voor Mees Pierson. Tien jaar geleden werd het complex 
het hoofdkantoor van Fortis Nederland. Fortis zal vanwege de fusie met ABN Amro in de loop van 2011 
verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan aan de Zuidas. Een en ander houdt verband met de ambitie van de 
gemeente om het Damrak en het Rokin tot 'de rode loper' van de stad te maken. Een groot kantoor met een 
omvang van ruim 10.000 m2 past niet in die plannen. Dan is sloop een optie.
Kom 5 juni kijkje nemen in VU-gebouw in aanbouw
Op de Dag van de Bouw, zaterdag 5 juni, kan het publiek een kijkje nemen in Initium, het nieuwe gebouw in 
aanbouw van de Vrije Universiteit aan de Buitenveldertselaan. Op 5 juni worden tussen 10 en 16 uur 
rondleidingen georganiseerd door het gebouw in aanbouw. Er zullen presentaties, informatiepanelen en 
materialenmonsters te zien zijn, zodat bezoekers zich een beeld kunnen vormen van hoe het gebouw en de 
inrichting er uit komen te zien.
De bouwplaats is te bereiken via de toegang aan de Buitenveldertselaan en via het binnenterrein van de VU. Er is 
parkeergelegenheid op het binnenterrein, waarvan de entree ligt aan de Boechhorststraat. Voor meer informatie 
en om u aan te melden voor de dag van de bouw kunt u contact opnemen met Mariska van der Leij T 020 
5982599, E m.van_der_leij@dienst.vu.nl
Openluchtconcert op Gustav Mahlerplein
Het VU Orkest brengt verschillende Amerikaanse componisten ten gehore waaronder Bernstein, Copland en 
Gershwin. Na afloop vinden er jamsessies plaats op het podium van Amsterdam Bright City. Locatie concert: 
Gustav Mahlerplein
Locatie jamsessies: Amsterdam Bright City, 24 juni 2010. Tijdstip jamsessies: 19.00 - 20.30 uur. Voor beide 
geldt: toegang gratis.
BEELDENTENTOONSTELLING ‘ONS SOORT MENSEN'.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Bouw in Amsterdam valt stil
Zonder ingrijpen van de rijksoverheid valt de bouw in Amsterdam volledig stil. Die noodkreet slaakt wethouder 
van Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest, die worstelt met grote financiële tekorten. Door het instorten 
van de kantorenmarkt drogen de gelden op waarmee de stad de voorbije jaren bouwprojecten financierde. Van 
Poelgeest wil geld weghalen bij woningcorporaties, maar ook zij maken moeilijke tijden door. De 
GroenLinkswethouder hoopt dat de corporaties meer inkomsten gaan verkrijgen uit hogere huren, maar hiervoor 
is landelijke wetgeving nodig. Of die er komt, is de vraag: ''Ik merk weinig urgentie bij het rijk. Maar als er niks 
gebeurt, wordt er op lange termijn, over een jaar of vijf, niet meer gebouwd. Dat probleem speelt ook in andere 
steden.''

Akkoord over aanpak leegstand kantoren
Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van 
de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en 
de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Gezaghebbende vertegenwoordigers 
van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen 
onderkennen dat zij hier hun verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De afspraken worden voor september 
2010 uitgewerkt in een gezamenlijk Actieprogramma.
Zie ook de visie van het IVBN
Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de kantorenmarkt op Zuidas, mevr. Dr. L.B. Janssen (UvA) en 
een medewerker van Jones Lang Lasalle zullen in dit verband een voordracht verzorgen, na de pauze is er 
gelegenheid voor vragen en discussie
Datum: donderdag 10 juni. Tijdstip van 19.30 – 21.30 uur. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
Omgevingsmanager Zuidas
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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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Volgende bijeenkomst bewonersplatform
De eerstvolgende themabijeenkomst is gewijd aan de kantorenmarkt op Zuidas, mevr. Dr. L.B. Janssen (UvA) en 
een medewerker van Jones Lang Lasalle zullen in dit verband een voordracht verzorgen, na de pauze is er 
gelegenheid voor vragen en discussie
Datum: donderdag 10 juni. Tijdstip van 19.30 – 21.30 uur. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Open dag Noordzuidlijn
Kom zaterdag 5 juni naar de Open Dag van de Noord/Zuidlijn. Vanaf 10:00 uur ’s ochtends bent u van harte 
welkom op de bouwplaatsen van de Noord/Zuidlijn. De Open Dag duurt tot 16:00 uur ’s middags.
Kom 5 juni kijkje nemen in VU-gebouw in aanbouw
Op de Dag van de Bouw, zaterdag 5 juni, kan het publiek een kijkje nemen in Initium, het nieuwe gebouw in 
aanbouw van de Vrije Universiteit aan de Buitenveldertselaan. Op 5 juni worden tussen 10 en 16 uur 
rondleidingen georganiseerd door het gebouw in aanbouw. Er zullen presentaties, informatiepanelen en 
materialenmonsters te zien zijn, zodat bezoekers zich een beeld kunnen vormen van hoe het gebouw en de 
inrichting er uit komen te zien.
De bouwplaats is te bereiken via de toegang aan de Buitenveldertselaan en via het binnenterrein van de VU. Er is 
parkeergelegenheid op het binnenterrein, waarvan de entree ligt aan de Boechhorststraat. Voor meer informatie 
en om u aan te melden voor de dag van de bouw kunt u contact opnemen met Mariska van der Leij T 020 
5982599
E m.van_der_leij@dienst.vu.nl
Verder met het Dokmodel
Hoe staat het met de plannen voor het dokmodel voor de Zuidas? Met andere woorden: trein, metro en auto’s 
ondergronds? Zuidas-directeur Klaas de Boer werpt licht op de laatste stand van zaken.
Campus op de Zuidas
In de toekomst zal de VU een hele nieuwe campus bouwen. De huidige bebouwing zal grotendeels verdwijnen 
en de campus breidt zich uit naar de Noordzijde, richting station Zuid. Op het nieuwe campusterrein komen niet 
alleen onderwijs- en onderzoeksgebouwen, maar ook horeca, sportfaciliteiten, uitgaansgelegenheden en culturele 
voorzieningen. Zo wordt de VU-campus onderdeel van een levendige stadswijk, waar 24 uur per dag iets te 
beleven valt.
Hogeschool INHolland en VU samen op Zuidas
Nieuwbouw INHolland wordt gebouwd in VU-kwartier
Hogeschool INHolland Amsterdam/Diemen verhuist vanaf 2014 naar de nieuwe campus van de Vrije 
Universiteit aan de Zuidas te Amsterdam. INHolland ontwikkelt daarvoor aan de De Boelelaan in Amsterdam 
29.000m2 nieuwbouw en huurt gefaseerd het naastgelegen OZW-gebouw in zijn geheel van de VU. INHolland 
beschikt daarmee over ca. 50.000 m2. Met de samenwerking ontstaat een bruisende leeromgeving voor 35.000 
studenten van VU en INHolland en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in onderwijs en onderzoek. Sinds 
november 2007 hebben de VU en INHolland een overeenkomst ten behoeve van samenwerking, die zich nu uit 
in de verhuizing van INHolland Amsterdam/Diemen naar de VU-campus. De verhuizing biedt de kans om de 
samenwerking tussen het hbo en het wo te versterken en nog meer gebruik te maken van elkaars expertise: het 
doel is op de VU-campus aan de Zuidas tot een zo volledig mogelijk sluitend hoger onderwijsaanbod te komen. 
Beide onderwijsinstellingen hebben de intentie die samenwerking uit te breiden en te intensiveren op het gebied 
van praktijkgerichte masteropleidingen, onderzoek, overstapmogelijkheden voor studenten en honourstrajecten.
RBS verhuist hoofdkantoor binnen Zuidas
De Royal Bank of Scotland (RBS) heeft voor het eigen hoofdkantoor ongeveer 10.000 m2 aangehuurd in de UN 
Studio-toren binnen de Zuidas in Amsterdam. RBS neemt de helft van de in totaal tweeëntwintig verdiepingen in 
gebruik.
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De huurprijs ligt rond de 340 euro per vierkante meter en de incentives zijn marktconform. Ongeveer 700 
medewerkers gaan over naar het nieuwe gebouw. In het huidige ABN Amro-gebouw maakt de RBS dan plaats 
voor Fortis.

Brit Insurance vestigt hoofdkantoor op Amsterdamse Zuidas
Het Britse verzekeringsbedrijf Brit Insurance heeft voor een periode van 5 jaar 625 m2 kantoorruimte gehuurd 
op de Zuidas ten behoeve van haar nieuwe hoofdkantoor Brit Group Holdings. Het betreft een gedeelte van de 
1ste verdieping van het ‘SOM’ gebouw, gelegen aan de Claude Debussylaan. De huurprijs bedraagt €183.575,55 
per jaar.
Vimpelcom huurt 1.250 m2 kantoor in SOM Zuidas
De internationale telecommunicatie en dataservice leverancier Vimpelcom huurt per 1 juli 1.250 m2 
kantoorruimte gehuurd op de tweede verdieping van kantoorgebouw SOM aan de Gustav Mahlerlaan in de 
Amsterdamse Zuidas.

Filosofie op de Zuidas, Bas Heijne is te gast bij Ad Verbrugge
Donderdag 10 juni is Bas Heijne van 15.30 tot 17.00 uur te gast bij “Filosofie op de Zuidas”. Bas Heijne en Ad 
Verbrugge interpreteren een dag na de verkiezingen de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen in het Grand 
Café van Amsterdam Bright City. Heijne is schrijver en vertaler en becommentarieert netelige kwesties in de 
Nederlandse samenleving in zijn essays. Govert Buijs leidt in en modereert het gesprek met de zaal. Filosofie op 
de Zuidas wordt georganiseerd door Vuconnected, de Faculteit Wijsbegeerte en Amsterdam Bright City. Adres: 
Cl. Debussylaan 2-8. Aanmelden via olivier.otten@amsterdambrightcity.nl

Openluchtconcert op Gustav Mahlerplein
Het VU Orkest brengt verschillende Amerikaanse componisten ten gehore waaronder Bernstein, Copland en 
Gershwin. Na afloop vinden er jamsessies plaats op het podium van Amsterdam Bright City. Locatie concert: 
Gustav Mahlerplein
Locatie jamsessies: Amsterdam Bright City, 24 juni 2010. Tijdstip jamsessies: 19.00 - 20.30 uur. Voor beide 
geldt: toegang gratis.Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

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.
BEELDENTENTOONSTELLING ‘ONS SOORT MENSEN'.
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Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
Uitnodiging Informatie- en inspraakavond op woensdag 7 juli tussen 19.00 en 22.00 uur in de Almazaal van het 
AZW-gebouw, de Boelelaan 1109. Het concept uitvoeringsbesluit ligt vanaf 14 juni tot 26 juli ter visie bij:
Voorlichtingloket Stadhuis (Amstel 1).
Stadsdeelkantoor Zuid (President Kennedylaan 923).
Schriftelijke reacties o.v.v. inspraak Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier richten aan: Zuidas Amsterdam, Postbus 
79092, 1070 NC, Amsterdam.

Hogeschool INHolland en VU samen op Zuidas
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Nieuwbouw INHolland wordt gebouwd in VU-kwartier
Hogeschool INHolland Amsterdam/Diemen verhuist vanaf 2014 naar de nieuwe campus van de Vrije 
Universiteit aan de Zuidas te Amsterdam. INHolland ontwikkelt daarvoor aan de De Boelelaan in Amsterdam 
29.000m2 nieuwbouw en huurt gefaseerd het naastgelegen OZW-gebouw in zijn geheel van de VU. INHolland 
beschikt daarmee over ca. 50.000 m2. Met de samenwerking ontstaat een bruisende leeromgeving voor 35.000 
studenten van VU en INHolland en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in onderwijs en onderzoek.
Openluchtconcert op Gustav Mahlerplein
Het VU Orkest brengt verschillende Amerikaanse componisten ten gehore waaronder Bernstein, Copland en 
Gershwin. Na afloop vinden er jamsessies plaats op het podium van Amsterdam Bright City. Locatie concert: 
Gustav Mahlerplein
Locatie jamsessies: Amsterdam Bright City, 24 juni 2010. Tijdstip jamsessies: 19.00 - 20.30 uur. Voor beide 
geldt: toegang gratis.
BEELDENTENTOONSTELLING ‘ONS SOORT MENSEN'.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.
Verhuur Spaces Zuidas van start.
Spaces is voor de verhuur van haar kantoorruimtes van de nieuwe vestiging op de Zuidas een samenwerking 
gestart met een grote vastgoed professional. Jones Lang La Salle heeft de verhuuropdracht gekregen voor de 
9.000 m2 kantoorruimte van Spaces Zuidas. Er is veel vraag naar deze bijzondere kantoorruimte in het 
voormalige 'Vivaldi Offices I' aan de B. Strozzilaan. Vanaf augustus kunnen de eerste huurders terecht.
Spaces Zuidas biedt 9.000 m2 aan flexibele kantoorruimte, waar Jones Lang La Salle verantwoordelijk voor is.
Nieuw toprestaurant aan de Zuidas
Op donderdag 17 juni opent Jort Kelder om 17.45 uur officieel het nieuwe trendy restaurant Symphony's op de 
Amsterdamse Zuidas (achterkant Symphony kantorentoren).
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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Interessante thema avond BPZ m.b.t. de kantorenmarkt Zuidas
Mevr. Dr. L.B. Janssen-Jansen van de UvA gaf op 10 juni j.l. een interessant college over de redenen waarom er 
veel kantoren gebouwd worden. In rap tempo werden de aspecten belicht die hierbij een rol spelen en ook aan 
mogelijk oplossingen werd aandacht besteed. Voor meerdere aanwezigen bleek haar betoog een eye-opener.

Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
Uitnodiging informatie- en inspraakavond op woensdag 7 juli tussen 19.00 en 22.00 uur in de Almazaal van het 
AZW-gebouw, de Boelelaan 1109. Het concept uitvoeringsbesluit ligt vanaf 14 juni tot 26 juli ter visie bij: 
Voorlichtingloket Stadhuis (Amstel 1)
Stadsdeelkantoor Zuid (President Kennedylaan 923)
Schriftelijke reacties o.v.v. inspraak Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier richten aan: Zuidas Amsterdam, Postbus 
79092, 1070 NC, Amsterdam.
Eerste fase spooruitbreiding Schiphol – Lelystad kan beginnen.
Het eerste deel van spooruitbreiding op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (OV SAAL) kan 
van start. Het spoor wordt verdubbeld ten westen en oosten van station Amsterdam-Zuid, evenals de 
aansluitingen op de westtak en de Utrechtboog.
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De bereikbaarheid per spoor van Schiphol en van de Zuidas wordt daardoor aanzienlijk verbeterd. Er kunnen niet 
alleen meer treinen gaan rijden, maar ook de betrouwbaarheid van de dienstregeling verbetert. Tussen 
Amsterdam en Flevoland rijden er straks geen 6, maar 12 treinen per uur. Dat is een eerste stap op weg naar het 
'spoorboekloos rijden'.
De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar in 2016.
Hoe stemde Stadsdeel Zuid?
De precieze uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is bekend. Bijna 29 % van de inwoners van 
Stadsdeel Zuid stemde op de PvdA. De VVD kreeg 25,7 % van de stemmen in het stadsdeel.

Openluchtconcert op Gustav Mahlerplein
Het VU Orkest brengt verschillende Amerikaanse componisten ten gehore waaronder Bernstein, Copland en 
Gershwin. Na afloop vinden er jamsessies plaats op het podium van Amsterdam Bright City. Locatie concert: 
Gustav Mahlerplein
Locatie jamsessies: Amsterdam Bright City, 24 juni 2010. Tijdstip jamsessies: 19.00 - 20.30 uur. Voor beide 
geldt: toegang gratis.Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Beeldententoonstelling 'Ons Soort Mensen'
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Kunst op Zuidas: ‘Ten days tree trunk tear-up’
Charlie ‘Choppy’ Roberts was in Zuidas. Tien dagen was hij met vervaarlijke hakbijl voor de deur van de 
KunstKapel in de Prinses Irenestraat in de weer, waarbij de spaanders in het rond vlogen. Zo enthousiast was de 
Amerikaanse, in Oslo wonende kunstenaar, dat hij ter plekke niet een, maar twee al eerder gevelde bomen uit het 
Beatrixpark omtoverde in gigantische, vijf meter hoge totempalen.
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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Tweede Kamer: Beantwoording schriftelijke vragen over het project Zuidas
Hier wordt antwoord gegeven op vragen van de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het project Zuidas door de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Ontwerpbouwvergunningen inclusief ontwerpprojectbesluit en hogere waardenbesluit: Gustav Mahlerlaan
Terrein Gustav Mahlerlaan – W01/0281-2010, veranderen gebruiksfunctie begane grond en de 1e verdieping tot 
bijeenkomst-, kantoor- en onderwijsfunctie.
De geluidbelasting vanwege de A10 en de Gustav Mahlerlaan overschrijdt op een aantal meetpunten de 
voorkeurs-grenswaarde. Omdat geluidreducerende maatregelen ter plaatse niet mogelijk zijn of onvoldoende 
geluidsreductie opleveren is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen, van maximaal 49 dB voor 
wegverkeerslawaai vanwege de A10 en 53 resp. 50 dB voor wegverkeerslawaai vanwege de Gustav Mahlerlaan.
Ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken met ingang van donderdag 24 juni 2010 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij DMB. Deze stukken liggen tevens ter inzage op de volgende adressen in 
Amsterdam:
- Informatiecentrum De Zuiderkerk voor ruimte, bouwen, wonen, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB
  Amsterdam (tel. 020 552 7987.
- Het publiekscentrum van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
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  voor de aanvraag.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het verlenen 
van projectbesluit en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht onder nummer 020-5206354.
Ontwerpbouwvergunning Fred. Roeskestraat 103
Vanaf 24 juni ligt de ontwerpbouwvergunning, inclusief ontwerpontheffing voor het oprichten van een 
groenvoorzieningengebouw en vergroten gebouw ter inzage bij De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Weesperplein 4. Schriftelijke zienswijzen kunnen binnen 6 weken worden ingediend bij B&W  van Amsterdam, 
p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
Deel aandelenteam ING weg uit Londen
ING overweegt een deel van zijn Londense aandelenteam te verplaatsen naar Amsterdam. Dat zeggen 
verschillende betrokken partijen. Het zou gaan om Western European Equities. Dat onderdeel bestaat uit sales, 
gecombineerd met research en trading. Western European Equities is nu nog verspreid over Amsterdam, Brussel 
en Londen. Dit bericht is opmerkelijk omdat ING een paar jaar geleden aankondigde naar Londen te verhuizen.
Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
Uitnodiging informatie- en inspraakavond op woensdag 7 juli tussen 19.00 en 22.00 uur in de Almazaal van het 
AZW-gebouw, de Boelelaan 1109. Het concept uitvoeringsbesluit ligt vanaf 14 juni tot 26 juli ter visie bij: 
Voorlichtingloket Stadhuis (Amstel 1)
Stadsdeelkantoor Zuid (President Kennedylaan 923)
Schriftelijke reacties o.v.v. inspraak Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier richten aan: Zuidas Amsterdam, Postbus 
79092, 1070 NC, Amsterdam.
Beeldententoonstelling ‘Ons Soort Mensen’.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.
Zomerreces weekberichten
In verband met de verwachte vermindering van de berichtenstroom in de komende maanden, zal het weekbericht 
in juli en augustus verschijnen zodra er relevante actuele informatie beschikbaar is.
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.

Wb 25
Nieuwe rechtbank Amsterdam naast de oude
Na vijf jaar zoeken is besloten dat de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam naast het huidige, verouderde 
onderkomen aan de Parnassusweg komt. Het Parnascomplex zal verrijzen op een nu nog braakliggend terrein 
aan de Zuidas en een slordige vijfhonderd miljoen euro gaan kosten. Met ruim tachtigduizend vierkante meter 
zal de nieuwbouw ruimte bieden aan het Amsterdamse justitiële apparaat.
De rechtbank en het Amsterdamse parket van het Openbaar Ministerie komen beide in het gebouw, maar in strikt 
gescheiden vorm. In de architectuur zal rekening gehouden worden met de werking van het strafproces.

Verdenkingen bij vastgoedfraude Heijmans geseponeerd
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Tegen minstens vier van de vijftig verdachten in de vastgoedfraude rond Philips en Rabo heeft het Openbaar 
Ministerie de zaak geseponeerd, blijkt uit een rondgang onder verdachten. Het OM zwijgt over het totaal aantal 
sepots. Geseponeerd zijn de verdenkingen tegen drie oud-leidinggevenden van bouwer Heijmans, vanwege 
gebrek aan bewijs. Zij werden verdacht van hulp bij het doorsluizen van fraudebuit uit het Zuidas-project 
Eurocenter. Ook verwante zaken tegen Heijmans-dochter Infra Bouw zijn geseponeerd, bevestigt daar een 
woordvoerder. Dit was een van de 75 verdachte bedrijven.
Zienswijzen en marktbenadering weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
De ter inzage legging van het Ontwerp-tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere heeft 845 zienswijzen 
opgeleverd. Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met het beantwoorden hiervan. Voor het nemen van het 
tracébesluit dit najaar moet duidelijk zijn hoe de zienswijzen in dit besluit doorwerken.
"OV SAAL richt zich te veel op de Zuidas"
Kritiek ROVER op plannen Amsterdamse treinverbindingen De verkeerde oplossing wordt gekozen om het 
treinverkeer in de regio Amsterdam/ Schiphol/ Almere te verbeteren. Dit stelt ROVER in een notitie. Volgens de 
reizigersvereniging richt het project OV-SAAL zich te veel op een verbinding tussen Almere en Amsterdam-Zuid 
en wordt het belang van station Amsterdamse Centraal grof onderschat. ROVER vreest slechte gevolgen voor 
het Amsterdamse centrum en wil een studie naar een railverbinding tussen Amsterdam en Almere via IJburg.
Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
Uitnodiging informatie- en inspraakavond op woensdag 7 juli tussen 19.00 en 22.00 uur in de Almazaal van het 
AZW-gebouw, de Boelelaan 1109. Het concept uitvoeringsbesluit ligt vanaf 14 juni tot 26 juli ter visie bij: 
Voorlichtingloket Stadhuis (Amstel 1)
Stadsdeelkantoor Zuid (President Kennedylaan 923)
Schriftelijke reacties o.v.v. inspraak Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier richten aan: Zuidas Amsterdam, Postbus 
79092, 1070 NC, Amsterdam.
Amstelveen vreest tekort na ondertunneling A9
Amstelveen vreest voor een miljoenentekort bij de ondertunneling van de A9. De gemeente draagt zelf 100 
miljoen euro bij. Vanwege de slechte economische situatie is het risico groot dat die bijdrage niet wordt 
terugverdiend uit gronduitgifte voor kantoren en woningen.
Beeldententoonstelling ‘Ons Soort Mensen’.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Zomerreces weekberichten
In verband met de verwachte vermindering van de berichtenstroom in de komende maanden, zal het weekbericht 
in juli en augustus verschijnen zodra er relevante actuele informatie beschikbaar is.
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.  

Wb 26
Zienswijze aanvraag kapvergunning terrein de Boelelaan
(Zuidas, deelgebied Kenniskwartier) K15/0638-2010. 
Het BPZ heeft een zienswijze ingediend tegen de grootschalige kap (212 bomen) aan de Boelelaan.
Inspraak concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier 
Lees de inspraakreactie van het BPZ die onlangs is ingediend.
Nieuwbouw Sint Nicolaas Lyceum
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Volgens planning zullen de werkzaamheden voor de bouw in oktober starten. In september zullen al 
werkzaamheden plaatsvinden voor het bouwrijp maken van de bouwlocatie. 'De eerste paal' is voorzien voor half 
oktober. Alle betrokkenen en omwonenden zullen daar na de zomer een uitnodiging voor ontvangen. De 
oplevering staat nog steeds voor juni 2012 gepland.
Bank ING naar Amsterdamse Poort
De komende splitsing van de bankverzekeraar ING Groep in een bank- en een verzekeringsdivisie krijgt ook 
gevolgen voor de huisvesting.
Zoals bekend moet de huidige ING Groep zich van de Europese Commissie opdelen in een aparte verzekeraar en 
een bankbedrijf. De leiding van ING Groep is nu nog gehuisvest in het ING House op de Zuidas, beter bekend 
als ‘de Schoen’, ‘het Strijkijzer’ of ‘de Kruimeldief’.

Sculptuur aan de Zuidas
De Erick van Egeraat toren is onderdeel van Mahler 4, een prestigieus deelgebied van de Zuidas, en is - net als 
de nabijgelegen torens van Toyo Ito en Rafael Viñoly - vernoemd naar de architect; de nieuwe naam van diens 
bureau is overigens (designed by) Erick van Egeraat (dbEVE). De bijnaam van de kantoortoren - The Rock - 
komt voort uit de materialisering van de bovenste verdiepingen van het gebouw.
Hierbij meer informatie over het gebouw.
VUmc zet studenten in tegen parkeerchaos
Rijen bij de parkeerautomaten, patiënten die te laat op hun afspraak komen, gestreste bezoekers en een regen aan 
klachten. Het zijn de laatste tijd gebruikelijke taferelen bij het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. 
Oorzaak is het nieuwe parkeerregime dat sinds 1 juli op de nabijgelegen Gustav Mahlerlaan geldt. Het 
ziekenhuis zet daarom nu studenten in die de chaotische toestanden moeten tegengaan, zij worden toepasselijk 
parkeerdokters genoemd.  
Kantooropname in Amsterdam blijft laag
De opname van kantoorruime in Amsterdam is in de eerste helft van 2010 uitgekomen op 102.585 m2 tegen 
113.103 m2 in eerste helft van 2009. Daarmee belooft de kantooropname dit jaar niet veel beter te worden dan 
vorig jaar, toen de teller op 224.059 m2 bleef steken. Koploper op de gebruikersmarkt in de eerste helft van dit 
jaar is Amsterdam-Zuidoost met een opname 31.912 m2, goed voor 31 procent van het totaal in de 
hoofdstedelijke regio.
De Zuidas en Amsterdam-West staan op de tweede en derde plaats met opnamecijfers van respectievelijk 16.708 
m2 en 15.843 m2. Van Gool Elburg heeft dit jaar nog geen kantoortransacties gezien in Amsterdam-Zuid, 
Buitenveldert en Diemen. Er was slechts één grote transactie: Royal Bank of Scotland (RBS) betrekt 10.000 m2 
kantoorruimte in de UN Studio op de Zuidas. 
Amsterdam Bright City
Amsterdam Bright Community organiseert diverse sociale en culturele activiteiten voor iedereen die met de 
Zuidas te maken heeft. Evenementen zijn doorgaans gratis en vrij toegankelijk voor iedereen; Men streeft naar 
een zo breed mogelijk scala aan ontmoetingsvormen. Bekijk hier de programmering van de komende maanden.

Beeldententoonstelling ‘Ons Soort Mensen’.
Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit 
beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter 
Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke 
samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.
Zomerreces weekberichten
In verband met de verwachte vermindering van de berichtenstroom in de komende maanden, zal het weekbericht 
in juli en augustus verschijnen zodra er relevante actuele informatie beschikbaar is.
 Twee themabijeenkomsten van het bewonersplatform in september
Op 9 september zal een thema-avond gewijd zijn aan de ontwikkelingen rond Station Zuid en 23 september 
wordt de stand van zaken rond de plannen van de VU en het Vumc toegelicht.
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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.  

Wb 27 2010
Thema avond station ZUID
Het Bewoners Platform Zuidas organiseert een thema avond over de toekomstige ontwikkelingen  in en rondom  
STATION ZUID. Het gaat hierbij om het vergroten van de transfercapaciteit en het vergroten van het aanbod 
voorzieningen en uitstraling.
Sprekers: Hans van Gelderen, Prorail
                  Martine van der Voort, NS Poort
                  Monique Lemmens, Dienst Zuidas
Na de voordrachten is er gelegenheid tot discussie.
Datum: donderdag 9 september
Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Plaats: MFC, A.J. Ernststraat 112.
Op 23 september staat een tweede thema avond gepland over de nieuwe ontwikkelingen VU en VUmc.
Bomenkap dreigt op Zuidas
De gemeente Amsterdam besloot onlangs om alle plannen voor bouwprojecten in de stad stop te zetten. Toch 
worden er door diezelfde gemeente nog steeds aanvragen gedaan om bomen te kappen voor het realiseren van 
nieuwbouw. Het gevaar dreigt dat terreinen langdurig braak komen te liggen: bomen worden wel gekapt, maar 
de bouw ligt stil. Dit heeft weer nadelige gevolgen voor de stadsnatuur: bomen zijn broedplaatsen van vogels en 
vormen stapstenen in de ecologische structuur.
Voorbeelden van deze praktijken zijn te vinden op de Zuidas, in het gebied tussen de Vrije Universiteit (VU) en 
de A10 moeten bijvoorbeeld in totaal 519 bomen sneuvelen. Het BPZ heeft in juli reeds een zienswijze 
ingediend tegen grootschalige kap op gebieden waar voorlopig toch niet gebouwd wordt.

Ontwerpbesluit kapvergunning
(met inzage termijn van zes weken)
Terrein tussen het spoortracé en de A10 ten noorden van het perron Station RAI – K15/0660-2010, kappen van 
29 bomen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk zienswijzen indienen tegen 
verlenen van het besluit bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht.
DMB is gevestigd aan het Weesperplein 4.
Men is op werkdagen voor het publiek geopend van 9 tot 12 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen: 020-5513.420/354.
Wilt u de hier gepubliceerde aanvragen inzien of wilt u een bouw- of ander soort vergunning aanvragen of 
aanvullende gegevens indienen? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden. Ook kunt u dossiers inzien. 
Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken: 020-5513.419/427. 
Ontwerp vrijstellingen tijdelijke gebouwen
(met inzage termijn van zes weken)
De Boelelaan 1081 – W09/0021-2008, verlenging instandhoudingstermijn gebouwen Filosofenhof, TenT en 
Bellevue.
Inzage etc.:  zie hierboven.
Themabijeenkomst Amstelveenlijn
Risico’s voor Buitenveldert
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De commissie ruimtelijke ordening van het Wijkopbouwcentrum over nut en noodzaak van lijn 51. Sprekers: 
Guido Bruggeman,Frans Stam en presentaties van Rob van der Bijl en Maurits van Witsen. Locatie: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
Datum 10 september, locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
Tijd: 16.30 – 19.00 uur. Aanmelden bij: 6449936 of woc.buitenveldert@worldonline.nl
Vergadering Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling
De volgende openbare plenaire vergadering vindt plaats op:
Woensdag 8 september 2010
20.00 - 22.30 uur
Stadhuis, De Mirandazaal 0235
Over:
1. Integrated placemaking strategy Zuidas
2. Waarderingskaarten AUP-gebieden
Filosofie op de Zuidas met Pi de Bruijn
Pi de Bruijn, architect van onder andere de nieuwe Tweede Kamer en voorheen supervisor en stadsarchitect van 
de Amsterdamse Zuidas, gaat op 9 september in gesprek met Ad Verbrugge, filosoof aan de VU.
Architect Pi de Bruijn kreeg internationale bekendheid door het ontwerp van de uitbreiding van de Tweede 
Kamer, de uitbreiding en restauratie het Concertgebouw in Amsterdam en de wederopbouw van het vuurwerk 
rampgebied in Enschede. Daarnaast was hij stadsarchitect en supervisor van de ontwikkeling van het 
Amsterdamse Arenagebied en de Amsterdamse Zuidas. Hij ontwierp onder andere het Amsterdam Symphony 
gebouw op de Zuidas. Informatie: Filosofie op de Zuidas is op donderdag 9 september om 16.00 uur in 
Amsterdam Bright City - Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8, Amsterdam. De toegang is gratis. 
Aanmelden is verplicht en kan via deze website.
Doolhof op Zuidas
Op de Zuidas, tussen de Mahlerlaan en De Boelelaan, is op een reeds bouwrijp gemaakt kavel een maisdoolhof 
aangelegd. Deze creatieve ‘groene’ oplossing van de Zuidas zorgt ervoor dat het stuk braakliggende grond door 
gebruikers van de Zuidas en omwonenden gebruikt kan worden zolang er niet wordt gebouwd. De hoogbouw die 
hier gepland staat, loopt mede door de economische crisis vertraging op.
Logistieke sector: bezuinig niet op infrastructuur
Het Strategisch Platform Logistiek wil dat het nieuwe kabinet afziet van bezuinigingen op investeringen in 
infrastructuur. Het platform, voorgezeten door oud-KLM-topman Leo van Wijk, schrijft dit in een brief aan 
informateur Ivo Opstelten, die onderzoekt of een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV 
mogelijk is. Geplande investeringen in wegen, spoor- en vaarwegen moeten onverkort worden uitgevoerd, vindt 
het platform.
De ambtelijke werkgroep had o.a. voorgesteld te bezuinigen op de aanleg/verbetering A10 Zuidas.
Telecomtoren Zuidas genomineerd voor Nationale Staalprijs 2010
Het project van VolkerWessels Telecom op de Amsterdamse Zuidas heeft een nominatie in de wacht gesleept 
voor de Nationale Staalprijs 2010. Van de 148 ingezonden projecten zijn er 15 genomineerd in 5 verschillende 
categorieën. Het project aan de Amsterdamse Zuidas dingt mee in de categorie Karakteristieke Stalen 
Bouwdelen.
Werkterrein Noord/Zuidlijn Beethovenstraat verplaatst vanaf 7 september
Binnenkort gaat het werkterrein voor de aanleg van het viaduct voor de Noord/Zuidlijn in de Beethovenstraat 
naar de andere kant (westzijde) van de straat. Hiervoor worden eerst omleidingen voor het verkeer aangebracht. 
De voorbereiding hiervoor vinden plaats op 6 september, op 7 september worden de omleidingen in gebruik 
genomen.
Zuidas Cup 2010 bij SC Buitenveldert
Op vrijdag 10 september wordt weer om de ZUIDASCUP gespeeld. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op de 
velden van SC Buitenveldert,
De Boelelaan 1100 te Amsterdam. Deelnemers zijn diverse bedrijven, instanties en sportverenigingen die 
betrokken zijn bij Zuidas. De wedstrijden vangen om 14.00 uur aan. Meedoen met je organisatie? Geef dit 
uiterlijk 20 juli bij Zuidas aan via yhn@zuidas.nl. Aanmelden kan per team (7 spelers en een keeper). Na afloop 
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van het toernooi is er voor iedereen een borrel en diner. Meer informatie? Neem contact op met Yolanda 
Hopman, tel. 020 - 575 2117.
Voormalig USC verder als BL46
Op maandag 30 augustus is het voormalig USC aan de De Boelelaan open gegaan onder een nieuwe naam: 
BL46.
BL46 is een centrum met ruimte voor sport, kunst en cultuur. Overdag maken diverse scholen uit de omgeving 
gebruik van de sportfaciliteiten. Vanaf circa 17.00 uur is het centrum beschikbaar voor iedereen die bijvoorbeeld 
met collega's wil zaalvoetballen of op een andere manier sportief bezig wil zijn.

Literatuur op de Zuidas
30-09-2010 19:00 - 20:30
William Shakespeare, Charlotte Brontë, Simon Vestdijk, Marguerite Yourcenaar, Euripides, hun boeken worden 
al generaties lang gelezen.
In Literatuur op de Zuidas interviewen Stine Jensen, Elsbeth Etty en Ben Peperkamp interessante gasten over 
hun favoriete boek en schrijver.
Amsterdam, Amsterdam Bright City - Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8
Lunchconcerten aan de Zuidas
dinsdag 14 september 2010
Ensemble Thouraya Raphaela Danksagmüller, duduk (Armeense hobo) Bassem Alkhouri, kanun (cymbaal), 
zang.
Locatie: Thomaskerk/Kerkzaal, pr. Irenestraat 36, 1077PW Amsterdam. Reserveren en info. Aanvang:
12.30-13.00 (zaal open 12.00) Toegang gratis.
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.

Wb 28 2010
Thema avond station ZUID
Het Bewoners Platform Zuidas organiseert een thema avond over de toekomstige ontwikkelingen  in en rondom  
STATION ZUID. Het gaat hierbij om het vergroten van de transfercapaciteit en het vergroten van het aanbod 
voorzieningen en uitstraling.
Sprekers:
Hans van Gelderen, Prorail
Martine van der Voort, NS Poort
Monique Lemmens, Dienst Zuidas
Na de voordrachten is er gelegenheid tot discussie.
Datum: donderdag 9 september
Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Plaats: MFC, A.J. Ernststraat 112.
Op 23 september staat een tweede thema avond gepland over de nieuwe ontwikkelingen VU en VUmc.
Commissaris van de Koningin Remkes en burgemeester van der Laan bezochten Zuidas
Commissaris van de Koningin, de heer Remkes, burgemeester Van der Laan van Amsterdam, zes burgemeesters 
uit de regio en verantwoordelijk wethouder de heer van Poelgeest hebben op 2 september een werkbezoek aan 
Zuidas gebracht. Ze hebben zich tijdens dit bezoek laten informeren over de stand van zaken in de 
ontwikkelingen van Zuidas, het Dokmodel in het bijzonder en OV-SAAL (spoorverdubbeling op het traject 
Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad). Commissaris van de Koningin en burgemeesters hebben naar 
verluid, met enthousiasme op de gepresenteerde projecten en de bijbehorende dynamiek in Zuidas gereageerd en 
zien het belang voor de ontwikkeling van de regio.
Django Building van KCAP op Zuidas Amsterdam
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In het begin van de zomer is het appartementen gebouw ‘Django Building’ op de Zuidas Amsterdam voltooid. 
Het ontwerp is van KCAP Architects&Planners. Het gebouw staat op kavel 8 van het gebied Gershwin, cluster 
III waarvoor KCAP eveneens een stedenbouwkundige massastudie heeft gemaakt.
Jos Nijhuis: "Schiphol en Zuidas trekken samen op"
Zuidas en Schiphol liggen maar 6 kilometer van elkaar vandaan. ‘Internationaal een unieke positie,’ zegt 
Schiphol-directeur Jos Nijhuis. ‘Daar kunnen we van profiteren. Sterker, dat doen we al.’ In Frankfurt, Londen 
en Parijs – overal is de afstand tussen het vliegveld en het financiële centrum groter, met alle kosten en 
tijdsverlies van dien. ‘Probeer maar eens van Charles de Gaulle naar La Défense te komen, dan ben je echt wel 
even onderweg,’ vervolgt Jos Nijhuis. ‘In Amsterdam is dat anders, en dat is een enorm concurrentievoordeel, 
voor de stad en dus voor Nederland. Om daar optimaal van te profiteren trekken Zuidas en Schiphol dan ook 
samen op.’
Klaas de Boer: "Samenwerken aan "15 by 15"
Waar staan we in 2030? Dat was de centrale vraag bij een groot aantal gesprekken die Klaas de Boer de 
afgelopen tijd heeft gevoerd. Want het gaat volgens hem goed met Zuidas, maar dat is geen reden om pas op de 
plaats te maken.
Om er achter te komen wat onze stakeholders willen, hebben we ons oor dus te luisteren gelegd. We hebben 
themabijeenkomsten georganiseerd en brainstormavonden belegd, met bedrijven, omwonenden en gebruikers, 
aldus de Zuidas directeur.
Themabijeenkomst Amstelveenlijn
Risico’s voor Buitenveldert
De commissie ruimtelijke ordening van het Wijkopbouwcentrum over nut en noodzaak van lijn 51. Sprekers: 
Guido Bruggeman,Frans Stam en presentaties van Rob van der Bijl en Maurits van Witsen. Locatie: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
Vrijdag 10 september
Tijd: 16.30 – 19.00 uur. Aanmelden bij: 6449936.
Filosofie op de Zuidas met Pi de Bruijn
Pi de Bruijn, architect van onder andere de nieuwe Tweede Kamer en voorheen supervisor en stadsarchitect van 
de Amsterdamse Zuidas, gaat op 9 september in gesprek met Ad Verbrugge, filosoof aan de VU.
Architect Pi de Bruijn kreeg internationale bekendheid door het ontwerp van de uitbreiding van de Tweede 
Kamer, de uitbreiding en restauratie het Concertgebouw in Amsterdam en de wederopbouw van het vuurwerk 
rampgebied in Enschede. Daarnaast was hij stadsarchitect en supervisor van de ontwikkeling van het 
Amsterdamse Arenagebied en de Amsterdamse Zuidas. Hij ontwierp onder andere het Amsterdam Symphony 
gebouw op de Zuidas. Informatie: Filosofie op de Zuidas is op donderdag 9 september om 16.00 uur in 
Amsterdam Bright City - Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8, Amsterdam. De toegang is gratis. 
Aanmelden is verplicht en kan via deze website.
Zuidas Cup 2010 bij SC Buitenveldert
Op vrijdag 10 september wordt weer om de ZUIDASCUP gespeeld. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op de 
velden van SC Buitenveldert,
De Boelelaan 1100 te Amsterdam. Deelnemers zijn diverse bedrijven, instanties en sportverenigingen die 
betrokken zijn bij Zuidas. De wedstrijden vangen om 14.00 uur aan. Meedoen met je organisatie? Geef dit 
uiterlijk 20 juli bij Zuidas aan via yhn@zuidas.nl. Aanmelden kan per team (7 spelers en een keeper). Na afloop 
van het toernooi is er voor iedereen een borrel en diner. Meer informatie? Neem contact op met Yolanda 
Hopman, tel. 020 - 575 2117.
Literatuur op Zuidas
30-09-2010 19:00 - 20:30
William Shakespeare, Charlotte Brontë, Simon Vestdijk, Marguerite Yourcenaar, Euripides, hun boeken worden 
al generaties lang gelezen.
In Literatuur op de Zuidas interviewen Stine Jensen, Elsbeth Etty en Ben Peperkamp interessante gasten over 
hun favoriete boek en schrijver.
Amsterdam, Amsterdam Bright City - Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8
Zie ook: Karel van der Toorn in literatuur op de Zuidas.
Lunchconcert op Zuidas
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Dinsdag 14 september 2010
Ensemble Thouraya Raphaela Danksagmüller, duduk (Armeense hobo) Bassem Alkhouri, kanun (cymbaal), 
zang.
Locatie: Thomaskerk/Kerkzaal, Pr. Irenestraat 36, 1077PW Amsterdam Reserveren en info: http://
www.thomasopen.com     Aanvang:12.30-13.00 (zaal open 12.00) Toegang gratis.
Welzijnsmarkt in teken van “Wellness”
Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert organiseert op zaterdag 11 september haar jaarlijkse Welzijnsmarkt waar 
een groot gedeelte van de welzijnsvoorzieningen in Buitenveldert zich aan het publiek presenteren. Ook het BPZ 
zal hier aanwezig zijn.
Dit jaar staat de markt in het teken van een gezonde levensstijl met aandacht voor persoonlijke verzorging, goede 
voeding en ontspanning ook wel Wellness genoemd.
Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tijdstip: van 11.00 tot 16.00 uur.

Wb 29
Thema avond toekomst VU/VUmc
Op 23 september staat thema avond gepland over de nieuwe ontwikkelingen VU en VUmc. Sprekers: Fokke 
Rakers (VUmc) en Franc van Nunen, directeur VU kwartier. Locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. 
Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur.
Succesvolle thema avond station ZUID
Het Bewoners Platform Zuidas organiseerde op 9 september een thema avond over de toekomstige 
ontwikkelingen  in en rondom  station ZUID. Vertegenwoordigers van Prorail, NS Poort en Dienst Zuidas 
verzorgden een voordracht en vanuit de zaal werden vele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Kantorenmonitor : Kantorenmarkt Zuidas ontwikkelt zich positief
In de eerste helft van 2010 is in totaal 27.700 m2 vvo (verhuurbaar vloeroppervlak) aan kantoorruimte 
opgenomen in Zuidas Amsterdam. Dit volume over zes maanden is hoger dan het opnamevolume in geheel 
2009. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor, die Jones Lang LaSalle in opdracht van dienst 
Zuidas Amsterdam opstelt. Aansprekende nieuwe gebruikers in Zuidas zijn The Royal Bank of Scotland, Spaces 
Arcadis en het Europese hoofdkantoor van Mead Johnson. Zie ook: Positieve ontwikkeling kantorenmarkt 
Zuidas zet door in eerste helft 2010 (Persbericht JLL, 13 september 2010)
Nieuwe schikking in vastgoedfraude
Alfons Remmers, eigenaar van het Tilburgse bouwbedrijf Remmers, heeft met justitie een schikking van 1,1 
miljoen euro getroffen voor zijn aandeel in de vastgoedfraude rond Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. 
Remmers (67) werd verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Zijn bouwbedrijf zou onder meer bij de 
bouw van het appartementencomplex Eurocenter op de Amsterdamse Zuidas zijn gebruikt voor het doorsluizen 
van miljoenen aan steekpenningen.
Ontwerpbesluit kapvergunning
met inzagetermijn van zes weken :
Europaboulevard 17 - K15/0630-2010 het verplanten dan wel kappen van 1 meelbes t.b.v. sloop van het gebouw
Terrein Beethovenstraat/Beatrixpark - K15/0696-2010 het kappen van 67 bomen en het verplanten van 1 boom. 
In het kader van de Bomenverordening en Garageverordening ligt/liggen bovenstaande ontwerpbesluiten met 
ingang van donderdag 16 september gedurende zes weken ter inzage bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Weesperplein 4, geopend van 9.00 – 12.00 uur. Afspraak maken via: 020-5513419/427.
Werkzaamheden Beethovenstraat 
Stremming voor autoverkeer tussen 20.00 en 06.00 uur. Vanaf 20 september 2010 wordt de Beethovenstraat, ter 
hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, acht nachten afgesloten voor al het 
gemotoriseerde verkeer (stad-in én stad-uit). De afsluiting vindt plaats tijdens de avonden/nachten tussen 20.00 
en 06.00 uur.
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 24 september om 17.00 uur door Colette Olof, curator FOAM. 
De KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s 
van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af 
aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het 
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project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden 
ook haar foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de 
collectie van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM.
Schooltuin in Buitenveldert viert 50ste verjaardag
Verborgen tussen de VU en de kantoorkolossen op de Zuidas ligt een stukje groen. Een mooi stukje groen; de Dr. 
L. Alma schooltuinen. Binnenkort bestaat de tuin 50 jaar en binnen een jaar staat er ook nog een verhuizing op 
stapel. Ter afsluiting wordt er een boek samengesteld dat vol staat met foto's genomen door de leerlingen zelf. 
Foto's vanuit hun perspectief genomen geeft een bijzondere kijk op de tuintjes. Het belooft een bijzonder boek te 
worden met de titel Tuinieren aan de Zuidas.
De VU gaat hier volgend jaar een campus bouwen en de tuintjes moeten dan verhuizen. Waar naartoe is nog niet 
100% zeker maar de Heemtuin aan de Kalfjeslaan is een goede kanshebber.
Maak kennis met de nieuwe burgemeester
Zaterdag 18 september van 10.30-11.30
Wilken Veen is in gesprek met burgemeester Eberhard van der Laan in het Thomastheater, Prinses Irenestraat 
36.Toegang gratis. Reserveren niet nodig.
Jong & politicus, wat bezielt ze toch?
Donderdag 30 september  van 20.15-21.15 uur : 100 dagen na de verkiezingen.
Debat met jonge politici over hun drijfveren : o.l.v. Ruben van Zwieten, Laura van Baars en Gerrit van den Berg. 
Thomastheater, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis. Reserveren : 06-19895696 of via www.thomasopen.com
Op deze site kunt u eveneens het komende programma lezen van de Thomaskerk en –theater.
Literatuur op Zuidas
30-09-2010 19:00 - 20:30
William Shakespeare, Charlotte Brontë, Simon Vestdijk, Marguerite Yourcenaar, Euripides, hun boeken worden 
al generaties lang gelezen.
In Literatuur op de Zuidas interviewen Stine Jensen, Elsbeth Etty en Ben Peperkamp interessante gasten over 
hun favoriete boek en schrijver. Amsterdam, Amsterdam Bright City - Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8
Zie ook: Karel van der Toorn in literatuur op de Zuidas.

wb 30
Thema avond toekomst VU/VUmc
Op 23 september staat thema avond gepland over de nieuwe ontwikkelingen VU en VUmc. Sprekers: Fokke 
Rakers (VUmc) en Ton Steentjes, (VU kwartier). Locatie MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19.30 
uur tot 21.30 uur.
Op 7 oktober staat de volgende thema avond gepland op dezelfde tijd en locatie. Sprekers: Klaas de Boer, 
directeur Zuidas: Nut en Noodzaak van Hoofdontwerp Team Zuidas en  Malcolm Smith, hoofdontwerper HOT 
Team en supervisor Zuidas: Integrale aanpak Zuidas, gedachtes en discussie
Eerste studentenwoningen op de Zuidas
Op 16 september tekende de buitenlandse studente Nimisha Chaturvedi als laatste het huurcontract in gebouw 
Django op de Zuidas. De studenten die in hier komen te wonen zijn buitenlandse PhD studenten van de VU. De 
studio’s zijn verhuurd met een campuscontract wat inhoudt dat de student de woning moet verlaten zodra de 
studie is afgerond met een maximum van vijf jaar. De studenten komen vooral uit Azië en Europa
Ontvangen aanvraag kapvergunning
Zuidas/Station Zuid/Mahlerplein en Zuidplein – K15/0870-2010, kappen van 14 bomen.
Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.
Wilt u de gepubliceerde aanvragen inzien? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden. Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht, Weesperplein 4, geopend van 9.00 – 12.00 uur. Afspraak maken via: 020-5513419/427.

Werkzaamheden Beethovenstraat
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Stremming voor autoverkeer tussen 20.00 en 06.00 uur. Vanaf 20 september 2010 wordt de Beethovenstraat, ter 
hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, acht nachten afgesloten voor al het 
gemotoriseerde verkeer (stad-in én stad-uit). De afsluiting vindt plaats tijdens acht avonden/nachten tussen 20.00 
en 06.00 uur.

Hoofdkantoor Vesteda naar Zuidas
Woningbelegger Vesteda - circa 27.000 huizen in portefeuille - wil haar hoofdkantoor laten verhuizen van 
Maastricht naar Amsterdam. Het gaat om de verhuizing van de directie en de ondersteunende stafafdelingen, in 
totaal circa 10 arbeidsplaatsen. De backoffice blijft wel in Maastricht achter. De verhuizing naar Amsterdam is 
ingegeven door de wens van de raad van commissarissen omdat het zwaartepunt van de bedrijfsvoering 
inmiddels naar de Randstad is verschoven. Het hoofdkantoor van Vesteda wordt gevestigd in het bestaande 
regiokantoor aan de Amsterdamse Zuidas.
Toren UNStudio aan de Zuidas klaar
De UNStudio Toren aan de Zuidas is volledig klaar. Het 82,5 meter hoge gebouw maakt deel uit van het kantoor- 
en wooncluster Mahler4, dat uit zes torens bestaat. De 21 verdiepingen tellende toren wordt deels gebruikt door 
Royal Bank of Scotland.
Kantorenmarkt Zuidas ontwikkelt zich positief
In de eerste helft van 2010 is in totaal 27.700 vierkante meter vloeroppervlak aan kantoorruimte opgenomen in 
Zuidas Amsterdam. Dit volume over zes maanden is hoger dan het opnamevolume in geheel 2009. Dit blijkt uit 
de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor, die Jones Lang LaSalle in opdracht van Dienst Zuidas Amsterdam 
opstelt.
Landelijk is juist sprake van een negatieve tendens.
De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is verder aan het verslechteren. Hoewel er voor goed verhuurde 
gebouwen op toplocaties nog altijd hoge prijzen betaald worden, zijn leegstaande gebouwen nauwelijks te 
verkopen. Dat blijkt uit een dinsdag vrijgegeven onderzoek van bedrijfsmakelaar Jones Lang LaSalle.
De waarde van deze beleggingen staat volgens de makelaars sterk onder druk. In 2011 zal dit verder worden 
versterkt door een stijging van het aantal leegstaande gebouwen'', constateert Marijn Snijders, voorzitter van 
Jones Lang LaSalle. http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=24245
Kop Zuidas
In opdracht van Multi Vastgoed ontwikkelde ’tIdee! een positioneringsadvies over de drie kantoorgebouwen 
langs de A10 op de kop van de Kop van Zuid.
Het advies sluit aan op het geplande Van den Ende Theater, de Joodse gemeenschap in Buitenveldert en 
Scheldestraat en de mooie ‘oude chic’ van Amstel, Beethovenstraat en Rivierenbuurt.
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 24 september om 17.00 uur door Colette Olof, curator FOAM. 
De KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s 
van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af 
aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het 
project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden 
ook haar foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de 
collectie van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM.
Jong & politicus, wat bezielt ze toch?
Donderdag 30 september  van 20.15-21.15 uur : 100 dagen na de verkiezingen.
Debat met jonge politici over hun drijfveren : o.l.v. Ruben van Zwieten, Laura van Baars en Gerrit van den Berg. 
Thomastheater, Prinses Irenestraat 36. Toegang gratis. Reserveren : 06-19895696 of via www.thomasopen.com
Op deze site kunt u eveneens het komende programma lezen van de Thomaskerk en –theater.
Literatuur op Zuidas
Donderdag 30 september 2010 19:00 - 20:30
William Shakespeare, Charlotte Brontë, Simon Vestdijk, Marguerite Yourcenaar, Euripides, hun boeken worden 
al generaties lang gelezen.
In Literatuur op de Zuidas interviewen Stine Jensen, Elsbeth Etty en Ben Peperkamp interessante gasten over 
hun favoriete boek en schrijver.
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Amsterdam, Amsterdam Bright City - Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8
Zie ook: Karel van der Toorn in literatuur op de Zuidas.

Wb 31
 Thema avond toekomstige ontwikkelingen Zuidas
Sprekers: Klaas de Boer, directeur Zuidas: Nut en Noodzaak van Hoofdontwerp Team Zuidas en
Malcolm Smith, hoofdontwerper HOT Team en supervisor Zuidas: Integrale aanpak Zuidas, gedachtes en 
discussie.
Datum: donderdag 7 oktober.
Locatie MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19.30 uurtot 21.30 uur.
Succesvolle Thema avond toekomst VU/VUmc
Op 23 september hield Fokke Rakers (VUmc) een voordracht over de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het 
VUmc Zo’n 50 aanwezigen luisterden met grote belangstelling en  praatten mee over de toekomstplannen van 
het Kenniskwartier.
Voorkeursbehandeling A10 Zuidas?
Het project A10 Zuidas is een verkenning naar de mogelijkheden om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van 
de infrastructuur (weg, spoor en metro) en de ambities van Amsterdam ten aanzien van de stedelijke 
ontwikkeling in het Zuidas-gebied te combineren in een gezamenlijk project. De intentie is de infrastructuur 
volledig of deels ondergronds in een dok aan te leggen, waarbij de opbrengsten uit vastgoedontwikkeling boven 
het dok gebruikt worden om de ondergrondse aanleg van de infrastructuur te financieren. Na een eerdere poging 
om het project via een PPS-constructie te realiseren, is inmiddels sprake van een gezamenlijk initiatief van Rijk 
(VROM, VenW en EZ), provincie, stadsregio en de gemeente Amsterdam. De voorkeursbeslissing wordt alléén 
genomen als voldaan is aan harde voorwaarden, zeker ook financieel: er mag geen euro tekort zijn, er moet 
overeenstemming zijn over de risicoverdeling en er moet overeenstemming zijn over wie waar verantwoordelijk 
voor is.
Wordt het nog wat met wonen aan de Zuidas?
Vesteda kondigt aan dat zij een twintigtal appartementen in de luxe woontoren New Amsterdam op de 
Amsterdamse Zuidas gaat verkopen. Wie op de hoogte is van de huurwoningstategie van Vesteda zou nu toch de 
alarmbellen moeten horen rinkelen. De woningbelegger verkoopt woningen die niet meer in de ‘strategische 
assetmix' passen. Dat heeft Vesteda gisteren aan Vastgoedjournaal bevestigd.

Allen & Overy huurt tijdelijk in Vivaldi op Zuidas
Onlangs heeft Allen & Overy haar huurovereenkomst voor het Rijksmonument Apollo House, gelegen aan de 
Apollolaan 15, langjarig verlengd. Het Apollo House wordt grotendeels gerenoveerd. Als gevolg hiervan huurt 
Allen & Overy tijdelijk 9913 m2 kantoorruimte in Vivaldi Offices I en II. Bij het gehuurde behoren 180 
parkeerplaatsen. ING Real Estate Investment Management is eigenaar van beide kantoorobjecten.
Zie ook het artikel van Vastgoedmarkt.
Ontwerpbesluit kapvergunning
In het kader van de Bomenverordening, liggen de volgende ontwerpbesluiten met ingang van donderdag 30 
september 2010 gedurende zes weken ter inzage. Terrein De Boelelaan – K15/0638-2010, kappen van 171 
bomen en verplanten van 2 bomen i.v.m. verleggen tramlus (kenniskwartier);
Terrein A10 (ringweg Zuid) – K15/0778-2010, kappen van 137 bomen t.b.v. de aanleg van 4 pechhavens. 
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk zienswijzen indienen tegen 
verlenen van het besluit bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe 
contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
Oogstfeest op Zuidas
Iedereen is op 4 oktober (dierendag) vanaf 12:30 uur van harte uitgenodigd op de hoek Buitenveldertse laan / 
Gustav Mahlerlaan. Koffie en koek staan klaar. Heeft u een huisdier dat ook van een maiskolfje houdt? Trek dan 
oude kleren aan en kom helpen oogsten met de hand.
Werkzaamheden Beethovenstraat
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Stremming voor autoverkeer tussen 20.00 en 06.00 uur. Vanaf 20 september 2010 wordt de Beethovenstraat, ter 
hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, acht nachten afgesloten voor al het 
gemotoriseerde verkeer (stad-in én stad-uit). De afsluiting vindt plaats tijdens acht avonden/nachten tussen 20.00 
en 06.00 uur t/m 1 oktober.
Fototentoonstelling groene daken
27-09-2010 (Gehele dag) - 01-10-2010 (Gehele dag)
Zuidas kent veel verborgen groen in de vorm van groene daken. Van 27 september tot en met 1 oktober is in het 
stadsdeelkantoor van Stadsdeel Zuid een fototentoonstelling te zien van groene daken. Ook de afbeelding die 
hier links te zien is, maakt deel uit van deze expositie. Openingstijden zijn gelijk aan die van het 
stadsdeelkantoor. Klik hier voor meer informatie over adres en tijden.
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend op vrijdag 24 september om 17.00 uur door Colette Olof, curator FOAM. De 
KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van 
Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan 
de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  
‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar 
foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie 
van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM.
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Thema avond toekomstige ontwikkelingen Zuidas
Sprekers: Klaas de Boer, directeur Zuidas: Nut en Noodzaak van Hoofdontwerp Team Zuidas en Malcolm Smith, 
hoofdontwerperHOT Team en supervisor Zuidas: Integrale aanpak Zuidas, gedachtes en discussie. Datum: 
donderdag 7 oktober. Locatie MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur.

Regering zet in op Zuidas, Schiphol en andere economische clusters
De Zuidas, Schiphol en de Rotterdamse haven worden door de nieuwe regering maximaal gefaciliteerd om 
economische groei en innovatie te bevorderen. Hetzelfde geldt voor andere economische clusters zoals de 
greenports Venlo, Westland en Bollenstreek, Brainport Zuid-Oost Nederland, Food Valley in Wageningen en 
Energy Valley in Groningen. Ook de nanotechnologie in Twente en Delft zal worden gesteund. Dit blijkt uit het 
regeerakkoord dat Mark Rutte donderdag heeft gepresenteerd.
Snoeiplan laat stad bloeden
Vijfenveertig procent minder woningbouw, een streep door subsidies aan maatschappelijke instellingen, 
honderden ambtenaren minder: de begroting voor 2011 van de gemeente Amsterdam leest als een lang 
slechtnieuwsbericht.
Op bouwprojecten bezuinigt de gemeente de komende jaren in ieder geval 520 miljoen euro. Dat is nog maar het 
begin. Er moeten nog aanvullende maatregelen komen ter waarde van 370 miljoen. Er gaat een streep door het 
kostbare uitgangspunt dat elk woningbouwproject dertig procent aan sociale woningbouw bevat. Op de Zuidas 
vervalt zelfs het complete budget voor sociale huur.
Zie ook: Amsterdam schrapt bouwplannen.
VVD-CDA-PVV willen Autoriteit voor Infrastructuur
De nieuwe regering zal voorstellen om het provinciale bestuur in de Randstad te versterken en grote beslissingen 
in de infrastructuur te vergemakkelijken. Het provinciale bestuur in de Randstad zal worden 'opgeschaald' en 
worden bijgestaan door een nieuwe 'Infrastructuurautoriteit'. De Crisis- en Herstelwet, die infrabeslissingen 
versnelt, zal permanent worden gemaakt.
Het nieuwe kabinet wil zoveel mogelijk belemmeringen voor beslissingen in de infrastructuur wegnemen. Er 
mogen bij besluiten hooguit twee bestuurslagen betrokken zijn. Deelgemeenten en deelraden moeten worden 
afgeschaft.
Kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een projectbesluit ex art. 3.10 wro
Ingevolge artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening maakt DMB bekend 
dat belangstellenden het bouwplan voor het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de 
Europaboulevard 8, met bestemming daarvan tot personeelsverblijf, aanvraagnummer K01/0665-2010, bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4 te Amsterdam op 18 oktober 2010 tussen 14 en 16 uur bij mevr. 
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A. Kouwenberg en dhr. M. Blokker, kamer 322 kunnen komen inzien, vragen kunnen stellen en mondeling 
zienswijzen kunnen indienen.
Zonnepanelen voor BinckBank Zuidas
Sinds 17 September is Nederland weer een zonnestroom-installatie rijker. Ditmaal heeft BinckBank Amsterdam 
geïnvesteerd in de installatie van 40.000 Wp zonne-energie. De 164 zonnepanelen zijn over drie daken op 
verschillende hoogtes verdeeld. Om de panelen naar de twee hoogste daken (38 en 34 meter) te tillen, is gebruik 
gemaakt van een mobiele torenkraan. De wind is op deze hoogtes aanzienlijk sterker; daar is rekening mee 
gehouden.
Omgevingsvergunning vervangt 25 vergunningen
Alles in één keer
Voorheen waren er vaak meerdere vergunningen nodig voor werkzaamheden op het gebied van wonen, ruimte en 
milieu. Met de omgevingsvergunning vraagt u alles in één keer aan bij één digitaal loket. Als u uw aanvraag niet 
digitaal wilt aanvragen, kunt u ook terecht bij het loket van het stadsdeel.

Filosofie op de Zuidas met Gabriël van den Brink
Startdatum14-10-2010. Tijd15:30
Locatie: Amsterdam Bright City - Het Grand Café Claude Debussylaan 2-8 Amsterdam
Onderdeel Faculteit der Wijsbegeerte, Wetenschapsgebied Theologie en wijsbegeerte.
Gabriël van den Brink, hoogleraar Bestuurskunde UvT, in gesprek met VU filosoof Ad Verbrugge.
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum 
Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). 
Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te 
Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de 
ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers 
als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse 
fotografiemuseum FOAM.
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Interessante thema avond toekomstige ontwikkelingen Zuidas
Op 7 oktober gaven Klaas de Boer en Malcolm Smith, een toelichting én presentatie over hun visie m.b.t. de 
ontwikkeling van Zuidas. Na de pauze ontstond een levendige discussie met de volle zaal.

Zuidas in begroting gemeente Amsterdam en (concept) regeerakkoord
Op 6 oktober 2010 heeft het college van BenW van Amsterdam de begroting van het college gepresenteerd. 
Hierin wordt onder andere het belang van Zuidas als internationale toplocatie voor de metropoolregio 
Amsterdam en Nederland onderschreven. Niet alleen de gemeente, maar ook het Rijk onderkent het belang van 
de verdere ontwikkeling van Zuidas als (internationale) toplocatie.
Uit B. en W., 12 oktober 2010 Zuidas
Het college heeft kennisgenomen van de tweede kwartaalrapportage van de Zuidas in 2010. Hierin staat dat het 
onlangs opgerichte projectteam ZuidasDok in juni 2011 een beslissing wil nemen voor het uitwerken van een 
voorkeursvariant voor de Dokzone. De multinationals Royal Bank of Scotland, Fonterra en Brit Insurance 
hebben aangekondigd hun hoofdkantoor naar de Zuidas te verplaatsen. In het tweede kwartaal zijn geen 
gronduitgiften gedaan en er zijn nauwelijks inkomsten geweest. Er is in deze periode 34 miljoen euro uitgegeven 
aan de verwerving van het Sint Nicolaas Lyceum en het  Universitair Sportcentrum.
Werkzaamheden kop Zuidas
De komende weken gaan hier verschillende werkzaamheden van start. Er worden voorbereidingen getroffen voor 
de aanleg van een kelder voor een telefooncentrale en in de bouw van het ROC worden damwanden uit de grond 
getrokken.
Ontwerpprojectbesluit Tramlus 
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Terrein de Boelelaan – K16/0684-2010, het verleggen van de trambaan en tramlus ten behoeve van de tramlijnen 
16 en 24 op een terrein gelegen aan de De Boelelaan en oprichten van een gelijkrichterstation en een GVB 
personeelsverblijf.
Deze kennisgeving is hier digitaal beschikbaar.

Voorbereidingsbesluit Beethoven
De gemeenteraad heeft op 29 september besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied 
Beethovenstraat, Pr. Irenestraat en Beatrixpark. Het besluit treedt m.i.v. 14 oktober in werking en ligt gedurende 
een termijn van 6 weken ter inzage o.a. bij Stadsdeel Zuid (bel voor openingstijden: 14020). Het 
voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen.
Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.
ARS advies concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling doet een aantal aanbevelingen om het plan verder te 
verbeteren.

Bouwaanvragen
Bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht zijn bouwaanvragen in te zien waarvoor ( in dit stadium) geen zienswijzen 
kunnen worden ingediend. Het betreft:
-  De Boelelaan VU: K00/0919-2010 gedeeltelijk veranderen van een gebouw
-  Terrein tussen Gershwinlaan en Boelegracht: K01/0928-2010: oprichten 36 appartementen en een 
parkeergarage
- Terrein tussen Amsterdam RAI en Beatrixpark ( strand Zuid) : K01/0940-2010, gedeeltelijk plaatsen van 2 
paviljoens,
overkapping en diverse containers voor een periode van 6 jaar ( seizoen gebonden)
-  Voor Zuidpool op hetzelfde terrein dezelfde aanvraag onder: K01/0941-2010
Ontwerpbouwvergunning terrein bij Europaplein 18
Oprichten van 2 tijdelijke gebouwen met horecabestemming tot 15 maart 2011 K01/0717-2010Ter inzage op 
Weesperplein 4 van 9-12 uur , na telefonische afspraak, tel. 020-5513419 of 5513427.
Het betreft hier kennisgevingen die nog niet in behandeling zijn genomen, ter inzage legging volgt later.
Nieuwe Synagoge 
Aan de Zuidelijke Wandelweg is onlangs een nieuwe synagoge gebouwd naar ontwerp van Architectenbureau 
SeARCH. De nieuwe synagoge oogt van buiten als een eenvoudige, rechthoekige doos van vier lagen. Het blijkt 
bij nader inzien echter bol te staan van de symboliek.
WTC viert 25 jarig jubileum
WTC Amsterdam viert op 14 oktober haar 25 jarig jubileum en trakteert haar huurders en medewerkers op een 
groot feest. Het markante gebouw aan de Amsterdamse Zuidas wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een 
bruisende plek van dans en muziek. Hoogtepunt van de avond is de World Talent Center Show, waar deelnemers 
hun kwaliteiten op muzikaal gebied kunnen laten zien.
Zuidplein het tweede beste stadsplein
Het Kastanjeplein, dat in 2003 onder handen werd genomen door bureau Handle with Care, heeft het predikaat  
Het 'beste plein van Amsterdam' gewonnen.
Verrassende tweede is het Zuidplein bij het WTC op de Zuidas, het nieuwe en relatief simpele plein wordt streng 
beheerd. Hier geen in het wilde weg geplaatste fietsen: onder het plein is een gratis stalling. En het is er lekker 
groen.
Concept structuurvisie goedgekeurd door B en W.
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Op 12 oktober 2010 heeft B en W ingestemd met de concept structuurvisie. Op 24 november en 1 december 
2010 volgt de behandeling in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat en op 15 december 2010 gaat 
dit concept ter definitieve vaststelling naar de gemeenteraad.
Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 2010 ingestemd met het ontwerp partiële 
herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie voor wat betreft de thema’s Ecologische 
Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones, weidevogelleefgebieden en intensieve veehouderij. U kunt het 
ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie met ingang van dinsdag 12 
oktober 2010 tot en met maandag 8 november 2010 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het 
kantoor van de provincie Noord-Holland. Tot en met 8 november 2010 kan een ieder schriftelijk of langs 
elektronische weg opmerkingen maken over het hierboven genoemde stuk.
Aanvraag Evenementenvergunning
Europaboulevard, 1078 GZ: voor het houden van het evenement Dirty Dutch van 18 december 2010 aanvang 
22.00 uur tot en met 19 december 2010 sluitingstijd 07.00 uur. Dossiernummer 32-172739.
Filosofie op de Zuidas met Gabriël van den Brink
Startdatum14-10-2010. Tijd15:30 Locatie Amsterdam Bright City - Het Grand Café Claude Debussylaan 2-8 
Amsterdam Onderdeel Faculteit der Wijsbegeerte, Wetenschapsgebied Theologie en wijsbegeerte.
Gabriël van den Brink, hoogleraar Bestuurskunde UvT, in gesprek met VU filosoof Ad Verbrugge.
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum 
Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). 
Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te 
Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de 
ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers 
als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse 
fotografiemuseum FOAM.
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Korting grondprijs Zuidas roept vraagtekens op
Bij een omstreden miljoenendeal op de Zuidas heeft de gemeente Amsterdam niet goed gehandeld. Zo is om niet 
opgehelderde redenen 20% korting gegeven op de grondprijs aan een verdachte in het grote 
vastgoedfraudeproces van Philips Pensioenfonds en Bouwfonds.
Dat vinden enkele politieke partijen in de gemeenteraad van Amsterdam.
Dit in een reactie op een rapport over de herontwikkeling van een pand van het Philips Pensioenfonds op de 
Zuidas. De opdracht van dit rapport kwam wethouder Maarten van Poelgeest.
Bron: http://www.Vastgoedjournaal.nl

Ontwerp bouwvergunning inclusief ontwerpontheffing
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Terrein Gustav Mahlerlaan 3000 t/m 3004-K01/0663-2010, plaatsen lantaarnpalen,verkeersportalen. Trap 
hekwerken, balustrade, en keerwand met aanrijbeveiliging t.b.v. inrichten van het terrein van de parkeergarage 
en nieuwbouw ACTA.
Ontwerpbesluit kapvergunning
Terrein tussen het spoortracé en de A10 ten noorden van het perron station RAI – K15/0660-2010, kappen van 
29 bomen.
DMB is gevestigd aan het Weesperplein 4. Men op werkdagen voor het publiek geopend van 9 tot 12 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen: 020-5513.420/354.
Wilt u de hier gepubliceerde aanvragen inzien of wilt u een bouw- of ander soort vergunning aanvragen of 
aanvullende gegevens indienen? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden.  Ook kunt u dossiers inzien. 
Daarvoor moet u eerst telefonisch een afspraak maken: 020-5513.419/427.
Werken in de openbare ruimte
Verleende vergunning Gaasterlandstraat ( t.h.v. de Roc Amsterdam, langs de Zuidelijke Wandelweg, tussen de 
Synagoge en de begraafplaats), voor het werken in de openbare ruimte i.v.m.het aanleggen van een 
oeverconstructie, bestaande uit een waterpartij en kadeconstructie. De bovengenoemde vergunningen met 
bijbehorende stukken liggen vanaf  18 oktober 2010 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage 
bij de informatiecentra van Stadsdeel Zuid. Dossiernummer 43-167946. 
Mijlpaal op de Zuidas gezamenlijk gevierd.
Miles Building bereikt het hoogste punt van de bouw, een nieuwe mijlpaal voor de Zuidas tot een volwaardige 
woonomgeving. Op zaterdag 6 november aanstaande wordt dit feestelijk gevierd, samen met de ondernemers en 
ontwikkelaars die op de Zuidas actief zijn. Voor het eerst slaan de ondernemers en de ontwikkelaars de handen 
ineen om de mogelijkheden en kansen van de Zuidas als volwaardige woonomgeving onder de aandacht te 
brengen. Belangrijkste boodschap: de Zuidas is alive! Bekijk hier het programma.
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum 
Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). 
Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te 
Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de 
ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers 
als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse 
fotografiemuseum FOAM

Jort Kelder in literatuur op de Zuidas
04-11-2010 19:00 - 21:15
Jort Kelder, televisiepresentator en oud-hoofdredacteur Quote, heeft een fascinatie voor 'Kaas' van Willem 
Elsschot. Het boek waarin Frans Laarmans een agentschap in Edammer kazen begint. In Literatuur aan de 
Zuidas licht hij zijn fascinatie voor het boek en de schrijver toe. Elsbeth Etty vraagt hem waarom iedereen het 
boek nu zou moeten lezen. Thema van de avond: wat is een goede ondernemer?
Volgende bijeenkomst Bewonersplatform
Op 11 november vindt de volgende thema avond plaats met als titel: Leven op de Zuidas.
Herman van Wissen zal een presentatie én voordracht verzorgen. Wij zijn nog in overleg met een andere spreker.
Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
Tijd: 19.30 – 21.30.

Wb 35 2010
Staatscourant: Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet, tweede tranche
21-10-2010 Gebiedsontwikkeling met nationale uitstraling
Hieronder de letterlijke tekst (niet het standpunt van BPZ)
Amstelveenlijn
Door de toename van inwoners en arbeidsplaatsen in de regio Amsterdam neemt de vraag naar goed en 
betrouwbaar openbaar vervoer tussen Amstelveen en Amsterdam toe. De huidige Amstelveenlijn heeft 
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onvoldoende capaciteit en kwaliteit. Daarnaast nadert deze lijn het einde van haar levensduur. Ombouw van de 
Amstelveenlijn tot metro is een passend antwoord op de toekomstige vraag naar hoogwaardig openbaar vervoer. 
Het leidt tot sneller, comfortabeler, veiliger en betrouwbaarder vervoer tussen Amsterdam en Amstelveen. Een 
snelle uitvoering is dan ook zeer gewenst.
Amsterdam VU-gebied
De (her)ontwikkeling van het VU-gebied voorziet in een grootschalige, hoogwaardige en duurzame 
(door)ontwikkeling. Dat betekent dat er gebouwen zullen warden gesloopt, er nieuwe gebouwen zullen worden 
gerealiseerd en er functies wijzigen en warden toegevoegd. Al deze ontwikkelingen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het economisch herstel, waarbij met name de bouwsector bij uitvoering van de 
ontwikkelingen een belangrijke impuls kan krijgen. Een snelle uitvoering is dan ook zeer gewenst.
Amsterdam Zuidas
Het project Zuidas voorziet in een grootschalige, hoogwaardige en duurzame ontwikkeling, waarbij het gaat om 
kantoren, woningen en diverse voorzieningen. Al deze ontwikkelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan het economisch herstel, waarbij met name de bouwsector bij uitvoering van de ontwikkelingen een 
belangrijke impuls kan krijgen. Een snelle uitvoering is dan ook zeer gewenst.
Ter vergelijk: Klik hier en hier voor lokale bewonersvisies op dit onderwerp.
VU start juridisch instituut aan Zuidas
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft een juridisch instituut opgericht: het Zuidas Instituut voor 
Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Het ZIFO vormt een onderdeel van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. Het instituut wil een platform zijn voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein 
van het financieel recht en het ondernemingsrecht. De focus ligt daarbij op het bestuderen en becommentariëren 
van rechtsregels, normen en toezichtkaders die in ontwikkeling zijn voor banken, verzekeraars, andere financiële 
instellingen, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en (grotere) ondernemingen. Dit terrein is sterk in 
beweging; alleen al in de afgelopen week werden weer reguleringsinitiatieven op Europees niveau afgekondigd, 
zoals regulering van hedgefondsen en de door de Europese Commissie aangekondigde nieuwe regels voor 
crisisbeheersing bij banken. Het instituut houdt de komende maanden haar eerste bijeenkomsten en faciliteert 
publicaties over dergelijke onderwerpen.
Werkzaamheden Beethovenstraat
Stremming voor autoverkeer tussen 20.00 en 06.00 uur
In de week van 1 november 2010 wordt de Beethovenstraat, ter hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor 
de Noord/Zuidlijn, vier nachten afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer (stad-in én stad-uit). De afsluiting 
vindt plaats tijdens de onderstaande vier avonden/nachten tussen 20.00 en 06.00 uur van 1 tot 5 november.
Ontwerpbeschikking premature zienswijze kapvergunning
De Boelelaan (project Kenniskwartier/tramlus).
Naar aanleiding van zienswijzen van het Bewonersplatform Zuidas, het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en de 
Bomenstichting heeft de dienst Milieu en Bouwtoezicht een ontwerpbeschikking opgesteld waarin nu sprake is 
van de kap van 169 bomen (i.p.v. 212) en herplant van 4 bomen (i.p.v. 2).
Bekijk in dit kader eens de Vlaamse campagne ‘Zes miljoen Vlamingen gaan voor 1 miljoen bomen’.
Start selectie exploitant voor tijdelijke horecavoorziening in BL46
Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam zoeken een geschikte exploitant voor een bijzondere 
horecavoorziening in BL46. BL46 is het voormalige Universitair Sportcentrum aan de De Boelelaan. De 
exploitatieperiode is maximaal vier jaar (2011 - 2015).
Gezocht wordt naar een exploitant die een bijzonder horecaconcept wil ontwikkelen in combinatie met een 
functie op het gebied van kunst en cultuur. De hoofdfunctie van BL46 is momenteel sport. Geïnteresseerden 
wordt gevraagd een uitdagend doch realiseerbaar plan in te dienen.
Rapporten Zuidas
Er zijn drie rapporten ter kennisname naar de Gemeenteraadscommissie BWK gestuurd.
1) Jaarverslag duurzaamheid 2009
2) Reikwijdte en detailniveau MER Zuidas flanken
3) 2e Kwartaalrapportage 2010 Dienst Zuidas
Onderaan de agenda bij ter kennisname, eerste drie punten.
InHolland loosde Dales na ruzie over verhuizing naar Zuidas
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Niet de diploma-affaire, maar het niet doorgaan van de verhuizing van InHolland naar de Zuidas is de directe 
aanleiding voor het vertrek van Geert Dales als bestuursvoorzitter. De hogeschool ontkent, maar betrokkenen 
bevestigen dat Dales niet wilde meewerken aan uit- of zelfs afstel van de Zuidasplannen. Zo kwam hij in conflict 
met zijn medebestuurders en de raad van toezicht.
Mijlpaal op de Zuidas gezamenlijk gevierd.
Miles Building bereikt het hoogste punt van de bouw, een nieuwe mijlpaal voor de Zuidas tot een volwaardige 
woonomgeving. Op zaterdag 6 november aanstaande wordt dit feestelijk gevierd, samen met de ondernemers en 
ontwikkelaars die op de Zuidas actief zijn. Voor het eerst slaan de ondernemers en de ontwikkelaars de handen 
ineen om de mogelijkheden en kansen van de Zuidas als volwaardige woonomgeving onder de aandacht te 
brengen. Belangrijkste boodschap: de Zuidas is alive! Bekijk hier het programma. 
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum 
Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). 
Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te 
Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de 
ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers 
als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse 
fotografiemuseum FOAM

Jort Kelder in literatuur op de Zuidas
04-11-2010 19:00 - 21:15
Jort Kelder, televisiepresentator en oud-hoofdredacteur Quote, heeft een fascinatie voor 'Kaas' van Willem 
Elsschot. Het boek waarin Frans Laarmans een agentschap in Edammer kazen begint. In Literatuur aan de 
Zuidas licht hij zijn fascinatie voor het boek en de schrijver toe. Elsbeth Etty vraagt hem waarom iedereen het 
boek nu zou moeten lezen. Thema van de avond: wat is een goede ondernemer?

Volgende bijeenkomst Bewonersplatform
Op 11 november vindt de volgende thema avond plaats met als titel: Leven(digheid) op de Zuidas. Herman van 
Wissen (WOCB) en Jeroen Visser (ORAM) zullen een presentatie én voordracht verzorgen. Plaats: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.Tijd: 19.30 – 21.30.
 2010

Wb 36 2010
OVG ontwikkelt voor Deloitte en AKD ambitieus kantoor op de Zuidas
Na drie jaar stagnatie verwelkomt de Amsterdamse Zuidas eindelijk weer een groot commercieel bouwproject. 
Ontwikkelaar OVG zet een kantoortoren neer voor Deloitte en AKD. Het gebouw wordt 40.000 m2. Dat is de 
helft van het ABN Amro-hoofdkantoor. Het gaat 1600 medewerkers van accountantsorganisatie Deloitte en 200 
van notaris- en advocatenkantoor AKD huisvesten. Onduidelijk is nog wie het project financiert. Het Deloitte-
hoofdkantoor blijft in Rotterdam.
Voornemen voorbereidingsbesluit Kenniskwartier Noord-West
Het college van B & W heeft dit voornemen gepubliceerd, in dit stadium is afgezien van het ter inzage leggen 
van de stukken en het bieden van gelegenheid van het naar voren brengen van zienswijzen. Dit is in een later 
stadium (bij het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan) wel mogelijk.
Ontwerpbestemmingsplan Zuidas, VUmc, CCA
Genoemd plan met betreffende stukken ligt m.i.v. 4 november ter inzage bij het Stadsdeel Zuid Pr. Kennedylaan 
923, bel voor openingstijden 14020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl Het bestemmingsplan is hier in te zien 
(werkt alleen met Internet Explorer).
Schriftelijke zienswijzen indienen bij: Gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van de dienst ruimtelijke 
ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor mondelinge zienswijzen bellen met: 5527797
NextEnergy wil 3000 zonnepanelen op de ZuidAs
Een groep enthousiaste professionals is een ‘challenge’ gestart om bedrijven aan de ZuidAs zo ver te krijgen om 
gezamenlijk binnen een jaar 3000 zonnepanelen te plaatsen. De challenge wordt georganiseerd door de 
NextEnergy-groep.
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Stadse reuring op de Zuidas
15 by 15 is een serie maatregelen waarmee de dienst Zuidas van Amsterdam in vijf jaar tijd meer leefbaarheid 
wil geven. De eerste woningen zijn betrokken, er wonen nu circa 400 mensen op de Zuidas (tegenover 25 
duizend werkenden). Tot  2015 moeten er 1000 woningen bijkomen. Klaas de Boer, directeur dienst Zuidas, wil 
’stadse reuring’ op de kantorenlocatie.
Leegstand van zaken
Onlangs was de kickoff van de beweging Leegstand van zaken in Amsterdam Bright City op de Zuidas in 
Amsterdam. Een samenwerkingsverband tussen DGBC Lab en Peper Duurzaam. Een selecte groep van 35 
vooraanstaande professionals kwamen bijeen om de mogelijkheden van de massale leegstand van 
kantoorgebouwen in Nederland in kaart te brengen. Niet gestuurd vanuit de overheid of een bestaande 
organisatie, maar vanuit eigen overtuiging en door collectief ondernemerschap.
Mijlpaal op de Zuidas gezamenlijk gevierd.
Miles Building bereikt het hoogste punt van de bouw, een nieuwe mijlpaal voor de Zuidas tot een volwaardige 
woonomgeving. Op zaterdag 6 november aanstaande wordt dit feestelijk gevierd, samen met de ondernemers en 
ontwikkelaars die op de Zuidas actief zijn. Voor het eerst slaan de ondernemers en de ontwikkelaars de handen 
ineen om de mogelijkheden en kansen van de Zuidas als volwaardige woonomgeving onder de aandacht te 
brengen. U als bewoner bent van harte welkom om 11.00 uur bij de officiele opening, waarna u de bouw op kunt 
van Miles Building. Eveneens is Django, Symphony en New Amsterdam te bezichtigen. Ook kunt u genieten van 
een kunstexpostie o.a. georganiseerd door het virtueel museum, Pinc Sale en nog veel meer. De horeca zal 
geopend zijn voor het publiek. Bekijk hier het programma. 
Amsterdamse première interactief kunstproject Hitchhiking van Maria Zendrera Valsecchi
In en om Zuidas rondzwervende, sprekende computer zoekt lift op vrijdag 12 november. Roadtrip computer en 
radioshow Casual Friday live op videoscherm CASZuidas, Zuidplein. Vrijdagmiddag 12 november 2010:
15 -17 uur: live verslag van met toevallige passanten meereizende, interactieve computer op videoscherm 
CASZuidas. De tocht start op een onbekende, drukke plek in Amsterdam en voert naar het hart van Zuidas, in 
Amsterdam Bright City.
17 - 19 uur: Casual Friday – radioshow met live muziek en uiteenlopende gasten  - in Amsterdam Bright City, 
Claude Debussylaan 2-8, Amsterdam Zuidas. 
Rara, wat staat hier op de Zuidas?
Studenten van de Rietveldacademie maken elke 2 maanden een nieuw kunstwerk op de Zuidas. Dit keer moet u 
erom heen lopen om de tekst te kunnen lezen. Op een bouwterrein op de Zuidas, aan het eind van de 
Beethovenstraat, komt elke 2 maanden een nieuw kunstwerk op een transformatorhuisje. Het terrein is de plek 
waar in de toekomst het hoofdkantoor van AkzoNobel zal komen. Tot die tijd kunnen studenten zich creatief 
uitleven op het gebouwtje.
Filosofie op de Zuidas: Pieter Broertjes
Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, in gesprek met VU filosoof Ad Verbrugge.
Begint op: donderdag 11 november 2010 om 16:00 uur
Eindigt op: donderdag 11 november 2010
Kosten: gratis, aanmelden verplicht
Inschrijven: telefonisch: 020 5989292
Meer informatie over dit evenement vindt u bij VUconnected
Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend vanaf 24 september t/m 7 november. De KunstKapel van het Virtueel Museum 
Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). 
Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te 
Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de 
ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers 
als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse 
fotografiemuseum FOAM
Jort Kelder in literatuur op de Zuidas
04-11-2010 19:00 - 21:15
Jort Kelder, televisiepresentator en oud-hoofdredacteur Quote, heeft een fascinatie voor 'Kaas' van Willem 
Elsschot. Het boek waarin Frans Laarmans een agentschap in Edammer kazen begint. In Literatuur aan de 
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Zuidas licht hij zijn fascinatie voor het boek en de schrijver toe. Elsbeth Etty vraagt hem waarom iedereen het 
boek nu zou moeten lezen. Thema van de avond: wat is een goede ondernemer?

Dag van de duurzaamheid
Urgenda nodigt, als initiatiefnemer, ook dit jaar alle bedrijven, particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en 
provincies uit om op 11-11 een duurzame activiteit te organiseren. Hierdoor vinden er op 11-11, verspreid door 
heel Nederland, honderden duurzame activiteiten plaats. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Volgende bijeenkomst Bewonersplatform
Op 11 november vindt de volgende thema avond plaats met als titel: Leven(digheid) op de Zuidas. Herman van 
Wissen (retail specialist) en Jeroen Visser (ORAM) zullen een presentatie én voordracht verzorgen. Plaats: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.Tijd: 19.30 – 21.30.

Wb 37 2010
ACTA opent deuren nieuwbouw
Het nieuwe gebouw van ACTA, de tandheelkundige faculteit van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit Amsterdam, is een prominent gebouw midden in het Kenniskwartier op de Zuidas naast VUmc. 
Mede dankzij de strategische ligging is er ook een goede samenwerking mogelijk met VUmc op onder andere 
het gebied van Human Health & Life Sciences. Half augustus namen onderzoekers, studenten en patiënten het 
gebouw in gebruik.

Uitnodiging Zuidas architectuurevent
Het Zuidas architectuurevent vindt plaats op dinsdag 23 november 2010, 16.30 - 19.30 uur, Auditorium WTC 
Amsterdam, Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam Aanleiding voor deze bijeenkomst is het verschijnen van 
een architectuurboek over de Zuidas. Een van de architecten die een in het oog springend gebouw voor Zuidas 
heeft ontworpen is Erick van Egeraat. Hij is bereid gevonden zijn visie over architectuur, zowel in het algemeen 
als voor Zuidas in het bijzonder, te komen toelichten. Aansluitend geeft de huidige supervisor van Zuidas, 
Malcom Smith, zijn visie op de stedenbouwkundige toekomst van dit gebied. RSVP: het aantal plaatsen is 
beperkt. U wordt verzocht zich aan te melden vóór 18 november. Dit kan via de e-mail aan: 
ArchitectuurEventZuidas@zuidas.nl
Telefonisch kan ook: 020 575 21 11. Voor de routebeschrijving naar het WTC gaat u naar www.zuidas.nl/route
UBM koopt hotel Symphony aan Zuidas
De in Wenen genoteerde Oostenrijkse vastgoedonderneming UBM Realitätenentwicklung heeft Hotel Symphony 
aan de Zuidas gekocht. Het object is onderdeel van het multifunctionele Symphony-complex met verder 
kantoorruimte, luxe appartementen en een ondergrondse parkeergarage.
ICE locomotief op de Zuidas
Op donderdag 11 november verandert de zuidas voor een dag in een oostas. Tussen 10:00 en 18:00 staat er op 
het Gustav Mahlerplein in Amsterdam een ICE-locomotief van de Deutsche Bahn. In de cockpit van deze 
hogesnelheidstrein kunnen voorbijgangers informatie krijgen over vakantiebestemmingen in Duitsland. Een 
promotieteam deelt vakantiebrochures en cadeautjes uit. Tussen 12:00 - 13:30 en 17:00 - 18:00 klinken de 
vrolijke jazznoten van het Berlage Saxophone Duo.
Grote belangstelling voor Zuidas alive
De Zuidas heeft de ambitie om naast het financiële hart van Nederland ook een volwaardig woongebied te 
worden. Met de komst van Symphony, New Amsterdam, Eurocenter en Django Building wordt er hard gewerkt 
aan deze realisatie. Om het woonaanbod en de faciliteiten op de Zuidas onder de aandacht te brengen hebben de 
ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente de krachten gebundeld en gezamenlijk een event georganiseerd: 
Zuidas alive. Verslag van de feestelijkheden m.b.t. het bereiken van het hoogste punt Miles building van 6 
november.

Wie wil jij te gast bij filosofie op de Zuidas?
Filosofie op de Zuidas is een maandelijks filosofische gesprek over wetenschap en maatschappij. Ad Verbrugge, 
docent filosofie aan de VU, interviewt gasten over onderstromen van de actualiteit.
Heb jij een idee voor een gast of thema? Geef dan hier je suggestie.
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Amsterdamse première interactief kunstproject Hitchhiking van Maria Zendrera Valsecchi
In en om Zuidas rondzwervende, sprekende computer zoekt lift op vrijdag 12 november. Roadtrip computer en 
radioshow Casual Friday live op videoscherm CASZuidas, Zuidplein. Vrijdagmiddag 12 november 2010:
15 -17 uur: live verslag van met toevallige passanten meereizende, interactieve computer op videoscherm 
CASZuidas. De tocht start op een onbekende, drukke plek in Amsterdam en voert naar het hart van Zuidas, in 
Amsterdam Bright City.
17 - 19 uur: Casual Friday – radioshow met live muziek en uiteenlopende gasten  - in Amsterdam Bright City, 
Claude Debussylaan 2-8, Amsterdam Zuidas. 
Volgende bijeenkomst Bewonersplatform
Op 11 november vindt de volgende thema avond plaats met als titel: Leven(digheid) op de Zuidas. Herman van 
Wissen (retail specialist) en Jeroen Visser (ORAM) zullen een presentatie én voordracht verzorgen. Plaats: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.Tijd: 19.30 – 21.30.

Wb 38 2010
Succesvolle BPZ avond over Leven(digheid) op Zuidas
Op 11 november hielden Herman van Wissen en Jeroen Visser een uitgebreid betoog en presentatie over dit 
onderwerp, die veel reacties uit de zaal opriepen. Jeroen Visser introduceerde een nieuw initiatief van de 
verschillende Zuidaspartners: Hello Zuidas!
U kunt het betreffende youtube filmpje hier bekijken.
Gemeente gaf bouwkavel Zuidas tegen korting weg 
De gemeente Amsterdam heeft voor de Eurocenter-kavel een grondprijs gekregen die 18,5% lager is dan beoogd. 
Dat noemt Fakton 'een bovenproportionele afwijking' en 'een prijsconcessie'. Dat berichten Vasco van der Boon 
en Gerben van der Marel, auteurs van 'De Vastgoedfraude" in FD Selections.
Parkmanagement moet Zuidas reguleren
De Zuidas is een gebied dat nog volop in ontwikkeling is ten aanzien van internationaal zaken doen, wonen en 
uitgaan. Door middel van parkmanagement willen bedrijven samen zorgen dat het gebied netjes, veilig en 
leefbaar blijft. Bekijk de video op Amsterdam Inc.
OVG ontwikkelt duurzaam kantoor Deloitte en AKD
OVG ontwikkelt duurzaam kantoor voor Deloitte en AKD op de Zuidas. Op deze locatie zijn naast bedrijven uit 
het topsegment tevens woningen en horecagelegenheden te vinden. Het is een goede locatie omdat het makkelijk 
te bereiken is met het openbaar vervoer en niet ver van Schiphol is. Vanaf 2014 zullen er in het nieuwe gebouw 
ongeveer 1.800 medewerkers gevestigd zijn.
Hier de reactie van Klaas de Boer, directeur Zuidas.
Nieuw financieel onderzoeksinstituut ZIFO van start 
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft eind oktober het Zuidas Instituut voor Financieel recht en 
Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO wil onder meer rechtsregels en toezichtkaders voor de 
financiële sector becommentariëren en het debat over financieel recht bevorderen.
Ontwerpbesluit kapvergunning
Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Terrein De Boelelaan – K15/0638-2010, kappen van 171 bomen en verplanten van 2 bomen i.v.m. verleggen 
tramlus (kenniskwartier);
Terrein A10 (ringweg Zuid) – K15/0778-2010, kappen van 137 bomen t.b.v. de aanleg van 4 pechhavens.
Wilt u de hier gepubliceerde aanvragen en/of (ontwerp)besluiten inzien? Dan kunt u langskomen tijdens de 
openingstijden (09.00 uur-12.00 uur). De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is gevestigd aan het Weesperplein 4
U kunt ook dossiers uit het archief inzien waarop is beschikt. Voor een afspraak of inlichtingen kunt u bellen: 
020-5513.427 of 020-5513.419.
Uitnodiging Zuidas architectuurevent
Het Zuidas architectuurevent vindt plaats op dinsdag 23 november 2010,
16.30 - 19.30 uur, Auditorium WTC Amsterdam, Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam Aanleiding voor deze 
bijeenkomst is het verschijnen van een architectuurboek over de Zuidas. Een van de architecten die een in het 
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oog springend gebouw voor Zuidas heeft ontworpen is Erick van Egeraat. Hij is bereid gevonden zijn visie over 
architectuur, zowel in het algemeen als voor Zuidas in het bijzonder, te komen toelichten. Aansluitend geeft de 
huidige supervisor van Zuidas, Malcom Smith, zijn visie op de stedenbouwkundige toekomst van dit gebied. 
RSVP: het aantal plaatsen is beperkt. U wordt verzocht zich aan te melden vóór 18 november. Dit kan via de e-
mail aan: ArchitectuurEventZuidas@zuidas.nl Telefonisch kan ook: 020 575 21 11. Voor de routebeschrijving 
naar het WTC gaat u naar www.zuidas.nl/route
Architectuurboek Zuidas
Klaas de Boer, directeur dienst Zuidas, overhandigt 23 november het eerste Zuidas Architectuurboek. Dit zal 
gebeuren tijdens het architectuurevent dat Zuidas Amsterdam organiseert voor haar relaties. Foto’s uit het boek, 
van Doriann Kransberg, worden donderdag 25 november in de Kunstkapel aan de Prinses Irenestraat 
tentoongesteld. Rondom deze foto’s verzorgt het Virtueel Museum Zuidas een expositie over architectuur in de 
Zuidas.
ThomasTheater
2 December, 20.15-21.15 uur, toegang 10 euro. Martijn Hillenius, Filosofisch Cabaret
'Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze met allerlei existentiele vragen worstelen. Dingen in de geest van: 
'Bestaat God?', 'Is er leven na de dood?', 'Wat is de zin van het leven?'. Dat soort zaken. Wat wel grappig is, is dat 
ik het antwoord heb op al die vragen.
Ik heb erover nagedacht en ik weet hoe het zit. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik dat even kort uitleg. Het 
hoeft niet zo lang te duren'.
www.thomasopen.com
adres: Pr. Irenestraat 36, 1077WX Amsterdam.
Volgende BPZ bijeenkomst
Het BPZ organiseert op 9 december een ledenvergadering waar diverse onderwerpen aan de orde zullen komen 
die te maken hebben met heden en toekomst. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Plaats: MFC Binnenhof, 
A.J. Ernststraat 112, tijdstip: 19.30 – 21.30.
Wb 39
'Succes Schiphol hangt af van rol Amsterdam als Global City Region'
Het succes van de luchthaven Schiphol in de komende decennia hangt voor een groot deel af van de mate waarin 
de regio Amsterdam zich ontwikkelt als 'Global City Region'. Dat zei Schiphol-topman Jos Nijhuis maandag (22 
november) op het jaarlijkse symposium van de Dutch Aviation Group (DAG). Met name de nieuwe Zuidas is 
volgens Nijhuis het gebied waar een deel van de groei dient te worden gerealiseerd.
Opening nieuwbouw Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een nieuwe hoofdlocatie aan de Zuidas in Amsterdam. Op donderdag 
25 november om 18.00 uur vindt de officiële opening plaats. President van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) prof. dr. Robbert Dijkgraaf en de rectoren magnifici van UvA en VU, 
prof. dr. Dymph van den Boom en prof. dr. Lex Bouter, verrichten de openingshandeling. Deze wordt 
voorafgegaan door een aantal korte voordrachten. Aansluitend kunnen de genodigden het nieuwe gebouw 
bekijken.
Eerste paal St. Nicolaaslyceum
Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats op donderdagmiddag 9 december op het bouwterrein aan de Prinses 
Irenestraat. De officiële handeling start op15.15 uur, de genodigden en omwonenden zijn welkom vanaf 14.45 
uur.
Evening view in Symphony
07-12-2010 18:00 - 20:00.
Op dinsdag 7 december organiseert Broersma Makelaardij een open huis in Amsterdam Symphony. Tijdens deze 
inloop kan men genieten van uitzicht bij avond over Zuidas en Amsterdam. Dit alles onder het genot van een 
hapje en drankje. U bent van harte welkom.
Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat
woensdag 1 december 2010
Locatie: De Boekmanzaal, Stopera
Agendapunt 20: Reserve grondexploitatie Zuidas Amsterdam.
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http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/id=1561
Beheer voormalig USC
Raadscommissievergadering Samenleving Stadsdeel Zuid van 30 november 2010 (20.00 uur). In augustus 2010 
heeft de Dienst Zuidas in haar zoektocht naar een beheerder/exploitant voor het verworven voormalig 
Universitair Sportcentrum Amsterdam (USC) gelegen aan de De Boelelaan 46 in Amsterdam (Zuidasgebied) de 
vraag aan stadsdeel Zuid gesteld of het stadsdeel - gezien haar ervaring met sporthalbeheer/-exploitatie - 
interesse had om dit gebouw BL46 gedoopt te gaan beheren/exploiteren tot het moment dat Zuidas haar 
ontwikkelingsplannen op deze locatie in uitvoering neemt (minimaal 2 jaar; maar naar verwachting eerder 4 tot 5 
jaar).
Het betreft de voordracht en het bedrijfsplan.
Acht gemeenten krijgen miljoenen om klimaatneutraal te worden
Acht gemeenten hebben gisteren subsidie ontvangen om hun gemeente klimaatneutraal te maken in 
samenwerking met burgers en bedrijven. Het gaat om Breda, Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam Stadsdeel Zuid, 
Heerhugowaard, Wageningen, Tilburg en Lochem. In totaal krijgen de gemeenten een kleine 5 miljoen euro, die 
ze inzetten om het proces en de begeleiding bij de uitvoering van hun proefprojecten te kunnen bekostigen. In 
Amsterdam Zuid worden 50 lokale duurzame energiebedrijven opgericht. Ter ondersteuning krijgt het project 
Co-Operatie Zuidas: 680.000 euro.
IT helpt de bouwsector 
13% van de kantoren in Nederland staat leeg. De bouwsector wijst de crisis aan als schuldige en roept om hulp. 
Maar Zsolt Szabo wijst op een ander fenomeen: Het Nieuwe Werken. Ondersteund door IT-oplossingen worden 
medewerkers in staat gesteld daar te werken waar ze dat het beste uitkomt: thuis, bij de klant of op een flexplek 
ergens in het land. En dat bespaart organisaties heel veel huurpenningen. Misschien zijn die grote kantoren aan 
de Zuidas van Amsterdam achterhaald en moet er gekeken worden naar een andere invulling van kantoorruimtes.
Literatuur op Zuidas: Pieter Steinz
Marco de Waard gaat donderdag 25 november in gesprek met Pieter Steinz in de reeks 'Literatuur op de Zuidas'. 
Pieter Steinz is historicus en chef boeken van NRC Handelsblad.
Literatuur op Zuidas begint om 19.00 en duurt tot 20.30 uur. Voorafgaand aan het gesprek is er mogelijkheid 
voor diner. Aanmelden kan via olivier.otten@amsterdambrightcity.nl.
Femke Halsema in Filosofie op de Zuidas
Ad Verbrugge, docent filosofie VU interviewt de leider van GroenLinks over de macht van links. Zoeken linkse 
idealen de macht? En zijn ze Wilders-proof?
Amsterdam Bright City, het Grand Café | Claude Debussylaan 2-8 | 16.00 uur | Toegang gratis | donderdag 9 
december 2010, 16:00 uur.
Aanmelden gewenst op www.vuconnected.nl
Zuidas nummer 10 is opgeleukt Transformatorhuisje
Zuidas nummer 10 heeft een houten deur, een intercom en wat smoezelige gordijntjes. Er is nooit iemand thuis. 
Hoe vaak je ook aanbelt of op de ramen klopt, de deur gaat niet open. Achter zijn de slaapkamers met luxaflex en 
een klein balkonnetje waar een tafel en 2 plastic tuinstoelen staan. Daar zit ook al nooit iemand in. Dat vraagt om 
nader onderzoek. Het huis staat op de Zuidas aan het eind van de Beethovenstraat en is ook wel erg klein voor 
een huis. Het is een transformatorhuisje dat door kunstenaar Maarten Rots van de Rietveldacademie 'opgeleukt' 
is. Om de 2 maanden mag een andere kunstenaar er iets nieuws van maken.
ThomasTheater
2 December, 20.15-21.15 uur, toegang 10 euro. Martijn Hillenius, Filosofisch Cabaret
'Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze met allerlei existentiële vragen worstelen. Dingen in de geest van: 
'Bestaat God?', 'Is er leven na de dood?', 'Wat is de zin van het leven?'. Dat soort zaken. Wat wel grappig is, is dat 
ik het antwoord heb op al die vragen.
Ik heb erover nagedacht en ik weet hoe het zit. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik dat even kort uitleg. Het 
hoeft niet zo lang te duren'.
Adres: Pr. Irenestraat 36, 1077WX Amsterdam.
Volgende BPZ bijeenkomst
Het BPZ organiseert op 9 december een ledenvergadering waar diverse onderwerpen aan de orde zullen komen 
die te maken hebben met heden en toekomst. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Plaats: MFC Binnenhof, 
A.J. Ernststraat 112, tijdstip: 19.30 – 21.30.
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Tevens staat er een informatie avond gepland op 16 december over de afsluiting van de Boelelaan en 
verplaatsing van de tramlus richting Buitenveldertselaan. Zelfde tijd en plaats.

Wb 40 2010
Kwaliteitsverbetering station Amsterdam Zuid
Gemeente Amsterdam, ProRail en NS realiseren het komende jaar een forse uitbreiding en kwaliteitsverbetering 
van station Amsterdam Zuid. De plannen bestaan uit het verfraaien van beide entrees en het toevoegen van circa 
1000 m² winkels aan het Zuidplein en het Mahlerplein en een Kiosk aan de Parnassusweg. Tevens verdubbelt de 
capaciteit van de fietsenstalling aan het Mahlerplein en verbetert de reisinformatie en bewegwijzering in het 
station. Station Amsterdam Zuid wordt voor reizigers, bezoekers en bewoners een aantrekkelijke plek om te 
reizen, te winkelen en te verblijven. Station Amsterdam Zuid is het snelst groeiende station van Nederland. Het 
steeds grotere aantal reizigers vraagt om ruimtelijke aanpassingen. Ook de kwaliteit en uitstraling van het 
huidige station moet beter aansluiten bij de allure van de Zuidas.
Planning
Gemeente Amsterdam is onlangs begonnen met het bouwrijp maken van de grond, zodat eind van de zomer 2011 
de eerste winkels geopend kunnen zijn. Naar verwachting is dit project eerste kwartaal 2012 afgerond.
Voor meer informatie:NS Persvoorlichting, Carola Belderbos 06 – 4726 8397
ProRail Persvoorlichting, Elles in ’t Hout 06 – 4987 9174
Dienst Zuidas, Gemeente Amsterdam, Frederijk Haentjens 06 – 5497 5021
Duurzaam kantoor
Projectontwikkelaar OVG ontwikkelt voor de bedrijven Deloitte en AKD een duurzaam kantoor op de Zuidas. 
Het nieuwe kantoor is ontworpen door twee Londense architecten die werken met BREEAM-Excellent 
duurzaamheidscertificering. BREEAM is een organisatie die duurzame bouwprocessen heeft gestandaardiseerd. 
Met deze certificering wordt de nieuwe huisvesting van Deloitte en AKD één van de eerste duurzaamste 
gebouwen op de Zuidas en in Europa. Lees hier een interview met ir. Erik van de Graaf (OVG) over hoe OVG 
met het onderwerp duurzaamheid omgaat.

Commissie Leefomgeving 7 december
Stadsdeelkantoor, aanvang 20.00 uur.
Agendapunt 6, o.a. uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=1570
Eerste paal St. Nicolaaslyceum
Deze feestelijke feestelijke gebeurtenis vindt plaats op donderdagmiddag 9 december op het bouwterrein aan de 
Prinses Irenestraat. De officiële handeling start op15.15 uur, de genodigden en omwonenden zijn welkom vanaf 
14.45 uur.
Evening view in Symphony
07-12-2010 18:00 - 20:00.
Op dinsdag 7 december organiseert Broersma Makelaardij een open huis in Amsterdam Symphony. Tijdens deze 
inloop kan men genieten van uitzicht bij avond over Zuidas en Amsterdam. Dit alles onder het genot van een 
hapje en drankje. U bent van harte welkom.
Skyscraper City: Zuidas Architecture
De expositie ‘Sky Scraper City: Zuidas Architecture’ in de KunstKapel is te zien van 23 november t/m 24 
december 2010 aan de Prinses Irenestraat 19 (Beatrixpark / Beethovenstraat) te Amsterdam. Openingstijden van 
woensdag t/m zondag van 12.00 tot 19.00 uur. 23 november van 12.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Wethouder van Poelgeest opent de tentoonstelling op 3 december om 17.00 uur.
Zie ook Architectuurboek Zuidas
Femke Halsema in Filosofie op de Zuidas
Ad Verbrugge, docent filosofie VU interviewt de leider van GroenLinks over de macht van links. Zoeken linkse 
idealen de macht? En zijn ze Wilders-proof? Amsterdam Bright City, het Grand Café | Claude Debussylaan 2-8 | 
16.00 uur | Toegang gratis | donderdag 9 december 2010, 16:00 uur. Aanmelden gewenst op www.vuconnected.nl
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Overleven in de Amsterdamse kantoorjungle
Al twee jaar houden drie vrouwen, die op de Zuidas hun carrière begonnen, een blog bij over hun belevenissen in 
de Amsterdamse kantoorjungle. Donderdag verscheen hun boek Zo Zuidas: 'Dit hadden we zelf willen lezen toen 
we daar begonnen'.
Volgende BPZ bijeenkomst
Het BPZ organiseert op 9 december een ledenvergadering waar diverse onderwerpen aan de orde zullen komen 
die te maken hebben met recente ontwikkelingen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Plaats: MFC 
Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tijdstip: 19.30 – 21.30.
Op 13 januari (dezelfde tijd) staat een thema-avond gepland over  het kenniskwartier en het verplaatsen van de 
tramlus (bij het ACTA gebouw) richting Buitenveldertse laan en de tijdelijke afsluiting van de Boelelaan.
Wb 41 2010
Ingrijpende wegwerkzaamheden Kenniskwartier/De Boelelaan
vanaf januari 2011
Op de De Boelelaan worden in 2011, tussen de kruising met de Van der Boechorststraat en de 
Buitenveldertselaan, de nieuwe trambaan en tramlus voor lijn 16/24  aangelegd. Hiervoor wordt de rijbaan voor 
het autoverkeer richting de Amstelveenseweg verschoven. Zo ontstaat in het midden van de weg ruimte voor een 
vrije trambaan. De tramrails op de Gustav Mahlerlaan verdwijnen. Om dit te kunnen realiseren vinden in 2011 
wegwerkzaamheden plaats, die voor (verkeers)hinder kunnen zorgen. Op 13 januari wordt hierover informatie 
verstrekt tijdens de BPZ thema-avond. De in de wijkkrant Buitenveldert aangekondigde avond van 16 december 
gaat dus niet door.

Hoofdzetel EATRIS naar Zuidas
Impuls voor translationeel onderzoek in Nederland en Europa.
De hoofdzetel van de European Advanced Translational Research Infrastructure in medicine (EATRIS) komt in 
Nederland. Dat is 20 oktober 2010 besloten door vertegenwoordigers van negen lidstaten van de Europese Unie 
(EU). Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en ZonMw (met steun van NWO) dragen in 
nauwe samenspraak met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zorg voor de 
coördinatie. De vestigingsplaats wordt de campus van de VU en het VU medisch centrum (VUmc) in 
Amsterdam.
Eerste paal St. Nicolaaslyceum
Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats op donderdagmiddag 9 december op het bouwterrein aan de Prinses 
Irenestraat. De officiële handeling start op15.15 uur, de genodigden en omwonenden zijn welkom vanaf 14.45 
uur.

Skyscraper City: Zuidas Architecture
De expositie ‘Sky Scraper City: Zuidas Architecture’ in de KunstKapel is te zien van 23 november t/m 24 
december 2010 aan de Prinses Irenestraat 19 (Beatrixpark / Beethovenstraat) te Amsterdam. Openingstijden van 
woensdag t/m zondag van 12.00 tot 19.00 uur. 23 november van 12.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Zie ook Architectuurboek Zuidas of Zuidas ‘stad van de toekomst’.
Ontwerpbesluit Kapvergunning
(inzagetermijn: 6 weken, vanaf 9 december). Zienswijzen kunnen gedurende deze termijn ingediend worden.
Station Zuid, Zuidplein en Gustav Mahlerplein (K15/0870-2010)
Kappen van 14 bomen.
Verleende kapvergunning: Beethovenstraat/Beatrixpark, kappen van 67 bomen en verplanten van 1 boom.
Dienst Milieu en Bouwtoezicht gaat verhuizen.
Met ingang van 20 december 2010 is men gevestigd in
Zeeburgerhuis
Cruquiusweg 5
1019 AT AMSTERDAM
Postbus 922
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Volgende BPZ bijeenkomst
Het BPZ organiseert op 9 december een ledenvergadering waar diverse onderwerpen aan de orde zullen komen 
die te maken hebben met recente ontwikkelingen. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tijdstip: 19.30 – 
21.30.
Op 13 januari (dezelfde tijd) staat een thema-avond gepland over  het kenniskwartier en het verplaatsen van de 
tramlus (bij het ACTA gebouw) richting Buitenveldertse laan en de tijdelijke afsluiting van de Boelelaan.
Week bericht 42 dec 2010
Collegebesluit fietspad Beethoven 
Het college van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de wegonttrekking van het fietspad Beethoven op 
de Zuidas. In april 2007 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit Zuidas Beethoven vastgesteld. Impliciet 
onderdeel van dat besluit was het opheffen van het deel hoofdnet Fiets tussen de Beethovenstraat (oostzijde, 
vanaf het fietstunneltje) tot aan het Beatrixpark (westelijke zijde van het park). In verband met de contractueel 
overeengekomen bouwrijpe levering van de Beethovenkavel ‘nummer 3’ per juli 2011, is feitelijke opheffing van 
dit deel van het fietspad nodig. Dit leidt tot het verleggen van het fietspad naar de Prinses Irenestraat en langs de 
oostzijde van de Beethovenstraat naar het fietstunneltje. Ook het  kruispunt Prinses Irenestraat/Beethovenstraat 
en de routing door het park wordt meegenomen. Uitgangspunten bij deze uitwerking van de alternatieve route en 
het kruispunt zijn: veilig en kwalitatief goed. Behandeling in de raadscommissie is op 12 januari en in de 
gemeenteraad op 26 januari.
Concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
De Stadsdeelraad Zuid heeft in de vergadering van 15 december het advies aan de Gemeenteraad over het 
uitvoeringsbesluit Kenniskwartier vastgesteld. Het college van B & W heeft inmiddels ook ingestemd met het 
Concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier en met de Nota van beantwoording. Hiermee wordt een integrale 
gebiedsontwikkeling van het  Kenniskwartier in Zuidas mogelijk. Tot 2025 wordt ruim 1 miljoen m² bvo 
ontwikkeld, waarvan het grootste deel uit voorzieningen voor de universiteit (VU) en het ziekenhuis (VUmc) 
bestaat. In de plannen van het VUmc is een zorgtuin opgenomen. Daarnaast worden 2000 woningen en kantoren 
gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een gemengde stadswijk met ziekenhuis, hoger onderwijs en wonen en werken. 
Behandeling in de raadscommissie is op 12 januari en in de gemeenteraad op 26 januari.
Collegebesluit Zuidplein
Het college is akkoord met de afsluiting van de grondexploitatie van het Zuidplein op de Zuidas.
Bedrijven op Zuidas uitgedaagd om 3000 zonnepanelen te plaatsen
NextEnergy start vandaag de Zuidas Solar challenge om binnen één jaar 3.000 zonnepanelen op de Zuidas te 
plaatsen. Grootschalige opwekking van zonne-energie is nu al mogelijk. NextEnergy daagt bedrijven op de 
Zuidas uit om dat ook echt te doen en zo van de Zuidas een vooruitstrevend en duurzaam zakencentrum te 
maken.
Aanvraag bouwvergunning de Boelelaan
Terrein De Boelelaan 46 - 165482, wijzigen bestemmingsplan gebouw tot sportcomplex, met tijdelijke 
horecavoorziening met kunst en cultuur (02-12-2010); Voor deze aanvraag geldt dat deze nog niet ter inzage is 
gelegd en dat (in dit stadium) geen zienswijze kan worden ingediend.
Skyscraper City: Zuidas Architecture
De expositie ‘Sky Scraper City: Zuidas Architecture’ in de KunstKapel is te zien van 23 november t/m 24 
december 2010 aan de Prinses Irenestraat 19 (Beatrixpark / Beethovenstraat) te Amsterdam. Openingstijden van 
woensdag t/m zondag van 12.00 tot 19.00 uur. 23 november van 12.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Zie ook Architectuurboek Zuidas of Zuidas ‘stad van de toekomst’.
Dienst Milieu en Bouwtoezicht gaat verhuizen.
Met ingang van 20 december 2010 is men gevestigd in Zeeburgerhuis
Cruquiusweg 5
1019 AT AMSTERDAM
Postbus 922
1000 AX AMSTERDAM
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